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Minnesanteckningar

Utbildningseftermiddag Diabetes i Växjö
Ny hemsida NDR Pär Samuelsson från registerscentrum informerade om och demonstrerade
den nya hemsidan upplägg och funktioner. Alla har tillgång till hemsidan www.ndr.nu
För att få tillgång till alla funktioner och uppgifter på personnummer nivå fodras inloggning med
SITHS-kort eller mobilt bank-ID. Ansök om inlogg med SITS-kort via knappen Logg in i övre
hö hörnet.

Hemsidan är under uppbyggnad och innehåller alla tidigare funktioner samt tillägg
med nya funktioner. På sikt kommer patienter att få tillgång till sina uppgifter
genom att logga in med mobilt bank-ID. De kommer även att få möjlighet att
fylla i en enkät med frågor om hur de mår och hur de upplever sjukdom och vård
(PROM/PREM).
Sidor som visades var: Söklista, Patientprofil med profil och tabell, Översikt,
Knappen, Riskmotor och blanketer med patientinformation
Hemsidan kommer att hållas levande med ny information och utveckling av nya
funktioner såsom automatisk överföring av uppgifter till riskmotorn, möjlighet att
rapportera uppgifter på patienter som saknar personnr. Några ”barnsjukdomar”
har upptäckts och åtgärdats några är på gång. NDR tar gärna emot
förbättringsförslag och uppgifter om felaktigheter. Lämna förslag till
undertecknad för vidarebefordran till NDR karin.johansson@kronoberg.se
På gång Karin Johansson, diabetessamordnare informerade om vad som är
pågång.


Lokala patientinformationsbroschyrer har reviderats och uppdaterats med
Region Kronobergs logga. Finns att beställa på - Boka beställ

Postadress

Besöksadress

Telefon 0470 - 58 70 71
E-post anna.egonsson@kronoberg.se
Fax
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Ny inbjudan har skickats ut för att boka besök för dialog och information
om reviderade nationella riktlinjer, programrådsmaterial och NDR
resultat.



Ny upphandling av diabeteshjälpmedel kommer att genomföras med nytt
avtal från 2016-08-01.



Automatisk överföring till NDR görs sedan juni 2015 från ett nytt
datalager. Några justeringar har gjorts sedan start och några är pågång.
Information om avvikelse, oklarheter och förbättrings förslag kan skickas
till karin.johansson@kronoberg.se



Webbutbildning för omvårdnadspersonal om äldre med diabetes finns på
SKLs hemsida
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsst
yrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html



Diabetesfotvård finns på med klinik och i primärvård. Resurserna är
begränsade och räcker inte till all fotvård som patienter med diabetes har
behov av. För att prioriteringen skall bli jämlik har kriterier för prioritering
tagits fram tillsammans med anvisning för remiss. Se hemsida
diabetessamordnare- rutiner – fotvård



Grupputbildning för patienter med diabetes anordnas på några
vårdcentraler i regionen. Den som vill ha information om Lärande kafé
eller stöd för att starta grupputbildning är välkommen att kontakta
karin.johansson@kronoberg.se

Information om nyheter från diabeteskonferenser Maria Thunander
berättade om studier som redovisades på IDF och EASD (se bifogad powerpoint) samt ny incidensstudie DIKK som kommer att starta 2016. Mer
information om studien kommer att förmedlas vid senare tillfälle.

Vid pennan
Karin Johansson
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