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1. Välkomna till årets första möte. 

 

2. Genomgång av vårdprogram Diabetes som ska revideras. Anna 

sammanställer och skickar med förslaget tillsammans med dessa 

minnesanteckningar.  

Mycket av det som är nytt i vårdprogrammet gäller läkemedel vid diabetes 

typ 2. Vi har en diskussion om SGLT2-hämmare. Ska kardiologerna sätta 

in preparatet direkt i samband med utskrivning efter hjärtinfarkt? Ska även 

de personer som haft hjärtinfarkt för ex 10 år sedan få SGLT2-hämmare? 

Roger berättar också läkemedelsbudgeten generellt i landstinget har tagit 

höjd för ökade kostnader för just dessa preparat. Peter och Roger ska 

diskutera frågan med Kristina Hambraeus som är verksamhetschef på 

kardiologkliniken. 

3. Snabb diskussion om Socialstyrelsens nya författning som handlar om 

föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso och sjukvården, HSLF-FS 2017:37. Där finns en paragraf som 

handlar om att sjuksköterskor får justera en läkemedelsordination om 

doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. 

Anna och Stina får i uppdrag att börja skissa på ett förslag (gemensamt 

underlag) som alla vårdcentraler/medicinmottagningar skulle kunna ha 

som grund. Detta skulle ges som förslag till cheferna så att de ska slippa 

behöva göra detta var och en på sitt ställe.  
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4. Stina och Ulrika berättar om det jobb de gör tillsammans med 

Hälsovalsenheten och Upphandlingsavdelningen för att kvalitetssäkra 

fotsjukvården. Som det är just nu med omväxlande anställda fotterapeuter 

och personer som slutit avtal med landstinget är vården inte speciellt 

jämlik. Målet på sikt skulle kunna var att Landstinget Dalarna köper en 

uppdragsutbildning för anställda undersköterskor som kan vidareutbilda 

sig till fotterapeuter och sedan utföra fotsjukvård på vårdcentralen 

samtidigt som de på ett tydligare sätt ingår i respektive diabetesteam. På 

tid som inte används till patienter som behöver fotsjukvård kan de göra 

andra sedvanliga undersköterskeuppgifter. 

 

5. NT-rådet (nationellt råd som har som uppgift att implementera Nya 

Tekniker i landet) har lämnat en rekommendation till landstingen som 

innebär att en avgränsad grupp patienter med diabetes typ 2 kan få 

tillgång till Freestyle Libre. Sen tidigare används denna form av 

kontinuerliga glukosmätning för personer med diabetes typ 1. Anders 

berättar att 70 % av alla barn på BUM har Freestyle Libre. 

Rekommendationen är ett steg i en stärkt landstingssamverkan kring ny 

medicinteknik. De personer som skulle kunna komma ifråga har 

bolus/basalregim med insulin samt ett HbA1c > 70 mmol/mol. Denna 

fråga ska nu tas upp av Landstinget Dalarnas Medicinska Råd den 26 

mars. Anna och Roger kommer att vara med när ärendet behandlas. Vi 

får återkomma efter detta datum med ytterligare information. 

 

6. Anna berättar om nyheter i NDR fr o m 2018. Nationella diabetesregistret 

och SweDiabKids (barnregistret) kommer då att gå samman till ett 

gemensamt register. Det innebär en del förändringar i vilka parametrar 

som ska rapporteras. Företrädarna för barnregistret vill fortsatt kunna 

skilja på diabetes typ 2 och diabetes typ av MODY-variant samt att 

snusvanor ska rapporteras. Andra nyheter är att klassificeringen av 

retinopati ska ändras enligt nationellt beslut från ögonläkarföreningen. 

Frågan om patienten har kontinuerlig CGM eller Freestyle Libre (FGM) 

ska också rapporteras. Midjemåttet kommer att tas bort. 

I och med borttagande av midjemått så förordar diabetesrådet även att 

det tas bort i TakeCare som ett mätvärde som ska kontrolleras en 

gång/år. Det kommer också att försvinna från vårdprogrammet i samband 

med nuvarande uppdatering. 

 

7. Diabetesrådets lathund för diabetes typ 2 behöver också revideras. Vi 

tittar igenom förslaget och bestämmer att den ändring som är gjord, efter 

läkemedelsverkets rekommendationer, är korrekt. Dokumentet kan nu 

publiceras på INTRA. 

 

8. Anna och Roger har gått dokumentations- och snart även 

publicistutbildning. Vi kommer därför nu att sparka igång vårt 

nätverksarbetsrum Diabetesrådet på INTRA. Fortfarande ska vi dock hålla 

vår externa sida uppdaterad eftersom det är det enda stället kommunens 

personal kommer åt våra dokument. 

 

9. Det har kommit en fråga från kommunikationsavdelningen. De har fått in 

en anonym synpunkt på den standardtext som finns på 1177 om de 

tjänster vårdcentralerna kan erbjuda:  
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”Vi har mottagning för dig med diabetes samt förebyggande besök för dig med 

riskfaktorer för diabetes. Stor vikt läggs vid livsstilsfrågor gällande kost, fysisk 

aktivitet, tobak och alkohol. Vi erbjuder grupputbildning och ger information, 

uppföljning, kontroller och stöd till egenvård vid enskilda besök." 

Det borde preciseras att det är diabetes TYP 2 det gäller. Man kan inte förebygga 

typ 1 diabetes, i synnerhet inte med livsstilsförändringar”. 

 

Förslag till ny text skulle kunna vara så här: 

” Vi har mottagning för dig med diabetes. Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar 

som alla ger för hög nivå av socker i blodet. Vanligast är typ 2-diabetes, men det finns 

även typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Vårdcentralens mottagning har huvudfokus 

på typ 2 och graviditetsdiabetes och erbjuder enskilda besök och utbildning i grupp där 

information, uppföljning, kontroller och stöd till egenvård ingår. Mottagningen erbjuder 

även förebyggande besök för dig med riskfaktorer för diabetes typ 2 där stor vikt läggs 

vid livsstilsfrågor gällande kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol." 

Eller så här, om vi ska ändra så lite som möjligt: 

”Vi har mottagning för dig med diabetes samt förebyggande besök för dig med 

riskfaktorer för diabetes typ 2. Stor vikt läggs vid livsstilsfrågor gällande kost, 

fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Vi erbjuder grupputbildning och ger 

information, uppföljning, kontroller och stöd till egenvård vid enskilda besök” 

Jag vill gärna ha synpunkter kring detta innan jag svarar 
kommunikationsavdelningen! 

10. Nästa möte med diabetesrådet är tisdag 29 maj kl. 13.15 – 15.45. 

 

 

 

Anteckningarna gjorda av/ 

Anna Garmo 

 

 

 

 

 

https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/
https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Graviditet-och-diabetes-typ-2/

