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1. Velkommen v/Poul Erik.
2. Bevillinger. Lighed i sundhed for alle. Punkter handler om sprit servietter, kanylebøtter og
forskellig behandling i forskellige kommuner og hvad skal vi stå for som region. Samtidig
kan det beløb, der bevilges til eksempelvis spritservietter være det der gør de kommer over
eller under bagatelgrænse. Line Tang deltager på mødet og orienterer om status på teststrimler mv.
3. Øjenundersøgelser. Fra ”gamle dage” har øjenundersøgelser før det 15. år altid fundet sted
hos privatpraktiserende øjenlæge, og ved 15 år i ambulatorium i Aalborg. Men kan man
komme tidligere til Aalborg? Kan man få det foretaget på Thisted sygehus? Er undersøgelsen hos privatpraksis ikke fuldt ud ligeså god som på sygehuset, således patienter (Særlig
vestfra) snildt kunne ses ved privatpraktiserende øjenlæge også når de fylder 15?
Katja Schielke deltager på mødet og orienterer herom.
4. Kort orientering og opdatering af projektet vedr. Novo Nordisk Fonden.
Kort orientering vedr. Sundhedsaftalen for Diabetes Type 2. Den reviderede aftale blev
drøftet på Porteføljestyregruppemødet den 2. maj og det blev aftalt, at DAS-behandlingen
af revision af sundhedsaftalen vedrørende diabetes skulle udskydes, dette på baggrund af
kommunikationsbrist i kommunalt regi, som har medført at aftalen ikke har været i høring i
samtlige kommuner. Det blev i samme forbindelse aftalt, at én kommunal repræsentant
skulle udpeges til at tage dialogen med regionen omkring udarbejdelse af et udkast til en
revideret aftale, som derefter kan sendes i høring.

5.
6.
7.
8.

Faste punkter:
Drøftelse af nye behandlingsformer
Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger
Evt.
Næste møde, den 5. december 2016.
Ad. 1 Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen. Der var en præsentationsrunde.
Ad. 2 Bevillinger. Lighed i sundhed for alle.
Line Tang orienterede om status på området vedrørende blandt andet teststrimler. Der er pt
ingen begrænsninger ift. teststrimler. Line oplyste, at i Århus er der en generelt begrænsning svarende til 1800 teststrimler, hvilket svarer til 300 dage, dvs. man som borger ikke er
dækket ind på årsbasis. Det vil være op til borgeren selv at søge tillægsbevillinger ift. behov
for flere teststrimler. Samtidig vil det bibringe ekstra administration i kommuner og på sygehuse.
Omkring spritservietter er der ingen tilskud hertil, der er tale om egenbetaling.
Glukosemålere blev drøftet. De nye flash sensorer skal skiftes hver 14. dag, hvilket svarer
til en udgift på 650 kr. for sensorer pr. 14. dag. Dermed vil udgiften til glucosemålinger være
billigere, hvis en diabetiker laver 6-8 målinger pr. dag. Der er tale om en udgiftstung post.
Det aftaltes, at punktet skal dagsordensættes på næste møde.
Ad. 3 Øjenundersøgelser.
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Fra ”gamle dage” har øjenundersøgelser før det 15. år altid fundet sted hos privatpraktiserende øjenlæge, og ved 15 år i ambulatoriet i Aalborg. Det blev drøftet om man kan komme
tidligere til Aalborg og hvorvidt undersøgelsen hos privatpraksis ikke fuldt ud er ligeså god
som på sygehuset, således patienter (Særlig vestfra) kan ses ved privatpraktiserende øjenlæge også når de fylder 15.
Katja Schielke oplyste, at der har foregået en diskussion omkring, hvor øjenscreening skal
foregå, hos den privat praktiserende øjenlæge eller i Endokrinologisk Afdeling. Fordelene
ved at screening foregår hos den privat praktiserende øjenlæge er blandt andet, at der ikke
er den samme transporttid for borgeren, samt at de samtlige privat praktiserende øjenlæger
indberetter til databasen og indberetter flere patienter. Ulempen er imidlertid, at patienten
selv er ansvarlig for at opsøge øjenlægen og få bestilt tid.
Der er ikke faglig belæg for, at der skulle være problemer med kvaliteten ved at sende patienterne til den privat praktiserende øjenlæge. Konklusionen er således, at børn/unge kan
visiteres til også de privat praktiserende øjenlæger ifm. øjenscreening.
Det aftaltes at få gennemgået de retningslinjer, der måtte være på området og få tilrettet såfremt der er uoverensstemmelse i forhold til dette.
Ad. 4 Kort orientering og opdatering af projektet vedr. Novo Nordisk Fonden.
Charlotte Albeck præsenterede sig. Charlotte er den nye projektleder på Novo projektet.
Charlotte oplyste, at der har været afholdt møde med Novo og de er positive ift. de tanker
og idéer, som blev fremlagt ifm. etablering af et diabetes center i Nordjylland. Et fokusområde i det nordjyske set-up er telemedicin og at behandling af borgeren med diabetes skal
foregå tæt på borgeren i lokalområdet. Der vil blive arbejdet videre med det materiale, der
er udarbejdet med henblik på et samarbejde med Novo ifm at give et løft på diabetesområdet i Region Nordjylland.
Ad. 5 Kort orientering vedr. Sundhedsaftalen for Diabetes Type 2.
Karin orienterede omkring aftalen herunder, at aftalen endnu ikke er godkendt. Dette skal
ses i lyset af, at Porteføljestyregruppen på mødet den 2. maj aftalte, at DAS-behandlingen
af revision af sundhedsaftalen vedrørende diabetes skulle udskydes. Dette på baggrund af
kommunikationsbrist i kommunalt regi, som har medført, at aftalen ikke har været i høring i
samtlige kommuner. Det blev i samme forbindelse aftalt, at én kommunal repræsentant
skulle udpeges til at tage dialogen med regionen omkring udarbejdelse af et udkast til en
revideret aftale, som derefter kan sendes i høring. Der arbejdes pt. på at få aftalen tilrettet
og det forventes, at aftalen kan blive godkendt på mødet i DAS i november.
Faste punkter:
Ad. 6 Drøftelse af nye behandlingsformer
Poul Erik orienterede omkring kongresturen til USA, hvor der blandt andet blev præsenteret
overraskende positive data fra det store LEADER studie, hvor nordjyske type 2 diabetikere
også har deltage.

