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Minnesanteckningar vid möte med Dalarnas diabetesråd 2017-03-21 

Närvarande: Anna Garmo, Stina Ehrling, Gunnar Svärd, Peter Hallgren, Britt-Maria 

Johansson, Roger Larsson, Mari Steger och Hans Larsson. Bernice Hanses och 

Marie-Louise Albertsson var med via Skype från Avesta.  

Frånvarande:, Ann-Sofie Larsson (Patientföreningen), Janeth Leksell, Ruusu 

Ketonen, Ulrika Myrholm, Anders Fritzberg. 

 

§ 1 Välkommen alla!   

  

§ 2 Vi går varvet runt för att höra vad var och en gjort för att förbättra 
diabetesvården i Dalarna.  

 

Anna och Stina fortsätter samarbetet med primärvårdledningen och 

kommer att arrangera ytterligare en eftermiddag med temat ”Diabetes ur 

ett ledningsperspektiv” för de vårdcentraler som inte hade möjlighet att 

vara med i höstas. Anna har fått i uppdrag från Socialstyrelsen att vara 

med och uppdatera nationella riktlinjer under våren. Anna och Stina 

kommer även att vara föreläsare vid Odd Fellow i Borlänge och även 

PRO i Långshyttan. Stina planerar för fortsatta vårdcentralsbesök och 

även kommunbesök. Vi börjar med Leksands kommun.  

Roger jobbar nu på Britsarvets vårdcentral 1½ dag i veckan och som 

chefläkare för primärvården 70%. 

Britt-Maria informerar om rekryteringen av dietister i primärvården. Man 

är fortfarande i förhandlingsläge och inga tjänster har ännu annonserats, 

det är dock på gång.  

Gunnar berättar att de nu har en diabetessjuksköterska på 

Kvarnsvedens vårdcentral. Han konstaterar även att det finns ett behov 

av dietist i primärvården då deras dietist får remisser utifrån. Fortsätter 

att medverka vid vårdcentralsbesök under våren.  

Mari berättar att i Orsa jobbar de särskilt med att följa upp LDL och 

blodtryck. 

Peter är med som expert i Läkemedelsverkets uppdatering kring riktlinjer 

för behandling av typ 2. Dessa beräknas bli klara i slutet av oktober.   

Bernice berättar att de ska starta gruppbildning under hösten och att 

man håller på att göra ett nytt blodtryckrum för patienterna.  
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Milo berättar att det finns en ny diabetesansvarig läkare på 

medicinmottagningen i Avesta, Sofia Thyni. ST-läkare kommer att göra 

arbeten kring diabetes. Milo berättar även att hon fortlöpande informerar 

cheferna i Tvärgrupp Medicin/geriatrik om vad vi går i diabetesrådet. Det 

är viktigt med ledningsperspektiv tycker Mio vilket vi bara kan hålla med 

om.  

§ 3 Vi går igenom förra mötesprotokollet och lägger det till handlingarna.  

§ 4 En glädjande nyhet är att Roger tackar ja till ordförandeskapet i rådet.

   

§ 5 Anna har träffat Elisabet Fransson angående rekrytering av nya 

medlemmar i diabetesrådet. Hittills har vi använt nomineringsförfarandet. 

Hur ska vi göra framledes? Elisabet tycker att det är bra om vi fortsätter 

som vi gjort tidigare. Nomineringar görs av diabetessjuksköterskor, 

läkare och ordförande. De resterande platserna utses via respektive 

funktion. 

Vi diskuterar även om vi ska tänka nytt kring sammansättningen. Ska vi 

ta bort någon funktion? Vi kommer dock fram till att det kan fungera som 

det gör nu. Anna har varit i kontakt med läkemedelsavdelningen som har 

tackat nej till att vara med fortsättningsvis. Vi kan vända oss dit om/när 

behov finns.  

Alla kontrakt för medlemmar i diabetesrådet går ut sista augusti. 

Gunnar sitter kvar kontraktstiden ut men avgår därefter.  

Övriga, av de som är nominerade, tackar ja till fortsatt arbete i rådet.    

Det kommer alltså att behöva tillsättas en diabetessjuksköterska i 

primärvård, två distriktsläkare (Roger tillträder som ordförande, Gunnar 

avgår) och en specialistläkare (Peter Hallgren vikarierar för Ruusu 

Ketonen så länge hon är föräldraledig).  

   Anna skriver ner förfarandet för nomineringarna och skickar först ett 

förslag till rådsmedlemmar och Elisabet Fransson. Sedan sprider vi detta 

i organisationen.     

§ 6 Vi tittar även på en lathund som kommer från Britsarvets vårdcentral och 

som sprids i Dalarna, det finns ett behov av en landstingsgemensam 

sådan. Anna har redan påbörjat arbete kring en lathund som utgår från 

Dalarnas vårdprogram.  
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§ 7 Förslag från Anna och Stina är att vi genomför ”Inspirationsdag för bättre 

diabetesvård” vid ett tillfälle i höst. Vi kommer fram till att vi provar att ha 

en inspirationsdag i år (istället för två dagar med samma program). Det 

är mycket jobb med att få föreläsare som kan medverka under två dagar. 

Förslagsvis att vi alternerar mellan länets norra och södra del vartannat 

år. Anna och Stina arbetar vidare med frågan.  

§ 8  Dietisterna, som varit med och arbetat fram patientbroschyren ”Bra mat 

vid diabetes”, har fått synpunkter på innehållet i texten, främst vad gäller 

kolhydratintag, från distriktsläkare Sören Kerslow på Mora vårdcentral. 

Mejlet är vidarebefordrat till rådet och vi kommer att svara på mejlet.  

§ 9 Förslag från Gunnar om att ha lab-grupp i TakeCare även inför besök 

hos diabetessjuksköterska. Vi kommer fram till att vi avvaktar med detta. 

§ 10 Stina och Mari presenterar ett nytt vårdprogram från SFSD och Svensk 

sjuksköterskeförening kring hur 

diabetessjuksköterskor/distriktssköterskor kan arbeta med prediabetes.  

§ 11 Skulle vi kunna utbilda egna fotterapeuter i landstinget för att 

effektivisera teamarbetet kring diabetespatienter i primärvården? Anna 

och Stina fortsätter att jobba med frågan.  

§ 12  Nästa möte 170516. 

 

   

Minnesanteckningarna gjorda av Stina Ehrling. 


