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1. Velkommen v/Poul Erik.

Poul Erik bød velkommen til mødet.
2. Orientering om status på SDCN v/Charlotte Albeck

Rammer for samarbejde og udvikling er under udarbejdelse. Arbejdet vedrørende initiativbeskrivelser for supplerende behandlingstilbud er i gang. Der har været afholdt to workshops,
hvor indholdet i behandlingstilbuddene har været drøftet herunder;
- Hvad skal der til af ressourcer.
- Beskrivelse af samarbejdsflader.
- Hvordan kan vi måle på projekterne (KPI’er) herunder ift. en stillingtagen fremadrettet,
hvorvidt projekterne skal videreføres efter den 3 årige projektperiode.
Tina Heide er pr. 1. juni 2018 ansat som ansvarlig for området vedr. digitale sundhed og diabetes. Der er et opslag til ansættelse af en afsnitsleder, som skal være leder for det tværfaglige
team. Hertil kommer et opslag vedrørende økonomi og projektmedarbejder.
Steno-partner aftale med Regionshospitalet er under udarbejdelse. Der er afsat 1,25 mio. kr.
om året til at indgå i partnerskabet til Regionshospitalet (aftaler fra 2019 løber over en 3-årig
periode).
Der pågår et arbejde ift., hvordan centret skal se ud og hvordan centret skal præsentere sig herunder en opgave vedr. kommunikation og formidling.
Angående byggeprocessen er der 5 arkitektfirmaer, som er prækvalificeret til et bud på, hvordan centret kan se ud. En afgørelse vedr. hvilket firma der indgås aftale med nærmer sig. Tidsprocessen for byggesporet forventes at holde.
Thisted Matriklen er en del af AUH pr. 1. maj 2018.
Der er positiv stemning omkring sammenlægningen. Ambulatoriefunktionen vil fortsætte på
samme niveau. Der vil åbnes op for fælles videokonference muligheder.
Hertil kommer muligheden for udvekslingsbesøg ml. matriklerne AUH og Thisted ifm. at udveksle erfaring mv.
3. Drøftelse af Parallelimporteret insulin

Der opleves en vekslende effekt ift. parallelimporteret insulin, hvorfor det ønskes drøftet om
der reelt er en fejl forbundet til parallelimporteret insulin. I den forbindelse har Børneafdelingen, AUH udarbejdet en vejledning til, hvordan klager kan håndteres vedr. manglende effekt af
parallelimporteret insulin (se vedlagte bilag).
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Det er en område som skal følges tæt.
4. Kort status vedr. OK og implementeringsplaner v/Karin Bang Andersen

Implementeringsplanen for diabetes er godkendt i PPU med redaktionelle rettelser, ikke indholdsmæssigt. De vil blive tilrettet. De indsatsområder, der er peget på arbejdes der videre
med.
Status ift. indsatsområderne er flg.:
-

-

Der har været afholdt fyraftensmøder.
Der er via NordKap planlagt 3 diabeteskurser for praksispersonale i september, november og januar. Jette Kolding Kristensen, prak. Læge og professor i almen medicin hos
CAM-AAU står for kurset og underviser.
Indsatsen vedr. videreudvikling af standardiserede henvisninger og forløbsbeskrivelser –
forløbsbeskrivelsen er opdateret og udgivet. Der arbejdes på at udvikle en dynamisk
henvisning.

Faste punkter:
5. Drøftelse af nye behandlingsformer.
Der er netop etableret et nyt nationalt diabetesnetværk, hvor diverse områder forventes drøftet.
Poul Erik deltager her fra regionen.
Vedr. type 2 er der et nyt produkt på markedet ”Ozempik”, som har en langtidsvirkende effekt.
Der er tale om et produkt, der har en lang halveringstid. Den skal tages 1 x på ugebasis. Ozempik er ikke godkendt til type 1 diabetikere.
6. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger.
I Frederikshavn vil der indkøbes et mindre antal Free Style Libre.
Tina er under uddannelse til børne-endokrinolog, og vil efter sommerferien komme til AUH 1
dag om ugen. Tina forventes at indgå i Transcitionsteamet.
7. Evt.
Niels Ejskjær orienterede omkring værdibaseret sundhed i diabetes. Niels oplyste, at han er inviteret med til Regionsrådsmødet den 8. maj ifm. at orientere omkring patientrapporterede data
herunder, hvad oplever patienten og hvad giver værdi for patienten.
Margit oplyste, at Børn og Ungeområdet har rejst ønske om at der afholdes en temaeftermiddag
for kommunalt regi ift. at blive ”tanket op” om viden om diabetes og behandlingsmuligheder. Det
blev aftalt at arrangementer som disse skal forankres i Steno Diabetes centret fremadrettet.
Det opleves, at flere familier skifter pumpe med slange til pumpe uden slange, idet der ses en
ændret blodsukkerregulering. Der blev spurgt ind til om blodsukkeret bliver bedre reguleret
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uden slanger? Der er ikke et entydigt svar på dette for nuværende. Det vurderes at være en fordel specielt for børn med et mindre behov for insulin. For nærmere afklaring opfordres til, at det
er et område, der undersøges nærmere.

8. Næste møde er mandag den 3. september 2018

Mvh Karin Bang Andersen
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