
Samordnarmöte KAS 28/1 2021 

Närvarande: 

Marianne Lundberg (ordförande för mötet) – Region Skåne 

Kristina Eklöf Olsson – Region Skåne 

Katarina Klang Larsson – Region Skåne 

Malin Jonsson – Region Östergötland 

Malin Grahn – Region Jämtland 

Kaija Seijboldt – Region Stockholm 

Nouha Saleh Stattin – Region Stockholm 

Ulrica Hero – Region Sörmland  

Carina Hansson – Region Sörmland 

Annelie Region Östermaland 

Anna Garmo – Region Dalarna 

Ann Sofie Neumark – Region Kalmar 

Eira Olofsson – Region Västerbotten 

Christina Wasberg - Region Gävleborg 

Tove Dieker Region Örebrolän 

Marie Lövnord - Region Västernorrland 

Violetta Armijo del Valle – Region Uppsala 

Karin Johansson- Region Kronoberg 

Välkommen 

Marianne Lundberg välkomnar alla till mötet. Och en presentationsrunda. 

Kort från NDR KAS koordinatormötet 

Vi berättar kort om hur mötet NDR var.  
Ca 90 var anslutna från hela landet. 
NDR har använts och kommer att användas i flera studier. Nu är det aktuellt med diabetes 
och Covid. Dr Rawshani ska se över hur diabetes har påverkat diabetes. 

NAG – information vad de har jobbat med under året.  

- Kunskapsstyrningen 



- ” Ordination enligt generella direktiv” som nu heter ”Dosjusteringar enligt 
Författningen HSLF-FS 2017: 37” är klar. Kommer in på vår hemsida inom kort. Går 
att använda och justera med egen regions logga. 

- 19/2 är det workshop med Transportstyrelsen och körkort. Kontakta Victoria om var 
man ska anmäla sig. 

- Uppdatering Socialstyrelsens riktlinjer 
- Ögonkomplikationer, fördjupad kartläggning 
- Medicinsk Tekniska produktrådet. Här finns en arbetsgrupp där NAG deltar 
- PRIMÄRVÅRDSKVALITET. Här finns det delar som kan behöva justeras, då det inte 

finns många parametrar som har anknytning till diabetes 
- Tandvårdsbidrag. Några synpunkter har lämnats till SoS 
- Personcentrerad och sammanhållna vårdförlopp. Arbete med att justera detta då 

man inte kan ha sammanhållna vårdförlopp på samma sätt som tex fraktur vid 
kroniska sjukdomar 

NDR – Ebba berättar om rapportering 2020. Covid har påverkat inrapportering så klar 
med tanke på att alla patienter inte träffat sin vårdgivare.  
Nya termer har kommit in 

Margareta Hellgren berättade om sitt förbättringsprojekt 

Studie – typ1 diabetes och lipider. UT har inga noteringar om detta 

SFSDs styrelse har arbetat med under året 

Marianne informerar om vad styrelsen har jobbat med under året 

De har varit digitala möten under året. 6 styrelsemöten /år 

Deltar i debatter 

Jobbar med ojämlikheter i diabetesvården 

Ledtal- dokument. Finns nu på hemsidan 

Subcutana injektioner. Finns nu på hemsidan både en patientbroschyr och 

vårdgivarbroschyr.  

Nya hemsidan. SFSD ingår i samma plattform som SSF. SSF har bytt plattform så detta har 

inneburit att SFSD också har arbetat med att lägga in de dokument och information som 

funnits. Sfsd.se eller swenurse/diabetesnurse.  

Det har laggat lite men det jobbas med att den ska bli bättre. 

Vi behöver på alla sätt försöka få våra kollegor att bli medlemmar i föreningen SFSD. Prata 

och skicka med info till alla ni känner och träffar 

 

Förskrivningsrätten och arbetet med det ligger just nu vilande. 

Egenvård – kommunala sjukvården behöver kunskap och struktur. Många patienter är orolig 

för hur det ska bli när man inte kan sköta sin typ1 diabetes själv. Vadhänder då med mig när 

kommunen ska sköta om min diabetes? 

Detta ska SFSD jobba mer med 



Tidningen SFSD 

Viktigt att vi skickar in bidrag till tidningen. 

Uppsatser som man vill publicera är viktigt att man kortar ner eller skickar enbart abstrakt. 

Det blir ganska mycket att läsa annars.  

Skicka gärna en länk då var den ligger såd en som är intresserad kan läsa hela. Samt namn 

och var man jobbar, mailadress. 

 

Uppmuntra även vårdgivare hos er att skriva om den kliniska verksamheten. Vad man gör, 

förbättringsarbeten, nya idéer eller vad som kan vara av intresse för alla kollegor att läsa om. 

