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1. Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen til årets førte møde i Diabetesudvalget. Udvalget præsenterede sig.
Louise Pugdal deltager fremover som nyt medlem i udvalget, i det Bente Pedersen stopper.
2. Orientering om status på SDCN v/Poul Erik
Poul Erik gav en status vedr. Steno Diabetes Center. Poul Erik er tiltrådt som Centerdirektør pr.
1. februar 2018. Drejebogen for Steno Diabetes Center blev underskrevet den 11. december
2017 med opstart pr. 1. januar 2018.
Der er for nuværende ansat 2 ledelsespersoner (Centerdirektør og den Forskningsansvarlige).
Den øvrige ledelse skal i nær fremtid på plads. Der er to stillinger i proces f.s.v. en lægelig
Souschef og stabschef. Stillingen som Digitaliseringsansvarlig for Digital Sundhed og Diabetes
kommer snart i opslag.
Omkring byggeriet vil indflytning til NAU ske med starten af 2022. Der er tale om et Stenohus på
7.000 brutto m2. Frem til 2022 vil Steno huses i Medicinerhuset, hvor behandlingsfaciliteter placeres på plan 2. Ledelseslaget vil samles på 9. sal.
Vedr. de supplerende behandlingsaktiviteter, vil de blive igangsat trinvist, så nogle initiativer indfases i løbet af centerets første leveår, og andre først når den nye bygning er klar til ibrugtagning, eller når den økonomiske ramme for supplerende aktiviteter muliggør det.
Der planlægges med en opstart ift. områderne vedr. Ny, avanceret øjenbaggrundsscreening i
alle Regionens diabetesambulatorier. Opstart ift. de øvrige supplerende behandlingsaktiviteter i
2018 vil ske fra 15. august.
Plan for udrulning vil blive behandlet på workshops, som vil blive afholdt henholdsvis den 11.
april og den 18. april 2018.
For at sikre brugerinddragelse, vil der afholdes et visionsseminar den 6. april 2018.
Charlotte Albeck pegede også på, at der vil starte en proces op omkring Peerboard i forbindelse
med at inddrage patienterne og de pårørende. Tænkningen er at få skabt god dialog om det
gode forløb og skabe indflydelse.
3. Orientering om ny PLO overenskomst v/Karin Bang Andersen
Karin gav en status ift. den nye overenskomst for Almen Praktiserende læger samt det arbejde,
der er igangsat ift. udarbejdelse af implementeringsplaner.
Med overenskomsten lægges der op til, at almen praksis skal have et større populationsansvar
for kroniske patienter konkret ift. KOL og Diabetes type 2 i første omgang. Det betyder, at den
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overvejende del af den almene behandling og opfølgning ift. de to patientgrupper samles i almen praksis. Det betyder samtidig, at regionerne skal stille specialiserede rådgivningstilbud til
rådighed for at støtte op omkring almen praksis.
Praksisplanudvalget skal have fremlagt implementeringsplanerne den 23. marts 2018.
Bilag vedlagt (Slides).
4. Kort update om Freestyle Libre v/Poul Erik
I Den Nationale Handleplan for Diabetes, er der indgået aftale med Sundheds- og Ældreministeriet om, at børn og unge som udgangspunkt tilbydes Free Style Libre, medmindre særlige
forhold gør, at det ikke vurderes at være relevant for det pågældende barn. I henhold til planen
er børn og unge til og med 18 år omfattet. De Nordjyske hospitaler er derfor i efteråret 2017 påbegyndt arbejdet med at tilbyde Free Style Libre til børn og unge til og med 18 år.
FreeStyle Libre kan i nogle tilfælde også være relevant for voksne med type 1 diabetes. Der er
dog for denne gruppes vedkommende behov for en nærmere afgrænsning af målgruppen. Regionen afventer denne afgrænsning.

Faste punkter:
5. Drøftelse af nye behandlingsformer
Præparatet Fiasp insulin er anvendt til børn, med god virkning, når de veksler meget i blodsukkeret.
Der blev peget på, at parallel importeret insulin har vist sig i flere situationer, at være forbundet
med udfordringer. Det er derfor vigtigt, at der indrapporteres til det apotek, hvor det er købt.

6. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger
Niels orienterede omkring det arbejde, der pågår vedr. værdibaseret sundhed og patientrapporteret oplysninger. Der blev afholdt en workshop i september 2017. Og i oktober 2017 er der udpeget, som et national tiltag, 18 områder, som har betydning for, hvordan behandling fremover
skal tilretteslægges. Næste step er at få beskrevet spørgeskema indenfor de 18 områder mhp.
at kunne ramme rigtigt ift. patientens behov.
Tænkningen er at få så meget viden omkring, hvad der giver værdi for patienten. De data, der
indhentes kan også gavne de kliniske mål. Ved større patientinddragelse skabes mere viden ift.,
hvilke udbytte den enkelte patient ønsker af behandlingen. Ved at skabe viden omkring, hvad
der giver værdi, kan være en medvirkende faktor til at klæde både patient og klinikerne bedre
på inden patienten kommer ind på hospitalet.
Region Nordjylland er tovholder for arbejdet vedr. de nationale tiltag.
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7. Evt.
Bente takker for et godt samarbejde.
8. Næste møde er mandag den 7. maj 2018

Mvh Karin Bang Andersen
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