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Agenda 

Inledning 

Ela hälsade alla välkomna. Gruppen godkände att Simona Chisalita kunde adjungeras, 

se punkt 8. 

 

1- Föregående mötesanteckningar (feb 2021) 

Ela informerade om att RÖ uppdaterade vårdprogram skapat diskussioner avseende 

målet för HbA1c. Gruppen förde en kort dialog om detta, för övrigt inget att notera. 

 

2- Nominering NAG läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes 

Herbert beskrev den nationella processen, gruppen kommer att sprida underlaget vilket 

kompletteras ytterligare information, som processtödet Leni tar fram.  

Nationella processen är att NPO endokrina sjukdomars respektive ledamot, har fått det 

för spridning sjukvårdsregionalt. Även NPO hjärta och kärlsjukdomar, NPO njur- och 

urinvägssjukdomar, NPO primärvård och NSG läkemedel ska ha fått ta del av det i sina 

respektive grupperingar på sjukvårdsregional nivå. 

Gruppen inväntar underlag från processtöd. 

Beslut att alla nomineringar ska vara insamlade innan 15 november. 
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3-Diskussion GLP-1 användning i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Gruppen förde en dialog kring hur tillämpningen ser ut i respektive län samt 

läkemedelsbehandlingens effekter kontra annan eller kombinerad 

läkemedelsbehandling. Förskrivningsmönstret har ändrats något, men ser fortsatt lite 

olika ut i de tre regionerna. För ett år sedan analyserade gruppen förskrivningsunderlag 

som RSG läkemedel bidraget med att ta fram. Beställningen av ett likvärdigt underlag 

för 2021 önskades och gruppen gav Carl Johan i uppdrag att åter kontakta RSG 

läkemedel med målet att RAG diabetes kan föra diskussion vid något av de kommande 

mötena.  

Beslut Carl Johan kontaktar RSG läkemedel  

 

4-Remissvar – Långtidsuppföljning barn 

Enbart förtydligande att denna punkt är ej aktuell för gruppen utan ska hanteras av RPO 

 

5- ”Diabetes med högrisk för fotsår”  

NAG diabetes angivna preliminärdatum 15 november för utskick av remiss vårdförlopp 

Diabetes med högrisk för fotsår kvarstår. 

Beslut att processtöd bevakar och förmedlar utskick efter 15 november samt  

Förslag att RAG-diabetes tar uppdraget och besvarar för sydöstra. Förankring av detta 

förslag behandlas på RPO-mötet den 24 november. 

 

6– Rapport från NAG  

Herbert berättade att NAGs aktuella områden är  

• arbetet med vårdförlopp 

• arbetet med NDRs indikatorer och med frågan om vilka variabler som ska gälla 

nya, ta bort etc. 

• förbereder för arbete med nya NAG-läkemedel vid typ 2 

• ny plattform för dokument dvs från Projectplace till Samarbetsrum. Gruppen bad 

Herbert fråga om vilka fler som ska ges tillgång till plattformen ffa – läsytan.  

Samarbetsrum på den sjukvårdsregionala nivån kan verkställas. 

Beslut att processtöd återkommer med information och med svar om 

kommunikatör Conny Thålin kan medverka för enskild guidning/utbildning. 

• MTP-rådet har låtit meddela att det inte blir någon nationell gemensam 

upphandling. Gruppen diskuterade syftet och målet kring varför vi gör en 

sjukvårdsregional upphandling. Slutsatsen var att gruppen anser att 

upphandlingsarbetet tar enorma resurser med låg effekt. 

Beslut att RAG diabetes gör en skrivelse till RSG upphandling, RAG  

medicinteknik för ev. vidare spridning till Regionsjukvårdsledning. Processtödet 

samlar information och återkommer med textförslag på skrivelse. 
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7 - Rapport från respektive LAG-diabetes / region 

 

Östergötland 

Carl Johan inleder med att meddela att deras återkommande Diabetesdag kommer att 

genomföras den 9 mars 2022. Tema Diabetes hos äldre, inbjudan sprids 

tvärprofessionellt. Även RAG diabetesgruppens medlemmar från Jönköping och 

Kalmar är välkomna att delta. 

RÖs önskemål med direktöverföring från Cosmic till NDR kvarstår, men är ännu inte 

löst. 

Fortsatt utmaning att få till tider för patienter till ögonmottagningen. 

Fotterapeuter med diabetsfotkompetens är en bristvara, en utbildning finns och den 

kommer nu att förbättras ytterligare med utökad praktik vilket visat sig vara för kort 

tidigare. 

Malin vill framhålla att förskrivare inom RÖ fått mycket klagomål på de 

medicintekniska produkterna CGM och överföring av mjukvara. Som stöd för möjlig 

bättring har RÖ genomfört flera digitala möten, detta för att säkra att det inte var brister 

i kunskapen hos förskrivare och användare. Resultatet visar att det är problem med 

överföringen. Denna information tas hänsyn till när skrivelse om gemensamma 

upphandlingar inom sydöstra sammanställs. 

 

Jönköping 

Anders har vid tidigare möten redovisat att det är ett bekymmer för förskrivare att 

juridiken kring att CGMs tillhörande molntjänster är komplex och inte kan stödja 

förskrivarnas önskemål. För övrigt inget nytt att delge.  

 

Kalmar 

Ann-Sofie och Herbert beskriver att fotterapeuter är en bristvara även inom Kalmar län, 

flera patienter hänvisas till privata aktörer. Verksamheten för det löpande stödarbetet 

avseende diabetes, NDR och Cosmic uppdateringar har gått på sparlåga under 

pandemin, men förväntas att succesivt kunna starta upp igen. 

Arbetet med REK-listan pågår, Herbert betonar därför vikten av att vi finns med i det 

kommande arbetet kring NAG-läkemedel. 

Följsamheten till GDM-riktlinjerna och samverkan mellan medicin och 

kvinnoklinikerna vid patienter med GDM är god i hela länet. 

 

8 – GDM-app och HealthyMoms2.0-studie 

Simona Chisalita från RÖ gav med stöd av ppt-bilder information om GDM-app och 

HealthyMoms2.0-studien. se bilaga. 
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Slutsats 

De övriga två regionerna ser framemot att få följa arbetet, men kan i dagsläget i svar för 

om medverkan kan ske dvs Jönköping och Kalmar ber att få återkomma med svar. 

 

9 – Nästa möte 2022 

Förslag i december, processtödet skickar ut förslag på tider 

 

Mötet avslutades 

 // sekreterare 

 Leni Lagerqvist  


