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Möte med diabetesrådet 181120 

Deltagare: Roger Larsson, Peter Hallgren, Anders Fritzberg, Mirja 
Kostela Waldenström, Mari Steger, Ulrika Myrholm, Stina Ehrling, 
Anna Garmo, Hans Larsson (patientföreningen) och Jenny 
Gustafsson (diabetesrådets kontaktperson gentemot 
kunskapsstyrningsgruppen). 

Deltagare via Skype: Bernice Hanses, Helen Kviele, Maria 
Gustafsson. 

Ej närvarande: Sofia Thyni, Britt-Maria Johansson, Kerstin 
Sandström; Kristina Östberg Lindbom och Janeth Leksell. 

 

1. Roger hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Föregående minnesanteckningar gås igenom. Frågan om melantonin 

påverkar diabetesläkemedel kvarstår då Sofia, som skulle undersöka med 

sömnlab, inte är med på dagens möte. Ulrika Winninge har fått svar på sin 

fråga om remiss till fotterapeut vid nydiagnostiserad diabetes. Revidering av 

patientinformationen ”Till dig som fått diabetes” finns med i Annas ”att-göra-

lista”. Övriga punkter kommer åter med på dagordningen. 

 

3. Nya rådsmedlemmar: Elin Bromander är intresserad men har ännu inte fått 

OK från sin chef. Dagens möte kunde hon inte närvara på. Ersättare för 

Marie-Louise Albertsson är Helen Kviele/Maria Gustafsson från 

medicinkliniken i Mora. 

 

4. Laget runt: 

Hans: Diabetesföreningen i södra Dalarna har haft besök av företaget Abbott 

som bland annat visat sin glukosmätare Freestyle Libre. Mötet var ovanligt 

välbesökt. Det är annars svårt att locka deltagare till diabetesföreningen. I 

samband med världsdiabetesdagen den 14 november skänktes pengar till 

Diabetesfonden. 

Mari: Orsa VC hittar fler och fler personer med diabetes. De screenar 

frikostigt. Nu har de 525 personer, av ca 7000 listade, med diabetesdiagnos. 
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Mari själv jobbar 80 % med diabetes vilket verkar vara i underkant med så 

många patienter. 

Stina och Ulrika: Jobbar tillsammans med upphandlingsavdelningen för att få 

till ett nytt avtal för fotterapeuter. Det ska annonseras i januari och 

förhoppningsvis ska ett tvåårigt avtal vara klart 1 mars. De funderar också hur 

det går med skrivelsen om att anställa fotterapeuter. Har det diskuterats på 

chefsnivå? 

Anders: har precis testat den senaste tekniken avseende insulinpumpar, 

Minimed 670G. Det är en pump som, förutom att kunna strypa insulintillförseln 

vid risk för hypoglykemi, ska kunna öka insulintillförseln när blodsockret stiger. 

På det internationella barnmötet ISPAD har man tagit fram ett vårdprogram 

gällande fysisk aktivitet hos barn- och ungdomar med diabetes. Senaste 

veckorna har barnkliniken tagit emot hela fyra nydiagnostiserade patienter. På 

något vis verkar insjuknandet gå i skov så att många kommer samtidigt. 

Mirja: har jobbat intensivt på sin vårdcentral (Leksand) och förbättrat 

resultaten där. Man håller också på att göra en rutin för hur stafettläkarna ska 

göra när de träffar diabetespatienter. 

Roger: har föreläst för allmänheten på Världsdiabetesdagen tillsammans med 

läkare från medicin Falun och BUM Falun. Förbereder läkemedelsutbildningen 

för diabetessjuksköterskor. Synar läkemedelsförskrivningen för de olika 

vårdcentralerna. Vissa har en mycket hög kostnad för diabetesläkemedel utan 

att för den skull har bättre resultat i NDR. Han jobbar också i ett projekt med 

Ulf Börjesson som syftar till att kunna minska på antalet hyrläkare. 

