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Nationellt samordnarmöte fredag 2019-01-18 
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

 

1. Carina Hansson (CH) Carina.Hansson@dll.se  

2. Kaija Seijboldt (KS) kaija.seijboldt@sll.se  

3. Nouha Saleh Stattin (NSS) nouha.saleh-stattin@sll.se  

4. Marianne Lundberg (ML) Marianne.Lundberg@skane.se  

5. Agneta Lindberg (AL) Agneta.G.Lindberg@skane.se  

6. Eira Olofsson (EO) Eira.Olofsson@vll.se  

7. Margaretha Bergåker (MB) margaretha.bergaker@regionvastmanland.se  

8. Christina Wasberg (CW) christina.wasberg@regiongavleborg.se  

9. Krister Gustafsson (KG) Krister.K.Gustafsson@dll.se  

10. Violeta Armijo (VA) violeta.armijo.del.valle@akademiska.se  

11. Tove Andersson Dieker (TAD) tove.andersson-dieker@regionorebrolan.se  

12. Katarina Klang Larsson (KKL) Katarina.KlangLarsson@skane.se  

13. Anna Garmo (AG) anna.garmo@ltdalarna.se  

14. Ann-Sofi Nilsson Neumark (ASNN) ann-sofie.nilssonneumark@ltkalmar.se  

15. Malin Grahn (Jämtland/Härjedalen) (MG) malin.grahn@regionjh.se  

16. Jonsson Malin(MJ) Malin.A.Jonsson@regionostergotland.se  

17. Berzén Monica (MoBe) Monica.Berzen@dll.se  

18. Victoria Carter (VC) victoria.carter@vgregion.se  

19. Karin Johansson  (KJ) Karin.johansson@kronoberg.se  

 
 AL hälsar välkomna. Kort presentation av alla. Flera berättar om neddragningar och minskad 

samordnartid. Några regioner saknar samordnare. Dessa möten upplevs som viktiga för att 
stötta de samordnare som finns och för att kunna få till stånd samordnare i alla regioner 
samt att få till stånd uppdragsbeskrivningar i hela landet.  
 
BESTÄMDES: De som har handlingsplaner/uppdragsbeskrivningar skickar till ML. 

 

 NDR (tankar efter gårdagen) Upplevdes som bra möte. Bra överblick vad som är på gång. 
Fokus även på PROM PREM, personcentrerad vård, diabetessköterskans roll. Inte bara 
medicinska variabler. Att samtalet i patientmötet är viktigt. 
 

 Ledtal kommer att revideras. Arbetet påbörjat i SFSDs styrelse. Astma Kol har tagit fram nya. 
Distriktsläkarna har tagit fram. SFD jobbar också på det för läkarna. Andra behandlingar i dag 
och mer teknik som tar mer tid. Prediabetes är inte inräknat i ledtalen 
 

 Grupputbildningsmaterialet från SKL. Diskussion kring om de används och om de i så fall skall 
uppdateras. KJ och VC är med i NAG - Nationella arbetsgruppen. Det andra 
diabetesmaterialet på SKL:s hemsida är uppdaterat. Det material som är ”kulturanpassat” 
heter Att leva med diabetes finns också där. Standardisera krav för att bedriva 
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grupputbildning? Det finna några olika material att välja på förutom SKLs: Akademiskt 
primärvårdscentrum (APC), Umeå (Åsa Hörnsten), fler?  
 
BESTÄMDES: Att göra en flik på SFSDs hemsida som heter Diabetessamordnare där vi samlar 
minnesanteckningar och lägger in relevanta länkar. OK för alla att namn och mejadresser 
hamnar under fliken med tanke på att den är officiell och tillgänglig för alla. 
 
BESTÄMDES: Att KJ, AL, Marina Stenbäck (APC) och EO jobbar med uppdatering av 
gruppundervisningsmaterialet (SKL).  
 

 Samordnaruppdrag likheter – olikheter. Diskuterades om samordnaruppdrag vore något för 
NAG gruppen att ta upp för en nationell samordning. 
 
BESTÄMDES: Att skriva ett dokument utifrån de uppdragsbeskrivningar som finns i landet. 
ML kommer att göra ett utkast utifrån de som kommer att skickas från landets samordnare 
där uppdragsbeskrivningar finns.  
 

 Syfte med Diabetessamordnare. Ett syfte är t ex att stötta kollegor till att söka stipendier för 
att visa sina utvecklings-/ förbättringsarbeten. 
 

 Samverkan med varandra. Sjuklövern har samarbete och träffas en till två gånger/år. 
Värmland har certifiering, men inga samordnare CW skickar vårdprogram Värmland. 
 
BESTÄMDES: Att bjuda in representant från Värmland nästa år och att bjuda in KAS:ar från 
alla de regioner som saknar samordnare. KG skickar lista med namn. 
 

 Lära av varandra. Vi önskar formalisering utifrån det bästa från varje region (se ovan). 
 

 Dosjustering - samarbete med SFD, ”ny” författning. Författningen är från 2017, men det tar 
lång tid till regionala/lokala direktiv. Hur och vad görs under tiden?  Frågan är lyft hos 
Nationella arbetsgruppen/Stefan Jansson. Kronoborg Dalarna har gjort ett lokalt dokument. 
Det ser olika ut i landet, i vissa delar finns inget alls. 
 
BESTÄMDES: Att de som har utarbetat lokal direktiv för dosjustering skickar. 
 

 Alla delades in i grupper och för att lista det som bör ingå i ett formaliserat nationellt 
uppdrag för diabetessamordnare. ML sammanställer för att sedan efter allas godkännande 
lämna till NAG. 
 
 
Vid minnesanteckningarna, 

Marianne Lundberg 

 
 

 
 
 


