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Möte med diabetesrådet 180927 

Deltagare: Roger Larsson, Peter Hallgren, Mirja Kostela 
Waldenström, Ulrika Myrholm, Hans Larsson (Södra Dalarnas 
diabetesförening), Kristina Lindbom Östberg, Stina Ehrling och 
Anna Garmo. 

Deltagare via Skype: Sofia Thyni och Bernice Hanses. 

Frånvarande: Anders Fritzberg, Kerstin Sandgren, Britt-Maria 
Johansson, Marie Steger. 

1. Välkommen till höstens första möte. 

 

2. Laget runt.  

Hans: Ska ha ett öppet möte med diabetesföreningen i Södra Dalarna 29 

oktober. Abbott kommer att medverka. Hans konstaterar att 

diabetesföreningarna lokalt för en tynande tillvaro. Finns inga yngre som vill 

engagera sig. Det är endast södra Dalarna och Falun/Borlänge som har 

verksamhet nu. 

Kristina: diabetessjuksköterskorna i Gagnef har fått mycket beröm av sin chef 

för att de konsekvent, efter tre månader, följer upp de personer som fått 

nyinsatta diabetesläkemedel. Visar utvärderingen ingen bra effekt ska 

läkemedlet sättas ut.  

Ulrika och Stina: har jobbat med fotprocessen tillsammans med 

Hälsovalsenheten och Upphandlingsavdelningen. Syftet är att försöka få till att 

fotterapeuter i första hand anställs istället för att tjänsten upphandlas. Det 

skulle gynna patienten och skapa bättre teamarbete mellan olika professioner 

som personen med diabetes träffar. En anställd fotterapeut på Falu lasarett 

behövs också för alla inneliggande patienter. Ett färdigt dokument finns nu 

som Roger kommer att ta med sig till divisionscheferna i primärvård och 

medicin. Idén om anställda fotterapeuter kommer främst från 

Hälsovalsenheten som sett brister i omhändertagande av personer med 

diabetes som har behov av fotsjukvård. 

 

De har också startat en ny omgång med upphandling av tjänsten fotterapeut i 

väntan på ett eventuellt beslut om att anställa. I Avesta har man utbildat en ny 
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fotterapeut. Det finns önskemål om fortbildning av anställda fotterapeuter. 

Eventuellt skulle ett nätverk mellan anställda fungera lika bra. 

Peter: har funderingar kring den nya nationella strukturen för 

kunskapsstyrning. Diabetes och endokrinologi tillhör samma programområde. 

Om några veckor ska han på ett regionalt endokrinmöte och där ska han få 

träffa Åke Tenerz som är Uppsala/Örebroregionens representant i det 

Nationella programområdet endokrinologi. 

Mirja: har haft föreläsning för allmänheten, via PRO, om diabetes, det var 

spännande och roligt. 

Bernice och Sofia: har haft diabetesutbildning för nyanställda sjuksköterskor 

på Avesta lasarett. De har också planer för att ha gruppundervisning av 

personer med diabetes.  

Anna: har deltagit i prioriteringsarbete på Socialstyrelsen för att uppdatera 

tillstånden om insulinpump och kontinuerlig glukosmätning (CGM) i de 

nationella riktlinjerna. 

Roger: har precis skrivit ett förslag till besvarande av en motion från 

Liberalerna om ”rätten att få CGM och insulinpump”. 

 

3. I höst startar uppdragsutbildning diabetes 15 hp i samarbetes med Region 

Gävleborg. Utbildningen kostar ca 25 000 kr/plats. Till det finns det pengar 

avsatta i statsbidrag, den sk professionsmiljarden. Enligt uppgift från 

ansvariga i Gävleborg kommer 5 sjuksköterskor från Dalarna att delta. 

Dessutom kommer några att gå motsvarande uppdragsutbildning i Karlstad, 

ett samarbete mellan Värmland och Örebro. Hans undrar nyfiket om denna 

utbildning även renderar löneförhöjning? 

 

4. Anna visar diabetesrådets nätverksarbetsrum på INTRA. Efter en lång 

inkörningsperiod är den nu igång. Om man har rummet som favorit får man 

alla nyheter som läggs upp i sitt eget flöde på INTRA:s startsida. Kristina 

föreslår att vi även lägger upp bildspelet om diabetesfoten som just nu endast 

finns på vår externa web. Det är bra att ha i utbildningssammanhang. 

