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Möte med diabetesrådet 180529 

Deltagare: Roger Larsson, Kristina Lindblom Östberg, Martin 
Bratt, Mari Steger, Britt-Maria Johansson, Stina Ehrling och Anna 
Garmo. 

Deltagare via Skype: Bernice Hanses och Marie-Louise 
Albertsson. 

Extra inbjuden: Jenny Gustafsson 

Frånvarande: Peter Hallgren, Kerstin Sandgren, Anders Fritzberg, 
Mirja Kostela Waldenström, Sofia Thyni, Ulrika Myrholm, Hans 
Larsson och Janeth Leksell. 

1. Välkommen. 
 

2. Presentationsrunda med anledning av Jennys deltagande. Jenny är       
nyanställd på Utvecklingsavdelningen och kommer att ha huvudansvar 
för kunskapsstyrningsfrågor. Det innebär bland annat att hon kommer 
att vara diabetesrådets och diabetessamordnarnas länk till landstingets 
kunskapsstyrningsgrupp dvs rådets styrgrupp. 
 

3. Vi går igenom vårdprogrammet en sista gång för att enas om hur vi ska 
ställa oss till de synpunkter som kommit från Specialitetsgrupp 
Allmänmedicin. Det blir extra diskussion om hur vi ska skriva angående 
prover vid diagnos (GAD, IA2-antikroppar och C-peptid) samt huruvida 
vi ska göra en speciell patientinformation om SGLT-2-läkemedel. Anna 
kommer att sammanställa synpunkterna och sedan ska 
vårdprogrammet skickas till Karin Stikå, via landstingets nya 
dokumenthanteringssystem, för godkännande. 
 

4. Anna och Roger rapporterar om vad som hänt kring Freestyle Libre för 
personer med typ 2-diabetes. Frågan har varit uppe i Medicinska Rådet. 
De kunde inte säga annat än att om NT-rådet godkänt kriterier så kan 
inte de säga annat. Roger har även varit på möte med Ulf Börjesson + 
alla primärvårdens vårdcentralchefer (kallat VCD) och berättat om NT-
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rådets rekommendation. Samma information gavs till de läkare som var 
med på distriktsläkardagarna i maj samt på möte med 
läkemedelskommittén. 
Kostnaden för Freestyle Libre kommer att gå på varje enhets 

läkemedelsbudget. Viktigt att komma ihåg är att för personer med typ 1-

diabetes finns sedan tidigare ett nationellt vårdprogram med kriterier för 

vilka personer som kan ha rätt att få detta system bekostat av hälso- 

och sjukvården. Gäller förstås även personer med diabetes typ 1 som 

handhas i primärvården. 

Anna ska författa ett kort dokument som ska skickas till 

vårdcentralchefer och Specialitetsgrupp Allmänmedicin som ska 

innehålla beskrivning av systemet, vilka kriterier som gäller, kostnader, 

hur man beställer, ev. behov av utbildning av diabetessjuksköterskor 

och läkare. 

 

5. Peter Hallgren, Johan Ärnlöv och Roger Larsson har varit ansvariga för 
en halvdag med diabetes på distriktsläkardagarna. Fokus på de nya 
läkemedlen vid diabetes typ 2. Mycket uppskattat. 
 

6. Anna och Stina har genomfört nätverksträffar med alla 
diabetessjuksköterskor i landstinget. Saknades endast deltagande från 
VC Säter. En sak som framkom med tydlighet är att även 
diabetessjuksköterskorna behöver utbildning i de nya läkemedlen. Inte 
alltför sällan ligger det ett förslag från en diabetessjuksköterska bakom 
den ordination som t ex en stafettläkare gör. Utbildning direkt från 
företagen (inte helt optimalt) genomförs på vissa vårdcentraler men på 
andra inte alls. I och med de strikta reglerna mellan företag och 
landsting så är det arbetsgivaren (Landstinget Dalarna) som har ansvar 
för utbildningsfrågor. Vi bestämmer att fråga 
läkemedelsavdelningen/läkemedelskommittén (Annika Braman) om råd 
på hur detta ska lösas. Kanske kan de vara ansvariga för 
läkemedelsutbildning till alla diabetessjuksköterskor? Och kanske ska 
det vara så att diabetessjuksköterskor regelbundet deltar i sådan 
utbildning för att kunna få dosjustera diabetesläkemedel i enlighet med 
den nya författningen HSLF-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- 
och sjukvården.  
 

7. Anna berättar om den kartläggning hon gjort av diabetessjuksköterskor i 
landstinget. Cheferna har fått svara på frågor om hur många 
diabetessjuksköterskor de har, deras tjänstgöringsgrad avseende 
diabetes, deras formella kompetens och antalet som beräknas gå i 
pension inom fem år. 
\\wfalmitcl001.ltdalarna.se\users$\garann\Desktop\Inventering diabssk 
2018\Sammanställning Inventering av diabetessjuksköterskor i 
Landstinget Dalarna februari 2018.pdf.  
Totalt fanns 79 diabetessjuksköterskor i tjänst i februari 2018. 

