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Agenda 

Inledning 

Ela hälsade alla välkomna. Ann-Sofie mötessekreterare 

 

1- Föregående mötesanteckningar (dec 2021) 

Inga justering och för övrigt inget att notera. 

 

2- Vilka data från NDR ska med till årsrapporten  

Anders M. Jönköping  

På medicinklinikerna i region Jönköping följer vi och rapporterar in andel patienter 

med HbA1c <52, HbA1c <57, HbA1c >70 samt blodtryck <140/85. Detta på typ1-

diabetikerna.  

Gruppen diskuterade valet av Hba1c <57 mmol dessvärre framkom ingen motivation 

till detta val, då ingen från Jönköping var representerade under dagens möte. 

Jämförelse och uttag av data kan hämtas från NDR respektive Vården i siffror. Några 

rapporter har ej tagits fram under Covid-19 pandemin för jämförelser i Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

Beslut: sammanställning år 2021 och följa utvecklingen under innevarande år 2022 

med följande indikatorer: 

a. HbA1c <52 
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b. HbA1c >70 

c. LDL <2,5 

d. Bltr <140/85 

Samtliga indikatorer delas upp i slutenvård typ1 och primärvård med 

sammanslagning för hela sydöstraregionen. 

 

3– Rapport från NAG diabetes  

Herbert refererade att arbete fortgår med vårdförlopp fotsår och läkemedel vid typ 2 i 

separata grupperingar, vidare har man haft möte med NTP-rådet om nya pumpar, 

Transportstyrelsen om ny regler för körkort för typ1 DM gällande from 1/1 2022. 

 

4– Rapport från respektive LAG-diabetes / region 

Jönköping- saknades representant som kunde referera 

Östergötland – Man har uppdaterat vårdprogram med målvärden. Fortsatta bekymmer 

med ögonbottenscreening som halkat/halkar efter. Från den 1 april kommer ett stort 

antal klinker att följa de ”nya” kriterierna för GDM.  Undersköterskor och barnmorskor 

kommer att ta större ansvar då en hel del arbetsuppgifter läggs över från 

diabetesmottagningen. Detta då man väntar en betydligt bredare grupp av kvinnor som 

nu faller innanför kriterierna. PV har äskat om ekonomiskt tillskott och beviljats medel 

för att möjliggöra ett större nyttjande av teknik till typ 2 DM. 

Kalmar- uppdatering av REK lista – Förtydligande vid insättning av SLGT2 eller GLP1 

vid typ2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom oavsett resultat av HbA1c. Bekymmer 

med direktöverföring från ögonklinikernas Cosmic-mall till NDR. Planering pågår till 

att genomföra LM – hearing + diabetesdag till hösten för professionen. 

 

5– Plan för RAG gruppens arbete 2022 

Gruppen anmärkte ånyo de ojämlikheter som finns i vår region beträffande 

läkemedelsanvändning, teknikanvändning och möten/samarbete med industrin 

Inför verksamhetsåret 2022 upprättas en ny handlingsplan där frågor om dessa 

skillnader kan följas och skapa förutsättningar för ev åtgärder.  

I tidigare protokoll se 2021-10-14 uppkom diskussion om GLP1 användning i vår 

region, där gruppen gav Carl Johan uppdrag att åter ta kontakt med RSG läkemedel för 

att få ett förnyat underlag så att jämförelser kan göras mellan länen. Detta noteras idag 

som en aktivitet att införa i handlingsplanen för år 2022. 

Beträffande teknikanvändning har vi tidigare följt användningen av FGM, med de 

uppdaterade rekommendationerna från MTP-rådet om lägre HbA1c gräns för 

användning bör denna utveckling bli föremål pånytt att följas av gruppen. 

Även de indikatorer som tas fram under punkt 2 i dessa anteckningar skall bokföras som 

aktivitet i handlingsplan. 
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Beslut: Ann-Sofie tar på sig uppgiften att påbörja en utformning av handlingsplan, 

 Ann-Sofie kontaktar Leni för att förbättra RAG hemsida 

 

6 – Övrigt 

Gemensamt upphandlingsarbete pågår i vår region för diabeteshjälpmedel såsom 

blodsockermätare, kanyler, lansetter insulinpennor mm. Beräknas klart till hösten. 

 

 

7– Nästa möte 2022 

   17/5 kl 15.30 video – Ella och Leni skicka inbjudan med länk 

 

 

Mötet avslutades 

 

   // sekreterare 

   Ann-Sofie Nilsson Neumark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Nästa möte 2022 

Förslag i december, processtödet skickar ut förslag på tider 

 

Mötet avslutades 

 // sekreterare 

 Leni Lagerqvist  