 

5. Riktlinjen om Freestyle Libre är nu godkänt av divisionschefer och Karin Stikå. 

Det omfattar en beskrivning vad som tidigare gällt vid diabetes typ 1 (nationellt 

vårdprogram) men nu även diabetes typ 2. Kriterierna för det sistnämnda är 

behandling med insulin i bolus/basalregim + HbA1c > 70 mmol/mol och/eller 

återkommande allvarliga hypoglykemier. En sökning i BILD i våras visar att 

det kan röra sig om ca 60 personer totalt sett i Landstinget Dalarna. 

Årskostnad för en person är 11 500 kr. Många personer med diabetes typ 2 

går på diabeteskontroller på medicinklinikerna. Uppskattningsvis kan det, 

utslaget på alla vårdcentraler, röra sig om max drygt 20 000 kr/vårdcentral. 

Inga extra pengar är därför avsatta för denna kostnad. 

Abbott ska, enligt det upphandlingsavtal som gäller i femklövern, utbilda 

personal i handhavandet av produkten. Viktigt att alla i diabetesteamen är 

med på denna utbildning och inte enbart diabetessjuksköterskorna.  

I diabetesrådet finns ett önskemål om att tydligare beskriva vikten av 

uppföljning i själva dokumentet (liknande det som medicinklinikerna använder 

idag). Anna får i uppdrag att göra ett arbetsdokument som beskriver detta och 

skicka till vårdcentralerna. 

 

6. Diabetesrådet behöver nya ledamöter då Martin Bratt och Marie-Louise 

Strandberg lämnat sina tjänster i landstinget. Martin behöver ersättas av 

annan primärvårdsläkare. Marie-Louise har varit med i rådet på funktionen 

”verksamhetschef där särskild fotmottagning finns”. Anna har redan tidigare 

bett henne och i sin grupp hitta en ersättare. Förslag finns på att fråga Elin 

Bromander på Svärdsjö vårdcentral (Peter Hallgren ansvarar). Eventuellt ska 

vi också publicera en nyhet på INTRA om att nominera primärvårdsläkare.  

 

7. Fråga har kommit från Ulrika Winninge på VC Britsarvets om nödvändigheten 

med ett informationsbesök (om vikten av att sköta om sina fötter) i samband 
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med diabetesdebut. Hon menar att det är slöseri med resurser hos 

fotterapeuterna. Diabetesrådet är inte av samma åsikt. Informationsbesöket 

fyller sin funktion och utöver det får patienten repetition vid den årliga 

undersökningen av fotstatus. Likaväl som man skickar remiss till ögonkliniken 

vid debut så skickas en remiss till fotterapeut. Att koppla besöket/remissen till 

fotterapeut till en viss HbA1c-nivå ser vi inte som en framgångsfaktor. Stor 

risk att det då blir bortglömt. Anna får i uppgift att svara Ulrika. 

 

Ett nationellt program för prevention av fotkomplikationer vid diabetes är 

precis publicerat. Landstinget Dalarnas vårdprogram för diabetesfoten ska 

uppdateras och vi har medvetet avvaktat det nationella dokumentet. Den 

grupp som jobbade fram den föregående versionen får nu träffas igen och se 

över om revidering behövs någonstans. Anna sammankallar Stina Ehrling, 

Ulrika Myrholm och Anna-Karin Eriksson (diabetessjuksköterska på medicin i 

Mora). 

 

8. Diabetesrådet har under flera år genomfört Inspirationsdag bättre 

diabetesvård. I och med den minskning av diabetessamordnare som skett  

(-50%) så finns inte tid för detta under hösten. För att kunna ro det iland under 

våren krävs att en arbetsgrupp ur diabetesrådet bildas för att jobba fram ett 

bra program. 

9. Under de nätverksträffar med diabetessjuksköterskor som genomfördes i 

slutet av maj framfördes ett stort behov av utbildning kring de nya 

diabetesläkemedlen. Motsvarande utbildning har getts för ST-läkare och på 

distriktsläkardagarna. Ansvariga för utbildningen har varit Roger Larsson, 

Peter Hallgren och Johan Ärnlöv. En idé har funnits om att erbjuda samma 

program för diabetessjuksköterskor, en halvdagsutbildning. 

