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Samverkansnämndens rekommendationer och beslut i 
sammanfattning 
 
Samverkansnämnden rekommenderar landstingen 
 
att anta som mål att täckningsgraden för rapportering till kvalitetsregister vid 

utgången av 2012 i genomsnitt är 80 % och där 70 % är lägsta acceptabla 
målvärde för en enskild enhet 

 
att i samverkan med högskolorna planera för höjning av pedagogisk kompetens 

avseende vuxnas lärande, med målet att inom en 3-årsperiod ha tillräckligt 
med utbildad personal för att kunna erbjuda alla patienter som behöver det 
rekommenderad gruppbaserad patientutbildning 

 
att säkerställa att intensivbehandling erbjuds till nya patienter med typ 2-

diabetes  
 
att säkerställa att s.k. opportunistisk screening görs efter diabetessjukdom hos 

personer i definierade högriskgrupper i syfte att erbjuda livsstilsbehandling 
 
att införa generell aktiv uppföljning av kvinnor med genomgången 

graviditetsdiabetes 
 
att ge berörda verksamheter i uppdrag att följa upp sina resultat med 

indikatorerna i de nationella riktlinjerna för diabetesvård 
 
 
Samverkansnämnden beslutar att till Regionalt utbildningsråd uppdra: 
 
att i samarbete med högskolorna och i de former som är mest ändamålsenliga 

initiera arbete som leder till att de aktuella utbildningsinsatserna får ett för 
regionen likvärdigt innehåll 

 
Samverkansnämnden beslutar att till Kunskapsstyrningsgruppen och dess 
Utvecklingsgruppen uppdra: 
 
att inom ramen för det utvecklingsarbete som pågår inom gruppen, använda de 

nationella riktlinjernas indikatorer för att följa upp diabetesvården ur ett 
lednings- och styrningsperspektiv   

 
att följa upp i den politiska viljeinriktningen givna uppdrag. 
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Inledning 
 
Den politiska viljeinriktningen är ett för regionen förtydligande av 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens 
rekommendation till landstingen. Den har som syfte att bidra till en mer 
likvärdig vård på diabetesområdet inom regionen och till att vara ytterligare 
stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården med öppna och 
systematiska prioriteringar. De enskilda landstingen förväntas ta in 
rekommendationerna i budget- och planeringsprocesserna. 
 
Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden inom 
diabetesvårdens utveckling som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig för 
ett regionalt samspel. Den riktar sig därför också till berörda specialitetsråd. 
 

Diabetesvården idag 
Diabetes är en allvarlig sjukdom, som kan bidra till för tidig död genom hjärt-
kärlsjukdomar. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. 
Gemensamt för typ 1- och typ 2-diabetes är förhöjda blodglukosvärden och en 
ökad risk för komplikationer ju längre tid man haft sjukdomen. 
 
Cirka fem procent av kvinnorna och sju procent av männen i åldern 18–84 år 
hade diabetes enligt Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät år 2007. 
Därutöver antas att en tredjedel av alla personer med diabetes har sjukdomen 
utan att ännu ha fått diagnosen. 
 
De allra flesta patienter med typ 1-diabetes har sina kontroller och sin vård 
förlagd till sjukhusens medicin- eller endokrinkliniker. De flesta med typ 2-
diabetes tas om hand i primärvården, medan sjukhusen tar hand om remissfall 
och mer komplicerade fall av typ 2-diabetes. 
 
De nationella riktlinjerna och deras rekommendationer innebär en bekräftelse 
på att inriktningen av arbetet för utvecklingen av diabetesvården i Uppsala-
Örebroregionen är den rätta. Fortfarande finns det dock stora lokala skillnader i 
praxis och resultat och skillnaderna är större mellan olika enheter i landstingen 
än mellan landstingen. 
 
Nationella diabetesregistret är vid sidan av läkemedelsregistret den viktigaste 
källan för jämförande data. För att få god kvalitet i jämförelser krävs att så 
många patienter som möjligt finns med i registret. Det finns idag alltför stora 
skillnader i täckningsgrad i registret. 
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Mål och rekommendationer 

Likvärdig vård 
 
Det övergripande målet för Samverkansnämnden är att landstingen i regionen 
tillsammans erbjuder diabetespatienterna en vård som till kvalitet och resultat 
håller en hög nationell nivå och som så långt möjligt är likvärdig till praxis och 
utfall mellan olika enheter. 
 
