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Referat fra møde i det Regionale
Diabetesudvalg
Mødet blev afholdt mandag den 3. juni 2019 kl. 14-16 i mødelokale 6, Regionshuset

Mødedeltagere
Poul Erik Jakobsen, Aalborg Universitetshospital
Niels Ejskjær, Aalborg Universitetshospital
Torben Østergaard, Aalborg Universitetshospital
Helle Hastrup, Aalborg Universitetshospital
Mette Madsen, Aalborg Universitetshospital
Inger Vestergaard Kristensen, Aalborg Universitetshospital
Charlotte Albeck, Aalborg Universitetshospital
Birgitte Pagh Jensen, Aalborg Universitetshospital
Tina Schou Andersen, Aalborg Universitetshospital(Farsø)
Jenna Rosenqvist Ibsen, Aalborg Universitetshospital (Thisted)
Annette Vestermark, Regionshospitalet Nordjylland
Margit Oien Nielsen, Regionshospitalet Nordjylland
Henning Nielsen, Diabetesforeningen
Henning Thygesen, Diabetesforeningen
Dorte Hinzmann, Diabetesforeningen
Jon Back, Diabetesforeningen
Mette Brassøe, Almen Praksis
Medzait Ljatifi, Regionsrådsmedlem
Karin Bang Andersen, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland
Ledende overlæge Annebirthe Bo Hansen er inviteret med til mødet ift. punktet omkring HbA1c.
Mødeleder Poul Erik Jakobsen,
Referent Karin Bang Andersen

Afbud:
Anne Dorthea Muurholm, Aalborg Universitetshospital
Rikke Nymark Hansen, Aalborg Universitetshospital
Lone Volsgaard, Aalborg Universitetshospital (Thisted)

Kim Helge Christiansen, Regionshospitalet Nordjylland
Louise Pugdal, Regionshospitalet Nordjylland
Lone Christina Jørgensen, Regionshospitalet Nordjylland

1. Velkommen v/Poul Erik.
Poul Erik bød velkommen til mødet. Udvalget præsenterede sig. Der blev budt velkommen til
Jon og til Torben.
Faste punkter:
2. Drøftelse af nye behandlingsformer.
Poul Erik orienterede omkring Flash Glukosemålere. Regionsrådet har netop godkendt indstillingen (maj 2019) om at tilbyde Flash Glukosemålere jævnfør model B, som handler om, at de patienter, der opfylder kriterierne jf. model B vil blive tilbudt et måleapparat. Det betyder, at regionerne nu er enige om, at Flash glukosemålere ikke tilbydes alle voksne med diabetes type 1 men at det forbeholdes de patienter, hvor deres diabetes ikke er velreguleret og hvor vurderingen er, at Flash Glukosemålere vil gøre en forskel.1
Indfasningen af Flash Glukosemålere vil ske i andet halvår af 2019.
Mette Madsen kunne oplyse, at på Børne- unge afdelingen vil der formentlig fremadrettet benyttes Abasaglar i stedet for lantus. Der er behandlingsmæssigt ingen forskel, der er tale om
samme insulin (biosimilært), men prisen er lavere. (Afventer godkendelse på teammøde)
Torben Østergaard supplerede, at nu er semglee kommet, ligeledes biosimilært til lantus, til en
endnu billigere pris.

3. Siden sidst fra de Endokrinologiske Afdelinger.
I Thisted arbejdes der fortsat på at få indført sammedagsscreening, som forventeligt vil igangsættes pr. 1. oktober 2019. Udover sammedagsscreening oprettes en tværfaglig diabetes fodklinik i Thisted, som vil medfører at sår tilses af ortopædkirurg, tilses af bandagist og fodterapeut
på samme tid.
I Hjørring sker der i tiden en række strukturændringer, som blandt andet medfører, at Endokrinologisk Afdeling lægges ind under Medicinsk Center, og Centerledelsen falder bort.