Side 3 af 4

Ad. 7 Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger
På Regionshospitalet Nordjylland, Thy/Mors vil diætist vejledningen blive skåret ned, idet
det fra ledelsesniveau er holdningen, at sygeplejerskerne kan varetage opgaven. Det Regionale Diabetesudvalg undrer sig over de ændringer der peges på, og anbefaler, at der rettes opmærksomhed på, at der skal være lighed for patienterne uanset bopæl herunder at
kunne få diætvejledning af diætist.
Øjenafdelingen lukker i Thisted. Der er hidtil være mulighed for øjenscreening. Der er et ønske om at kunne beholde apparaturet således, at øjenscreening kan fortsætte i diabetes
ambulatoriet, hvor sygeplejerskerne vil kunne oplæres i at udføre screeningen.
I Vendsyssel er socialrådgiverfunktionen tilbage med virkning fra 1. juni 2016.
I Aalborg er der ansat en sygeplejerske pr. 1. juli med 30 timers arbejdsuge. Dette får betydning for, at der vil være mulighed for at kunne tilbydes påsætning af sensorer.
På Børneområdet vil der efter sommerferien iværksættes speciallægeudveksling med Regionshospitalet Nordjylland, Vendsyssel.
Der er endvidere afsat forskningsmidler, hvilket betyder, at der er igangsat et sygeplejefagligt kvalitativ forskningsprojekt vedr. CGM og sensorer.
I Farsø er igangsat et tilbud om en sygeplejerskekonsultation. Dette for at afhjælpe ventetiden, da der pt kan forekomme en ventetid ved lægen svarende til ½ år.
Ad. 8 Evt.
Udbud af pumper er et opmærksomhedspunkt, og der ønskes nærmere klarlagt, hvad status er.
Der er efter mødet blevet fulgt op på udbud. Udbudskoordinator Birgitte Fjeldgaard har op
lyst, at udbuddet af insulinpumper og tilbehør er forlænget frem til 15. oktober 2017. Det er
tale om et fællesregionalt udbud i samarbejde med Region Midtjylland. Der forventes derfor
kørt ny udbudsproces med kontraktstart 15. oktober 2017 forventeligt vil processen gå i
gang slut 2016 eller start 2017.
Ad. 9 Næste møde, den 5. september 2016.

Mvh Karin Bang Andersen
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