En förutsättning för att utjämna skillnader i praxis och resultat är möjligheterna 
till rättvisande jämförelser. Samverkansnämnden rekommenderar därför att 
landstingen antar som mål att täckningsgraden för rapportering till 
kvalitetsregister vid utgången av 2012 i genomsnitt är 80 % och där 70 % är 
lägsta acceptabla målvärde för en enskild enhet. 
 
Socialstyrelsens rekommenderar att personal som bedriver gruppbaserade 
utbildningsprogram till personer med diabetes bör ha en kombination av 
ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Idag kan inget landsting i 
regionen leva upp till rekommendationen och då i första hand till kravet på 
pedagogisk utbildning. 
 
Samverkansnämnden rekommenderar därför landstingen att i samverkan med 
högskolorna planera för och starta sådan utbildning. Målet är att det inom en 3-
årsperiod finns tillräckligt med utbildad personal för att kunna erbjuda alla 
patienter som behöver det rekommenderad gruppbaserad patientutbildning.  
Pedagogisk utbildning bör då också integreras i grundutbildning och 
påbyggnadsutbildning för sjuksköterskor. I rekommendationen ingår att 
respektive landsting i beskrivningarna av åtagandet för primärvårdsenheter 
inom vårdvalet tar in krav på att kunna erbjuda sådan utbildning. Det ska då 
också beaktas att patientutbildning som tar hänsyn till kulturell bakgrund har 
hög prioritet. 
 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Förändrade kostvanor med överkonsumtion av mat och fysisk inaktivitet har 
bidragit till en ökning av övervikt och fetma samt typ 2-diabetes. Behandling av 
typ 2-diabetes rättar till många av de rubbningar som förekommer (blodtryck, 
blodfetter och blodglukos), men förmår långt ifrån återställa dem till det 
normala. Förebyggande åtgärder, inklusive folkhälsoarbete, är en möjlighet att 
minska risken för diabetes och behovet av sjukvård. 
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Samverkansnämnden rekommenderar därför landstingen att säkerställa att 
screening görs efter diabetessjukdom i definierade högriskgrupper, s.k. 
opportunistisk screening, i syfte att erbjuda livsstilsbehandling. 
 
 
Förebyggandet av diabeteskomplikationer måste, inte minst av kostnadsskäl, 
prioriteras. Rekommendationen om att även till typ-2 diabetiker erbjuda 
intensivbehandling för att nå bästa möjliga glukoskontroll är därför angelägen. 
Även om rekommendationen avser gruppen nydebuterade patienter utan känd 
hjärt- och kärlsjukdom, så kommer kortsiktigt behovet av läkar- och 
diabetessjukskötersketid för att utföra insatserna att öka, liksom 
utbildningsbehovet och kostnader för tidigarelagd läkemedelsanvändning.  
 
Samverkansnämnden noterar att det finns ett starkt vetenskaplig stöd för att 
intensivbehandling till nya patienter med diabetes typ 2 kan fördröja och 
förhindra komplikationer och rekommenderar därför landstingen att säkerställa 
att rekommendation följs. 
 

Graviditetsdiabetes 
Kvinnor med genomgången graviditetsdiabetes har kraftigt ökad risk för 
diabetes senare i livet och för att utveckla diabetesassocierade riskfaktorer 
(övervikt och fetma, hypertoni och blodfettsrubbningar). Idag genomförs ingen 
generell aktiv och systematisk uppföljning av riskgruppen. 
 
Samverkansnämnden rekommenderar landstingen att införa generell aktiv 
uppföljning av kvinnor med genomgången graviditetsdiabetes. 
 

Fetmakirurgi 
Övervikt och fetma är en viktig orsak till uppkomsten av diabetes och vikten 
har delvis på grund av den blodglukossänkande behandlingen en tendens att öka 
snarare än att minska. Det är belagt att viktreduktion sker långsammare och inte 
blir lika framgångsrik vid övervikt och fetma hos personer med typ 2-diabetes 
jämfört med andra. Eftersom viktreduktion är en effektiv behandling av såväl 
högt blodglukos, högt blodtryck och höga blodfetter är detta svårbehandlade 
dilemma en av de stora utmaningarna i diabetesvården. 
 
