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Västerbottens läns landsting 2014-02-24

Handlingsplan och riktlinjer för utveckling av diabetesvården i länet 
Dnr VLL 344-2014

Bakgrund
I Västerbottens läns landsting finns sedan 2006 en medicinsk expertgrupp inom området 
diabetes. Expertgruppens uppdrag är att samordna diabetesvården i länet med utgångspunkt 
från nationella riktlinjer och evidensbaserad kunskap. Vidare att utarbeta och implementera 
vårdprogram samt bidra till kvalitetsuppföljning med hjälp av bl.a. Nationella 
Diabetesregistret (NDR). Expertgruppen har årligen genomfört utbildningsinsatser inom 
området. Under 2014 kommer gruppens arbete att förtydligas och gruppen byter namn till 
ämnesbaserat expertråd – diabetes. 

Hösten 2013 fick expertgruppen i uppdrag från landstingsledningen att skriva fram ett förslag 
på hur diabetesvården kan organiseras och struktureras i Västerbotten. Jämförelser i landet 
visar att Västerbotten inte uppnår optimala målvärden i Nationella diabetesregistret och i 
Öppna jämförelser. 

Sveriges kommuner och landsting har under 2013 genomfört ett nationellt arbete för 
förbättrad diabetesvård i landet och bl.a. presenterat en rapport om ”Framgångsfaktorer i 
diabetesvården” som legat till grund för Västerbottens arbete. Rapporten finns tillgänglig på 
www.skl.se. 

Befintliga vårdprogram i Västerbotten och läkemedelskommitténs terapirekommendationer 
ska följas och samtliga enheter ska rapportera till Nationella diabetesregistret, NDR. 

Nationella programrådet för diabetes
I december 2013 har SKL begärt in en plan från respektive landsting om struktur och process
för implementering av kunskapsunderlag från Nationella programrådet för diabetes. I planen 
ska framgå vilket stöd och vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur implementerings-
arbetet ska följas upp under 2014. Plan till SKL ska lämnas senast 19 februari 2014.

Kunskapsunderlag från nationella programrådet för diabetes under 2014
- tre behandlingsstrategier (för typ 1, typ 2 och barn) som stöd i arbetet
- grupputbildningsmaterial för patienter med nydebuterad diabetes
- vårdprogram för äldre och diabetes 

Hösten 2014 kommer en webbaserad utbildning kopplad till vårdprogrammet om äldre och 
diabetes. Vårdprogrammet och den webbaserade utbildningen riktas i första hand till personal 
i kommunerna men samverkan och kunskapsspridning mellan primärvård och den 
kommunala hälso- och sjukvården behöver säkras och därför beskrivas i den plan som tas 
fram av respektive landsting. 
  
Rapport till SKL ska lämnas i oktober 2014 för vilka insatser som genomförts och 
redovisning hur tillförda budgetmedel använts (cirka 250 000 kr för VLL). 
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Handlingsplan 2014-2015 från Västerbottens läns landsting
Beslut om handlingsplanen kommer att fattas av landstingets tjänstemannaledning 2014-02-
24. Därefter kommer arbetet med implementering mer på detaljnivå att inledas. 

Samarbetet med kommunerna om äldre och diabetes ska under våren 2014 diskuteras i 
länssamordningsgruppen, LSG, som består av företrädare från kommunerna och landstinget.   
Hur det arbetet ska bedrivas mer i detalj är i dagsläget oklart.

Uppdraget till hälsocentralerna ska ses över i hälsocentralernas uppdrag, Hälsoval 2015.

Budgetmedlen ska användas för central sammanställning av data för uppföljning på 
enhetsnivå, hälsocentraler och medicinklinker, samt utbildningsinsatser på enhetsnivå för 
implementering av kunskapsunderlag.

Landstinget har valt att arbeta utifrån ”Framgångsfaktorer i diabetesvården” som utarbetats 
inom Nationella programrådet för diabetes. 

1. Fokus på patientens målvärden
En strukturerad ansats för vårdkontakter, som innebär att man aktivt kallar majoriteten av 
patienter med diabetes enligt en fördefinierad process
En målinriktad läkemedelsbehandling baserad i tydliga behandlingstrappor (riktlinjer för när 
man ska byta läkemedelsbehandling)

2. Riktade insatser till patienter med sämre värden
En tidig identifiering av patienter med sämre värden
En besöksfrekvens som anpassas utifrån varje patients behov
Tillgång till diabetessjuksköterska och arbete i team

3. Enhetens resultat ständigt på agendan
Medarbetarna känner väl till enhetens resultat.
Vårdenhetens ledning för ofta dialog med medarbetarna kring enhetens resultat

4. Tillgänglig kunskap och tydliga förväntningar
Lättillgängliga och lättförståeliga medicinska riktlinjer med tydliga rekommendationer
Väl förankrade riktlinjer

5. Uppkoppling och återkoppling av resultat
Huvudmannen återkopplar regelbundet resultat till vårdenheterna och använder återkoppling 
som en möjlighet till kvalitetsdialog
Huvudmannen redovisar internt alla vårdenheters resultat, och stimulerar därmed en 
jämförelse mellan enheter

