
 

  
  

 

30-05-2016 
 

Sagsnr. 
2016-0230757 

 
Dokumentnr. 

2016-0230757-3 
 

Amager Øst Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

Amager Øst Lokaludvalg 
Kvarterhuset lok. 417 

Jemtelandsgade 3 
2300 København S 

 E-mail 
info@aoelu.dk 

 
 

SUF Center for Sundhed 
   
 
 
 
Høringssvar vedr. Handleplan for Diabetes 2016-19 

Visionen for Amager Øst Lokaludvalgs sundhedspolitik er at skabe 
bedre livskvalitet samt skabe forudsætninger for et bedre og længere 
liv for borgerne i bydelen. 
I denne sammenhæng er indsatserne over for diabetes af stor 
betydning, især set i lyset af, at der forventes en ikke ubetydelig 
stigning af diabetes frem til 2025. 
 
Vi hilser derfor handleplanen for diabetes velkommen. 
 
Ulighed i sygdom skal bekæmpes og her har diabetesbehandlingen 
stor betydning. For at bekæmpe uligheden må det forebyggende, 
opsøgende arbejde og den differentierede indsats sættes i fokus.  
Vi er derfor enige i de følgende fem indsatsområder der nævnes i 
handleplanen: 

• Iværksætte forebyggende tiltag, eksempelvis i boligområder, 
arbejdspladser, eller klubber og foreninger. Vi ønsker her at 
bemærke, at den indsats der foretages på forebyggelses 
centrene er af stor værdi. Derfor er det vigtigt, at man bevarer 
plads til motivationsgrupperne på lokale forebyggelsescentre 
og sundhedshuse og ikke samler det på et sted for hele 
København, fx Vesterbro.  
Her kunne også nævnes kulturhuse og biblioteker, samt 
geografiske områder hvor folk samles f. eks. parker og 
strande, hvor det er let at få mange i tale på kort tid. 

• Styrke den tidlige indsats over for borgere i særlige 
risikogrupper. herunder særligt mænd i alderen 45+, etniske 
minoriteter, svage familier og borgere udenfor 
arbejdsmarkedet.  

• Udvikle differentierede indsatser til sårbare borgere med 
diabetes med afsæt i den enkeltes behov, situation og 
kompetencer.  
Over for disse grupper har det opsøgende arbejde særlig 
relevans. 

• Udvikle navigatorordning i samarbejde med Diabetesforeningen 
med henblik på at mindre ressourcestærke borgere med diabetes 
får støtte til at tilegne sig de nødvendige kompetencer til at udvise 



 Side 2 af 2 

egenomsorg, tage hånd og deres sygdom og få udbytte af de 
tilbud, der findes til borgere med diabetes.  

• At bidrage til at alle borgere med diabetes har en 
hensigtsmæssig regulering af sygdommen, så 
følgekomplikationer undgås. Vi ønsker, at diabetes 
ambulatoriet på Amager Hospital, som i dag varetager denne 
behandling, fortsætter.  

Vi ser det som en god idé, at der skal opføres et hus for diabetikere, 
hvor man samler alle specialer og skal her også gøre opmærksom på 
motivationsgrupperne, hvor man mødes til motion og madlavning og 
hvor de mange frivillige deltager og tager imod de "nye" diabetikere.  
 
Vi kan sagtens se fornuften af en sammenhængende diabetesindsats 
samlet under et tag. Alt andet lige vil dette være til fordel for 
borgerne, og det er positivt at Diabetesforeningen får en afdeling i 
samme hus. 
Hvis der dannes et center for diabetes, er det af afgørende betydning, 
at enheden kan danne udgangspunkt for en effektiv opsøgende indsats, 
især over for de borgere, hvor vi erfaringsmæssig ved, at den 
geografiske afstand har stor betydning. Det er i den forbindelse af 
afgørende betydning at de praktiserende læger er i stand til at sikre, at 
borgere der henvises til diabetesbehandling finder frem til den centrale 
enhed. 
 
Mobil enhed 
For at sikre at dannelsen af en central enhed ikke vil forværre 
situationen for de mest sårbare og mindre mobile borgergrupper, 
mener vi at det er nødvendigt at etablere en mobil afdeling, der 
regelmæssigt aflægger besøg i de enkelte bydele med det formål at 
virke særligt opsøgende og formidlende. Denne mobile enhed kunne 
med fordel arbejde sammen med lokaludvalgene med henblik på bedst 
muligt at nå ud de enkelte grupper, hvor lokaludvalgene har en særlig 
viden og kompetence om hvordan og hvornår, der skabes kontakt til 
grupperne. 
 
Vi er enige i at frihed, selvhjulpenhed og personligt ansvar er vigtige 
pejlemærker i behandlingen af diabetes, samt at forskning, 
vidensformidling og især viden om forebyggelse skal stå højt på 
dagsorden. 
 
Lokaludvalg Amager Øst bidrager gerne til at handleplanen føres ud i 
livet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Pedersen  
 
Formand, Amager Øst Lokaludvalg 
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