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1. Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen til mødet.
2. Steno update v/Poul Erik.
Poul Erik orienterede omkring status for Steno Diabetes Center. Der er sket en række nye ansættelser, herunder er der blandt andet ansat en professor på forskningsområdet samt 2 nye
projektledere, 2 sygeplejersker samt frikøbt personaleressourcer på lægesiden.
Det første supplerende tilbud Diabetes Hot line for voksne er nu åbnet. Tilbuddet er udviklet
sammen med den lokale diabetesforening. Hot Line er målrettet en bred målgruppe herunder
sundhedsprofessionelle helt bredt samt borger med diabetes og pårørende.
Transitionsklinikken er endvidere igangsat. Der er frikøbt kliniske tovholdere (Rikke Nymark og
Peter Gustenhoff), (20% svarende til 1 dag om ugen).
Ambulant opstartsforløb for voksne med nyopdaget type 1 er startet 03.12. Klinisk tovholder
Trine Tang Christensen
Følgende projekter, der vedrører supplerende behandlingstilbud, er i pipe-line:


Sammedags-screeningstilbud i Farsø forventes at blive godkendt i Bestyrelsen. På sigt forventes tilbuddet at blive udrullet til samtlige matrikler.



Udvidet åbningstilbud på børneområdet.



Tilbud til diabetes patienter med hjerte-kar-lidelse.



På børneområdet er der planer om at åbne en hot-line. Der samarbejdes med Region Midt
om en fælles løsning.

Steno partner aftalen med Regionshospitalet er blevet godkendt og påbegyndt implementeret.
Der er ansat en klinisk koordinator samt tilkøbt en sygeplejerske på såvel voksen- og børneområdet svarende til en stilling, samt afsat midler til sekretærområdet.
Patienter med nyopdaget diabetes og hjertekar-lidelse indlagt på hjertemedicinsk afdeling i
Hjørring får nu tilbud i rehab ambulatoriet i Hjørring. Patienterne bliver indkaldt og får tilbudt et
fast-track, hvor viden om diabetes bliver optimeret.
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3.

Orientering om status på uddannelse og kompetenceudvikling i SDCN herunder arbejdet med etablering af patientpaneler. V/Uddannelseskoordinator Mette Braad,
SDCN.
Mette Braad er nyansat i Steno Diabetes Center som uddannelseskoordinator. Mette orienterede omkring arbejdet med at etablere patientpaneler.
Mette pegede på følgende spor, der skal forfølges:
- Fokus på brugerinvolvering, etablering af patientpaneler.
- Patient- og pårørende uddannelse.
- Prægraduat uddannelse:
Samarbejde med AAU
Samarbejde med UCN
Andre
Som noget af det første skal det undersøges, hvilke kompetencer, der er på hospitalsregi ifm.
uddannelse- og kompetenceudvikling. Hvilke kompetencer er der ”in house”:
- Hvem er der ?
- Hvilke undervisningskompetencer er der ?
- Afdække hvilke behov, der er ?
Der kan være tale om varierende behov ift. hvor man er ansat, om det er; hospitaler, almen
praksis, kommuner. Det er vigtigt at fokusere på tværs af sektorer.
Se vedlagte billeder til nærmere info.

4. Hvad er et lærings- og kvalitetsteam?
Forbedringsarbejde hos børn- og unge med diabetes op til 18 år i hele Danmark
(se evt RKKP.dk, gå ind under Kvalitetshåndbog 4. Forbedringsmodellen til kvalitetsforbedring)
V/ Mette Madsen og Anette Vestermark
Mette og Anette gav en status for arbejdet vedrørende lærings- og kvalitetsteam. Se vedlagte
slides for nærmere info.

Faste punkter:
5. Drøftelse af nye behandlingsformer.
Poul Erik orienterede omkring Free Style Libre. Det næste møde i den nationale gruppe afholdes den 19. december 2018. Der er et udkast på trapperne vedrørende udlevering af Free Style
Libre til voksne over 18 år som behandlingsredskab. Gruppen er snarest klar med en indstilling,
og der forventes nye retningslinjer klar i første del af april 2019.
Ozempic er et nyt produkt på markedet, som har nogle fordele ift. victoza. Dog er langtidserfaringerne begrænset. Noget tyder på, at der kan være en øget risiko for øjenbaggrundsforværring. På SDCN vil man derfor monitorere øjenbaggrundsstatus på nystartede.
6. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger.
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Niels oplyste, at der er ansat 3 Phd –studerende, som arbejder med klinisk forskning.
Endvidere forelægges nu et nationalt godkendt PRO-skema. Region Nordjylland bidrager med
at ”fodre” oplysninger til spørgeskema svarende til 90%.
IT-platformen er på plads.
På AUH, Børneområdet er der ansat en sygeplejerske mere. Der er rejst en læge fra teamet. 3
læger udgør nu teamet, der arbejder med diabetes.
På Regionshospitalet flytter ambulatoriet i Frederikshavn til Hjørring. På grund af besparelse,
der udgør en massiv sengereduktion, bliver der plads i Hjørring med virkning fra ca. den 1. februar 2019.
Der vil også ske besparelse på Endokrinologiske Afdeling i Aalborg, det vil blive konkret meldt
ud i løbet af den kommende måned, hvilke besparelse, der vil være tale om.
På Diætistområdet er der igangsat et opstartsforløb med vejledning til patienter med diabetes
type 1. Arbejdet er rettet mod at ensrette indhold på vejledning.
7. Evt.
Intet.
8. Næste møde.
Der vil blive udsendt 4 mødedatoer for 2019. Møderne vil ligge i februar og maj/juni samt september og december. Møderne afholdes mandage fra 14 til 16 i Regionshuset.

Mvh Karin Bang Andersen
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