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Det Administrative Kontaktforum har i henhold til Sundhedsaftalen 2015-2018 udarbejdet vedlagte udkast 

til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes i Region Syddanmark. 

 

Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte 

høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen 

organisation eller tværsektorielle udvalg, eksempelvis lokale samordningsfora og kommunalt lægelige 

udvalg. 

 

Det tværsektorielle forløbsprogram for diabetes er udviklet efter samme skabelon som det tværsektorielle 

forløbsprogram for KOL, som er godkendt den 28. februar 2017 af Sundhedskoordinationsudvalget. 

Brugerinddragelse har været et vigtigt fokus i udviklingen af det nye tværsektorielle forløbsprogram for 

diabetes. I forbindelse med udviklingen af forløbsprogrammet for KOL blev der udarbejdet en video, som 

viser brugerinddragelsesprocessen. Videoen kan ses på www.regionsyddanmark.dk/kronisksygdom. 

 

Bemærk: Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) indgik den 14. 

september 2017 en forhandlingsaftale om en ny overenskomst for almen praksis. Overenskomsten træder i 

kraft den 1. januar 2018, hvis den godkendes i den urafstemning, der finder sted blandt PLO’s medlemmer i 

oktober 2017. Overenskomsten vil medføre enkelte mindre ændringer i forløbsprogrammets tekst. Disse 

ændringer indarbejdes i forløbsprogrammet efter høringsperioden under forudsætning af, at 

overenskomsten godkendes. 

 

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist 

Høringssvar kan afgives fra den 25. oktober 2017 via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside 

http://www.regionsyddanmark.dk/høring. Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden. 

 

Høringsfristen er mandag d. 13. november 2017 

 

Spørgsmål til høringen kan rettes til: 

• Specialkonsulent Arne Vesth Pedersen, afdelingen Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, 

på e-mail arne.vesth.pedersen@rsyd.dk eller tlf. 29 20 11 04, eller 

• Konsulent Anette Filtenborg, Social- og Sundhedsafdelingen, Varde Kommune, på e-mail 

anfi@varde.dk eller tlf. 79 94 60 88. 

 

Den videre proces 

Det Administrative Kontaktforum forestår tilretningen af forløbsprogrammet på baggrund af de indkomne 

høringssvar og drøfter det med henblik på godkendelse på deres første møde i 2018. Herefter indstilles 

forløbsprogrammet til endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. 

Det Administrative Kontaktforum ønsker på forhånd at kvittere for høringsparternes bidrag.  

 

På vegne af Det Administrative Kontaktforum 

Kurt Espersen, formand & Arne Nikolajsen, næstformand 


