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Minnesanteckningar vid möte med Dalarnas diabetesråd 2017-10-17 

Närvarande: Anna Garmo, Stina Ehrling, Peter Hallgren, Roger Larsson, Mari Steger, 

Martin Bratt, Bernice Hanses, Sofia Thyni, Mirja Waldenström Kostela.  

Frånvarande: Hans Larsson (Patientföreningen), Janeth Leksell, Ruusu Ketonen, 

Ulrika Myrholm, Anders Fritzberg, Britt-Maria Johansson, Kristina Lindbom Östberg .  

 

§ 1 Välkommen alla!   

  

§ 2 Vi blir konstnärer för några minuter och ritar av vår bordskamrat, därefter 
går vi laget runt och presenterar oss för varandra. Nya medlemmar 
hälsas extra välkomna och även vår nya ordförande Roger Larsson som 
gör sitt första möte som ordförande. Anna framför en hälsning från 
Kristina som har förhinder att vara med idag.  

 

§ 3  Muntligt halvårsbokslut. Vad har vi gjort under våren?  

 Nomineringsomgång för att få nya medlemmar till rådet 

 Ny ordförande 

 Lathund för läkemedelsbehandling, diabetes typ 2 

 Provtagningsgrupp för basprover diabetes utökad i TakeCare 

 Diabetes ur ett ledningsperspektiv -  uppsamlingsheat under 

våren för de vårdcentraler som inte hade möjlighet att delta förra 

hösten.  

 Utbildning av ST-läkare, läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2.  

 Nätverksträffar för diabetessjuksköterskor i södra och norra/västra 

Dalarna. 

 Uppdatering av vårdprogrammen har startat. 

 INTRA – utbildning – hur ska vi använda det. 

 Uppdatering patientbroschyrer samt ny broschyr om fotsjukvård. 

 VC besök.  

 Anna visar hemsidan för nya medlemmar.  

§ 4 Vårdrutin utbytbara insulinsorter på vårdavdelningar 

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000011/publicerat/Dokument/4412de8a-392d-

418c-82cb-7ea715c3c225/Utbytbara%20insuliner%20på%20vårdavdelning.pdf. Det 

är upp till respektive verksamhetschef att synliggöra för personalen. 

Läkemedelsavdelningen ansvarar. 

 

 

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000011/publicerat/Dokument/4412de8a-392d-418c-82cb-7ea715c3c225/Utbytbara%20insuliner%20på%20vårdavdelning.pdf
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000011/publicerat/Dokument/4412de8a-392d-418c-82cb-7ea715c3c225/Utbytbara%20insuliner%20på%20vårdavdelning.pdf
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§ 5 Socialstyrelsens första utvärdering av målnivåer för diabetes 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/diabetesvardenharannuintenatt

malen. Anna visar siffror på HbA1c-utvecklingen i Dalarna, färska siffror 

från NDR. Denna bild visar primärvård och diabetes typ 2. 

  

§ 6  Peter berättar om studien kring graviditetsdiabetes som startar 1 

november. Nya, lägre gränsvärden vid diagnos graviditets diabetes ska 

prövas.   

§ 7 Patientbroschyr vid SGLT2-behandling. Vi bestämmer att vi ligger lågt 

med det tillsvidare.  

§ 8 Statistik från läkemedelskommittén. Kostnader för diabetesläkemedel i 

landstinget. Peter och Roger har haft möte med Annika Braman 

läkemedelsavdelningen. Används diabetesläkemedel på rätt sätt? Det är 

höga läkemedelskostnader. Diskussion kring detta. Dalarna sticker ut 

med väldigt höga kostnader för SGLT2 hämmare. 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/diabetesvardenharannuintenattmalen
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/diabetesvardenharannuintenattmalen
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Det finns ingen korrelation mellan kostnad för läkemedel och förbättrat 

HbA1c på vårdcentralerna. Roger har kollat upp, ca 3500 personer med 

diabetes typ 2 har även hjärt-kärlhändelse. Rätt patient ska ha rätt 

medicin.  

 

§ 9 Det kommer nya riktlinjer för läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 

från Läkemedelsverket. Vi behöver uppdatera lathunden utifrån dessa 

och lägga mer tyngd på uppföljning av behandling.  

§ 10 Inspirationsdagen i Gruvan den 9/11: i skrivande stund ca 140 anmälda 

inklusive diabetesrådets medlemmar. Program och körschema är klart.   

§ 11 Uppdatering vårdprogram kommer vi att börja jobba med efter 

inspirationsdagen. Anna och Stina skickar ut vissa delar till 

rådsmedlemmar för omarbetning och ev. ändring. Vi tittar igenom hela 

vårdprogrammet trots att vi bara behöver ändra i vissa uppgifter. 

Vårdprogram kring nefropati är färdigreviderad och väntar bara på att bli 

skrivet på korrekt sätt så att det kan publiceras på INTRA.  

§ 12 Primärvårdledningen har en önskan om gemensamt dokument för 

diabetessjuksköterskor gällande ex läkemedelsjusteringar, utbildning, 

arbetsuppgifter. Ska kunna användas som ett underlag för respektive 

vårdcentralchef. Det har kommit en ny författning som kan bli mycket 

användbar i detta arbete. I paragraf 8 kan man läsa att sjuksköterskor 

inte har behörighet att ordinera ett visst läkemedel men väl att justera 

doseringen i de situationer där doseringen är beroende av patientens 

individuella mål- eller mätvärden. Et är vad diabetessjuksköterskor alltid 

har gjort men formellt och juridiskt sett har det tidigare inte varit OK. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/201

7-5-2.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-2.pdf


 
 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Utvecklingsavdelningen 
Dalarnas diabetesråd 

Sida 4 av 4 
 

Anna och Stina har bokat in tid med Ulla Allard och Ulf Nordin för fortsatt 

planering kring samarbete med PV ledningen.  

§ 13 Ulrika och Stina tillsammans med Eva-Lena Johansson på landstinget 

upphandlingsavdelning arbetar kring avtal med privata fotsjukvårdare. 

Det planeras en träff för dessa i november. Stina och Ulrika har även 

startat en inventering av hur det ser ut med fotsjukvård i landstinget 

Dalarnas egen regi. Finns anställd? Ålder på anställd? Vilka remisser 

kommer in? Hur löser man fotsjukvård på sommaren etc. Initiering av 

detta kommer från Hälsovalsenheten via Helene Kastemyr och 

avtalschefen Lars Johansson. Man vill ha en nulägesbeskrivning fundera  

över vad som skulle kunna göras framledes. Kanske ska landstinget 

anställa egna fotterapeuter som kan bedriva fotsjukvård på alla 

vårdcentraler.  

§ 14  Det finns inget beslut ännu kring den ”nya” organisationen av 

kunskapsstyrning i landstinget. Kunskapsstyrningsgruppen har möte 

nästa vecka.  

§ 15 Det finns en önskan att ordna en nätverksträff för anställda fotterapeuter 

i landstinget. Anna och Stina tar med sig önskningen.    

§ 16  Nästa möte 2017-12-14 

 

 

 

Minnesanteckningarna gjorda av Stina Ehrling 


