Patientforløb
Sundhed på tværs
Ref.: Karin Bang Andersen
Mail: kba@rn.dk
Tlf.: 41181525
Dato: 13. decemer 2017

Referat fra
Møde i det Regionale
Diabetesudvalg
Mødet blev afholdt mandag den 4. december 2017 kl. 14-16 i mødelokale 6,
Regionshuset

Mødedeltagere
Poul Erik Jakobsen, Aalborg Universitetshospital
Niels Ejskjær, Aalborg Universitetshospital
Birgitte Pagh Jensen, Aalborg Universitetshospital
Tina Schou Andersen, Aalborg Universitetshospital(Farsø)
Christina Rysholt, Aalborg Universitetshospital
Mette Madsen, Aalborg Universitetshospital
Anne Dorthea Muurholm, Aalborg Universitetshospital, Farsø
Annette Vestermark, Regionshospitalet Nordjylland
Bente Pedersen, Regionshospitalet Nordjylland
Kim Helge Christiansen, Regionshospitalet Nordjylland
Margit Oien Nielsen, Regionshospitalet Nordjylland
Mette Brassøe, Almen Praksis
Henning Nielsen, Diabetesforeningen
Henning Thygesen, Diabetesforeningen
Dorte Hinzmann, Diabetesforeningen
Vagn Nørgaard, Regionsrådsmedlem
Charlotte Albeck, Sundhed på tværs, Region Nordjylland
Merete Bøgh Kristensen
Karin Bang Andersen, Sundhed på tværs, Region Nordjylland
Overlæge Peter Gustenhoff deltager på mødet ift. punktet vedr. Free Style Libre.

Mødeleder Poul Erik Jakobsen, Referent
Afbud:
Charlotte Jensen, Diabetesforeningen
Rikke Nymark Hansen, Aalborg Universitetshospital
Lone Volsgaard, Regionshospitalet Nordjylland

Inger Vestergaard Kristensen, Aalborg Universitetshospital
Ann Engkjær, Regionshospitalet Nordjylland
Pawel Andrej Marcinski, Regionshospitalet Nordjylland

1. Velkommen v/Poul Erik.
2. Opdatering på Freestyle Libre v/Peter Gustenhoff
3. Opdatering på SDCN, drejebog og proces v/Charlotte Albeck

4.
5.
6.
7.

Faste punkter:
Drøftelse af nye behandlingsformer.
Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger.
Evt.
Der skal planlægges med mødedatoer for 2018.

Ad.1
Poul Erik bød velkommen til årets sidste møde i Det Regionale Diabetesudvalg. Poul Erik orienterede kort omkring Steno Diabetes Center(SDC). Et bredt politisk flertal i regionsrådet godkendte 28. november 2017 drejebogen, der vil danne rammen om den fremtidige diabetesbehandling i Region Nordjylland og etableringen af Steno Diabetes Center, såfremt Novo Fonden
godkender drejebogen den 7. december 2017. Centeret forventes organisatorisk, at starte op i
januar 2018 i små skala, og der forventes drift i fuld skala i 2022.
Vagn Nørgaard stopper i Regionsrådet og dermed også i Det Regionale Diabetesudvalg. Det
Regionale Diabetesudvalg takker for et godt samarbejde.
Ad. 2
Peter Gustenhoff orienterede omkring status for Free Style Libre.
Regionen har oplyst, at Libre kan udleveres til børn og unge under 18 år. Umiddelbart efter er
det meddelt, at der i regeringens satspuljer er afsat et beløb til dækning af Libre til samme patientgruppe – børn og unge under 18 år.
Dette efterlader problemerne omkring finansiering af Libre til personer med diabetes over 18 år
uden afklaring. Kommunerne vil efter Ankestyrelsens afgørelse kun skulle bevilge et meget begrænset antal apparater efter serviceloven. Resten skal udleveres og betales af de behandlende afdelinger, hvilket der aktuelt ikke er økonomisk mulighed for.
Der forventes senere i december 2017 udsendt en national behandlingsvejledning omkring glukosesensorer/”Flash glukosemålere” – herunder FreeStyle Libre – hvoraf det fremgår at apparatet bør kunne tilbydes alle motiverede personer med type 1 diabetes.
Der er fra Aalborg Universitetshospital via en tidligere særbevilling uddelt i alt 100 Libre glukosemålere til fordeling i ambulatorierne i Aalborg/Farsø.
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Muligheden for yderligere finansiering via ekstrabevilling fra hospitalsledelserne eller regionen
skal undersøges, da der både på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland
er mange patienter på venteliste.
Dorte Hinzmann forespurgte om de midler, der oprindeligt blev afsat til børn og unge fra regionen kan overføres til voksne efter udmeldingen om midler til samme gruppe fra regeringen.
Vagn Nørgaard vil bringe sagen videre til regionsrådet.

