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För verksamhet Hälso- och sjukvård Dalarna 

Dokumentsamling Diabetesrådet 

  
 

Möte med diabetesrådet 

Mötesdatum: 2019-05-07 

Deltagare: Roger Larsson, Peter Hallgren, Britt-Maria 
Johansson, Mirja Kostela Waldenström, Elin Bromander, 
Kristina Lindbom Östberg, Mari Steger, Hans Larsson och Anna 
Garmo. 

Deltagare via Skype/mobiltelefon: Sofia Thyni och Bernice 
Hanses. 

Ej närvarande: Anders Fritzberg, Kerstin Sandgren, Janeth 
Leksell, Helen Kviele Haglöf och Ulrika Myrholm. 

1. Roger hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Diabetesfoten 
Stina berättar att en ny upphandling av tjänsten fotsjukvård nu är gjord 

och att adresser till avtalade fotterapeuter finns inlagt i TakeCare.  

Gruppen som ska slutligt uppdatera VP diabetesfoten har ännu inte 

hunnit träffas (blir den 22 maj). Vi kan ändå konstatera att i och med 

den utökade indikationen för fotsjukvård som det Nationella 

vårdprogrammet för prevention av fotkomplikationer vid diabetes 

poängterar, kommer förmodligen inte antalet fotterapeuter att räcka till. 

Idag är det näst intill omöjligt att veta hur många timmar fotsjukvård 

som genomförs i Region Dalarna (anställda och upphandlade 

tillsammans) och om det skiljer sig från ett verkligt behov. Enligt 

vårdprogrammet ska alla med diabetes och riskkategori 2-4 ha rätt till 

fotsjukvård.  

Diabetesrådet är positiv till att alla fotterapeuter blir anställda. Ulrika och 

Stina har tidigare, tillsammans med Hälsoval och Upphandlingsenheten 

gjort ett jobb och tagit fram ett dokument där detta förtydligas. Roger 

har undertecknat för diabetesrådets räkning. Var dokumentet befinner 

sig nu vet nog ingen. 

Nätverksträffar för anställda fotterapeuter är ett önskemål. 

Helena Hellström, chefläkare, håller på att ta fram en riktlinje om 

Medicinsk fotvård på remiss, i Region Dalarna. Hon vill ha synpunkter 

på innehållet från diabetesrådet. Som dokumentet är skrivet nu saknas 

det indikation för personer med diabetes och fotdeformiteter (risk 3). 
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Beslutas  

att Stina skickar en fråga till NDR och ber att de, ur registret, tar fram 

hur många patienter med risk 2-4 som Dalarna rapporterade förra året. 

att Anna tar kontakt med Helena Hällström och framför våra synpunkter 

kring förslaget till riktlinje. 

att Roger och Stina försöker ta reda på var fotdokumentet befinner sig 

och sedan åter aktualiserar det. 

 

3. Önskemål från PV-ledningen 
Anna har fått en fråga, via Ulla Allard, från Helen Kastemyr (ny 

divisionschef i primärvården) om ett uppföljningsseminarium för 

diabetesteamen och deras chefer på ungefär samma sätt som det vi 

genomförde för hösten 2016 och våren 2017 och som vi kallade Bättre 

diabetesvård ur ett ledninsperspektiv. Detta vill man ha genomfört 

ungefär i november 2019. Fokus ska vara på de uppföljningsparametrar 

som Hälsoval tittat på vad gäller diabetesvården och där måluppfyllelse 

av blodtrycksmålet inte alls visar samma positiva trend som HbA1c-

målen.   

Diabetesrådet ställer sig förstås positiva till detta. 

Ulla framförde också till Anna att begreppet sjuksköterskeledd 

mottagning ska/bör genomsyra diabetesvården i Region Dalarna. 

Diabetesrådet kontrar med frågan – om den inte är sjuksköterskeledd 

vad är den då? Vad menas med sjuksköterskeledd mottagning? Om 

man uppnår målen – spelar det nån roll? Borde inte 

diabetesmottagningarna vara ”teamledda”? Har vi 

diabetessjuksköterskor så det räcker? Hur många patienter ska man då 

ha ansvar för? Hur ska vi kunna utbilda fler?  Slutligen – har vi i 

diabetesrådet någon åsikt om vad det skulle kunna vara? Detta får vi 

fundera vidare på. 

