
 
 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Utvecklingsavdelningen 
Dalarnas diabetesråd 

Sida 1 av 3 
 

 

Minnesanteckningar vid möte med Dalarnas diabetesråd 2017-01-19 

Närvarande: Anna Garmo, Stina Ehrling, Gunnar Svärd, Peter Hallgren, Bernice 

Hanses, Britt-Maria Johansson, Anders Fritzberg. 

Frånvarande: Marie-Louise Albertsson, Ann-Sofie Larsson (Patientföreningen), Hans 

Larsson (Patientföreningen), Beatrice Rosenling, Janeth Leksell, Mari Steger, Ruusu 

Ketonen, Ulrika Myrholm och Roger Larsson. 

 

§ 1 Välkommen alla. Dagens uppgift är att planera aktiviteter för 2017. 

§ 2 Sedan sist:  

Anna och Stina berättar om att de träffat landstingets 

kunskapsstyrningsgrupp (divisionschefer, chef Hälsoval, hälso- och 

sjukvårdsdirektör, KSG) i går, 170118, för att presentera vad vi i rådet 

åstadkommit hittills. Det blev ett bra möte med intressanta och positiva 

frågor från gruppen. Det pågår även en genomlysning av 

kunskapsstyrningens organisationen i landstinget Dalarna. 

Genomlysningen utförs av en extern utredare och väntas bli klart under 

mars månad. Anna, Stina och Peter kommer att bli intervjuade. Gunnar 

blev inbjuden till möte kring diabetesvård på Avesta VC, och har således 

varit dit nu i januari.     

§ 3 Vad pågår just nu? Övergripande och hos dig Vi diskuterar två och två 

och skriver ner på post-it lappar.  

 Resurskontrakten upphör under året 

 Fattas medlemmar i rådet 

 Fattas ordförande i rådet 

 Hur organisera/ha en strategi för ersättare i diabetesrådet vid sjukdom graviditet 

mm 

 Nya medlemmar behövs i rådet 

 Bevaka dietister i PV 

 PV-dietist med i diabetesrådet 

 Inspirationsdagar 

 Inspirationsdag 2017 – endast en dag? Tällberg? (Tomas Nyström bra föreläsare) 

 Samarbetet PV-ledning 

 Utveckla handlingsplaner 

 Nätverksträffar 

 Uppdatera favoriter på diabetesläkemedel i TC i samarbete med LM-avdelningen 

 Tekniska hjälpmedel – kan rådet vara med och styra? 

 Fotsjukvård på avtal - Vem har det medicinska ansvaret för dem? 

 Anställa fotterapeuter 

 Flera grupper med patienter på gång 
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 Utöka prover i DM-gruppen i TC med K, Hb och B12 

 Vårdprogrammen ska uppdateras  vi måste lära oss nya INTRA 

 Revidering vårdprogram 

 Utbildningsdag läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 (Zigge Freijs, Johan 

Ärnlöv) 

 Tacoma Hb 

 Vi håller på att göra en broschyr om vår mottagning 

 Diabetesrådets broschyrer ska läggas ut på hemsidan 

 Uppdatera våra broschyrer 

 Gör ett utskick om förbättring av HbA1c  = beröm! 

 VISS – nya mallar 

 Planera nätverksträff i norra/västra 

 Nationellt vårdprogram insulinpump/CGM 

 Sex vårdcentralen som ska få specialomgång av ”ledningsperspektivet” 

 Kommunbesök 

 Vårdcentralsbesök 

 Ny fart med vårdcentralsbesök 

 Provar med diskussionsgrupper på vår mott för de patienter som gått KH-.grupp 

 På vår mott = nya ledigheter + ny sektionschef 

 På vår mott = ny fotterapeut, diabssk på utbildning 

 Kartläggning av kunskapsstyrning i landstinget 

 Information till allmänheten (PRO, Odd Fellow) 

 Arbetar med NDR men alla kommer inte in … 

 Dåligt med diabetessjuksköterskor 

 Dietister i PV  

 Nya medlemmar behövs i rådet (Mirja W?) Hur ska man bli medlem? Nominering? 

Bli utsedd av KSG? 

Post-it- lapparna diskuterades sen mer utförligt, se nedan. Detta är vad 

vi bland annat kommer att jobba med 2017. Nedan uppräknat är det 

mest aktuella. 

- Resurskontrakten upphör under året – Resurskontrakten för 

rådsmedlemmar kommer att löpa ut sista augusti. Anna och Stina tar 

upp frågan med Elisabeth Fransson och Bengt Malmqvist.    

- Nya medlemmar behövs i rådet – tillsätta nya medlemmar i rådet, 

(ordförande, en sjuksköterska i primärvården, representant från 

högskolan). Anna och Stina tar med sig även denna fråga till 

Elisabeth och Bengt.  

- Utöka prover i DM-gruppen i TC med K, Hb och B12 – önskemål 

finns bland vårdcentralerna om att lägga till dessa prover i LD 

diabetes provtagningsmall i TC. Vi som är med på rådsmötet idag 

enas om detta. Anna och Stinas får verkställa i TakeCare med hjälp 

av VIS-förvaltningen.   

-  
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- Vårdprogrammen ska uppdateras  vi måste lära oss nya INTRA 

– vi avvaktar med att starta uppdatering av vårdprogram, då det 

kommer att komma en uppdatering av Nationella Riktlinjer och det 

kommer även att vara ett expertmöte kring behandling vid typ 2 

diabetes.  

- Utbildningsdag läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 (Zigge 

Freijs, Johan Ärnlöv, Peter Hallgren) – Gunnar jobbar vidare med 

frågan.  

- Tacoma Hb - Förfrågan från Ian Jones (överläkare Kem.lab) 

angående analys av HbA1c vid en speciell Hb variant. Peter Hallgren 

kontaktar Ian angående detta.  

 

§ 4 Vad behöver patienterna mer av? Drömmar – visioner inför 2017 

och framtiden Vi diskuterar två och två. 

 Adolescensmottagning 16-25 år 

 Läkare i PV så det räcker till 

 Jobba mer psykoterapeutiskt med diabetespatienter. Psykologer i teamet? 

 Dietister i PV 

 Bättre blodtryck – använda 24 timmars-mätning 

 Ledtal diabssk är uppfyllda 

 Klättra upp till riksgenomsnitt på HbA1c 

 Bra teknisk utrustning till bra pris förankrat 

 

§ 5 Vårens mötesdatum: 21/3 och 16/5  

   

 

Minnesanteckningarna gjorda av  

 

Stina Ehrling 


