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1. Ny diabetes incidensstudie i Kronoberg och Kalmar
2016 -17 startar 1 januari!
Som ni redan hört planerar vi nu att registrera alla nyinsjuknade i hela
Kronoberg, slutenvården och framför allt primärvården, både offentlig och
privat. Region- och verksamhetsledningar liksom FoU-verksamheten stöttar
detta projekt som är gemensamt för hela regionen, och att döma av intresset
förra gången det gjordes kan resultatet väcka intresse både i övriga Sverige och
internationellt. Det är ovanligt att få med i stort sett alla, vilket det finns
förutsättningar för här.
Färdigtryckta remisser för blodprover, samt formulär för registrering, med ett
antal frågor att besvara, kommer tryckas upp och skickas ut till er, tillsammans
med en checklista och instruktion hur göra. Dessa kommer i vecka 52-53 eller
01. Vi hoppas också få en hemsida med information, samt formulär som kan
laddas ned om de tar slut (blir inte lika snyggt som förtryckta, men fungerar).
Besked om hemsida får vi nästa vecka.
Ett helt dussin aktiva inom diabetesverksamheten i Kronoberg, framförallt i
primärvården, men också specialistvården, är med och driver denna studie,
men vi behöver allas er hjälp för att det ska bli ett bra genomförande så att vi
inte missar registrera några patienter. Ni kan börja vecka 01. Missas någonregistrera dem när ni upptäcker det, så snart som möjligt!

2. Personcentrerad vård
Region Kronoberg kommer under 2016 att förtydliga den personcentrerade
vården. Begreppet personcentrerad vård används för att synliggöra att patienten
är en person som större delen av sitt liv lever utanför hälso- och sjukvården.
Med utgångspunkt i patientens berättelse kan ett partnerskap skapas mellan
patient och professionella.
Utvecklingsarbetet kommer att starta med en inventering av personcentrerade
vårdprocesser som redan pågår och som kan vidareutvecklas exv.
grupputbildning.
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3. Nationella diabetesregistret, NDR, ny hemsida

Ansök om inloggning med SITHS-kort i övre högra hörnet Logg in för att
komma åt enhetens data på personnr nivå.

4. NDRs årsrapport
NDR stänger 2015 års inrapportering den 13 januari 2016. Kontrollera om ni har
felrapporter i Business objects och rätta före stängning.

5. Lite NDR statistik för primärvård i Kronoberg

Här ligger Kronoberg bättre till än riket på regionnivå.
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Indikatormål enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer typ 2 < 10%. Här når vi
nästan målet på regionnivå. Hur är det på er enhet?

Indikatormål enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer typ 2 ≥65%. Här når vi
inte målet på regionnivå. Hur är det på er enhet?

Indikatormål enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer typ 2 ≥95% icke rökare.
Här når vi inte målet på regionnivå men vi ligger bättre än riket. Hur är det på er
enhet?
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6. 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 fortsätter
under 2016 i Kronoberg och i hela Södra Sjukvårdsregionen (och hela landet).
De som önskar är välkomna att sända in förslag om lämplig tid.




Utbildningsmaterial för kulturanpassad patientutbildning håller på
att tas fram. Testas i pilotprojekt.
Informationsblad munhälsa är på gång
Riktlinjer för CGM och insulinpump är på gång.

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

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

9. Upphandling diabeteshjälpmedel
Nuvarande upphandling gäller till 2016-08-01. Ny upphandling förbereds.

10.

På gång

Fortsättning med besök på vårdcentraler för implementering
2016-03-21
Diabetesråd
2016-04-26 Diabetes sjuksköterske träff ( ev heldag)
216-04- 07-08 SFSD, Diabetessköterskedagar i Stockholm
2016-05- 19-20 SFD Svensk förening för diabetologi Östersund
Ljungby 2015-12-17

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

Maria Thunander och Karin Johansson

Sida 4 av 4