 

4. Anna berättar om mejl som kommit från tidigare 
rådsmedlemmen/primärvårdsläkaren Gunnar Svärd. På hans vårdcentral. 
Kvarnsveden, har man nyligen genomfört en ”diabetesvecka”.  
-> ”Vi testar att köra tema DM den här veckan. Alla läkare har bara 

årskontroll/kontroll DM, förutom jourverksamhet. Ska bli spännande att 

se om det har effekt. Vi har egna utbildningar, fortbildningar och 

handledningar kontinuerligt under veckan”.  

Han utvärderade sen veckan och berättade i ett annat mejl -> ”Vi har 

inte hunnit utvärderat och det tar nog tid, åtminstone vad gäller effekt 

på HbA1C mm. Vi tänker ha det här återkommande, 2 ggr/år, 

förhoppningsvis. Det som var bra att var att alla läkare fick DM pat den 

veckan och att vi diskuterade behandlingar mm. Jag snodde idén från 



 

 

MÖTESANTECKNING 
3 (5) 

  
 

 
 

Gotland. Tanken är att vi ska köra KOL/astma vecka också. Det är så 

oerhört mycket olika läkemedel som man ska ha koll på samtidigt så 

måste man hinna med att prata med patienterna så att 

budskapet/informationen går fram. När det gäller DM veckan så var det 

många läkare (ffa erfarna) som kom fram till just det, hinna prata! 

Viktigast många gånger”. Spännande tycker diabetesrådet! 

5. Nätverksträffar 
I slutet av maj kommer åter tre nätverksträffar för diabetessjuksköterskor 
att genomföras. Som förra året blir det på tre orter, Avesta, Falun och 
Mora, och med samma diskussionspunkter på alla ställen.  
 

6. Anna informerar om att hennes förordnande som diabetessamordnare 
upphör den 30 juni. Inga beslut eller åsiktsinriktningar är ännu tagna för 
att kunskapsstyrning i Region Dalarna. Samtidigt pågår en 
omorganisation på centralförvaltning som även kommer att beröra Hälso- 
och sjukvårdsenheten. Hur det kommer att bli är inte känt och fömodligen 
är det därför som ingenting heller kan bestämmas om 
samordnarfunktionen. 

 

7. Roger och Peter har läst på om Metforminbehandling och B12-brist som 
Kristina tog upp på förra mötet. Det vetenskapliga underlaget är svagt. 
Finns tydligen också olika sätt att mäta kobalamin varför gränsvärdena 
inte kan jämföras rakt av. I vårdprogrammet står att kobalamin ska 
kontrolleras regelbundet vid Metforminbehandling. För att inte glömmas 
bort är det då enklast att det sker varje år. Nedre gräns för 
läkemedelsbehandling är 240 pmol/L. Mer kan läsas i 
provtagningsanvisningarna för kobalamin där det också finns en extra 
sida kallad - mer om analysen kobalamin. 
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsa
nvisningar-a-o/k/kobalamin-s-/ 
 

8. Anna stöter på kommunikationsavdelningen med jämna mellanrum men 
tyvärr har ännu inget hänt med uppdateringen av våra patientbroschyrer 
och den nya broschyren om SGLT2-hämmare. 
 

9. Frågan om C-peptid och provtagningsföreskrifter vid diabetes diskuteras 
igen. Många har kanske en övertro på provets möjligheter att faktiskt 
kunna avgöra om en person har diabetes typ 1 eller typ 2. Det är så 
många tolkningar som behöver göras. Även här kan man läsa mer på 
kemlabs provtagningsföreskrifter 
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsa
nvisningar-a-o/c/c-peptid-s-/. Provet går att ta både fastande och 
postprandiellt. Det viktiga för att kunna göra någon slags tolkning är att ta 
p-glukos samtidigt. 
 

10. Diabetesrådet har fått en fråga från Annika Braman om hur ofta man 
egentligen ska ta EKG på person med diabetes. I vårdprogrammet står: 
”vid debut och sedan förslagsvis varje år efter 65 års ålder”. Vi diskuterar 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-a-o/k/kobalamin-s-/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-a-o/k/kobalamin-s-/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-a-o/c/c-peptid-s-/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-a-o/c/c-peptid-s-/
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och bestämmer att inte ändra något. Det kan inte finnas regler som 
passar för precis alla. Lite sunt förnuft måste finnas kvar. 
 