Dessutom tre vakanta tjänster på VC Avesta och en vakant tjänst på 

VC Mora. De 79 sjuksköterskorna hade tid avsatt för diabetes 

motsvarande 48,3% heltidstjänster. Enbart primärvård omfattar 55 

sjuksköterskor, 36,2 % heltidstjänster (exklusive de vakanta). På 

sjukhusens mottagningar (medicin och BUM) finns 15 sjuksköterskor 

motsvarande 12,1% heltidstjänster. 

15/79 diabetessjuksköterskor (19%) har mindre än 15 högskolepoäng 

diabetes och 22/79 diabetessjuksköterskor (28%) kommer att gå i 

pension inom 5 år. 

file://///wfalmitcl001.ltdalarna.se/users$/garann/Desktop/Inventering%20diabssk%202018/Sammanställning%20Inventering%20av%20diabetessjuksköterskor%20i%20Landstinget%20Dalarna%20februari%202018.pdf
file://///wfalmitcl001.ltdalarna.se/users$/garann/Desktop/Inventering%20diabssk%202018/Sammanställning%20Inventering%20av%20diabetessjuksköterskor%20i%20Landstinget%20Dalarna%20februari%202018.pdf
file://///wfalmitcl001.ltdalarna.se/users$/garann/Desktop/Inventering%20diabssk%202018/Sammanställning%20Inventering%20av%20diabetessjuksköterskor%20i%20Landstinget%20Dalarna%20februari%202018.pdf
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8. Anledningen till kartläggningen som beskrivs i punkt 7 startade med en 
önskan från Regionala diabetesrådet/Region Gävleborg om att 
samarbeta kring en uppdragsutbildning 15 hp diabetes för 
sjuksköterskor. Kartläggningen var ett sätt att kunna se ungefär hur 
stort behovet var i Landstinget Dalarna. 
 

Information efter mötet: En statsbidragsansökan (pengar från statens s 

k professionsmiljard) gjordes veckan efter diabetesrådsmötet, 15 hp x 

10 utbildningsplatser (225 000 SEK). Ytterligare en vecka senare kom 

anmälningslänken till utbildningen vilken har skickats ut till alla 

vårdcentralchefer, 1:a linjechefer och till alla diabetessjuksköterskor. 

 

9. Ulrika Myrholm och Stina har fortsatt med fotprocessjobbet. Helen 
Kastemyr har lyft frågan med hur fotsjukvård organiseras på alla 
vårdcentralsbesök som Hälsovalsenheten gjort under våren. Det ser 
väldigt olika ut. 
 

10. Stinas förordnande som diabetessamordnare kommer inte att förlängas. 
I landstingets nya kunskapsstyrningsorganisation som håller på att ta 
form har kunskapsstyrningsgruppen bestämt att det ska vara  
ordförande och en samordnarfunktion på 50 % i de råd som ska finnas 
framöver. Stina kommer ändå att fortsätta med fotprocessjobbet. Vi 
beslutar också att hon även framöver ska ha en plats i diabetesrådet.  
 

11. Marie-Louise kommer att sluta sin anställning i Landstinget Dalarna. 
Hennes plats i rådet är ”representant från enhet där 
diabetesfotmottagning finns”. Dessutom har hon i egenskap av 
verksamhetschef för Medicin Avesta rapporterat vidare/tagit med frågor 
från Tvärgruppen för klinikerna Medicin-Geriatrik-Kardiologi-Infektion 
och Palliativ vård i Dalarna. Hon kommer att vända sig till tvärgruppen 
för att få förslag på ersättare till sig själv. 
 

12. Vi diskuterar höstens Inspirationsdag och bestämmer preliminärt datum 
till 15 november. Förslag på teman är körkort, ögon, fysisk aktivitet (Stig 
Mattsson) samt OTA. 
 

13. Martin har lite synpunkter från Patientinformationen om ”Bra mat vid 
diabetes”. Man kan tolka det som om det är bra att dricka en halv liter 
mjölk om dagen.  Han undrar också om det är viktigt att det står något 
om lightläsk/-saft eftersom det bara är vissa sorter som inte höjder 
blodsockret. Då är det väl bättre att skiva att man ska undvika det helt 
så man inte riskerar att dricka just de som faktiskt påverkar 
glukosnivåerna. Britt-Maria får ta med detta till sin dietistgrupp så får de 
fundera mer över skrivningen. 
 

14. Höstens mötesdatum inte bestämda än.  
 

 

Anteckningarna gjorda av/ 

Anna Garmo 

 

 


