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Möte LAG Diabetes  

Datum: 221129 

Lokal: Impulsen, Regionkontoret och teams. 

Deltagare: Elin Bromander, Stina Ehrling, Roger Larsson  

Deltagare via teams: Peter Hallgren, Lars Hedlund, Bernice 
Hanses, Sofia Thyni 

Ej närvarande: Hans Larsson, Kristina Lindbom Östberg  

Elin hälsar välkommen till första mötet med LAG Diabetes. Idag hoppar 

vi över laget runt och börjar direkt med mötespunkterna.  

 

1. LPO Endokrinologi  

 

Stina informerar om att beslut är taget i KSG-B (221116) för den nya 

grupperingen LPO Endokrinologi. LPO Endokrinologi ska bestå av en 

läkare från PV, en endokrinolog som även är representant i RPO 

Endokinologi (regionalt programområde endokrinologi) och 

diabetessamordnaren i Region Dalarna.  

 

LPO Endokrinologi - Region Dalarna 

 

Medlemmar: 

Elin Bromander, läkare PV och ordförande i LAG Diabetes. 

Peter Hammarström, endokrinolog och medlem i RPO Endokrinologi 

Stina Ehrling, diabetessamordnare i Region Dalarna.   

 

 

2. Medlemmar LAG Diabetes   

 

Sofia Thyni är med på sitt sista möte idag. Elin har förslag på en läkare 

från PV och ställer frågan formellt till aktuell person. Vi ersätter inte Sofia 

just nu då vi redan har två läkare från specialistklinik med. Stina kontaktar 

patientföreningen då representant därifrån ej varit med på möten under 

en längre period. Stina skickar även ut en förfrågan till fotterapeuter på 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/kunskapsstyrning/lokal-niva---dalarna/lpo-endokrinologi/


 

 

MALL 2 (4) 

  
 

 
 

specialistmottagningarna  i regionen, om det finns någon som är 

intresserad av att vara adjungerande medlem då det fattas på den 

posten.  

 

3. Vårdförlopp diabetes med högrisk för fotsår  

 

Vårdprogram diabetesfoten har gått ut i tid, giltighetstid t.o.m 22-11-05. Vi 

inväntar dock vårdförloppet och uppdaterar när det är klart. Vårdprogram 

diabetesfoten gäller alltså tillsvidare.  

Utifrån GAP analysen som gjordes i våras, jobbar nu Stina med en 

handlingsplan som ska godkännas i KSG-B. Vi behöver även tillsammans 

i LAG Diabetes prioritera vad vi ska ha fokus på.  

Webbinarium från den 30 november finns att se i efterhand, finns under 

den nedersta länken här.  

 

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 

(d2flujgsl7escs.cloudfront.net) 

 

Vårdförlopp diabetes | Kunskapsstyrning vård | SKR 

(kunskapsstyrningvard.se) 

 

 

4. Utgående dokument 

 

Vårdprogram diabetesfoten, giltigt t.o.m 2022-11-05 

Avvaktar vårdförlopp diabets med högrisk för fotsår. Nuvarande 

vårdprogram gäller tillsvidare. 

 

Riktlinje för fotsjukvård – fotvård på remiss, gäller t.o.m 2023-01-08 

https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G8T/publicerat/Dokument/29b13

9c8-5226-43fc-9c90-

0eb4cdc4405f/Riktlinje%20f%c3%b6r%20fotsjukv%c3%a5rd%2017_20.p

df 

Vi avvaktar med den, vem ska uppdatera? Återkommer i frågan. 

 

Glukosmätning med Freestyle Libre, giltligt t.o.m 22-11-16 

Stina uppdaterar dokumentet enl. MTP rådets senaste rekomendationer.  

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2, kontinuerlig glukosmätning vid 

diabetes (janusinfo.se) 

 

 

5. Diabetesbarometern 

Diabetesförbundet_Rapport_Diabetesbarometern_W6.indd 

 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Diabetes.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Diabetes.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/endokrinasjukdomar/vardforloppdiabetes.64362.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/endokrinasjukdomar/vardforloppdiabetes.64362.html
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G8T/publicerat/Dokument/29b139c8-5226-43fc-9c90-0eb4cdc4405f/Riktlinje%20f%c3%b6r%20fotsjukv%c3%a5rd%2017_20.pdf
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G8T/publicerat/Dokument/29b139c8-5226-43fc-9c90-0eb4cdc4405f/Riktlinje%20f%c3%b6r%20fotsjukv%c3%a5rd%2017_20.pdf
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G8T/publicerat/Dokument/29b139c8-5226-43fc-9c90-0eb4cdc4405f/Riktlinje%20f%c3%b6r%20fotsjukv%c3%a5rd%2017_20.pdf
https://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/OHAR4G8T/publicerat/Dokument/29b139c8-5226-43fc-9c90-0eb4cdc4405f/Riktlinje%20f%c3%b6r%20fotsjukv%c3%a5rd%2017_20.pdf
https://janusinfo.se/download/18.339f721f17f1b49461f223b0/1645521644936/Freestyle-Libre-220217.pdf
https://janusinfo.se/download/18.339f721f17f1b49461f223b0/1645521644936/Freestyle-Libre-220217.pdf
https://www.diabetes.se/contentassets/626f2b9f35e7434f97258184c1dd1dda/svenska-diabetesforbundet_rapport_diabetesbarometern_november.pdf
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Se och läs, en hel del vi kan ta till oss. Stina sammanställer 

förbättringsområdena och förbättringsförslagen och ser vad vi kan jobba 

med i Dalarna.  

 

6. ADA/EASD konsensusrapport.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05787-2 

 

Inväntar regionala/nationella rekomendationer.   

 

 

7. Ersättning restade läkemedel (tex Ozempic) 

 

Den aktuella hänvisningen görs till Läkemedelsavdelningen eller 

Läkemedelsverkets hemsida. Finns en snabbåtkomst under jordgloben i 

TC (Aktuella läkemedel med leveranssvårigheter). 

 

8. Provtagning 80+ 

 

Det har kommit in förfrågan om enklare provtagning för personer med 

diabetes 80 år och äldre. Vi kommer dock fram till att följa rektlinjer även 

vid högre åldre med speciell hänsyn till biverkningar.  

 

9. Individuell handlingsplan SÄBO/HSV 

 

Aktuellt att vi tittar på och gör en lokal anpassning av handlingsplan för 

kommunerna. Den som vårdprogrammet hänvisar till är för omfattande, 

svår att hålla uppdaterad. Stina med hjälp av kommunssk, tar fram ett 

förslag till nästa möte.   

 

10. Nätverksträffar/utbildningsdag hösten 2023 

 

Vi enas om att fösöka genomföra en utbildningsdag under hösten 2023, 

för all personal som jobbar med diabetes i regionen.  

Stina planerar även separata nätverksträffar under våren 2023 för 

fotterapeuter anställda/avtal, diabetessjuksköterskor och kommun 

sköterskor.  

 

11. F-VIS kvalitetsregister 

 

Det finns en plan för överföring från kvalitetsregister in i det nya 

vårdhanteringssystemet. Tanken är att allt ska fungera utan uppehåll. 

Tänker att vi får info. allt eftersom.  

 

 

Nästa möte: 230209 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05787-2
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