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Agenda 

1 – Föregående mötesanteckningar godkändes.  

Leni ansvarar för att den sjukvårdsregional nya hemsidan uppdateras med denna och 
kommande underlag 

 

2 – Rapport från respektive, NAG, RAG och LAG 

2a) NAG-diabetes 

Herbert har endast lite att rapportera då NAG har nästa möte redan imorgon 3/9 

Han kan dock delge att PSVF – blev avgränsat till fotsår vid diabetes 

 Medskick NAG att det tänker på de hälsovinster som finns i det 
förebyggande insatser dvs innan själva fotsåret uppstår 

 Inskickat som förslag på besluta nominering från SÖSR gällande fotsår, blev 
Carina Petersson fotvårdsterapeut från Region Östergötland 

Övriga punkter från RAG att ta med  

 FGM-studie ? 

o På någon ny gemensam nat. upphandling?  

 GDM-studie skulle varit färdig i jan/feb – vilken status har den? 

o Tanken är att vårdnivå ska tas fram nationellt, kvarstår detta?  
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RAG summerar att Sydöstra har att vinna på gemensamma upphandlingar såväl 
läkemedel som de medicintekniska produkterna inom området. En nationell NSG vid 
namn läkemedel och teknik – tillika motsvarande RSG finns den som bevakar detta för 
Sydöstra är Lena Hjert Ekström RÖ/Motala 

 

2b) – rapport från RPO 

RPO hade ett videomöte 21 aug. Fn. Mycket fokus på ansökan eller ej 
Högspecialiseradvård HSV – könsdysfori. Respektive RAG har mer eller mindre 
utmaningar att få till möten och drivkraft mycket med anledning av Covid19. För mer 
info se länk hemsida.  

2c) – rapport från LAG-diabetes 

Jönköping 

Anders berättar att de just nu arbetar med att se över Libre och ersättningssystem inom 
primärvård. 

Har en önskan om direktrapportering från Cosmic och NDR, men vet att det är svårt 
samt har låg prio för deras IT. 

Anders ställer frågan till övriga två län gällande om de har svårigheter med att få 
mjukvaran kopplat till Freestyle II.  

 RKL meddelar att de fått godkänt igår (1/9-20) dvs godkänt av IT att använda 
Libre View både i primärvård och slutenvård  

 RÖ meddelar att tilläggsupphandlingen inte är klar pga att det juridiska gällande 
data lagringen.  

 

Kalmar 

Mycket pausat med anledning av Covid 19 

Dock gjort färdigt algoritm och slutfört den inplanerade Diabetesuppföljning i 
primärvård 

NDR – journalmall inhämta data från ex. ögonbottenuppföljning 

- Från 2019 genomfördes en diabetsdag likt RÖs program där 130 deltog inkluderat 
kommunernas diabetesansvariga  

 

Östergötland 

Carl Johan och Ela berättar att de också haft mycket pausat pga Covid 19. De har dock 
precis tagit del av den utvärdering de fått in från sin årliga Diabetesdag där positiv 
feedback lämnats överlag. Ex på agendapunkter var ” patientfall –expertpanel”, 
Njurfunktion o diabetes, ögonkomplikationer mm. 

Mentometerknappar -integration testades.  Ca. 170 deltagare  
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För övrigt pågår arbete GDM och förskrivningsuppföljning FGM i primärvård 

Det lokala vårdprogrammet behöver revideras, men att de inväntar var det nationella är i 
färd med att publicera 

 

3 - Nästa möte 1/10 

Beslut fysiskt i Linköping, där Ela säkrar att lokalen är anpassad efter de 
rekommendationer på utrymme som krävs. 

Prel. Agenda  

a) info från SÖSR upphandling 
Beslut att Leni kollar med den gruppen 

b) GDM – uppdatering , bjuda in någon från kvinnokliniken 

Beslut att Ela bjuder in repr. från Kvinnokliniken 

c) Läkemedelsanvändning? Resultat mått? Gemensamma data.  
Beslut att Carl Johan kontaktar LäSö för att få fram underlagen  

 

// Vid anteckningarna 

Leni Lagerqvist processtöd 
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