Anna: planerar för läkemedelsutbildningen för diabetessjuksköterskor. Har 

varit med som moderator på föreläsningen i samband med 

Världsdiabetesdagen. 

Helen: ny i rådet, är verksamhetschef på medicin i Mora. Berättar att 

diabetesteamet där har mycket ont om läkare. 

Bernice: utställning om diabetes i samband med Världsdiabetesdagen. 

Representerar diabetesrådet i referensgrupp OTA. Man håller på att utarbeta 

nya riktlinjer för fotbäddar, skor och ortoser. OTA har märkt en minskad 

förskrivning av bland annat fotbäddar. På fotmottagningen i Avesta tycker 

man sig se att antalet diabetessår ökar. Finns det ett samband? Bernice 

berättar också att man precis håller på att installera en kamera för 

ögonbottenscreening på medicinmottagningen. Två personer ska utbildas. 

Peter: deltog och föreläste på Världsdiabetesdagen. Det var ca 120 deltagare 

totalt. 

 

5. Anna rapporterar att det är 5+2 diabetessjuksköterskor som nu går 

uppdragsutbildning 15 hp diabetes. Klart bättre in inga alls förstås men 

behovet är egentligen ännu större. Det som varit olyckligt är att de som 

studerar blivit erbjudna olika förmåner av sina respektive chefer. Det har 

uppmärksammats på vårdcentralschefsmöte med Ulf Börjesson. 

 

6. Vi tittar på de dokument som Anna gjort för att användas vid start av Freestyle 

Libre. Vi konstaterade vid vårt föregående möte att det är viktigt med 

uppföljning på personnivå. Dokumenten, ett för diabetes typ 1 och ett för 

diabetes typ 2, kommer att läggas ut på INTRA tillsammans med information 

om dem.  

Uppföljning på landstings/nationell nivå är också viktigt och ett krav från NT-

rådet. Vi tittar på statistik i NDR och kan konstatera att det fallerar med 

rapporteringen av CGM/FGM. Det är viktigt att rapportera vilket system 

patienten har men precis lika viktigt att säga ”nej” dvs patienten har inget 

system. Följer man journalmallarna diabetes och termen kontinuerlig 

glukosmätning så ska detta inte vara något problem. Så fort mallen öppnas 

letar systemet 365 dagar tillbaka i tiden för att se om något skrivit på termen. 

Eftersom rapporteringsgraden är så dålig beslutar diabetesrådet att låta 

termen bli obligatorisk i diabetessjuksköterskemallen. Samtidigt passar vi på 

att göra diagnostermen obligatorisk. 
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Blir också en diskussion om betalningsansvar gällande Freestyle Libre. Vem 

ska betala sensorer för en kvinna med graviditetsdiabetes som behöver 

insulin? Vårdcentralen borde ha det ansvaret. Vem ska betala för sensorer till 

person med diabetes typ 1 som gjort ett aktivt val att låta vårdcentralen sköta 

diabeteskontroller istället för medicinklinik? Även här borde vårdcentralen vara 

ansvariga, men vi är inte helt eniga. Hur gör andra landsting? Vem 

bestämmer i slutänden? Roger ska ta upp frågan med Per-Lennart Ågren och 

Ulf Börjesson. 

 

7. Anna har fått ett mejl från en person som deltog på den öppna föreläsningen 

under Världsdiabetesdagen. Det inbegrep ett stort tack och en del andra 

synpunkter och frågor. Främst betonas vikten av att nå ut med information om 

kroniska sjukdomar. Kan det t o m vara så att föreläsningen kan upprepas 

lokalt i bystugor mm? Finns ingen möjlighet till detta för oss som föreläste just 

denna dag. På landstingets alla vårdcentralen finns dock också stor kunskap. 

Vi rekommenderar dem. Mejlskrivaren undrar också om det finns grupper för 

diabetiker där man kan prata om sin sjukdom tillsammans med andra som har 

samma sjukdom? Vi rekommenderar diabetesföreningarna. Kan bilderna som 

visades läggas ut på landstingets hemsida så att man kan titta hemifrån? 

