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Möte med diabetesrådet 190312 

Deltagare: Roger Larsson, Kristina Lindbom Östberg, Anders 
Fritzberg, Britt-Maria Johansson, Mirja Kostela Waldenström, 
Anna Garmo, Elin Bromander, Peter Hallgren och Hans Larsson 
(Dalarnas läns diabetesförening). 

Deltagare via Skype: Sofia Thyni, Mari Steger och Kerstin 
Sandgren. 

Ej närvarande: Stina Ehrling, Ulrika Myrholm, Janeth Leksell, 
Helen Kviele Haglöf och Bernice Hanses. 

1. Roger hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Vi börjar med en presentationsrunda och hälsar därmed Elin Bromander 

välkommen som representant i diabetesrådet. Elin har specialiserat sig mot 

diabetes och endokrinologi men är numera allmänläkare på Svärdsjö 

vårdcentral. 

 

3. Kristina har en fråga om behandling av B12-brist i samband med  

metforminbehandling. I vårdprogrammet står det att kobalamin ska 

kontrolleras årligen hos patienter som medicinerar med metformin. Hon har nu 

läst i DiabetologNytt om en studie där man rekommenderar behandling om 

kobalaminvärdet < 300 nanogram/ml. Ska detta läggas till i vårdprogrammet 

och i Lathunden vid diabetes typ 2?  

Roger och Peter åtar sig att läsa på mer om detta innan vi beslutar något. 

 

4. Genomgång av Lathund för diabetes typ 2. Dokumentet behöver uppdateras 

då det passerat bäst-före-datum. Funderingar finns om vi ska ändra (sänka) 

HbA1c-målet 52 mmol/mol vid rubriken farmakologisk behandling. Vi 

bestämmer att inte göra det. Denna rekommendation är på gruppnivå och det 

finns även tydligt beskrivet att HbA1c-målet ska individualiseras beroende på 

patientens attityd, risk för hypoglykemier, sjukdomsduration, förväntad 

livslängd, andra sjukdomar, kardiovaskulär sjukdom och andra lättillgängliga 

eller begränsande resurser. Dock bör det framgå tydligare att metformin inte 

ska sättas ut utan behållas som basläkemedel, oavsett HbA1c-värde, annat 

än om det finns kontraindikationer.  
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Anna och Roger ansvarar för uppdatering och slutlig korrigering. Dokumenten 

ska sen publiceras men även skickas ut via mejl till så många som möjligt i 

diabetesteamen. 

 

5. Novo har lanserat ett nytt läkemedel (kombination av insulin och GLP-1) i 

samma beredning. Ges som injektion. Kommer det att finnas med på 

reklistan? Beslut får tas i läkemedelskommittén. Oro finns även för beskriven 

risk för ögonkomplikationer. I FASS står det: ”En snabb förbättring av 

glukoskontrollen har förknippats med en tillfällig försämring av 

diabetesretinopati, men andra mekanismer kan inte uteslutas”. Vad eventuellt 

andra mekanismer kan vara är förstås inte känt. Precis som vid insättning av 

alla läkemedel, och speciellt nya preparat, är det viktigt att följa biverkningar 

och rapportera dessa till Läkemedelsverket. 

 

6. Patientbroschyrerna behöver uppdateras. Främst gäller det regionens nya 

logotype. Finns även synpunkter på några små innehållsändringar. 

Dietistgruppen i Dalarna har för avsikt att revidera broschyren om Bra mat vid 

diabetes helt och hållet. I väntan på att den ska blir klar kan ändå den tidigare 

versionen användas. I broschyren om fotsjukvård (och även i det snart 

uppdaterade vårdprogrammet om diabetesfoten) vill Kerstin att det tydligt ska 

framgå att det INTE är förbjudet för annan person (ex hemtjänstpersonal) att 

bistå med egenvård av fötterna på ex äldre personer med diabetes. Det 

verkar finnas någon slags tro att ingen annan än en utbildad fotterapeut får 

göra detta, vilket ju är en felaktig uppfattning. Anna ansvarar för att 

broschyrerna blir uppdaterade med hjälp av kommunikationsavdelningen. 

