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Sörmland i dag
Ca 14 000 kända diabetiker (4-4.5%)
Cirka 15 % följs via tre sjukhus (medicinklinik/barnklinik)
Cirka 85 % följs via 28 vårdcentraler (varav 11 privata)

Målet är att genom gränsöverskridande samverkan skapa ett effektivt omhändertagande av
våra diabetespatienter. Detta med hög patientsäkerhet, god kvalitet och med bra bemötande.
Målsättningen är att patienterna ska nås av samma höga kvalitet på vård oavsett vem som är
vårdgivare.

Gränsöverskridande samverkan mellan vårdgivare
Patienten i fokus
Effektivare flöden
Öka vårdkvaliteten
Öka patientsäkerheten
Processägare – Magnus Johansson chef division Medicin
Processledare - Lars Steen
Process stödjare – Monica Berzén, Krister Gustafsson och Carina Hansson
Metodstödjare - Sanna Ellfolk
Processgruppen/Diabetesrådet arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdschef/divisions
chef Medicin.
Det är en grupp med representation från alla berörda verksamheter, olika yrkeskategorier
och en bred geografisk representation samt patientföreningen. Olika representation vid
möten beroende på mötesagenda.
Styrgrupp – Anna Ormegard, Magnus Johansson, Maria Söderqvist och Asghar Farahani.
Komplex organisation - många kliniker är involverade
(15 olika verksamheter/kliniker + 16 olika personalkategorier)
Samtliga 28 vårdcentraler i länet
Samtliga 9 kommuner
Ortopedisk klinik på MSE/KSK och NLN
Medicinsk klinik på MSE, KSK och NLN
Kirurgisk klinik på MSE/KSK och NLN
Hudkliniken i Sörmland
Radiologisk klinik på MSE/KSK och NLN
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Sörmland
Akutmottagningarna på MSE, KSK och NLN
Vårdavdelningarna på våra tre akutsjukhus
Paramedicin – dietister, sjukgymnaster, kuratorer och fotterapeuter
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Årsrapporten 2018 följer rubriker för 2018 års handlingsplan.









Rapporterade fotundersökningar i NDR 2012 90.1% (riket 81.7%)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2013 91.9% (riket 82.7%)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2014 95.0% (riket 94.9%)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2015 89.1% (riket 86 %)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2016 88.1% (riket 85 %)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2017 93,3% (riket 89,4%)
Rapporterade fotundersökningar i NDR 2018 88,4% (riket 79,8%)

Amputationsstatistik
Vi har tagit fram en validerad metod för säkrad amputationsstatistik via journalgranskning.
I nedanstående tabell visas totalantalet amputationer ovan fotled. Antalet
amputationer/patient kan vara >1 i enstaka fall.
Länsdel
Norra
Västra
Södra
Totalt

2010
20
12
16
48

2011
20
6
10
36

2012
14
8
8
30

2013
16
0
9
25

2014
9
0
6
15

2015
17
0
13
30

2016
13
0
5
18

2017
23
0
9
32

2018
8
0
5
13

Antal amputerade diabetiker/100.000 invånare från 2016
Sjukhus
MSE
NLN
Totalt

2016
6,6
5,5
6,2

2017
11,5
9,87
11

2018
3,9
5,3
4,4

Kommentar: I Västra länsdelen sker inga amputationer sedan 2013, utan dessa genomförs
på MSE.
Det finns alltid en variation i amputationsfrekvens från år till år. Diabetespopulationen blir
allt större och äldre och sett över tid så ser vi en sakta sjunkande amputationsfrekvens sedan
vi började mäta 2010.
Multidisciplinära diabetesfotmottagningar på tre akutsjukhus
 Likartat uppbyggda multidisciplinära diabetesfotteam finns sedan 2017 på länets tre
sjukhus.
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Prevention av fotsår i samverkan med Hälsoval/PV/Paramedicin
 Utredning/analys och beräkning av resurser till fotsjukvården genomfördes under
året av fotsjukvårdare, enhetschef Paramedicin samt en diabetessamordnare.
 Budgeterade tjänster under året har varit 15,95 fotvårdsterapeut, varav en tjänst är
vakant. Utredningen resulterade i ett behov av 18,01 tjänst, en ökning på 2,06 tjänst.
Hälsoval finansierar en av dessa tjänster. Div. chef Medicin arbetar med frågan om
finansieringen av den andra tjänsten sedan styrgruppsmötet 2018-11-02.
 Utredningen visar även på att tjänsten som enhetschef för fotvårdsterapeuterna
skulle utökas från 0,5 tjänst till 1,0 tjänst.
 Arbetet med anpassade lokaler för fotvårdarna på perifera vårdcentraler är klart.
Aktuella länsövergripande riktlinjer/information
 Riktlinjer för remiss till tåtrycksmätning vid diabetesfotsår.
 PM-Diabetesfotsår och kärlkirurgisk konsultation.
 Rekommendationer vid omvårdnad av diabetesfötter i hemsjukvård och SÄBO för
vårdpersonal verksamma i länets kommuner.
 Egenvård av fötter vid diabetes.
Nationellt vårdprogram
 ”Fotundersökning vid diabetes” implementerades under 2018.





