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Uppdragsbeskrivning Lokal arbetsgrupp (LAG) Diabetes 
 

En samordnad kunskapsstyrning 

Det nationella programområde (NPO) som ansvarar för kunskap och 
evidens kring diabetologi är NPO Endokrina sjukdomar. Till detta NPO finns 
en nationell arbetsgrupp (NAG) Diabetes. NAG Diabetes har en direkt 
koppling till den sjukvårdsregionala arbetsgruppen (RAG) Diabetes då 
Sjukvårdsregion Mellansveriges representant i den nationella 
arbetsgruppen även är med i den sjukvårdsregionala gruppen för att säkra 
informationsspridning. 

RAG Diabetes består av ordförande från sjukvårdsregionens lokala  
arbetsgrupper (LAG) för Diabetes samt ytterligare en representant, i de 
flesta fall en diabetessamordnare.     

 

Syfte och mål 

LAG Diabetes skall verka för att personer med diabetes i Dalarna får en 
god, kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård.  

 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare till LAG Diabetes är LPO Endokrinologi som är en del av 
regionens kunskapsstyrningsstruktur. Ytterst är Hälso- och 
sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp (HS-LG) beslutande och 
Beredningsgrupp för kunskapsstyrning (KSG-B) samordnar och fördelar 
uppdrag utifrån aktuella lokala, nationella och sjukvårdsregionala 
perspektiv.      

 

Uppdrag  

LAG Diabetes uppdrag är: 

 Mottagare av nationella kunskapsunderlag från NPO Endokrina 
sjukdomar, NAG Diabetes, Socialstyrelsen och andra myndigheter 
och kunskapsorganisationer gällande nationella kunskapsstöd som 
till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, 
nationella riktlinjer och nationella vårdprogram.  

 Ansvar för gapanalyser, handlingsplaner, implementering och 
uppföljning av ovan nämnda kunskapsstöd.  

 Mottagare av uppdrag initierade av LPO Endokrinologi.  

 Arbetar med lokala uppdrag initierade av KSG-B.  
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 Kan själva initiera behov av nya kunskapsstöd och utveckla samt 

revidera dessa utifrån bästa möjliga kunskap.  

 Ska stödja och samverka med chefer, så väl i primärvård som i 
specialiserad sjukhusvård.  

 Ansvara för utbildningsdagar inom diabetesområdet.  

 Bilda nätverk och ordna med nätverksträffar för olika 
yrkeskategorier.  

 Utforma informationsmaterial för vårdgivare såväl som för personer 
med diabetes.  

 

Samarbete 

LAG Diabetes samarbetar vid behov med andra lokala och 
sjukvårdsregionala programområden (LPO), lokala arbetsgrupper (LAG) 
och andra expertgrupper samt med patientföreträdare från 
patientföreningar.  

 

Sammansättning och ledamöter 

Viktiga egenskaper hos ledamöterna är kompetens, intresse och 
förändringsvilja inom kunskapsområdet diabetes. Ledamöter utses av 
ordförande och förankras i LPO Endokrinologi. 

LAG Diabetes ska bestå av: 

 Ordförande, som utses av LPO Endokrinologi på en mandattid på 
tre år. Ordförande bör vara läkare från primärvården. Möjlighet finns 
även att förordna vice/tillträdande ordförande med samma 
mandatperiod.  

 Regionens diabetessamordnare. 

 Läkare från primärvård och från sjukhusens diabetesmottagningar.  

 Diabetessjuksköterskor från primärvård och från sjukhusens 
diabetesmottagningar.  

 Läkare som är medlem i Dalarnas läkemedelskommitté terapigrupp 
endokrinologi-diabetes.  

 Självskriven ledamot är den person som Dalarnas Läns 
Diabetsförening själva utser.  

 Adjungerande positioner är en medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) och en diabetessjuksköterska från den kommunala vården, 
dietist, fotterapeut, läkare från BUM samt representant från 
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Högskolan Dalarna. Adjungerande medlemmar kallas till möte då 
det finns ärenden som rör deras uppdrag.  

 Ordförande i LAG Diabetes samt diabetessamordnaren är även 
Region Dalarnas representanter i RAG Diabetes.  

 

Uppdragets omfattning och kostnader 

 

Uppdraget som ordförande uppskattas i arbetstid till 10 procent. 
Ordförandens ordinarie arbetsplats ansvarar för kostnaden i form av tid för 
uppdraget. Ordförande ingår även i LPO Endokrinologi.  

Diabetessamordnare är anställd på Avdelning för Kunskapsstyrning och 
arbetar 50 procent med samordnaruppdrag. Samordnaren ingår även som 
medlem i LPO Endokrinologi.  

För övriga ledamöter ansvarar respektive arbetsplats för sin ledamots 
kostnad i form av tid för uppdraget. Ledamöternas närmaste chef ska vara 
informerad om deltagande LAG Diabetes.  

 

Mötesstruktur  

 LAG Diabetes träffas 2-3 gånger per termin. Datum bestäms 
terminsvis. Kallelse skickas minst 14 dagar innan mötet. 

 Ordförande och diabetessamordnare bereder dagordning till 
kommande möte utifrån aktuella frågor. Diabetessamordnaren kallar 
till mötet.  

 Mötena kan ske digitalt eller fysiskt.  

 Vid varje möte skall minnesanteckningar föras. 
Minnesanteckningarna skickas till medlemmarna i LAG samt LPO 
Endokrinologi och publiceras i nätverksarbetsrummet på INTRA 
samt på Region Dalarnas Plus-sida (LPO Endokrinologi under fliken 
LAG Diabetes).  

 

Rapportering och förankring  

LAG Diabetes upprättar årligen en aktivitetsplan samt sammanfattar det 
gångna årets arbete i en årsrapport som redovisas i KSG-B och publiceras 
på INTRA respektive Region Dalarnas externa Plus-sida.  


