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Minnesanteckningar vid möte med Dalarnas diabetesråd 2017-05-16 

Närvarande: Anna Garmo, Stina Ehrling, Gunnar Svärd, Kerstin Sandström, Roger 

Larsson, Ulrika Myrholm, Mari Steger, Anders Fritzberg och Hans Larsson. Bernice 

Hanses och Marie-Louise Albertsson via Skype från Avesta.  

Frånvarande: Peter Hallgren, Britt-Maria Johansson, Janeth Leksell och Ruusu 

Ketonen. 

 

§ 1 Välkommen alla!    

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

 

Milo berättar om den vårdrutin man tagit fram på Avesta lasarett kring 

utbytbara insulinsorter på vårdavdelningar och akutmottagningen. 

Bernice berättar att medicinmott i Avesta börjat jobba med 

distansuppföljning via webben. Björn Olers är deras kontaktperson på 

Central förvaltning.  

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

värden.  

Anders berättar att man på barnkliniken precis börjat med att behandla 

barn/ungdomar med nyupptäckt diabetes med subkutana injektioner 

istället för intravenösa. Positivför barnet/ungdomen att slippa sitta fast i 

en droppställning och infusionsaggregat de första dygnen. De första 10 

patienterna ska utvärderas lite mer noggrant. 

Roger jobbar nu på Britsarvets vårdcentral 30% och som chefläkare för 

primärvården 70%. Just nu planeras för en utbildningseftermiddag för 

länets ST-läkare i allmänmedicin. Det finns 105 stycken. Eftermiddagen 

ska ha fokus på diabetesbehandling (de nya läkemedlen/Peter Hallgren), 

att förebygga riskfaktorer (Johan Ärnlöv) och patientbemötande (MI/Mats 

Hogmark). 80 ST-läkare anmälda. 

Gunnar deltar idag i sitt sista diabetesrådsmöte. Han har prioriterat 

vårdcentralsarbete. Det finns för få specialistläkare i Kvarnsveden. 

Dessutom ska man ta hand om medicine kandidater från Örebro 

universitet. Igår var han på besök till vårdcentralerna i Sälen och Malung 

tillsammans med Anna och Stina. Bra diabetessjuksköterskekompetens 

på dessa enheter. Även vårdcentralcheferna deltog i mötet. 

Kerstin är ny medlem i diabetesrådet. Hon är utsedd av MAS-nätverket 

som deras representant. Kerstin är MAS i Mora kommun. Där har man  
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jobbat mycket med delegering och utbildning till omsorgspersonalen. 

Högskolan Dalarna har varit med i jobbet. Vill man läsa mer – följ denna 

länk. http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-

valfard/Kommunal-vardutveckling/ 

Ulrika har precis kommit tillbaka till jobbet som fotterapeut på Diabetes-

endokrinmottagningen på Falu lasarett efter några månaders 

tjänstledighet. Nu gäller nya tag. 

Hans har varit på Diabetesforum i Stockholm. Även haft öppna möten för 

sina medlemmar och andra intresserade i södra Dalarna. 

Anna och Stina fortsätter samarbetet med primärvårdledningen. Alla 

vårdcentraler utom tre har nu deltagit i workshopen  ”Bättre diabetesvård 

ur ett ledningsperspektiv”. Alla har också berättat hur långt de hunnit 

med sina handlingsplaner. Vi har funderingar på ett centralt framtaget 

dokument, som stöd för den verksamhetschef som behöver det, kring 

lagar/regler/juridik för diabetessjuksköterskeledd mottagning. Vi planerar 

nätverksträffar för diabetessjuksköterskor i norra och södra Dalarna om 

två veckor. 

§ 3 Anna har fått förfrågan från diabetessjuksköterskorna i Vansbro hur man 

ska få tag på monofilament. Ofta har det tidigare skett via 

läkemedelsföretag. Mycket dyrt (ca 500 kr) om man ska köpa via 

Raindance. På föreläsningar har vi hört talas om att det finns andra sätt 

att undersöka känseln – ”Touch toe” med fingertoppen. Vad finns det för 

konsensus i Sverige kring detta. Kanske något som Ulrika kan 

undersöka mer. Borde också lyftas till Nationella diabetesrådet.  

§ 4 Vi går igenom nomineringarna till diabetesrådet Nomineringar till 

diabetesrådet 2017. Till posterna som läkare PV finns två nomineringar, 

Mirja Waldenström Kostela Leksands VC och Martin Bratt Mora VC. 

Dessa kommer att tillfrågas om intresse till de två vakanta poster som 

finns. Diabetessköterska PV har flera nominerade. Diabetesrådet 

förordar i första hand Kristina Lindbom Öster Gagnefs VC. Till posten 

läkare SV är Sofia Thyni på medicin Avesta föreslagen. Hon är redan 

tillfrågad och är intresserad. 

 Anna och Stina kommer nu, i första hand, att skicka mejl till berörda 

nominerade. Kopia på mejlen till Roger och Gunnar ifall frågor uppstår 

från de två nominerade läkarna. 