Ad. 3
Charlotte Albeck gav en status for Steno Diabetes Centeret. Drejebogen blev godkendt i Regionsrådet den 28. november 2017. Der var bred enighed og stor opbakning til projektet. Drejebogen skal behandles den 7. december 2017 i Novo Fonden.
Der forventes opstart i små skala pr. 1. januar 2018. Der skal nedsættes en bestyrelse. Der er
peget på de folk, som skal indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende stillingsopslag til
Centerdirektøren. Der forventes en afklaring ift. den post med udgangen af januar 2018.
Novo Nordisk Fondens indgåelse af en samarbejdsaftale om etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland vil blive fejret med et traktement mandag den 11. december kl. 14.30. Dette under forudsætning af Novo Nordisk Fondens bestyrelses godkendelse d. 7. december. Repræsentanter i Det Regionale Diabetesudvalg er velkommen til at deltage.
Ad.4
Intet nyt vedr. nye behandlingsformer.
Ad. 5
Siden sidst:
Region Hospitalet Nordjylland:
På Regionshospitalet Nordjylland i Thisted vil der udbygges et fagligt fællesskab på diabetesområdet, som starter op i januar 2018.
Farsø:
Intet nyt.
AUH:
Vedrørende specialeplan for neuropati og svære neurologiske lidelser(højtspecialiseret funktion), vil der snarest blive truffet en afgørelse ml. klinikerne omkring fordeling. Århus Universitetshospital skal endelig godkende specialeplanen overfor SST.
Området vedr. fodsår er udfordret ift. en optimal dækning og der er tale om en generel udfordring i det meste af landet. I Thisted er der tale om et akut problem omkring varetagelse af dia-
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betiske fodsår. For at sikre en optimal håndtering af området, skal der etableres en overgangsperiode ind til Steno Diabetes Center står klar. I Hjørring er det ortopædkirurgerne, der står for
varetagelse af fodsår.
Almen Praksis:
Der er nu indgået en ny overenskomst ml. Region og Almen Praksis, som træder i kraft pr. 1.
januar 2018. Fremover vil type 2 diabetikere følges i almen Praksis. De absolutte nødvendige
niveau 3 borgere med diabetes type 2 vil stadig skulle følges i hospitalsregi.
Det vurderes, at Sundhedsaftalen for Diabetes type 2 har taget højde for det, og der er således
fin overensstemmelse ml. Sundhedsaftalen og overenskomsten. De niveau 3 patienter, som allerede følges på hospitalet, forventes ikke at skulle overflyttes til Almen Praksis.
Det blev drøftet, muligheden for at få etableret et forum, hvor kommunerne deltager, idet det
vurderes som yderst vigtigt med et forum for diabetes 2, hvor samtlige samarbejdspartnere indgår. Udgangspunktet har været, at kommunerne ikke ønsker at indgå i diverse netværksgrupper
etc. Det blev aftalt at undersøge de muligheder, der er. Blandt andet blev det anbefalet også at
få politisk bevågenhed ift. at få kommunerne inddraget på diabetesområdet. Administrationen vil
gå videre med dette.
Børneområdet i Hjørring:
På børneområdet er der sket en omstrukturering ift. sygeplejerskerne således, at kontakten
samles på færre hænder, og at specialerne samles herunder vil ambulatorie sygeplejerskerne
blive samlet.
I Aalborg er lægestillingerne nu besatte. Halvdelen af børnene på AUH har fået tilbudt Free
Style Libre.
Ad. 6
Niels Ejskjær orienterede omkring PRO(PatientRapporteredeoplysninger). PRO handler blandt
andet om at få belyst, hvad der giver værdi for den enkelte, når de kommer på hospitalet. PRO
er et redskab, som er tiltænkt kan bidrage til og være med til at understøtte værdibaseret styring, som Endokrinologisk Afdeling er blevet udpeget til at være en del af. Der er fulgt midler
med fra Danske Regioner til Region Nordjylland. Hensigten er at kunne levere sundhedsydelser, der rammer endnu bedre ift., hvad den enkelte har behov for. Det handler blandt andet om
at finde en anden måde at afregne på(end eks. DRG), herunder ift., hvor tilfreds den enkelte
borger/patient er, dette med henblik på ex. at undgå genindlæggelse mv..
Ift. Børn- og Unge området har der været etableret et unge peerboard, hvor der er fokus på ungegruppen. Det handler om at få frem i lyset, hvad de unge ligger vægt på, dette både ift., hvad
der skal til for at komme til konsultationer, hvordan skal ambulatoriebesøget være skruet sammen mv.
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Der blev spurgt ind til fodsårsdatabasen/Refhost. Status er, at det er meget svært at få kontakt
og Administrationen har over flere omgange forsøgt uden held. Den 25. august 2017 tog Administrationen kontakt til Danske Regioner for at høre om mulighederne for at blive koblet op. Administrationen undersøger status.
Ad. 7
Det blev aftalt, at Administrationen sender mødedatoer ud for 2018 fordelt med 2 møder i foråret/sommer og 2 møder i efteråret. Møder vil blive afholdt om mandagen fra 14-16.
Mvh Karin Bang Andersen

Side 5 af 5