Vid typ 2-diabetes med svår fetma leder fetmakirurgi beroende på sjukdomens 
varaktighet och behandling till normalisering av blodglukos i relativt hög 
utsträckning. Fetmakirurgi är också mycket kostnadseffektiv, jämfört med kost- 
och motionsråd för dessa patienter, och allvarliga komplikationer till kirurgin är 
sällsynta. 
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De indikationer som tagits fram för fetmakirurgi av Socialstyrelsen uppfattas av 
Samverkansnämnden som rimliga ur ett patientperspektiv. Samtidigt råder 
nationellt och regionalt en kraftig diskrepans mellan behov och 
operationsresurser. På kort sikt och i avvaktan på att resurser kan byggas upp 
behöver operationsindikationerna generellt revideras. I avvaktan på en sådan 
revision avstår Samverkansnämnden från att lämna en rekommendation. 
 

Samspel inom regionen 
Samverkansnämnden ser stora fördelar med att den fortbildning av personal 
inom diabetesområdet som rekommenderas får en likvärdig utformning inom 
regionen. 
 
Samverkansnämnden uppdrar därför till Regionalt utbildningsråd att i 
samarbete med högskolorna och i de former som är mest ändamålsenliga 
initiera arbete som leder till att de aktuella utbildningsinsatserna får ett för 
regionen likvärdigt innehåll. 
 

Uppföljning 
I de Nationella riktlinjerna beskrivs 22 indikatorer som tagits fram för 
uppföljning och jämförelser av vårdens utveckling av processer, resultat och 
kostnader över tid. De ska också kunna användas som underlag för att initiera 
förbättringar av vårdens kvalitet. 
 
Samverkansnämnden förväntar sig att: 
o respektive landsting ger berörda verksamheter i uppdrag att följa upp sina 

resultat med indikatorerna i de nationella riktlinjerna för diabetesvård 

o berörda specialitetsråd analyserar uppföljningsresultaten och återrapporterar 
till Kunskapsstyrningsgruppen årligen 

o de nationella riktlinjernas indikatorer används för att följa upp 
diabetesvården ur ett lednings- och styrningsperspektiv inom ramen för det 
utvecklingsarbete som pågår inom Kunskapsstyrningsgruppen och dess 
Utvecklingsgrupp. 

o givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen följs upp av 
Kunskapsstyrningsgruppen och dess Utvecklingsgrupp. 
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Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
Ett genomförande av riktlinjernas rekommendationer medför enligt 
Socialstyrelsens och vår analys nya kostnader inom vissa områden av 
diabetesvården och kostnadssänkningar inom andra. 
 
Följsamhet till rekommenderad läkemedelsanvändning och användning av 
egenmätning av blodglukos innebär kostnadsminskningar som enligt 
Socialstyrelsens sätt att beräkna skulle kunna uppgå till 55- 70 milj kr i vår 
region. Vi vet dock att variationerna i praxis är stora och säkerheten i kalkylen 
är därför låg, inte minst på landstingsnivå. 
 
Uppgifter saknas som gör det möjligt att skatta storleken på det resurstillskott 
som behövs för att genomföra åtgärder i enlighet med rekommendationerna. 
Med stor sannolikhet överstiger de nya kostnaderna de möjliga besparingarna 
inte minst under de första årens genomförandearbete. Rekommendationerna om 
att personal som bedriver gruppbaserad patientutbildning ska ha 
ämneskompetens och pedagogisk kompetens i kombination är vid sidan av 
rekommendationerna om fetmakirurgi den del som ställer mest krav på 
resurstillskott. Främst primärvården ställs inför krav på omprioritering och 
förändringar i arbetssätt och organisation om vi ska leva upp till 
rekommendationerna om pedagogisk kompetens vid grupputbildning och 
intensivbehandling av typ 2-diabetes. 
 
Mot den här bakgrunden har Samverkansnämnden inte förutsättningar att kunna 
lämna några rekommendationer om vilka ekonomiska prioriteringar och 
organisatoriska förändringar landstingen bör göra för att kunna följa 
riktlinjernas rekommendationer. Samverkansnämnden kan dock genom 
Kunskapsstyrningsgruppen och dess Utvecklingsgrupp och genom Regionalt 
utbildningsråd bidra till samverkan mellan landstingen i 
implementeringsarbetet. En samverkan som förhoppningsvis kan bidra till att i 
någon mån begränsa de initiala kostnadsökningarna. 




