Uppföljning av indikatorer primärvård (typ 2 diabetes) i samverkan med Hälsoval







Genomförda fotundersökningar - 95 %
HbA1c <70mmol/mol <80 år - 90 %
LDL <2,5 mmol/l 80%
BT < 140/85 – 70 %
Rapporterad mikro/makroalbuminuri i NDR– 90 %
Rökning – 95 % icke rökare



Följa upp och utvärdera användandet av ny diabetesteknik (kostnad, kvantitet)
samt slutföra revideringar av länets riktlinjer gällande CGM och insulinpumpar
Fortsatt implementering av blodketonmätare i vården i västra och norra
länsdelarna
Fortsätta arbetet med digital diabetesutbildning riktat till personer med
nydebuterade typ 2 diabetes. Uppstart på pilotvårdcentraler samt därefter spridning
till alla länets vårdcentraler
Bevaka införande av videobesök på länets vuxenkliniker
I samverkan med Hälsoval och Division primärvård planera/genomföra workshop
på länets alla vårdcentraler riktat till vårdcentralschefer, diabetesansvariga läkare
samt diabetessjuksköterskor, med fokus på resultat ledtal samt
förbättringsområden
Fortsatt implementering av uppdaterade/reviderade Nationella riktlinjer diabetes
2018 inom våra verksamheter
Verka för utökat samarbete med psykiatrin
Verka för god diabetesvård till nyanlända och asylsökande
Fortsatt uppbyggnad/utveckling av Diabetesprocessens hemsida på intranätet
I samverkan med närvårdskoordinatorer verka för diabetesinformation i
samverkanswebben
Fortsatt arbete lokalt med att anpassa vår organisation till den nationella modellen
för Kunskapsstyrning
Samverka med Medravegruppen för att underlätta uppstarten av Medrave kopplat
till NDR i länet
Genomföra ett 12 v lågt projekt med Diasend på länets vårdcentraler därefter är ett
beslut taget för breddinförande.















Diabetesfoten
 Följa den lokala amputationsstatistiken i Sörmland
 Följa upp verksamheten på våra tre multidisciplinära fotsårsteam i länet, som nu
benämns som Diabetesfotsårsmottagningar
 Verka för att förebyggande fotvård erbjuds till alla diabetiker i riskgrupp 2-4 i
Sörmland
 Bevaka arbetet med fulltalig bemanning av fotsjukvårdare vakanta och två nya tjänster
 Följa upp NDR registrering av årligt utförd fotstatus på länets diabetiker i primärvård
och på kliniker. Målet är 95% registreringsgrad
Graviditetsdiabetes/Diabetes och graviditet/Prediabetes
 Verka för en revidering av Sörmlands vårdprogram ”Diabetes och graviditet
 Verka för att information sker till alla fertila kvinnor med diabetes om åtgärder inför
graviditet
 Följa upp vårdcentralernas rutiner för uppföljning av graviditetsdiabetiker och
personer med prediabetes
 Bevaka nationella rekommendationer av omhändertagande för dessa sjukdomsgrupper
 Vb. revidera vårt länsgemensamma dokument ”Uppföljning av graviditetsdiabetiker
och nedsatt glukostolerans”
 Bevaka arbetet med nya diagnos-kriterier för graviditetsdiabetes (GDM) i Sverige
Diabetessjuksköterskebemanningen på sjukhuskliniker och i PV
 Verka för en diabetessjuksköterskebemanning enl. nationellt rekommenderade ledtal
 Rapportera aktuella ledtal till Diabetesprocessens styrgrupp
 Uppföljning vid nätverksträffar i länet
Diabetes/kognitiv funktionsnedsättning (Vilande tv.)
 Arbete/kunskapsutbyte kring denna patientgrupp. Möte skett 2015 med Öl Marie
Clausen-Holmberg (Minnesmottagningen, MSE) kring omhändertagandet av patienter
med kognitiv dysfunktion
Sjukhusklinikerna
 Bevaka frågor som berör sjukhusklinikerna
 Följa utvecklingen av omhändertagande av unga vuxna diabetiker på våra kliniker
 Följa upp arbetsbeskrivning för diabetesteamen på medicinklinikerna i Landstinget
Sörmland
 Bjuda in diabetessjuksköterskor till nätverksträffar med PV och barnkliniken
 Verka för revidering av vårdöverenskommelse klinik-primärvård vid behov
Primärvård
 Erbjuda handledning av nya diabetessjuksköterskor på länets vårdcentraler







