
Rådmandsindstilling: En Aarhusiansk Diabeteshandleplan  

D. 29. juni 2018, Sundhedsstrategi og Forebyggelse  

Baggrund: Chefteamet godkendte d. 21. december 2017 processen omkring udarbejdelsen af en 

Aarhusiansk Diabeteshandleplan, med afsæt i tværgående nationale initiativer og politiske fokusområder, 
som har skabt momentum omkring et styrket tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet. Eksempelvis 
Sundhedsstyrelsens Faglige Anbefalinger for arbejdet med udvalgte kroniske sygdomme, De Nationale 
Mål for Sundhedsvæsenet, ny overenskomst for praktiserende læger, reviderede Forebyggelsespakker fra 
Sundhedsstyrelsen, KLs forebyggelsesudspil og endelig Den Nationale Diabeteshandlingsplan. 
 
Handleplanen er formet gennem en bred inddragelsesproces (se bilag 1) af de mennesker, der på den 
ene eller anden måde lever et liv med diabetes samt de aktører, der spiller en særlig rolle i diabetesindsat-
sen. Dette med henblik på, at diabetesindsatsen i Aarhus skal være skræddersyet til de borgere, der har 
diabetes tæt inde på livet, eller som er i risiko for at udvikle en livsstilsrelateret diabetes. Derudover har det 
været essentielt, at engagere alle relevante aktører i kampen mod diabetes, så det nødvendige samar-
bejde omkring forebyggelse, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og omsorg for eget helbred sikres 
de bedste betingelser. Så selvom Aarhus Kommune er afsender på en Aarhusianske Diabeteshandleplan, 
er stemmerne bag handleplanen mange, og flere forskellige aktører vil udmønte og bære handlingerne 
frem til gavn for byens borgere.   
 
Den samlede diabetesindsats kører i to spor – henholdsvis et spor for type 1-diabetes og et for type 2-dia-
betes. Derudover rammesættes indsatsen af fire fokusområder: 

1. På borgernes præmisser 
2. Forebyggelse og tidlig indsats 
3. Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes – særligt for børn og unge 
4. Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred 

Beslutninger: Det indstilles, at Chefteamet: 
• Kvalitetssikrer den aarhusianske Diabeteshandleplan (se bilag 2) 

• Godkender fremsendelse af Diabeteshandleplanen til Byrådet  

Effekt og målopfølgning: 

• Færre voksne i Aarhus Kommune udvikler type 2-diabetes 

• Den sociale ulighed i forekomsten af type 2-diabetes mindskes 

• Flere borgere med type 2-diabetes lever længere og har større livskvalitet  

• Flere borgere med type 1-diabetes har en velreguleret diabetes og lever et liv med større livskvalitet   
 
De overordnede målsætninger vil blive brudt ned til mere konkrete og indsatsspecifikke mål med dertilhø-
rende indikatorer, med afsæt i handleplanens fire fokusområder. Således ligger der parallelt med den vi-
dere udmøntningsproces et konkretiseringsarbejde ift. effekt og målopfølgning på diabetesområdet.    
Opfølgning på de dele af diabeteshandleplanen, der omfatter samarbejdet med Aarhus Universitets Hospi-
tal og almen praksis vil ske i de eksisterende samarbejdsfora. Bl.a. i Aarhus-klyngen (Sundhedsaftalen) og 
Kommunalt Lægeligt Udvalg. Herudover arbejdes der med investeringer på diabetesområdet, som også 
tager afsæt i den fælles ramme for diabetesindsatsen i Aarhus Kommune. Disse indgår i Direktørgruppens 
videre arbejde med ”Fælles løsninger” (udmøntning af spareplanen).  
 

 

Implementering: 
Den videre proces omkring udmøntning og implementering af en aarhusiansk Diabeteshandleplan består indled-
ningsvist i at omsætte handleplanens fokusområder og mulighedsrum til konkrete indsatser og initiativer, der går 
på tværs og inddrager de relevante aktører på tværs af fagområder, sektorer, Faglige Organisationer, forenin-
ger, frivillige aktører og civilsamfund.  

 

Kommunikation: 
Hovedbudskabet er, at en aarhusianske Diabeteshandleplan er udarbejdet gennem en bred inddragelsespro-
ces, og at flere forskellige aktører på tværs af sektorer, fagområder, Faglige Organisationer, foreninger, frivil-
lige aktører og civilsamfund vil udmønte handleplanens fokusområder og bære indsatsen frem til gavn for de 
borgere, der har diabetes tæt inde på livet eller som er i risiko for at udvikle en livsstilsrelateret type 2-diabetes.  
 
Voksne og unge med diabetes, og familier med diabetes tæt inde på livet, har fortalt deres historier gennem 
indledende interviews og samtaler omkring livet med diabetes. Samarbejdspartnere på tværs af forvaltnings-
områder i Aarhus Kommune har drøftet fokusområder i en fremadrettet diabetesindsats, Faglige Organisatio-
ner og Foreninger har delt deres viden og erfaringer på området mens diverse fora på tværs af fagområder og 
sektorer har kvalitetssikret, drøftet faktiske problemstillinger og givet input. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt 

Deltager på mødet: Otto Ohrt og Ditte Kirkegaard Madsen  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

    
 
D. 12. juni udsendte Sundhedsstyrelsen et puljeopslag på i alt 14. mio. kr., der skal styrke samarbejdet om-
kring særligt sårbare diabetespatienter. Herunder indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare pati-
enter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Aarhus Kommune vil søge de nationalt ”øremær-
kede” midler til diabetesområdet med afsæt i handleplanens fire fokusområder og lade midlerne indgå i finan-
sieringen af de foreslåede mulighedsrum i Diabeteshandleplanen.  
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Dialogmøde - Sammen 
om diabetes 

Chefteam-møde Diabeteshandleplanen 
drøftes i Magistraten 

Diabeteshandleplanen be-
handles i Byrådet 

Konkretisering af mulig-
hedsrum 

Opfølgning 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at 

• Godkende den aarhusianske Diabeteshandleplan, med den tilføjelse, at oversigterne over processen skal fylde mindre, og gøres til et bilag i indstillingen. 

(se bilag 2) 

• Diabeteshandleplanen tilrettes efter høringen og fremsendes efter høring til Byrådet 

 

Øvrige bemærkninger: 

Der arbejdes med hvordan den kommunikeres. Der laves en pixiudgave på samme måde som ved demensplanen. 


