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1. Nytt datalager har installerats
Automatisk överföring till NDR sker nu från ett nytt datalager på samma
sätt som tidigare. Överföringen från det gamla till det nya datalagret har
medfört att dataöverföringen stått still under några veckor men all insamlad
data har översänts i efterhand. HbA1c värden kan vara fel för aktuellt
datum då senaste HbA1c söks vid överföring. Värdet behöver inte ändras
för rätt statistik men kan ändras i NDR för att få en korrekt patientprofil alt.
bifoga lablista till NDR-profil. Kontakta undertecknad om oklart.
Vid uppföljning av överföringen till NDR har observerats avvikelse i
sökordet Kvalitetsregister NDR saknas och skall alltid fyllas i tillsammans
med något av valen godkänner/ godkänner ej/ ej aktuellt. Om NDR saknas
går inte rapporten över till NDR. Sök felrapport i BO, se bif. guide och
ändra. Debutdatum i datumfältet saknas i många journaler och uppgiften
är inte sökbar. Datumfältet behöver bara fyllas i en gång.
Felrapport i Business objekts har ändrat utseende.
Se interna webben: Business objects

2. Lärande kafé
Grupputbildningar i form av lärande kafé har fortsatt under året på några
vårdcentraler. Ny vårdenhet att erbjuda Lärande kafé är vårdcentralen i
Moheda som har avslutat två grupper. Utvärdering visar sänkt HbA1c för
merparten av deltagarna. Förhoppningsvis är det fler som vill starta upp
grupper med Lärande kafé framöver.
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3. Programråd diabetes
Implementering av Nationella Riktlinjerna för Diabetesvård 2014-15 samt
inspiration för att arbeta med fokus på de egna resultaten med hjälp av
NDR och Knappen, och implementering av programrådets arbetsmaterial
pågår under 2015 i Kronoberg och i hela Södra Sjukvårdsregionen (och
hela landet).
Vårdcentralsbesök för implementering av programrådets arbetsmaterial
pågår i södra regionen. Vårdcentralerna i landstinget Kronoberg har fått
erbjudande om besök för information och 14 vårdcentraler har besökts.
Några är inbokade i höst och de som önskar är välkomna att sända in
förslag om lämplig tid.
Vårdprogrammet för äldre har kompletteras med ett
webbutbildningsmaterial för undersköterskor i hemsjukvården.
Länk: Vårdprogram
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrni
ngnationellaprogramrad/diabetesvard/vardprogram.2740.html
Utbildningsmaterial för kulturanpassad patientutbildning håller på att tas
fram.

4. Reviderade nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för diabetesvård finns på länk.
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard

5. Hjälpmedelskort i Cosmic
I februari 2016 kommer det att bli möjligt att skriva hjälpmedelskort i
Cambio cosmic om tidsramarna håller enligt Mats Hytter.

6. Upphandling diabeteshjälpmedel
Nuvarande upphandling är förlängd 1år till 2016-08-01.

7. ADA diabetesmöte i Boston USA
Sammanfattning från det amerikanska diabetesmötet finns att läsa på
nedanstående länk:
http://dagensdiabetes.se/home/forskning/1962-ada-rapport-avslutning-ochsammanfattning-pa-svenska.html

8. Pågång
Fortsättning med besök på vårdcentraler för implementering
2015-10-08
Diabetesråd
2015-11-03
Diabetes sjuksköterske träff
2015-09-11-12 FEND, Europeiska Diabetessköterskedagar i Stockholm
2015-09-14-18 EASD i Stockholm
Ljungby 2015-06-18
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