Anna får i uppdrag att prata med föreläsarna och publicera en, inte så 

omfattande version, på diabetesrådets externa hemsida. Anna ska även 

skriva ett svar till mejlskrivaren. 

 

8. Roger och Anna har fått en förfrågan från Ulf Gingby på IT-enheten om vi har 

några synpunkter på att diabetesappen ”Diabit” tas över av Inera/1177. 

Informationen vänder sig i första hand till föräldrar och barn med typ 1-

diabetes. Diabetesrådet har inget emot detta. 

 

9. Anna berättar om anmälningsläget inför läkemedelsutbildningen av 

diabetessjuksköterskor. Det är fortfarande några vårdcentraler som inte är 

anmälda. Anna kommer att skicka ut påminnelse till dem. 

 

10. I januari kommer Ulla Tang, som tidigare jobbat på OTA i Falun att föreläsa 

kring sin forskning. Hon har nyligen disputerat. Ingen anmälan behövs. 

Föreläsningen är i F-salen på Falu lasarett 25 januari. 

 

11. Diskussion om den nya författningen HSLF:FS 2017:37 och paragrafen om att 

sjuksköterskor får dosjustera läkemedel. Läkemedelsavdelningen har skrivit 

ett dokument till hjälp för alla verksamhetschefer som ska utfärda detta 

uppdrag. Behörighet att doskustera läkemedel. Det ska kunna användas 

generellt till alla sjuksköterskor som dosjusterar något slags läkemedel, vid ex 

diabetes, KOL eller hjärtsvikt. Sedan behövs en lokal rutin där det ska framgå 

vilken kompetens som sjuksköterskan ska ha och för vilka läkemedel det 

gäller. Denna lokala rutin för diabetessjuksköterskor tittar vi på idag. Den 

lokala rutinen är inget tvingande dokument utan ska ses som en hjälp till 

verksamhetschefen som utdelar behörigheten. Det blir diskussioner om hur 

exakt rutinen ska vara på hur mycket ett visst läkemedel ska kunna 

dosjusteras med. Roger kommer att ta med sig frågan till 

läkemedelskommittén nästa vecka. Ambitionen är att förslaget till lokal rutin 

ska vara klar att presenteras i samband med sjuksköterskeutbildningarna om 

diabetesläkemedel. Viktigt är också att ingen sjuksköterska kan tvingas att 

skriva på detta. Många kommer nog att undra över ”what´s in it for me” och 

om man då kan förvänta sig löneförhöjning? En annan aspekt på dokumentet 

är att det äntligen kommer att finnas ett juridiskt korrekt dokument som ger 

diabetessjuksköterskan formell rätt att göra det hen gjort i många år.  

 

12. Mötet avslutas, trots att alla punkter inte riktigt hunnit avhandlats, då tiden för 

mötet är ute. Kvar på dagordningen fanns en punkt om information kring en 

studie som planeras om äldre med diabetes på särskilt boende. Återstår 

också hur det nya nationella vårdprogrammet om diabetesfoten ska anpassas 

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000011/publicerat/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/arbetsrum/AR000011/publicerat/Dokument/4412de8a-392d-418c-82cb-7ea715c3c225/Beh%C3%B6righet%20f%C3%B6r%20sjuksk%C3%B6terska%20att%20justera%20dos.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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till vårt lokala. Gränsdragningen kring vad som betraktas som en ”sjuk fot” 

behöver bedömas. Om vi följer det nationella förslaget kan det rendera i 

ökade kostnader för fotsjukvård. Vi väntar med detta till nästa möte då 

gruppen som ska revidera nuvarande vårdprogram har träffats. 

 

 

Ingen klart om mötestider i vår. Anna och Roger återkommer med detta så 

snart det är möjligt. 

 

 

 

Minnesanteckningarna gjorda av / Anna Garmo 

 

 

 

 