Minskat antal amputationer över längre tid.
Fortsatt hög registrering av fotstatus i NDR.
Erbjuda förebyggande medicinsk fotvård till diabetiker med fotkomplikationer.

Framtida utveckling:
 Arbetet med uppbyggnad av ett länsgemensamt sårcenter har för Diabetesprocessen
varit vilande. Vi följer upp ev. utveckling på FoU i Sörmland.

Diabetesprocessen har i samarbete med Hälsoval tagit fram Kvalitetsindikatorer för
primärvården.
Uppföljning av indikatorer inklusive mål för primärvård (typ 2 diabetes)









NDR (Nationella Diabetes Registret) registreringsgrad - 90 %
Genomförda fotundersökningar - 95 %
HbA1c <50mmol/mol < 80 år kostbehandlade utan allvarlig sjukdom – 95 %
HbA1c <70mmol/mol <80 år - 90 %
BT < 140/85 – 70 %
Registrering av längd/vikt/BMI – 95 %
Registrering av mikro/makroalbuminuri - 90 %
Rökning – 95 % icke rökare
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NDR (Nationella Diabetes Registret) registrerings grad – 98,6%
Genomförda fotundersökningar – 88,8%
HbA1c <50mmol/mol < 80 år kostbehandlade utan allvarlig sjukdom – 87,2%
HbA1c <70mmol/mol <80 år – 93,1%
BT < 140/85 – 59,5%
Registrering av längd/vikt/BMI – 94,1%
Registrering av mikro/makroalbuminuri i NDR- 76,7%
Rökning – 87,6% icke rökare

Nedan redovisas i korthet övriga arbetsområden som Diabetesprocessen varit involverad
i under 2018, samt utfall av prioriterade mål.












