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DIABETESFORENINGEN genkender ikke det billede, som regionsrådsmedlem Torben 
Kjær (EL) tegner af, at Diabetesforeningen - og andre patientforeninger - ikke taler 
patienternes sag. Tværtimod er Diabetesforeningen her netop for patienterne.  
 
At vi ikke har kritiseret det løft af diabetesbehandlingen, som de nye regionale centre skal 
stå for ved hjælp af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden, skyldes netop hensynet til 
patienternes interesser: Det er indiskutabelt i patienternes interesse med en bedre 
behandling, forebyggelse og forskning.  
 
Derfor har vi længe arbejdet for, at det danske politiske system på nationalt, regionalt og 
lokalt niveau skulle tage ansvar for en langt mere sammenhængende strategi for 
forebyggelse og behandling på diabetesområdet.  
 
Det ønsker vi os stadig, fordi den gældende nationale diabeteshandleplan er mere end 10 
år gammel. I samme årti er antallet af danskere med en diabetesdiagnose tæt på 
fordoblet.  
 
Med udsigten til 600.000 danskere med en diabetesdiagnose i 2025, er det 
Diabetesforeningens holdning, at ingen - hverken industri, det offentlige eller 
patientforeninger - alene kan klare udfordringen. Det kan kun ske med konkret handling og 
nye samarbejder, som involverer alle aktører. Derfor er det glædeligt med de nye 
diabetescentre med forskning og behandling i verdensklasse i alle fem danske regioner.  
 
I øvrigt er det kun i etableringsfasen, at centrene finansieres af Novo Nordisk Fonden - de 
skal ejes og styres af de danske regioner i lighed med resten af sundhedsvæsenet.  
 
Også Københavns Kommunes initiativ med Center for Diabetes er et skridt i den rigtige 
retning. Diabetesforeningen involverer sig i disse tiltag - for netop at varetage patienternes 
interesser.  
 
Jeg tør godt love, at vi også i fremtiden først og sidst vil kæmpe for patienternes 
interesser. Derfor vil vi insistere på, at de nye regionale centre tilrettelægges på en måde, 
så flest mulige med diabetes vil få gavn af dem og dermed et bedre liv med diabetes.  
 
Det er nemlig det, vi er her for.  
 
Henrik Nedergaard er administrerende direktør i Diabetesforeningen  

Billedtekst: 
 - ▲ I Kristeligt Dagblad i torsdags kritiserede regionsrådsmedlem Torben Kjær (EL) i et 
debatindlæg patientforeningernes rolle. 
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