6. Området prioriteras med långsiktigt förbättringsarbete
Satsning på diabetes, med en politisk prioritering
Förbättringsarbete som pågått under ett flertal år

7. Ägarskap för resultat och fokus på prevention
Ägarskap för kvalitet och resultat
Kultur av att följa riktlinjer
Kultur som har stort fokus på prevention av följdsjukdomar
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Gemensamma åtgärder på hälsocentraler och medicinkliniker
Samtliga patienter med diabetesdiagnos ska identifieras. Kontrollen kan göras genom att en 
lista på samtliga patienter med diabetesdiagnos, senaste tre åren, hämtas från journal-
databasen på respektive enhet.

Riktade insatser och intensifierad behandling för patienter som inte uppnår optimala 
målvärden ska genomföras. Intensifierad läkemedelsbehandling ska övervägas för patienter 
när målvärden inte nås. Behandlingsstrategier framtagna av Nationella programrådet för 
diabetes används.

Diabetesansvariga läkare och diabetessjuksköterskor ska finnas på enheten. Arbetstiden för 
läkare och sjuksköterskor ska anpassas, dels till antalet patienter med diabetes och dels till 
vårdbehovet. Kontinuitet i patientkontakterna ska eftersträvas. 

Diabetessjuksköterskan ansvarar för att det finns en planering för varje patient. 

Varje patient kallas till provtagning minst en gång år och registreras i NDR. Enheterna har 
utsett ansvarig för provtagning respektive för NDR-registrering. Provtagning inför varje besök 
ska göras enligt aktuellt vårdprogram. 

Besök hos läkare och/eller diabetessjuksköterska ska anpassas utifrån den enskilda patientens 
behov. 

Regelbunden schemalagd tid ska finnas avsatt för diabetesrond/teamträffar med regelbunden 
uppföljning av enhetens NDR-resultat. Patientlistor tas ur NDR en gång/tertial för patienter 
som inte når fastställda målvärden för ställningstagande till behandling.

VLL:s vårdprogram och terapirekommendationer uppdateras årligen. Vårdprogram ska vara 
väl förankrade i nationella riktlinjer.

Kontinuerliga fortbildningsinsatser för samtliga i diabetesteamen bör genomföras minst en 
gång per år.

Konsekvent och långsiktigt förbättringsarbete ska bedrivas. Personalen ska aktivt söka efter 
aktuella förbättringsområden och identifiera vilka åtgärder som kan vidtas.

Vårdenhetens verksamhetschef ska efterfråga resultat och föra en dialog med 
verksamhetsföreträdarna om hur vården kan förbättras.

Åtgärder på medicinklinikerna
Samverkan mellan olika specialiteter som är involverade i patientens vård, tex nefrolog, 
kardiolog, ortoped, kärlkirurg, mödravård bör utvecklas. 

Diabetesteamen på sjukhusen kan konsulteras av övrig sjukhusvård, hälsocentraler och 
kommunerna.

Åtgärder på medicincentrum, Nus
Medicincentrum ska med start våren 2014 erbjuda hälsocentralerna tid för telemedicinska 
konsultationer. Tiden ska användas dels för att diskutera behandlingen av enskilda patienter 
och dels som ett undervisningstillfälle. Erfarenheterna av verksamheten ska utvärderas.   
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Uppföljning på enhetsnivå av diabetesvården, hälsocentraler och medicinklinker

Per tertial genomförs VLL-gemensam uppföljning av respektive enhets resultat och resultaten 
redovisas öppet på respektive hälsocentral och respektive medicinklinik. Data för enheternas 
resultat tas fram på landstingsnivå och en sammanställning presenteras samt kommenteras av 
verksamhetschef.

Resultat per hälsocentral, per medicinklinik patienter <80 år
HbA1c < 52 mmol/mol andel % i NDR
HbA1c > 70 mmol/mol andel % i NDR
Blodtryck < 130/80 andel % i NDR
Blodtryck > 150/90 andel % i NDR
LDL < 2,5 mmol/l andel % i NDR

Uppföljning av andel, %, registrerade i NDR per hälsocentral i förhållande till att
prevalensen bedöms vara 4 % i befolkningen.
Andel ?? %

Frågor i april och årsrapport
Diabetesansvarig läkare finns på enheten? J/N
Om nej, vilka åtgärder vidtas?

Schemalagd tid finns avsatt för diabetessjuksköterska
i förhållande till antalet patienter med diabetes ..................... % tjänst/100 patienter

Finns regelbunden tid avsatt för teamträffar/diabetesrond? J/N

Uppföljning på chefsnivån
Uppföljning på medicinklinikerna presenteras i delårsrapporterna per april, augusti och i 
årsredovisningen. Uppföljningar av Hälsoval presenteras i delårsrapporten per april och i 
årsredovisningen.

Landstingsdirektörens beslut
 Upprättad handlingsplan för utveckling av diabetesvården i länet godkänns.




