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Referat fra mødet i det Regionale
Diabetesudvalg
Mødet blev afholdt mandag den 5. december 2016 kl. 14-16 i mødelokale 6,
Regionshuset

Mødedeltagere
Poul Erik Jakobsen, Aalborg Universitetshospital
Anne Dorthea Muurholm, Aalborg Universitetshospital
Birgitte Pagh Jensen, Aalborg Universitetshospital
Tina Schou Andersen, Aalborg Universitetshospital(Farsø)
Rikke Hansen, Aalborg Universitetshospital
Inger Vestergaard Kristensen, Aalborg Universitetshospital
Christina Rysholt, Aalborg Universitetshospital
Ann Engkjær, Sygehus Vendsyssel
Margit Oien Nielsen, Sygehus Vendsyssel
Kim Helge Christiansen, Sygehus Vendsyssel
Pawel Andrej Marcinski, Regionshospitalet Nordjylland, Vendsyssel
Lone Volsgaard, Sygehus Thy-Mors
Henning Nielsen, Diabetesforeningen
Henning Thygesen, Diabetesforeningen
Charlotte Jensen, Diabetesforeningen
Dorte Hinzmann, Diabetesforeningen
Mette Brassøe, Almen Praksis
Vagn Nørgaard, Regionsrådsmedlem
Karin Bang Andersen, Sundhed på tværs, Region Nordjylland
På mødet deltog Peter Gustenhoff ifm. punkt 2, Free Style Libre.
Mødeleder Poul Erik Jakobsen, Referent

Afbud:
Mette Madsen, Aalborg Universitetshospital
Charlotte Albeck, Sundhed på tværs, Region Nordjylland
Peter Halkier, Sygehus Thy-Mors
Bente Pedersen, Sygehus Vendsyssel

Ad. 1 Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen til mødet.
Ad. 2 Status vedr. Free Style Libre v/Peter Gustenhoff
Peter gav en status for produktet Free Style Libre. Der mangler afklaring af, om der er tale om
et hjælpemiddel(udgiften pålægges kommunerne) eller om det skal kategoriseres som et behandlingsredskab(udgiften pålægges Regionen). Der afventes en principafgørelse centralt fra
ifm. finansieringsspørgsmålet.
Firmaet Abbot har udmeldt, at patienterne ikke selv kan købe apparatet.
Det skal påpeges, at det sandsynligvis ikke bliver for alle diabetikere. Der er tale om et dyrt glukose måleapparat ift. det konventionelle. Det er imidlertid ikke gjort klart, hvem som skal anvende det, hvem det konkret er målrettet.
Der blev spurgt ind til erfaringer for glukosemåleren. Flg. erfaringer blev peget på:
- Nemt at anvende. Nemmere at bruge end de sensorer, der anvendes i dag.
- Godt produkt for børn. Der er tale om en præcis måling. Der opleves dog vedr. måling
om natten, at målingerne er lavere end, hvad blodsukkeret reelt er.
- Patienter undgår at prikke i fingeren flere gange om dagen.
- Det er pålideligt(dog ikke ved måling i ydereområderne – ml. 4 og 10 er det stabilt).
Der er enighed om at få viden omkring apparatet herunder hvad det reelt er man får. Dette kan
ske blandt andet ved at få viden fra brugerne, få de personlige historier frem.

Faste punkter:
1. Drøftelse af nye behandlingsformer
På Regionshospitalet Nordjylland, Vendsyssel, er der etableret en ny akut funktion i Hjørring.
Der er afsat 3 tider om dagen. Langt hovedparten af de visiterede er relevante. Funktionen varetages af en Endokrinolog, og visitationen fungerer fint.
Der blev orienteret vedr. patient fra børneområdet, hvor patienten har haft udfordringer ift. at optage insulin fra fedtvævet, hvorfor patienten er kandidat til intraperitoneal behandling.
Som et supplement til Sundhedsaftalen bliver der etableret en konference med mulighed for
dag til dag konference ml. alm praksis og sygehusene. Der blev spurgt ind til, hvorvidt der er opkald. I Regionshospitalet er der ca. 1-2 opkald om dagen, og det vurderes, at der er tale om
konferencer, der reelt er med til at forebygge indlæggelser. Det har været trægt i opstartsfasen,
men idet det bliver sat i system vil indsatsen smidiggøres.
Det blev påpeget, at rehabiliteringsindsatsen er konkretiseret i Sundhedsaftalen.
2. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger
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Aalborg Universitetshospital har ansat en professor i diabetes med virke såvel på professordelen som lægedelen. Det forventes hermed, at der gives et løft til diabetesforskningen i regionen.
Vedkommende starter forventeligt til januar 2017.
På Børneområdet i Aalborg er Rikke og Dorte ansat som speciallæger i henholdsvis august og
september 2016.
Der er etableret et samarbejde med Børneafdelingen i Hjørring ift. udveksling af speciallæger 1
gang om ugen.
Da der pt er en deltidssygemelding i afdelingen er der etableret et samarbejde med en pensioneret overlæge vedrørende sparring hver onsdag.

3. Opdatering på samarbejdet med Novo Nordisk Fonden v/Poul Erik Jacobsen.
Poul Erik orienterede omkring status for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden. Der arbejdes
på at udvikle et visionsoplæg. Udgangspunktet er et nordjysk tilbud, som skal være decentralt,
således at diabetesbehandling kan nå ud til borgerne med diabetes decentralt. Indsatsen handler om behandlingstilbud rettet både mod type 1 og type 2 diabetikere.
Der forventes en politisk behandling i februar 2017. Regionens byggeorganisation er inddraget i
processen. Såfremt der er politisk opbakning forventes ibrugtagning af et nyt byggeri samtidig
med det nye NAU.
Se vedlagte slides.
4. Evt.
5. Der skal udarbejdes en mødeplan for 2017.
Der vil blive udsendt 4 mødedatoer for 2017. Det blev aftalt, at kommende møder vil afholdes
om mandagen fra 14-16.

Mvh Karin Bang Andersen
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