Bevakat kostnad för användandet av kontinuerlig blodsockermätning (CGM/FGM)
Höga HbA1c som ett effektmått har förbättrats på våra sjukhus vid start av FGM för
typ-1 diabetiker.
Blodketonmätare har införts som pilotprojekt i södra länsdelen. Det har medfört
färre besök på akuten vid höga blodsockervärden. Breddinförande till västra och
norra länsdelen påbörjades under hösten och beräknas vara klart våren 2019.
Pilotprojekt har startats upp för virtuella möten på diabetesmottagningen på KSK.
Diabetesprocessen har tagit del av projektet som kommer att utvärderas under 2019.
I samverkan med Hälsoval har vi startat upp planering av Workshop för
vårdcentralschefer och diabetesteam som vi kommer att bjuda in till under hösten
2019.
Arbete med gapanalys efter översyn 2018 av Nationella riktlinjer för diabetesvård
har planerats och slutförs under januari 2019.
Prioriterade mål-mätbara indikatorer har reviderats till Handlingsplanen för 2019.
Patientinformation om vätskebrist vid behandling med Metformin finns nu som
brevmall på alla vårdcentraler.
Planerat samarbete med Psykiatrin vilar. Kontakt med Psykiatriska kliniken har
tagits.
Samverkan har påbörjats med Asyl- och migranthälsan som sedan våren 2018 är en
del av Diabetesråde.
Diabetesprocessen hemsida på intranätet har uppdaterats och vidarutvecklat med
hjälp av Utvecklingsenheten.
Information om den nationella modellen för Kunskapsstyrning har spridits i
landstinget som en förberedelse till start av bildandet av det lokala programområdet
för Endokrinologi (LPO Endokrinologi) där sannolikt Diabetes kommer att utgöra
en lokal arbetsgrupp (LAG Diabetes).
Ordförandeskapet för det Regionala diabetesrådet kommer under 2019-2020 att vara
en arbetsuppgift för vår Diabetesprocess. Kommer att medföra en god kontakt i
uppbyggandet av den fullständiga kunskapsstyrningsmodellen för diabetes.
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Diabetesfoten Se delprojekt Diabetesfotprocessen
Graviditetsdiabetes
Vi bevakar arbetet med sänkta diagnosgränser för graviditetsdiabetes som sköts av
Specialistmödravården i länet. Vi har verkat för att få tillstånd ett möte för att
uppdatera vårdprogrammet Diabetes och Graviditet. Möte är nu planerat till 7/2
2019.
Diabetessjuksköterskebemanning sjukhuskliniker och primärvård:
På MSE har det under året saknats en diabetessjukskötersketjänst. Den är nu tillsatt
och bemannas från februari 2019. I Primärvården saknas det betydande
tjänstgöringstid för diabetessjuksköterskorna på flertalet av våra vårdcentraler.
Vissa vårdcentraler saknar motsvarande cirka 5 timmar per vecka per 100 diabetiker
på respektive vårdcentral.
Diabetes kognitiv och funktionsnedsättning
Inget arbete har skett under 2018. Vi avvaktar initiativ från ÖL Marie ClausenHolmberg Minnesmottagningen MSE
Sjukhusklinikerna
Blodketonmätare har installerats på NLN Akuten, IVA och barnmottagningen. PM
har skrivits och vi har under året påbörjat breddinförande till länets övriga
sjukhusMSE
Primärvård
Diabetessamordnarna har under hösten deltagit i skapandet av en digital
diabetesutbildning på plattformen ”Vård och stöd”. Projektledare är Maria Fabjan
Snickars på VC Torshälla. Under 2019 kommer projektet att jobba vidare och testas
på tre vårdcentraler i länet. Vårdcentralen Linden, vårdcentralen Torshälla och
vårdcentralen Ekensberg.
Handledning av nya diabetessjuksköterskor har skett på flera av länets
vårdcentraler. Telefon- och mejl tillgänglighet har som tidigare varit stor för frågor
från diabetesteamen. I södra länsdelen har pilotprojekt för införande av
blodketonmätare slutförts och utvärderats med bra resultat. Skriftlig information till
personalen för att hantera mätresultat för diagnos vid uttalad hyperglykemi har
tagits fram. Under året påbörjades breddinförande till västra och norra länsdelen.
Medverkan i vårdcentralen Lindens projekt: Kostens betydelse i det offentliga
rummet 2018 med presentation i mars 2019
HND mottagning (Hjärta, Njure, och Diabetes)
Vilande under året.
Diabetesprocessen hemsida
Våra dokument har löpande under året lagts över i 360 med hjälp av
Utvecklingsenheten. Löpande uppdatering hemsidan.
Munhälsa
Planerat för utbildningsinsats till kommunens sjuksköterskor med diabetesansvar
om diabetes och munhälsa.
Samarbete med kommunerna
Under våren bjöd vi in till en länsgemensam träff för kommunens sjuksköterskor
med diabetesansvar. Det var uppskattat och man vill fortsättningsvis ha
länsgemensamt möte på våren, och på hösten möten länsdelsvis. Vi har blivit

Hälso- och sjukvården, Årsberättelse Diabetesprocessen

7(9)

inbjudna till en av länets kommuner som stöd i förbättringsarbete. MAS nätverket
har också bjudit in oss till ett möte våren 2019.








