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1. Orientering siden sidst v/formanden
a. Kørekortsregler
Der foreligger nyt, revideret udkast til kørekortsregler.
I BEK nr. 439 af 14/05/2012 angives de nye regler.
For nærmere information, se:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141880
Embedslægerne har fra april måned sagsbehandlet ud fra de
nye, endnu ikke godkendte retningslinjer, hvilket i princippet fører
tilbage til de regler der var gældende før 1.1.12 – nemlig at det
er den læge der kender patienten der udfylder det særlige diabetesskema.
b. HbA1c
Der orienteres om brugen af HbA1c, som metode til at påvise diabetes iht. SST’s anbefalinger.
Herunder drøftes hvordan metoden konkret anvendes.
c.

Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) – Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Der orienteres vedrørende NIP diabetes.
Der orienteres om det landsdækkende DDVDB audit møde.
Årsrapporten for diabetes udgives d. 13. juli.
Medio august afholdes regionale audit som opfølgning.
Herefter udarbejdes i nødvendigt omfang lokale handleplaner.

2. Drøftelse vedrørende anvendelse af diætistimer.
På baggrund af notat vedrørende opgørelse over diætisttimer, drøftes
hvordan og i hvilket omfang, der er behov for at ændre dimensioneringen
af tildelte diætisttimer i regionen.
Det vurderes at der særligt er et behov i forhold til børnekontroller og
gravide med diabetes (stigende antal CPR-numre).

3. Status: Dimensionering af Diabetesambulatorierne
Drøftelsen ovenfor går over i en generel drøftelse af dimensioneringsproblematikker i diabetesambulatorierne.
Det vurderes, at der i forhold til den tilgang af patienter, der over en årrække har været til ambulatorierne, ikke tilsvarende er dimensioneret
med ændringerne i ambulatoriernes budgetter, hvor der ikke har været
en tilsvarende tilførsel af ressourcer. Dette har medført, at der især i Aalborg er lange ventetider og kun årlige besøgshyppigheder i ambulatoriet
(mindre end 2 gange årligt).
Det besluttes, at der skal udarbejdes en fælles rapport fra Det regionale
Diabetes Udvalg, der belyser udviklingen i aktiviteten over tid (siden Diabets udvalgets sidste rapport i slutningen af 90’erne).
Det tilføjes i denne sammenhæng, at opdrift i den almindelige drift af afdelinger og afsnit finansieres gennem de enkelte sygehuses budgetter.
Der kan under de årlige regionale budgetforhandlinger søges om ressourcer ved sygehusledelserne, knyttet til bestemte, nye funktioner og
initiativer. Disse ansøgninger bedømmes og prioriteres politisk.

4. Status: Insulinpumper
På Aalborg Sygehus forventes det, at der påsættes knap 30 (på voksenafdelingen) i 2012. Forsat venteliste omkring 50.
Tilfredsheden med pumperne er stor blandt patienterne.
Ganske få patienter har undervejs fravalgt.
5. Status fra det tværsektorielle forum for type 2-diabetes
a. Kommunikation mellem parterne
Kommunikationen mellem parterne i Sundhedsaftalen blev drøftet. Herunder særligt i forhold til praksis omkring henvisninger.
Det er meget differentieret, hvordan disse udfyldes samt hvordan
de enkelte kommuner ønsker dem udfyldt.
Det er besluttet, at de enkelte parter melder ind, hvad de ønsker,
så der kan skabes en fælles forståelse af, hvad der ønskes, og
der kan udarbejdes en fælles forståelse af hvordan kommunikationen mellem parterne skal forløbe.
b. Uddannelsestilbud til det kommunale niveau
Der er fra de kommunale aktører efterspurgt et bestemt behov
for uddannelse fra sygehusene til det kommunale niveau.
Eksempelvis som det kendes fra det kardiologiske område, hvor
det kommunale personale gennemdeltagelse i uddannelse på
sygehusene kan opnå en lokal, regional certificering.
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I det tværsektorielle forum for diabetes blev i denne sammenhæng diskuteret muligheden for at udarbejde et generisk program for, hvad undervisningen til det kommunale personale skulle indeholde. Dette blev dog vurderet for tids- og ressourcekrævende.
De fleste sygehuse tilbyder uddannelse i forhold til diabetesbehandling ud fra lokale koncepter. Det er der enighed om er et
passende niveau.
Hvis der ønskes yderligere uddannelse henvises til et yderst relevant kursusudbud i ved UCN Nordjylland (pris ca 3500 kr pr
deltager).
I det regionale diabetes udvalg diskuteres om det eventuelt var
en mulighed, at der gennem UCN-kurset blev mulighed for at
opnå en form for certificering, hvis det fastholdes, at der er et
behov for dette.
6. Eventuelt
Næste møde i Det regionale diabetesudvalg afholdes d. 17. september,
kl. 14.00-16.00
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