
 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 2. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 915 

(Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 915:  

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at diabetespatienter oplever adgangen til mo-

derne sensorteknologi som et postnummerlotteri, hvor der er store forskelle på kom-

munernes tilbud til diabetespatienter? – I benægtende fald vil ministeren da oplyse, 

om ministeren vi løse udfordringerne i forbindelse med regeringens længe ventede 

udspil til en ny sundhedsreform?” 

 

Svar: 

Det er en stor prioritet for regeringen, at personer med diabetes får den rette hjælp 

og behandling i forhold til at leve med deres sygdom. Tildelingen af glukosesensorer 

til personer med diabetes kan efter omstændighederne ske af sygehuset som be-

handlingsredskaber efter sundhedsloven eller af kommunen som hjælpemidler efter 

servicelovens § 112.  

 

Hvad angår sygehusenes tildeling af glukosesensorer, har de fem regioner med virk-

ning fra andet halvår 2019 fastsat fælles retningslinjer for, hvornår voksne med type 

1-diabetes bør tildeles sensorbaseret glukosemåling som led i deres behandling. Dan-

ske Regioner har tidligere oplyst til Sundhedsministeriet, at det fremgår af retnings-

linjerne, at alle voksne patienter med type 1-diabetes med et dårligt reguleret lang-

tidsblodsukker (på over 70 mmol/mol) skal tilbydes en glukosesensor, med mindre 

særlige forhold taler imod. Herudover blev det med den nationale diabeteshandlings-

plan fra 2017 indført, at alle børn og unge til og med 18 år med type 1-diabetes skal 

tilbydes en glukosesensor som led i deres behandling fra sygehuset, med mindre sær-

lige forhold taler imod. Regionerne har i den forbindelse desuden besluttet, at de 

unge ikke skal fratages de tildelte glukosesensorer, når de fylder 19 år. 

 

Herudover kan jeg oplyse, at regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i aftalen om finansloven for 2021 har afsat  

10 mio. kr. til en forsøgsordning med glukosesensorer. 

 

Kommunernes tildeling af glukosesensorer som hjælpemidler efter servicelovens  

§ 112 hører under social- og ældreministerens ressort. Jeg skal derfor henvise hertil i 

forhold til dette.  
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