Samarbete med Mälardalens högskola
Under hösten har ”Omvårdnad diabetesvård 7,5 hp” genomförts. Till våren 2019 har
vi planerat för den medicinska delen på 7,5 hp som startarjan-19. Möten har också
skett för planering inför fortsatta utbildningar. Vi samverkar även för att få till stånd
en 7,5 hp utbildning om medicintekniska produkter.
Nationella diabetesregistret NDR
Vi har medverkat vid NDR´s årliga möte för koordinatorer och kvalitetsansvariga
sjuksköterskor (KAS). Bevakat registreringsgrad, som har blivit bättre under året.
Hälsoval har under året startat upp arbetet med automatisk överföring via Medrave.
I det arbetet har vi bjudit in oss och sedan hösten tagit aktiv del av projektets arbete.
En VC i norra länsdelen har varit pilot. Arbetet fortgår under 2019.
Diabetestekniska hjälpmedel CGM/FGM/Insulinpumpar
Under året har NT rådet kommit med sin rekommendation av FGM vid typ 2
diabetes.
Därefter har vi färdigställt och implementerat FGM riktlinje för Sörmland. Pga
leveransproblem har primärvården ännu inte haft möjlighet att förskriva sensorer till
de patienter som har behov och uppfyller kriterierna. En volyminventering av
behovet har vi genomfört och i dagsläget är det ca 10-15/typ2 diabetiker /VC som
kan bli brukare av FGM. Vi har även planerat för en utbildningsinsats av FGM till
diabetessjuksköterskorna i PV. Arbetet med att föra över fler diabetestekniska
produkter från Hjälpmedelscentralen är pausat. Problemen med fakturor och
kostnadsställen för FGM måste först klaras av. Där har vi samverkat med våra
ekonomer.
Ny upphandling i 5 klövern av insulinpumpar samt CGM är under året påbörjat,
men är ännu inte klar.
Beslut om att finansiera ett breddinförande av Diasend togs på styrgruppsmötet
2018-11-02
Rutin avseende dosjustering av läkemedel inom diabetesvården för
diabetessjuksköterskor inom Landstinget Sörmland.
Under året har vi arbetat fram en rutin enl. HSLF-FS 2017:37 I rutinen framgår det
vilka diabetesläkemedel som får dosjusteras, vilken kompetens
diabetessjuksköterskan skall ha, samt krav på dokumentation i patientjournal.
Rutinen är skriven för att gälla både diabetessjuksköterskor i Landstinget såväl som
kommunens sjuksköterskor. Den är förankrad i Läkemedelskommittén. Det som nu
återstår är ett godkännande av berörda divisionschefer och kommuner i Sörmland.

Vi utgår ifrån den benchmarkingstudie som det Nationella programrådet initierade för ett
par år sedan. Där identifierades sju framgångsfaktorer väsentliga för en bra diabetesvård.
Tre faktorer berör främst den enskilda vårdenhetens arbete, tre faktorer berör främst
huvudmannens arbete och den sjunde framgångsfaktorn berör hela organisationens arbete.
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Den enskilda vårdenhetens arbete
Vi är beroende av samarbete med ”linjen” då arbetet berör många olika verksamheter och
personalkategorier.
Det saknas läkare och sjuksköterskor och kontinuiteten låg. Vi måste ha våra vårdcentraler
och kliniker bemannade och de måste ha avsatt tid för att träffa sina diabetespatienter.
Svårigheter finns att få med alla personalgrupper – Tid är sällan avsatt för
utvecklingsarbete.
Viktigt att följa bemanningen av olika personalkategorier i vården då detta starkt påverkar
förmågan och möjligheterna att bedriva ett förändringsarbete och kvalitetssäkra det arbetet.
Huvudmannens arbete
Fortsatt samarbete med Hälsoval är en förutsättning och av stor betydelse. Styrgrupp finns
och kontinuerliga möten genomförs för att få dokument och riktlinjer som utarbetas inom
processen godkända.
Ett nära samarbete med Hälso- och sjukvårdsledningen är nödvändigt i arbetet med t.ex.
samarbetsformer primärvård/sjukhus.
Hela organisationens arbete
Omfattande byggnationer under 2013-2022 framförallt på MSE leder till
personalomflyttningar och nya lokaliteter.
Samverkansfunktioner under året
 Diabetesrådet/Expertgruppen för endokrinologi i Sörmland inklusive det regionala
samarbetet ”DIAREG”
 Nätverksarbete lokalt i Sörmland med primärvård, kommuner, medicinkliniker och
barnkliniken
 Nätverksmöten för samarbetet med diabetesklinikerna barn/vuxen i vår region
 Nätverksmöten med diabetessamordnare vår och höst i Uppsala-Örebroregionen
(Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppland, Värmland, Västmanland och Örebro)
 Regionalt diabetesråd i Uppsala-Örebroregionen
 SKL Nationella programrådet Diabetes
 Upphandlingsenheten/Varuförsörjningen
 Gemensamt deltagande i Almedalen med Landstingsfullmäktiges ordförande.
Klinisk tjänstgöring
Diabetessamordnarna har vardera ca 20-25 % klinisk tjänstgöring på
medicinklinikerna MSE och NLN, en vårdcentral i västra länsdelen samt på
Diabetesfotsårsmottagningar i södra och västra länsdelen.
Klinisk tjänstgöring är i första hand till för diabetessamordnarnas kontinuerliga
anknytning till praktisk sjukvård inom diabetesområdet.
Diabetesprocessen febr. 2019
Lars Steen, Monica Berzén, Krister Gustafsson, Carina Hansson.
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