Finnas tillhands för konsultationer via besök, e-post och telefon i stort sätt alla
vardagar
Bevaka utfall av gruppundervisningsprojektet som delfinansierades av Hälsoval med
start 2014, och som genomfördes i samverkan med Landstinget Östergötland, Ulf
Rosenqvist och professor Åsa Hörnstedt. (Projektet har varit vilande de senaste åren
pga. svår sjukdom i projektledningen)
Medverka i Landstingets revidering av vårdöverenskommelse klinik-primärvård när
det blir aktuellt
Bjuda in diabetessjuksköterskor till nätverksträffar, en gång/termin

HND mottagning hjärta, njurar, samt diabetes (Vilande t.v.)
 Medverka i skapandet av en metabol process i Sörmland, hjärta, njurar och diabetes
(HND mottagning)
Diabetesprocessens hemsida
 Fortsätta uppbyggnad av diabetesprocessens hemsida på intranätet.
 Samla och tillgängliggöra alla dokument rörande diabetes.
 Fortsätta att lägga över Diabetesprocessena alla dokument i 360
 Fortsätta ”marknadsföra websidan”
 Överföra information till Samverkanswebben när sådan möjlighet skapats
Munhälsa
 Spridning av utarbetad patientinformation ”Egenvård av munhälsa vid diabetes”.
 Sprida nationella förebyggande rekommendationer kring munhälsa
 Planera för konkreta riktlinjer för Sörmland i samverkan med Tandvården
Kommunerna
 Fortsatt samverkan med MAS i länets nio kommuner
 Följa upp implementering av nationella vårdprogrammet ”Äldre med diabetes”
 Följa upp användandet av SKL´s webbaserade utbildningsprogram
 Bjuda in diabetesansvariga kommunsjuksköterskor till nätverksmöten länsgemensamt
möte på våren samt länsdelsvis på hösten
 Riktade insatser där kommuner ber om stöd för ett förbättrat
diabetesomhändertagande.
 Verka för att SKL´s och demenscentrums webbföreläsningar används.
 Verka för att alla med diabetes i kommunal omsorg får en individuell handlingsplan
där det tydligt framgår diagnos typ 1 eller typ 2
Mälardalens högskola (MDH)
 Samarbete med MDH, Hälsoval och Region Västmanland angående
uppdragsutbildning Diabetes med inriktning på den medicinska delen 7,5 Hp våren
2018 Därefter planera för kontinuerligt fortsatta uppdragsutbildningar. Medicinsk
inriktning omväxlande med omvårdnadinriktning
 I samverkan med MDH verka för framtagandet av en uppdragsutbildning ”Diabetes
och teknik”
Nationella diabetesregistret NDR
 Samverka Hälsoval och Medrave som har ett pågående arbete med automatisk
överföring från journalsystem till registret.






Presentera Sörmlands resultat på länets årliga Diabetesforum
Medverka på NDR´s årliga KAS och koordinatormöte i Göteborg
Vid behov vara länets diabetesmottagningar behjälpliga med statistikuttag
Stimulera länets diabetesmottagningar att starta upp PROM och PREM registrering

Diabetestekniska hjälpmedel CGM/ FGM/Insulinpumpar
 Aktivt deltagande i sjukvårdsregionala grupperingar med ansvar för upphandlingar av
diabetestekniska hjälpmedel
 Fortlöpande information till berörda enheter om gällande upphandlingsavtal
 Kontinuerligt bevaka kostnadsutvecklingen av diabetestekniska hjälpmedel samt följa
upp antal brukare
 Samverka med Landstingets ekonomer och företaget Abbott kring faktureringsrutiner
av Freestyle libre
 Samverka med Hjälpmedelscentralen. Plan finns att fortsätta föra över
diabetesmottagningarnas beställningar av diabetestekniska hjälpmedel från HMC
direkt till företagen. Detta måste planeras noga och i samverkan med ekonomer och
barnkliniken
Asyl och Migration
 Upprätthålla kontakten med Asyl- och migrationshälsan
Diabetesforum:
 Planera och genomföra årets utbildningsdag.
Diabetesråd:
 Planera för och kalla rådets medlemar till möten vår och höst. Skriva och sprida
minnesanteckningar till diabetesprofessionen i Sörmland
Politisk samverkan:
 Lokalt ”rundabordssamtal” i syfte att hålla våra politiker informerade om
diabetesvårdens resultat och behov
Regional och nationell samverkan
 Ingå i det sjukvårdsregionala nätverket för diabetessamordnare, SKL´s Nationellt
Programområde endokrin-arbetsgrupp diabetes, Diareg, samt Regionalt arbetsgruppen
för diabetes RAG-D.
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