 

7. Vårdprogram diabetesfoten är fortfarande inte uppdaterat utefter det 

nationella vårdprogrammet. Diabetesrådet ger ”fotgruppen” bestående av 

Anna, Stina, Ulrika och Anna-Karin Eriksson på medicinkliniken i Mora att 

komma med ett slutligt förslag. En länk till Diabeteshandboken om egenvård 

av fötter skulle kunna läggas till. Den informationen skulle även kunna göras 

som en patientbroschyr.  

Behövs också en ändring i termen Riskkategori diabetesfot i TakeCare. Valet 

för risk 3 heter idag endast ”tidigare diabetessår” men i NDR:s förklaringstext 

innebär det även fotdeformiteter, grav callus, och amputation. Förmodligen 

har risk 3 blivit underrapporterad med anledning av detta. Anna ber ansvariga 

för termer i TakeCare (Anita Holmer) om att detta justeras. 

8. Vi beslutar att även göra en patientbroschyr för regionen om SGLT2-

läkemedel. Roger gör första utkastet. 

 

9. Diskussion om betalningsansvar för Freestyle Libre när kvinna, med känd 

diabetes typ 2 som behandlas med flerdos insulin (som vanligtvis sköts via 

PV), blir gravid och spec-MVC förordar användning av Freestyle Libre. 

Diabetesrådets mening är att det är respektive vårdcentral som ska stå för 

kostnaden. Inte kvinnokliniken eller medicinklinikens diabetesmott och så har 

även skett i de fall som förekommit. Dock inte alltid utan viss diskussion. 

 

10. Anna visar diabetesrådets nätverksarbetsrum på INTRA. Även visning av 

diabetesrådets externa sida som ligger på regionens nya externa web,  

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-

sjukvard/diabetesradet 

 

11. Blanketterna för diabetessjuksköterskors möjlighet att dosjustera läkemedel 

(HSLF-FS 2017:37) är nu klara. Roger informerar ytterligare en gång på möte 

med vårdcentralcheferna denna vecka. Blanketterna finns att hämta på 

INTRA och nyheten är publicerad i vårt nätverksarbetsrum. 

 

https://www.diabeteshandboken.se/innehåll/bilaga-egenvård-fötter-15861170
https://www.diabeteshandboken.se/innehåll/bilaga-egenvård-fötter-15861170
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-sjukvard/diabetesradet
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/ovrig-halso--och-sjukvard/diabetesradet
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12. Roger har, i egenskap av chefläkare, fått kännedom om incidenter som hänt 

när SOS/HMK (sjuksköterskorna på 112) pratat med anhöriga till 

diabetespatienter och där de försökt få anhöriga att hjälpa till. Deras slutsats 

är att anhöriga/närstående till vuxna patienter med insulinbehandling (både 

T1DM o T2DM) ofta är mycket dåligt pålästa på vad deras anhörige med 

diabetes har för behandling och vad de skall göra om något går snett. 112 har 

t ex varit tvungen att skicka ambulans för att anhöriga inte har kunnat ta 

blodsocker på den som är sjuk eller för att de inte vetat vad som är upp och 

ner på en insulinpenna. Kostnaden för den ambulansutryckningen kanske inte 

hade behövts om kunskapen varit bättre. Hur ska diabetesrådet kunna 

påverka att anhörigas/befolkningens kunskaper ökar?! Det finns bra länkar på 

1177 att hänvisa till. En idé är att göra ett gemensamt bildspel/film om 

diabetes som kan visas på TV-skärmar i regionens väntrum. I Gagnef har 

man kommit långt och visar redan sådant i väntrummen. Man har olika teman 

som återkommer veckovis med ex info om kost/alkohol mm. Roger kontaktar 

kommunikationsavdelningen och hör efter om de kan bistå. 