11. Bert Potemans, allmänläkare i Rättvik, har ställt en fråga till Roger vem 
som ska betala för Freestyle Libre när person med diabetes typ 1 
(tidigare kontrollerad på medicinklinik) övertas av den den 
sjukvårdskommunala organisationen. Vi menar att kostnaden hamnar på 
förskrivarens arbetsplatskod. Sen får chefer och ekonomer göra upp om 
var pengarna ska tas ifrån. Roger får i uppgift att svara honom. 
 

12. Anna rapporterar från möte med regionala diabetesrådet i 
Uppsala/Örebroregionen. Nytt namn på grupperingen är Regional 
arbetsgrupp diabetes – RAG diabetes. 

 Rebecka Husdal, som precis disputerat, berättade om sitt 
forskningsprojekt Key features for Successful Swedish Primary 
Diabetes Care – Reality or Fiction? Hennes egen reflektion var att 
det inte var så lätt att dra några slutsatser … Rebecka är numera 
diabetessamordnare i Västmanland på 50%. 

 Stefan Jansson rapporterade från NAG diabetes: NT-rådet håller 
på med en nationell uppföljning av CGM och insulinpumpar, NAG 
har tittat på det nationella kliniska kunskapsstödet för diabetes 
och konstaterat att den delen är urusel. Kunskapsstödet verkar 
inte riktigt vara i fas med den övriga kunskapsstyrningen. NAG 
diabetes jobbar på uppdrag av Nationellt programområde 
Endokrinologi. En NAG tyreotoxikos är på gång. Triangelrevision 
diabetes mellan sjukhusklinikerna i Eskilstuna, Uppsala och 
Örebro är på gång. Falun även intresserade. Webutbildningen 
diabetes hos äldre som funnits på SKL:s webplats saknar 
finansiering. Osäkert var den kommer att hamna framöver. 
Arbetsuppgifter som NAG diabetes ska fokusera på nu är 
diabetes vid psykisk ohälsa/funktionsnedsättning samt revidering 
av tandvårdsbidraget.Man håller på med GAP-analyser kring 
ögon och fötter. Mycket diskussion om glukosmål vid FGM/CGM 
dvs att prata om time in range eller time in target. Man tittar också 
över författningen om läkemedel/dosjustering och ska komma 
med rekommendationer. De ställer sig också frågan hur 
arbetsgruppen ska komma ut med information på bästa sätt. 

 Diskussion om Webcert som vissa regioner använder vid 
körkortsintyg. Västmamland, Värmland, Dalarna och Uppsala 
använder detta system medan Sörmland och Örebro har ett annat 
system. Kravet på intyg om Donders kommer att försvinna från 
körkortsintyget men beslutet är inte taget än. 

 Jarl Hellman rapporterar från ATTD – diabeteskonferens med 
fokus på teknik runt diabetes. Stort diskussionsämne i år var även 
om personer med diabetes typ 1 ska behandlas med SGLT2-
hämmare. Han har tagit del av att 1/3 av de som börjar med 
Medtronics insulinpump Minimed 670G hoppar av behandlingen. 
Tandem-pumpen lär ha en bättre algoritm så att det inte blir 
rekyler efter att basaldosen varit tillfälligt stoppad. 
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 I Region Sörmland är det tvingande för diabetessjuksköerskor att 
ha 15 hp diabetes för att dosjustera. Den menar också att 
vårdgivaren i författningen är regionen inte respektive 
vårdcentrals/verksamhetschef. Vårdcentralschefen är den som 
ansöker om behörighet för respektive sjuksköterska att få 
behörighet i journalsystemet att dokumentera dosjusteringen i 
läkemedelslistan. 

 En företagsoberoende nationell utbildning i pump- och CGM-
behandling är på gång. Jarl Hellman kommer att vara en av 
kursansvariga. 

 Region Sörmland visar sin fickfolder Riktlinjer för handläggning av 
diabetes. Det blir än en gång en diskussion om att vi kanske 
skulle kunna få till en gemensam version av den. Kanske med en 
liten ruta med specifika lokala anpassningar för varje region. 

 Värmland och Uppsala har avslutat studien om 
graviditetsdiabetes. Det blev ”för mycket” patienter. Västmanland, 
Örebro och Dalarna är fortfarande med och använder även de 
nya diagnosnivåerna för glukos i väntan på studieresultat. 

 Det är ont om dietister. I Sörmland har man 18 tjänster men 
endast 9 är besatta. 
 

13. Roger visar statistik som han fått från läkemedelsavdelningen på 
uthämtade diabetesläkemedel.  
 

 
 

 
 
Antecknade gjorde/ Anna Garmo 


