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Möte med diabetesrådet  

Lokal: Kullan, Regionkontoret och teams. 

Deltagare:Stina Ehrling, Elin Bromander, Roger Larsson, 
Helena De La Cour, Lotta Andersson, Maria Svedbo Engström, 
Peter Hallgren 

Deltagare via teams: Bernice Hanses 

Ej närvarande: Anders Fritzberg, Hans Larsson, Sofia Thyni, 
Kerstin Sandström, Kristina Lindbom Östberg och Mari-Kristina 
Gustafsson 

Stina och Elin hälsar välkommen. Vi hälsar även Helena De La Cour 

välkommen till mötet. Helena är chef för Avdelning för kunskapsstyrning 

som även jag som samordnare finns under.   

1. Vi går laget runt enligt tradition. 

 

Stina: har nu tagig över som diabetessamordnare efter Anna som gått i 

pension. Tillträdde förordnandet den 15 augusti på 50% under 4 år. Det 

är mycket att sätta sig in i. Stina jobbar även klniskt 50% på Diabetes- 

och endokrinmottagningen på Falu lasarett.   

 

Elin: har tagit över ordförandeskapet efter Roger Larsson. Det är nu 

oficiellt och beslut är taget i KSG-B den 19 september. Elin är läkare på 

Svärdsjö VC. Vi hälsar Elin välkommen i rollen som ordförande!  

 

Roger: nyligen startat upp en ny vårdcentral i Falun, Kvarnporten, ett 

utmanande men väldigt roligt arbete.  

 

Lotta: är diabetesansvarig sjuksköterska i Falu kommun och håller på 

att bygga upp en struktur kring alla personer med diabetes som är 

helinskrivna i hemsjukvården. Tanken är att även utöka med boenden 

och behovet för utbildning av persoanl är stor.  
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Maria: håller koll på diabetesutbildningar och delger oss när det dyker 

upp någonting. Hon ska även vara behjälplig med att granska synergier 

kring diabetes i RD för att ev. där hitta förbättringsområden som vi kan 

lyfta och jobba med.  

 

Peter: planerar att gå i pension till sommaren och vi är tacksamma för 

all tid vi kan få för att kunna ta del av hans erfarenhet och klokhet.  

 

Bernice: på Medicin Avesta kommer det att bli problematiskt med 

läkare efter nyår, detta är så klart ett bekymmer. Dock finns det nu en 

ny sjuksköterska som går specialistutbildningen, diabetessjuksköterska, 

i Uppsala och det är positivt.  

 

2. Vi har idag speciellt bjudit in Helena som börjar med att presentera 

kunskapsstyrningsorganisationen i landet, se även länk nedan. Vi har 

hört det tidigare men repetition är alltid bra. Skickar med PP 

presentationen som Helana delgav oss på mötet.  

 

Info KS LPO 

Diab-endo okt 2022.pptx
 

 

3. LPO diabetes-endokrinologi 

 

KSG-B tog i våras beslut om att LPO (lokalt programområde) diabetes-

endokrinologi skulle bildas och en uppdragsbeskrivning togs fram. Idag 

behöver vi diskutera och mer klargöra hur gruppen ska se ut och detta 

med hjälp av Helena. Vi kom fram till följande förlsag: 

 

LPO Endokrinologi 

-läkare från PV 

-endokrinolog som även är     
representant i RPO 
endokrinologi 

-diabetessamordnare 
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LPO har mandat att bilda LAG (lokal arbetsgrupp), tillfälliga eller mer 

permanenta grupper.  

 

En självskriven arbetsgrupp är LAG diabetes som då får representera 

gamla diabetesrådet. 