 

13. Roger har tagit del av 10-årsresultat från SOReg (Scandinavian Obesity 

Surgery Registry). Man har bland annat följt patienter som preoperativt har 

diabetes och hur det gått för dem efter operationen. 

 

 
 

Föranleder detta en ändring i vårdprogrammet funderar vi? Inte just nu men i 

Lathunden för diabetes typ 2 skulle en mening om detta kunna läggas till 

under rubriken behandling. Anna och Roger får i uppdrag att omvärldsspana 

vad man säger i vår sjukvårdsregion.  

 

14. Anna har fått information om en lokal rutin från Tiskens vårdcentral avseende 

statinbehandling vid diabetes. Vi tittar på den och menar att den får fortsätta 

att vara en lokal rutin hos dem. En del av innehållet ryms i diabetesrådets 

förslag till Lokal rutin dosjustering diabetessjuksköterska. 

 

15. Roger har fått ta del av ett nytt förslag till remittentinstruktion från Bild och 

Funktionsmedicin gällande rutiner vid röntgen med kontrastmedel när 

patienten behandlas med metformin. De följer nu de nationella 

rekommendationerna från Svensk Uroradiologisk Förenings 

kontrastmedelsgrupp. Huvudbudskapet är att metformin inte behöver sättas ut 

förrän eGFR är < 45. Dock menar vi att dokumentet är lite svårläst och att det 

skulle behöva tydliggöras ännu mer att om njurfunktionen bedöms god (eGFR 

> 45) så behöver metformin inte sättas ut inför kontrastundersökning. Roger 

får föra våra synpunkter vidare till ansvarig på BoF. Sedan publicerar vi även 

dokumentet på diabetesrådets sida. 

 

16. Bert Potemans, läkare på Rättviks vårdcentral har skickat frågor om vilka 

preparat av SGLT2 som rekommenderas och vad diabetesrådet har för åsikt 

kring olika kompresser vid diabetesfotsår. Vad gäller SGLT2 så går 

utvecklingen väldigt snabbt så reklistan hinner inte alltid uppdateras. För 

rutiner vid diabetesfotsår hänvisar vi till vårdprogram diabetesfoten där 

avlastning har en mycket högre prioritet än vilken sort kompress som 

används. Anna får i uppdrag att svara honom. 
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17. Kristina har uppmärksammat att det är olika budskap kring C-peptid i 

vårdprogrammet och i den provtagningsanvisning som finns på kemlab (UAS). 

Peter Hallgren som läst på mycket om C-peptid menar att informationen 

säkert kan variera beroende på vad syftet är med provet. En labläkare kanske 

ser det på ett sätt medan en diabetesläkare/endokrinolog har en annan 

förståelse och syfte med provet. Kanske kan diabetesrådet ta fram en egen 

rutin för hur C-peptid ska tas och tolkas hos diabetespatienter?! 

 

18. Upphandlingen för medicinsktekniska diabetesprodukter (teststickor, kanyler, 

lansetter) ska göras om i höst. Varuförsörjningen i Uppsala är ansvariga. De 

söker diabetessjuksköterskor till referensgruppen och önskar representanter 

från alla regioner och personer med erfarenhet från både primärvård (typ 2) 

och specialiserad vård på sjukhusen (typ1). Anna har varit med tidigare. 

Kanske kan Annelie Nordman, Leksands VC (som även hon varit med 

tidigare) och Kristina från diabetesrådet vara med. En officiell förfrågan ska 

komma från Varuförsörjningen till regionen centralt om detta.  

 

19. Nästa möte är sedan tidigare planerat till 7 maj 13.15 – 15.45. Lokal Impulsen, 

Regionkontoret. 

 

 

Minnesanteckningarna gjorda av 

Anna Garmo 

 

 

 

 