Med model B skal alle voksne patienter med type 1 diabetes, som er dårligt reguleret, tilbydes
en Flash Glukosemåler. Med dårligt reguleret menes et langtidsblodsukker (teknisk kaldet for
HbA1c) på eller over en bestemt værdi (konkret 70 mmol/mol).
1

Sundhedsdirektørerne i de fem regioner har drøftet anbefalingerne og er på den baggrund enige
om at anbefale model B, hvormed voksne diabetes type 1 patienter, der ikke har et velregulerede
langtidsblodsukker (HbA1c) over grænseværdien (på 70 mmol/mol), skal tilbydes Flash Glukosemåler som behandlingsredskab.
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På Børneafdelingen i Aalborg er der ansat en ny ledende overlæge. Ligeledes er der etableret
et fint samarbejde med IT vedr. datahøst. Clinical Suite/dataplatform er på vej til at blive udfaset, der peges dog på, at der er sket nogle ændringer, som gør, at den er lettere at tilgå, frem til
andet systemet ibrugtages.
I regi af Steno Diabetescenter Nordjylland er et Brugerråd ved at blive etableret. Invitationerne
er sendt ud og der er positiv respons, der opleves en stor interesse i Nordjylland. Der er 100
gennemførte spørgeskemaundersøgelser.
Pt. arbejdes der på at finde repræsentanter til Brugerrådet, i alt 10 patienter og 2 pårørende.
Der forventes en bred repræsentation af både type 1 og type 2, mænd og kvinder. Tina Schou
Andersen og Anette Vestermark deltager i Brugerpanelet, ligesom Henning Nielsen deltager fra
Diabetesforeningen.
Brugerrådet forventes at få stor indflydelse på både behandling og forskning fremadrettet i Region Nordjylland.
Stenos hjemmeside er etableret; www.SDCN.dk
Linkedin profil er ligeledes rullet ud, og bliver løbende opdateret.
Poul Erik oplyste, at der afholdes Folkemøde på Bornholm, hvor SDCN deltager. Det er lørdag
den 15. juni 2019. De 5 Steno Centrer deltager, og der vil være en debat vedr. fremtidens diabetes behandling.
Charlotte pegede på, at der foregår en tæt dialog med NordKap ifm uddannelse og kompetenceudvikling.
I Aalborg vil der iværksættes en udvidet åbningstid på Børne-/ungeområdet, onsdag hver 14.
dag mellem kl. 14 og 18.

4. Evt.
Der er intet til eventuel.
5. Drøfte Hba1C i Almen Praksis, Annebirthe Bo Hansen deltager under dette punkt.
Der er rejst et ønske om, at dagsordensætte en faglig drøftelse af Hb1ac blodprøver i Det Regionale Diabetesudvalg. De prak. Læger ønsker at kunne tage disse blodprøver i deres klinikker,
blandt andet set i lyset af at give patienterne et højere serviceniveau, ved at kunne tilbyde at foretager prøverne ifm. de løbende kontroller.
Annebirthe fra Klinisk Biokemisk Afdeling, AUH er inviteret med til mødet ifm. en faglig drøftelse.
Det vurderes, at blodprøverne foretaget i almen praksis, skaber udfordringer, da der er usikkerheder omkring målingernes nøjagtighed samt, at det vurderes at være økonomisk tungere.
Blandt andet skal personale opgraderes til at kunne udføre opgaven ligesom at der er et administrativt arbejde forbundet med opgaven.
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Der er ligeledes også en bekymring ift. vedligehold af udstyret.
Det anbefales, såfremt at der er politisk opbakning bag, at forinden tiltaget iværksættes, at få
undersøgt det reelle omfang, hvad skal til for at opfylde behovet.
Ligeledes opfordres til, at få iværksat nogle småskala projekter, for at få klarhed over, om det
fungerer i praksis. Der bør være en definition ift., at det skal handle om de mest udsatte patienter.

6. Næste møde.
Følgende mødedato er fastlagt:
Den 23. september kl. 14.00 til 16.00.
Mvh Karin Bang Andersen
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