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Minnesanteckningar från det nationella samordnarmötet 16/6 2022  

som hölls i samband med NDRs KAS koordinator möte i Göteborg 

Närvarande:  

Cecilia Andersen 

cecilia.andersen@kronoberg.se  

Marie Lövnord  
marie.lovnord@rvn.se  

Hansson, Carina  
Carina.Hansson@regionsormland.se  

Gustafsson, Krister K  
Krister.K.Gustafsson@regionsormland.se  

Hero, Ulrica  
Ulrica.Hero@regionsormland.se  

Kristina Ehrling 
kristina.ehrling@regiondalarna.se  

Fälemark Maria  
Maria.Falemark@skane.se  

Kristina Eklöf- Olsson 
Kristina.Eklof-Olsson@skane.se 

Marianne Lundberg 
Marianne.Lundberg@skane.se 

Malin Grahn  
malin.grahn@regionjh.se  

Nouha Saleh Stattin  
nouha.saleh-stattin@regionstockholm.se  

Kaija Seijboldt 
 kaija.seijboldt@regionstockholm.se  

Anne-Lie Neuman 
Anne-Lie.Neuman@regionostergotland.se  

Jonsson Malin A  
Malin.A.Jonsson@regionostergotland.se  
Linda Sunnerdahl 
linda.sunnerdahl@vgregion.se 
Karin Johansson 
karin.johansson@kronoberg.se  

Violeta Armijo Del Valle  
violeta.armijo.del.valle@akademiska.se  

Christina Wasberg 
christina.wasberg@regiongavleborg.se 

Sofia Engvall 
sofia.engvall@regiongavleborg.se  

Ann-Sofi Nilsson Neumark  
ann-sofie.nilssonneumark@regionkalmar.se 

 

Lämnat återbud: Tove Dieker tove.dieker@regionorebrolan.se  

Mötet arrangerades av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD). Agenda 
hade skickats ut till alla som hade anmält sig till mötet. Kaija Seijboldt var ordförande för 
dagens möte och hälsade välkomna. Marianne Lundberg skrev minnesanteckningarna. 
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Frågan ställdes om det är OK att vi lägger ut inskickade ”årsberättelser” på SFSDs hemsida 

under fliken samordnare. Alla svarade ja till detta. 

Mötet inleddes med en presentationsrunda. Endast två regioner (Skåne och Sörmland) har 
politiskt tillsatta samordnare med tydliga uppdragsbeskrivningar. I de övriga elva regioner 
där det finns samordnare har vissa ingen eller bristfällig befattningsbeskrivning. Någon har 
ingen avsatt tid, några 20 - 50 % avsatt tid, men gör ändå mycket av det som samordnare i 
andra regioner gör. Vissa samordnartjänster är bara på ett halvår i taget, ibland hotas de att 
läggas ner. Svårt att arbeta långsiktigt i sådana lägen. Mycket bygger på energiska 
diabetessjuksköterskor med medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i fokus.   

Informerades om SFDs ”Mål och målsättningar, svensk diabetologi 2022” som kom med 
senaste numret av DiabetologNytt. Det är ett reflektionsunderlag som vi uppmanas att ge 
synpunkter på. Dessa kan skickas till redaktör Stig Attvall stig.attvall@medicine.gu.se. 

Diskuterades det nya regelverket för Medicinsktekniska produkter. Vad detta kommer att 
innebära för oss i form av att registrera glukosmätare m.m. vet vi inte ännu. De personer 
som vi har varit i kontakt med menar att vi har ett år på oss att införa detta och att vi får 
invänta besked från våra respektive regioner. Vi kan bl. a. läsa på Dagens Diabetes om detta 
EUs nya IVDR direktiv från 26/5 får avsevärda konsekvenser för medicinteknik, etc etc - 
Dagensdiabetes.se - Det senaste inom diabetologi 

Diskuterades Freestyle Libre i primärvården. De flesta följer sina regioners riktlinjer och vissa 
följer nu även MPT rådets senaste rekommendationer för personer med typ 2 diabetes med 
lägre HbA1c nivå än föregående dokument. Det framkommer regionala olikheter och det är 
således inte jämlikt i landet. På vissa ställen krävs remiss till endokrinolog. Många lånar ut 
handenheter och delar ut sensorer under en till ett par månader. Många lånar ut även i 
pedagogiskt syfte. Det framkommer att FreeStyle Libre även är på väg in i den kommunala 
sjukvården på vissa ställen. Samordnarna i Skåne kommer att ha utbildning för primärvården 
till hösten utifrån MPT-rådes nya rekommendation och har även haft utbildning om 
intermittent skanning för diabetesnätverken i Malmö stad.  