 

§ 5 Fråga har kommit från läkemedelsavdelningen, Susanne Brouneus, om 

att ta fram en lista på utbytbara insulinsorter för patienter som är 

inneliggande på sjukhusen. Hon har skickat med ett förslag som hon 

hittat i Västra Götaland. Avesta lasarett har precis gjort en sådan  

http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard/Kommunal-vardutveckling/
http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Social-valfard/Kommunal-vardutveckling/
../../Nomineringsdokument/Nomineringar%20till%20diabetesrådet%202017.xls
../../Nomineringsdokument/Nomineringar%20till%20diabetesrådet%202017.xls
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utbyteslista (sektionsansvarig Sofia Thyni) som är nästan identisk med 

vad Västra Götalandsregionen skriver. Anna kommer att svara Susanne 

detta. Sen krävs det, säger Milo, att ett dokument skrivs på varje lasarett 

av den som är läkemedelsansvarig på respektive ställe. 

 

§ 6 Diskussion om inspirationsdagen i höst. Vi har redan tidigare bestämt att 

endast ha en dag. Datumet bestäms nu till 9 november. Ska vi ha fysiskt 

möte eller möjlighet till videolänk. I det senare fallet är förutsättningen att 

vi är i landstingets lokaler. 

 Även diskussion om innehållet. Sömn, med föreläsare från Avesta 

Sömnlab? Johan Ärnlöv om att förebygga riskfaktorer/följdsjukdomar? 

Björn Eliasson? Kärlkirurgi? Diagnostik? 

 Roger nämner också specifikt att det är en inspirationsdag = syftet är att 

inspirera! 

 

§ 7 Lathunden för hur diabetes typ 2 ska behandlas godkänns med några 

små ändringar. Den ska i första hand plastas in till alla ST-läkare som 

kommer att ha en utbildningsdag den 30 maj då Roger, Peter och Johan 

Ärnlöv ska medverka. Sedan får den skickas digitalt till respektive 

vårdcentral som själva får plasta in dem och lägga på alla 

läkarexpeditioner. Viktigt att dokumentet märks med versionsnummer 

och datum. Det kommer ju att vara ett levande dokument som byter 

skepnad ofta.  

 

§ 8 Våra vårdprogram ska uppdateras senast 30 juni har vi konstaterat 

redan tidigare. Vad gäller glukossänkande läkemedel kommer det att bli 

en uppdatering av Socialstyrelsens riktlinjer (vissa tillståndsrader) i höst. 

Samtidigt kommer Läkemedelsverket också att redovisa den uppdatering 

som är på gång. Under tiden skulle vi kunna fundera över övriga rubriker 

och om något behöver ändras/tas bort/läggas till. 

 

§ 9 Diabetesrådet har fått en förfrågan från 1:a linjechefen på 

Jakobsgårdarnas VC. De utbildade för några år sen undersköterskor till 

fotterapeuter. Dessa kommer inom kort att gå i pension och chefen 

undrar nu om landstinget har någon plan för detta. 

 Tjänsten fotsjukvård varierar mycket från vårdcentral till vårdcentral. 

Vissa har anställda, vissa har avtal och ytterligare andra har inte ens 

tjänsten upphandlad eftersom ingen privat fotterapeut offererat sina 

tjänster. Bäddat för ojämlik vård m a o. 

 Anna har skrivit ett första förslag till skrivelse, som skulle kunna lämnas 

till primärvårdsledningen/Hälsovalsenheten, kring detta. Kanske skulle 

landstinget kunna genomföra en uppdragsutbildning för att utbilda egna 

undersköterskor till fotterapeuter (precis som man gjort med medicinska 

sekreterare). Kostnaden för medicinsk fotsjukvård ligger 2016 ungefär på  
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2 miljoner kronor i upphandlad tjänst och motsvarande summa i löner för 

anställda (= uppgifter från ekonom på Central förvaltning) 

 

 Vi får gå vidare med att inventera hur stort behovet är? Går det att få 

besöksstatistik i BILD? Kan man se hur många patienter som har 

riskkategori 2-4 (de personerna skulle kunna vara berättigade till 

fotsjukvård). Går det att se hur många nybesök/informationsbesök som 

är gjorda? Hur gör de andra landstingen/regionerna runt omkring oss? 

 

§ 10 I samband med ”Bättre diabetesvård ur ett ledningsperspektiv” blev det 

diskussioner om sjuksköterskeledda mottagningar. När 

diabetessamordnarna utvärderat eftermiddagarna tillsammans med PV-

ledningen har formalia/juridik kring delegering/rådgivning av 

läkemedelsdoser, ordination av prover och signering av dessa påtalats. 

Finns många regler som styr detta. SOSFS, vad kan delegeras, vem 

som får ordinera, generella direktiv, vem som får signera provsvar. 

Verksamhetschefen har yttersta ansvaret. Kan de behöva en mall för 

detta så det blir mer lika på vårdcentralerna? Även Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetesvård har undersökt detta tidigare, SFSD: 

ordination enlig generella direktiv. Vi får också veta att det förväntas 

komma en ny författning 2018 kring delegering av läkemedel. 

 Anna och Stina jobbar vidare. T ex fråga diabetessköterskorna på de 

kommande nätverksträffarna om de har något sådant papper. 

 

§ 11 Planeringen för landstingets nya kunskapsstyrningsorganisation är på 

gång. 13 juni är ett första möte. Anna kommer att delta. 

 

   

Minnesanteckningarna gjorda av Anna Garmo 

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/Riktlinjer-och-dokument/ordination-enligt-generella-direktiv-till-hemsida/
https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/Riktlinjer-och-dokument/ordination-enligt-generella-direktiv-till-hemsida/

