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1- Föregående mötesanteckningar (mars) 

Inget att justera, återkoppling på det som här redovisas i punkt 2  

2-Vilka mått ska vi fortsatt följa? 

RAG har mått och mål som återkommande punkt på samtliga möten. I samband med 

årsrapporten för RPO endokrina sjukdomar redovisades följande mått för verksamhetsår 

2021, HbA1c <52 , HbA1c >70, LDL <2,5 och Bltr <140/85 

För 2022 beslutar man på detta mötet att följande ska gälla 

-andel HbA1c < 52mmol 

-andel HbA1c <57mmol (insulin) 

-andel HbA1c >70mmol 

-andel LDL < 2,5mmol 

-andel LDL <1,4mmol vid etablerad kardiovaskulär sjukdom 

-andel BLTR < 140/85mmHg 

 Gruppen kommer även att hantera och ta ställning till de förslag som Svensk förening 

för diabetologi har. 

 

3– Rapport från NAG diabetes  

Herbert som hade bekymmer med uppkoppling hänvisade till den nationella sidan där 

NAG gruppens olika aktiviteter a) diabetes, b) diabetes med hög risk för fotsår och 

c) glukossänkande läkemedel diabetes typ 2 beskrivs  

NPO endokrina sjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se) 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoendokrinasjukdomar.56428.html
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4– Rapport från respektive LAG-diabetes / region 

Inget nytt att notera 

 

5– Förslag handlingsplan 2022 

Vid föregående möte talades det om de ojämlikheter som finns i vår region beträffande 

läkemedelsanvändning, teknikanvändning och möten/samarbete med industrin. Till 

detta möte har Ann-Sofie påbörjat ett förslag till handlingsplan. 

Gruppen tog del av förslaget och under själva möter kompletterades handlingsplanen 

ytterligare. Se bilaga där samtliga aktiviteter inkluderat, målbeskrivning, genomförande 

och resurser anges 

 

6 – Övrigt 

Regiondagar planeras just nu, där förslaget om att ha dessa som en ”lunch till lunch” 

under vecka 45 ligger. Dag två ska därtill ha fokus på sjukhusinlagda patienter med 

diabetes. 

 

7– Nästa möte 2022 

Onsdagen den 14 september kl. 15.30-16.30, video via Teams 

 

Agenda 

• Arbeta med punkterna i handlingsplanen. Till mötet har Carl Johan fått i 

uppdrag att kontakta LäSö för att ta fram aktuella läkemedelsdata. 

• Aktuellt från var och en 

• Nytt från NAG 

Mötet avslutades 

 

   // sekreterare 

   Leni Lagerqvist 