Diskuterades även pumpavtal, molntjänster… fortsättning följer, lär dröja? 

Marianne Lundberg berättade lite utifrån kartläggningen av projektet CCD, Cities Changing 
Diabetes Malmö. Det primära syftet vara att kartlägga prevalens och faktorer som driver 
incidensen av typ 2 diabetes i Malmö Stad. Resultatet visar att förekomsten av typ 2 
diabetes har ökat med 100 % mellan 2011 och 2018. Hälften av dessa individer visades sig 
vara underbehandlade. Lägre åldrar och tidigare sjukdomsdebut observerades. Resultatet 
visade också att förekomsten är ojämnt fördelad i staden, vanligare i CTC områden med 
sämre socioekonomisk status. Den som är intresserad kan läsa vidare synopsis-ccd-
mapping.pdf (skane.se) Eller Googla Synopsis CCD Malmö Universitet.  

Diskuterades graviditetsdiabetesprevention. Även här stora olikheter i landet hur man följer 
upp kvinnor med graviditetsdiabetes. Svårt för diabetessjuksköterskan att hinna med. I 
Kalmar finns livsstilsjuksköterska som möjliggör tätare uppföljning.  

Maria Fälemark och Kristina Eklöf Olsson berättade om ett förbättringsprojekt med den 
kommunala sjukvården i Malmö Stad. Projektet började med ett fysiskt möte där behov och 
diabeteskompetens inventerades och nätverk bildades. Digitala möten och digitala 
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utbildningar via teams utifrån kommunens behov sker varje termin. För eventuell kontakt 

Evelina Nilsson Harvey evelina.nilsson@malmo.se eller Marie Stadig marie.stadig@malmo.se  

Extern länk till Region Skånes utbildningsportal, där det finns en film om injektionsteknik och 
en om Diabetes och Triage: 
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/7169 

Linda Sunnerdahl berättade om fotprojekt, Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
för personer med hög risk att få fotsår - i VGR. Bifogas Lindas Powerpointpresentation. 
Riskfotsbedömningar saknas ofta i journalmallen, bara att fotundersökning är gjord eller 
inte, och kommer följaktligen inte in i NDR. Nulägesanalys och GAP-analys. Fokus på 4–5 
variabler. Två utbildningsfilmer är redan gjorda.  

Kaija Seijboldt berättar om vad SFSDs styrelse jobbat med under året. Medlemsantalet är 

drygt 600. Kaija uppmuntrade oss att påminna kollegor att bli medlemmar. Inslag önskas till 
tidningen, om förbättringsarbeten eller kliniska erfarenheter, tankar och reflektioner kring 
diabetesvården.  

Kaija Seijboldt berättade om förbättringsarbeten på Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) 
där hon arbetar. Svårt med förbättringsarbete, många hinder, personal byts ut, man jobbar 
inte alltid vidare efter de fyra workshops som ingår. Nya tag med DiaCert plus 
kvalitetsarbete med två andra team som finns på APC (kunskapsteam om Patientsäkerhet 
samt kunskapsteam Läkemedel). DiaCert innebär fyra workshops plus ett uppföljningsbesök. 
Vad gör vi bra och mindre bra, förbättringsidéer, utbildning kring det som behövs, digitala 
diabetesronder. Kaija rekommenderar fiskbensdiagram som stöd för att finna orsaker till 
problem och vad dessa problem kan bero på.  

Nästa nationella samordnarmöte kommer förmodligen att bli vid nästa NDR KAS möte.  

Nästa SFSD konferens är planerad till 20–21/4 2023 i Uppsala.  

Bifogas Lenas PowerPoint om fotprojektet och årsberättelser med axplock från några 
regioners arbete under 2021.  

Vid minnesanteckningarna, 

Marianne Lundberg 

sekr@sfsd.se 

marianne.lundberg@skane.se  

diabetessamordnare@skane.se  
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