Om personen tycker att det är svårt att skriva så kan Janeth Leksell hjälpa till med att läsa / 

ge tips. 

Årsmöte SFSD  

Årsmötet kommer ske 14/4 kl 15.30.  

Digitalt 

Om du har intresse att jobba med föreningsarbete. Titta sedan när årsmötet är publicerad, 

vem som ingår i valberedningen. Då kan du höra av dig till henne. 

Det kommer troligen vara några som avgår framöver i styrelsen.  

SWISH, nu möjlighet att betala medlemsavgiften 

Datum för Diabetesforum och SFDs digitala vårmöte 

Diabetesforum är flyttad till 1-2 /12 2021. Göteborg 

SFD s digitala möte är bokad till 15/4 . Se hemsidan 

Årsberättelser 

Bilaga kommer att finnas med där de som skickat in sin årsberättelse i korthet finns med . 
Några regionen pratade på mötet om sin resa 2020 

Året 2020 Skåne 

Vi har fått ett dokument från Marianne ang vad man fokuserat på under 2020 som 

samordnare. Sekr för detta möte antecknar några axplock  

Endokrina sjukdomar, vårdriktlinjer - Region Skåne (skane.se) 

- Kommunen behövde mer kunskap om diabetes. Utbildning ordnat 

- Diabetes/triage (film). Är genomfört. Diabetes, triage i telefon och på mottagning. 

Går att hitta på www.vardgivareskane.se (Primärvårdens digitala kunskapsbank för 

sjuksköterskor) Utbildningsportalen - Primärvårdens digitala kunskapsbank för 

sjuksköterskor (luvit.se) Klicka på Mage och dess organ 

- Filmer hur man registrerar i NDR  är gjorda 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/endokrina-sjukdomar/
http://www.vardgivareskane.se/
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=7169&navtreeid=abb87ae2-6527-44c3-abf0-b298928f39e1
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=7169&navtreeid=abb87ae2-6527-44c3-abf0-b298928f39e1


- Utbildning till primärvården 

Året 2020 Sörmland 

- Carina och Krister jobbar 80% var som samordnare 

- uppföljning 1177 genomlyst 

- Digitala vårdmöten 

- Insidan är uppdaterad. Samverkanswebben finns för alla 

Samverkanswebben - Samverkanswebben (regionsormland.se) 

- Graviditet och diabetes. Uppdaterad 

- Broschyrer finns  

- Dosjustering vid insulin och tablettbehandling. Uppdaterad och finns på webben 

 

Året 2020 Stockholm 

- Obesitas ingår nu i kunskapsteam diabetes på Akademiskt primärvårdscentrum 

- Digitala utbildningar och nätverksträffar är genomförda 

- Stöd till kommunen med utbildning 

- Typ1 diabetes med svårigheter att klara sig sig själv hur göra i hemsjukvården då ( 

Hemsjukvården har region Stockholm ansvar för ej kommunen) 

- Grupputbildningsmaterial är reviderats. Kan läggas ut p sfsd s hemsida 

- Arabiskt grupputbildningsmaterial finns också- 1 dags digital utbildning krävs för att 

få tillgång till detta 

- Utvecklingsprojekt med stroketeamet på APC: Fortbildning om stroek och diabetes. 

Kartläggning hur strokeomhändertagande ser ut i primärvården. Vilka svårigheter får 

personen med diabetes om hen får stroke också. 

Förebyggande åtgärder.  

- Testmiljö projektet. En rapport från 2018 som SLL Region Stockholm och företag och 

KI genomfört.  Skillnader i omhändertagande av dessa patienter i länet. Både vad 

gäller behandling, prevalens och kunskap 

- Sofiahemmet och APC ett samarbete om utbildning för foterapeuter 7,5 hp. 

- DENT di. Samarbete med folktandvården och Region Stockholm. Att finna personen i 

risk för diabetes eller prediabetes.  

- DIACERT – Kaija och Nouha berättar om hur APC jobbar med förbättringsarbete. 

NDR, PDSA hjul, Analysverktyg, handlingsplan. Om mer intresse av detta arbete. Hör 

av till oss.  

Året Kronoberg 2020 

Karin Johansson berättar om "ryggsäcken" (typ 1) 

Bilaga finns med  

Ta kontakt med : Elin Cederbrant, Grundare av Together Against Diabetes1 Elin@tad1.se / 

elincederbrant@gmail.com 076 188 88 014 

https://samverkan.regionsormland.se/


En patientsamverkan där patienten nu ger oss ett erbjudande att skicka efter ryggsäcken 

utan kostnad till personer med diabetes.  

Avslutning 

Ses om ett år igen 

Vid tangenterna Kaija Seijboldt 


