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1.

Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen til mødet. Det regionale udvalg præsenterede sig.
Punktet vedr. Novo Nordisk fremrykkes som det første punkt.

2.

Opdatering på samarbejdet med Novo Nordisk Fonden v/Charlotte Albeck.
Charlotte Albeck gav status på samarbejdsprojektet/samarbejdet med Novo Nordisk Fonden.
Der er positive tilbagemeldinger vedrørende samarbejdsprojektet fra Det Regionale Diabetesudvalg, som bakker op omkring projektet. Der peges i særdeleshed på det tværsektorielle samarbejde som et stort plus, men også, at der er stor forhåbning til den telemedicinske
del.
Den decentrale struktur, der lægges op til, vil adressere ulighed i sundhed og der var positive forventninger fra samtlige diabetesmatrikler i Regionen.
Det vurderes som en stor fordel for patienterne, at behandlingen kommer tættere på borgeren, og der tænkes i fleksible løsninger. Endvidere hilser Diabetesforeningen elementer
som uddannelse til familierne velkomne, blandt andet hvor tematilgang tænkes ind i den videre proces.
Det blev fra Diabetesforeningen tilkendegivet, at der er stor opbakning fra såvel landsplan
som fra det regionale plan til samarbejdsprojektet.

3. Forsendelse af HbA1c – nye postregler, ny prøvetagningsprocedure og analysemetode. Dyr løsning, tidskrævende i personaleressourcer.
Børneafdelingen har rejst problematikken vedr. de nye postregler, og hvordan øvrige afdelinger håndtere disse i relation til prøvetagning mv.. I regi af Børneafdelingen pakkes op
mod 100-180 kuverter på månedsbasis. Der bruges meget tid og ressourcer, som til og med
er en dyr løsning.
Thy/Mors oplever ikke samme udfordringer.
Det blev oplyst, at der arbejdes på forskellige løsninger. Blandt andet er der fokus på at få
indkøbt en printer og klistermærkelabels. En anden mulighed er at få etableret en postkasse
på alle regionens matrikler, en form for ”drive in postkasse”.
Der blev peget på en løsning, hvor borgerne afleverer brevet indeholdende blodprøven hos
den praktiserende læge, som sikrer videre ekspedition af brev.

Faste punkter:
4. Drøftelse af nye behandlingsformer
Poul Erik orienterede omkring Free Style Libre. Status på Freestyle Libre er, at der aktuelt
er 2 verserende ankesager i Ankestyrelsen, hvorfra afgørelserne afventes.
5. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger
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Niels Ejskjær præsenterede sig. Niels er ny diabetesprofessor, AUH. Niels pegede på en
række indsatsområder. Blandt andet forskning og anvendelse af teknologi mhp at sikre god
patientsikkerhed og patienttilfredshed. Niels har blandt andet forsket indenfor Diabetiske
fodsår igennem flere år, og et indsatsområde kan være at opruste her indenfor, men også
ift. nerveskader indenfor diabetikere.
Karin orienterede omkring de nyetablerede samarbejdsfora på kronikerområdet. Der er ud
arbejdet og godkendt et kommissorium for faglige samarbejdsfora. Hensigten er at styrke
området, og samarbejdsfora skal medvirke til at sikre driften og udviklingen af de Sygdoms
specifikke sundhedsaftaler. Formålet med samarbejdet er at følge op på, kvalitetssikre og
identificere udviklingsbehov i de eksisterende sygdomsspecifikke sundhedsaftaler og desuden at skabe sammenhæng til relaterede regionale og tværsektorielle indsatser indenfor
kronikerområdet.
Som udgangspunkt deltager kommunerne og Diabetesforeningen ikke i samarbejdsfora
som de gjorde tidligere. Dette skal ses i lyset af, at samarbejdsfora i udgangspunktet er
tænkt som et regionalt netværk. I det omfang der identificeres udfordringer, som involverer
det tværsektorielle samarbejde vil der rettes kontakt til de relevante partere.
I forhold til kommunerne skal der ske henvendelse til kommunerne gennem Porteføljestyre
gruppen og Det Fælles Kommunale sekretariat.
Poul Erik orienterede omkring den nye Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Diabetes
Type 2, som er trådt i kraft.
Endvidere blev der peget på, at der er oprettet et direkte nr. til sygehuset ifm. den etablerede mundtlige konference på diabetesområdet.
Niveau 2 og 3 patienter kan konfereres med endokrinolog, mhp råd til optimering af behandlingen, hvis almen praksis finder det relevant. Endokrinologisk afdeling på både Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland tilbyder almen praksis daglig telefonisk konference med endokrinologisk speciallæge samt 24 timers svartid på korrespondancer til afdelingen.
Der er fra Almen Praksis’ side udarbejdet en forløbsbeskrivelse for Diabetes Type 2 til brug
for de praktiserende læger.
6. Evt.
Intet
7. Næste møde er mandag den 22. maj 2017
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