 

Medlemmar i LAG diabetes:  

Diabetessamordnare Stina Ehrling 

Läkare PV Elin Bromander (ordförande) 

Läkare PV Roger Larsson 

Läkare specialistklinik Peter Hallgren 

Läkare specialistklinik Sofia Thyni 

Diabetessjuksköterska primärvården Kristina Lindbom Östberg  

Diabetessjuksköterska specialistklinik Bernice Hanses 

Patientrepresentant Hans Larsson 

Medlem i Dalarnas läkemedelskommitté terapigrupp edokrinologi-

diabetes Lars Hedlund  

 

Adjungerande medlemmar: 

Läkare BUM Anders Fritzberg  

Representant från Högskolan Dalarna Maria Svedbo Engström  

Dietist Marie-Kristina Gustafsson  

Representant från MAS nätverket Kerstin Sandgren MAS Mora 

Kommunrepresentant Lotta Andersson sjuksköterska Falu kommun  

Fotterapeut (finns inget namn i skrivande stund)  

 

Stina uppdaterar uppdragsbeskrivningen LPO diab-endo och 

presenterar vårat förslag för KSG-B den 16/11.  

 

4. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Diabetes med högrisk för 

fotsår 

 

Arbetet kring vårdförlopp Diabetes med hög risk för fotsår är nu framme 

vid påbörjandet av en handlingsplan. Tyvärr fortsatt inget svar från 

ortopeden i GAP analysen vad gäller ortopedin. Stina fortsätter 
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kontakta ortopeden för svar. Stina skriver handlingsplanen med stöd 

från Paula Broström som är samordnare kring vårdförloppen i RD, Stina 

kommer även bolla med LAG diabetes. Handlingsplanen ska 

presenteras för KSG-B den 14/12 och med det ska även förslag på ev. 

förändringar presenteras. Efter KSG-B ska detta upp i HSLG och sedan 

till HSN. Vårdprogram diabetesfotens gilltighet går ut 221105. Vi 

inväntar dock detta arbete innan revidering.  

 

5. Vårdförlopp svårläkta sår  

 

Vi har även chansen att läsa remiss Vårdförlopp svårläkta sår. Stina 

läser och skickar ut till rådet det som står om diabetes för ev. 

synpunkter. Svar till Paula Broström senast 7/11.  

 

6. RAG diabetes 

 

Stina och Elin var med på sitt första möte med RAG diabetes den 28/9 

via teams. Där diskuterades bla de olika kriterierna kring 

graviditetsdiabetes och hur man kan använda sig av NKK, nationellt 

kliniskt kunskapsstöd, som är regionernas gemensamma 

rekomendationer för utreding, behandling och uppföljning. En del 

regioner har börjat lägga ut lokala rekomendationer även. Nästa möte 

är den 30/11, även det via teams.  

 

7. Fotterapeuter med avtal 

 

Gällande avtal med fotterapeuter går ut 230228, upphandlingsprocess 

är uppstartad via upphandlingsavdelningen i RD och pågår under 

hösten. Vad gäller medicinsk fotvård ser det olika ut på regionens 

vårdcentraler. I norra/västra området är det två vårdcentraler (Rättvik 

och Leksand) som har anställda, resten använder sig av fotterapeuter 

med avtal. I Borlänge och Falun finns anställda och en med avtal i 

Borlänge och en i Svärdjö. I Ludvikaområdet finns anställda, i Avesta 

anställda. Hedmora/Långshyttan avtal. De privata vårdcentralerna har 

egna lösningar. Så det ser lite olika ut. Diabetesmottagningarna på 

sjukhusen har egna medicinska fotterapeuter förutom på Ludvika 

medicin.  
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8. Upphandling diabetestekniska hjälpmedel 

 

Den 5/10 startade upphandlingsprocessen kring diabetestekniska 

hjälpmedel. Upphandling sker via Varuförsörjningen i Uppsala och 

gemensamt i 5-klövern (Dalarna, Örebro, Uppsala, Sörmland, 

Västmanland). De avtal som löper nu (två stycken) går ut 230831 resp. 

230930. Stina, Pernilla Skotte på BUM och Ronny Holmlund från IT 

finns med från Dalarna.  

 

 

Nästa möte 29/11 

 

Antecknade gjorde Stina Ehrling.  

 