 Under mötet kommer idén om att det kan ske lokalt med stöd av ansvarig 

läkare på respektive medicinklinik. Sofia erbjuder sig direkt att ansvara för 

Avesta med omnejd. Peter får i uppdrag att fråga Kristina Ronge i Mora och 

Anna Hedlén i Ludvika. Mirja kan tänka sig att vara med i Mora och stötta 

Kristina. Roger och Peter får ansvara för Falun/Borlängeområdet. Genom att 

använda det bildspel som användes på distriktsläkardagarna garanteras (så 

gott det går) att utbildningarna blir likvärdiga. Anna kommer också att vara 

med på alla ställen. Möjlighet att delta via Skype ska helst också fungera. Vi 

kommer att erbjuda utbildning på flera orter men kan inte styra över vid vilket 

tillfälle man som enskild diabetessjuksköterska väljer att delta. Anna 

samordnar och skickar ut inbjudan. Roger och Peter får se över bilderna och 

innehållet i dem. 

 

10. Anna, Roger och ordföranden för läkemedelskommittén, Annika Braman, har 

haft ett möte i slutet av augusti för att diskutera den nya författningen som 

handlar om att sjuksköterskor nu formellt kan tilldelas behörighet att 

dosjustera läkemedel i de situationer där doseringen är beroende av en 

patients individuella mål- eller mätvärden.  

Efter det har läkemedelsavdelningen tagit fram ett dokument som kan 

användas av de verksamhetschefer som vill, när denna behörighet ska 

formaliseras. Behörigheten ska utfärdas individuellt till namngiven 

sjuksköterska som har erforderlig kompetens. Författningen beskriver tydligt 

att det i enhetens lokala rutin ska framgå vilken kompetens sjuksköterskan 

ska ha, en beskrivning av ansvar, en beskrivning av arbetsuppgiften och vilka 

läkemedel som doseringen får justeras för. Författningen är också tydlig med 

att sjuksköterskan ska föra en dialog med patientansvarig läkare, ska 

dokumentera bedömning och åtgärd i en journalanteckning samt utföra 

dosändringen i läkemedelsjournalen. 

Vid mötet i augusti diskuterades att denna behörighet skulle kunna ske i två 

steg där steg 1 innebar att dosjustera metformin, insulin, Victoza® och SU-

preparat. Steg 2 skulle kunna innebära dosjustering även av lipidsänkande- 

och blodtrycksläkemedel.  
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Diabetesrådet förordar inte steg 2. Det blir en diskussion om ansvar, vilja att 

dosjustera kontra lön samt det faktum att denna författning ger 

diabetessjuksköterskan en formell rätt att göra det som hen gjort i många år 

men tidigare utan formella rätt. 

Roger berättar också att man håller på med ett förändringsarbete i 

läkemedelslistan i TakeCare där en sjuksköterska ska kunna signera 

läkemedel. Idag är det på vissa ställen så att sjuksköterskan ändrar 

doseringen i läkemedelslistan men överlåter signeringen på ansvarig läkare. 

Anna får i uppdrag att ta fram en bilaga till dokumentet för att underlätta för 

verksamhetscheferna där kompetens, ansvar, arbetsuppgifter och läkemedel 

beskrivs. Förslaget ska läsas av diabetesrådet innan det presenteras för 

läkemedelsavdelningen. 

 

11. Övriga frågor: 

 Kristina har en fråga med sig från vårdcentralen om melantonin kan 

påverka diabetesläkemedel. Ingen vet något säkert, få studier. Sofia 

erbjuder sig att fråga Sömnlab om det vet något. 

 Inom kort kommer läkemedelslistan att finnas med på 1177/journalen 

på nätet.  

 Kristina har synpunkter på patientinformationen ”Till dig som fått 

diabetes”. Saknas beskrivning av att tobaksfrihet är en del i grunden 

av diabetesbehandlingen. Ev. kan även annat innehåll behöva 

justeras. Anna behöver hjälp med att se över innehållet. 

 

 

Minnesanteckningarna gjorda av / Anna Garmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


