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Agenda 

 Ela hälsade alla välkomna 

föregående mötesanteckningar 

 

– Rapport från NAG diabetes, Herbert 

Herbert rapporterar från det nationella mötet 27 januari. 

Under 2020 har NAG som ex. skapa en grupp som specifikt arbetat med att ta 

fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) vid namn  

-hög risk fotsår. Arbetet pågår och en remissrunda på framtaget underlag 

beräknas vara klart under 2021. 

Ett annat uppdrag som NAG arbetet med är att ta fram underlag med målet att 

sjuksköterskor med diabeteskompetens ska ges ordinationsrätt tillika rätt att 

förskriva och hantera recept på diabetesmedicin och hjälpmedel: Status är att  

Socialstyrelsen har att slutföra denna handläggning. Herbert bevakar denna 

handläggning och meddelar detta RAG så snart underlagen är publicerade. 

Ett annat arbete gäller samarbete med TLV kopplat till NDR-frågor och nya 

indikatorer. 

NAG har tagit beslut att fortsatt genomföra sina möten digitalt/video. 
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3 - Rapport från respektive LAG-diabetes / region 

Kalmar 

NDR-mallen måste ständigt uppdateras inkl. de nya indikatorerna NDR vill införa. 

Under 2021 kommer Herbert och A-S att ta upp arbetet med målet att öka och 

kvalitetssäkra rapporteringsgraden till NDR igen. Det kommer bla. ske via uppsökande 

verksamhet och underlag som stöd. De underlag som visas berör den egna enheten och 

visar på diskrepansen i länet. De besöker både privata och offentliga enheter. 

 

Jönköping 

Anders beskriver att Libre II diskussionerna fortfarande en juridikfråga. 

Gestationsdiabetes.  

Ett förslag på App-stöd diskuteras. Förslag från RÖ prövas just nu – där Jönköping fått 

frågan om att delta och där Kalmar också kommer att involveras så snart förslaget blir 

mer utvecklat och konkret att arbeta med. Ela beskriver också att RÖ har för avsikt att 

involvera hela sydöstra i detta samarbete och koppla detta till en och samma kliniska 

studie med involvering från Linköpings universitet. 

En av utmaningarna i att utveckla detta förslag är att arbetssätten och gränsvärdena 

mellan de tre regionerna i dagsläget inte är enhetliga. 

Östergötland 

Carl Johan inleder med att berätta att vårdprogrammet för diabetes inom RÖ uppdateras. 

Ett arbete där Malin är en del av arbetsgruppen som lägger ner mycket tid och kraft.. 

För övrigt är de sedan tidigare planerade diabetesdagarna inställda för 2021. 

Läkemedel SGLT-2 hämmare är RÖ aktiva med att införa av detta i primärvården - mot 

att minska användandet av GLP-1 receptoragonister och DPP-4 hämmare. 

Möte med ögonkliniken i RÖ för att förbättra processen. Bl.a ingår där att stämma av 

hur man dokumenterar samt hur överföringen till kvalitetsregister säkras. Ela ställer 

frågan om de likt henne identifierat att pat. Som snabbt förbättrar sina värden parallellt 

får en försämring i sina ögon. De övriga svarar att de i dagsläget inte kan ange 

likvärdiga erfarenheter. 

 

4 – Samlat medskick kopplat till direktöverföringen till NDR 

Automatiska överföringar diskuterades – ständigt pågående arbete, som hela tiden måste 

tas hänsyn till. 

Herbert anger tre viktiga parametrar som ständigt påverkar, de är 

1. NDR uppdaterar 

2. Respektive region uppdaterar 

3. Den mänskliga faktorn 
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5 – Övrigt 

Malin flaggar upp att Insulinpump A6 – är stoppad pga att flera avvikelser inträffat. 

Anders ställer frågan om de andra i RAG fått patienter från andra regioner utanför 

(SÖSR) dvs patienter som vänder sig till region Jönköping med att får stöd för 

inställning och validering av en pump som inte finns i den egna regionen. Gruppen 

svarade nej, . Anders gavs rådet att ta stöd av riksavtalet för att se hur medicinteknisk 

produkter av detta slag hanteras. 

7 - Elas tjänstledighet 

Ela berättad inledningsvis att hon kan stödja till en ny träff efter sommaren. 

Ela kommer under sin tjänstledighet att arbeta 20% med två uppdrag 

a) Arbetet i kalkgruppen 

b) Arbetet i grupp NAG hyperparathyrodism 

 

Beslut fram till nästa möte 

Att Leni bevakar handläggning av PSVF hög risk fotsår, där RAG -diabetes ska svara 

på remissförslag som förväntas komma under 2021. 

8 – Nästa möte 2021 

Gruppen eniga om att vi snabbt sammankallar till ett extra möte om behov finns. 

Beslut tas att nästa möte planeras till ett fysiskt möte  

• 14 oktober  

• Kl 10-15  

• Linköping (Carl Johan fixar lokal o Ela fika o mat) 

 

Parallellt är alternativet video via zoom samma dag kl. 10-12  

 

Mötet avslutades 

 sekreterare 

 Leni Lagerqvist  


