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Möte LAG Diabetes 

Datum: 230223 

Lokal: Podiet, Regionkontoret och via teams.  

Deltagare: Elin Bromander, Stina Ehrling, Roger Larsson, Peter 
Hallgren, Lars Hedlund, Lisa Nilsen (teams)  

Ej närvarande: Hans Larsson, Kristina Lindbom Östberg, 
Bernice Hansen  

Stina och Elin hälsar välkommen med extra välkommen till Lisa som 

är med på sitt första möte. Lisa är distriktsläkare och jobbar på VC 

Leksand.  

 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

Stina har presenterat verksamhetsberättelsen 2022 för KSG-B den 20/2.  

 

Verksamhetsberätte

lse Diabetesrådet 2022.docx
            

Verksamhetsberätte

lse 2022 LAG Diabetes.pptx
 

 

 

Rapport upphandlingar    

 

Stina rapporterar från pågående upphandlingar.  

Nytt avtal med fotterapeuter i regionen träder i kraft den 1/3. Upphandling 

sker via upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen uppdaterar 

listan över aktuella fotterapeuter.  

Vad gäller upphandling av diabetetekniska hjälpmedel (via 

Varuförsörjningen i Uppsala) är avtalet förlängt till 24-08-31, detta gäller 

även upphandlade insulinpumpar (bas) och CGM system som även det 

avtalet är förlängt till 24-08-31. Däremot behövs en ny upphandling vad 

gäller SAP insulinpumpar, gällande avtal går ut 23-09-30. Dock är denna 

upphandling ej uppstartad ännu.  
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Rapport från nätverk  

  

Stina och Elin berättar att ett nätverk för kommunerna har blidats. Det har 

varit ett möte via tems hittills och där kom vi fram till att vi ska utarbeta en 

gemensam rutin i Dalarna för personer med diabetes i kommunal vård. I 

detta nätverket finns sjuksköterskor från hemsjukvård, LSS och SÄBO, 

representant från MAS nätverket, Elin och Stina. Nästa möte via teams 

kommer äga rum den 4 april.  

Stina har planerat en nätverksträff för fotterapeuter som är anställda i 

regionen. Den äger rum den 30/3 och vi kommer träffas live.    

Stina planerar även nätverksträffar i Maj för diabetesssjuksköterskorna i 

primärvården. Det kommer bli en träff i Avesta, en i Falun och en i Mora 

med samma program på alla tre orterna, dock olika datum. Träffar sker 

på plats.  

 

 

Sammamställning diabetesbarometern  

 

Det finns 16 förslag i rapporten. Vi diskuterar dessa. Vi prioriterar vissa 

av dessa och återkommer till rapporten med jämna mellanrum. Prio just 

nu är att implementera vårdförloppet för diabetes med hög risk för fotsår.  

 

 

Diabetesdag i November 2023 

 

Vi beslutar att genomföra en diabetesdag i november, liknande de 

inspirationsdagar som vi haft tillbaka i tiden. Stina jobbar vidare med 

detta.  

 

Ketonmätare i PV 

 

Vi tar åter upp tråden med ketonmätare i PV. Tidigare var det bestämt att 

VC Leksand och VC Svärdsjö skulle vara piloter i detta. Stina har kontakt 

med Maria på Laboratoriemedicin, som är ansvariga för apparaturen. Vi 

fortsätter jobba med dettta.  

 

Medlemmar i LAG Diabetes 

 

Vi behöver en ny patientrepresentant. Stina undersöker hur vi vi bäst 

driver den processen. Det behövs en representant som kan driva bland 

annat frågan kring egenvården. Ett av målen med kunskapsstyrning är att 

identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten.  

Patientföreträdare i arbetsgrupper | Kunskapsstyrning vård | SKR 

(kunskapsstyrningvard.se) 

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nationellaarbetsgrupper/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nationellaarbetsgrupper/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html
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Adjungerande medlem fotterapeut blir Karolin Nylund. Hon jobbar som 

fotterapeut på medicinmottagningen i Avesta och har anmält intresse om 

att vara med. Stina meddelar henne.  

 

Tandvården har visat intresse och undrar om vi ska vill ha med en 

adjungerande medlem från tandvården. Och det vill vi ha. Stina kontaktar 

Birgitta Nordström som är vårdutvecklare vid tandvården.  

 

Terapirekomendationer typ 2  

 

Lathunden kommer uppdateras utifrån de nya terapirekomendationerna. 

Terapirekommendationer start - Region Dalarna 

 

VC besök 

 

VC Domnarvet önskar besök, jag och Lars Hedlund tar på oss uppdraget. 

Vi diskuterar även hur vi ska göra med vårdcentralsbesök för övrigt. Vi 

kan tänka oss att erbjuda besök till de vårdcentraler som har störst behov 

av hjälp i förbättringsprocess och som önskar ha hjälp av oss i detta. Det 

är svårt att hitta så mycket tid för besök för vår del, tyvärr. Önskvärt vore 

att kunna erbjuda besök till alla men tiden kommer inte räcka till.  

 

Övriga frågor 

 

 Dietist – hur ser det ut med dietister i regionen? Stina tar med sig 

frågan och inventerar till nästa möte.  

 

 LPO Endokrinologi – Stina och Elin informerar om att vi haft möte 

med LPO Endokrinologi 6 februari. Frågor som togs upp då var 

synpunkter på vårdförlopp hyperparatyreodism och nationellt 

vårdprogram hypertyreos, frågan om att bilda LAG Hypertyreos 

kom upp.   

 

 

 Stina sitter nu med i LPO Levnadsvanor på uppdrag av Helene      

Kastemyr.  

 

 Stina informerar om att arbetet kring handlingsplanen för 

införandet av vårdförlopp diabetes med högrisk för fotsår 

fortsätter. Planen är att den ska presenteras för KSG-B i juni. 

Behöver skickas ut på remiss till LAG Diabetes, LPO 

Endokrinologi och LPO Primärvård.   

 

 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/lakemedel/lakemedelsbehandling-och-rekommendationer/terapirekommendationer-startsida/
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