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Diabetessamordnare i Region Skåne
• Har funnits sedan 2016

• Politiskt beslut, initiativet kom från patientföreningarna i Skåne

• Syfte att verka för en god, säker och jämlik diabetesvård

• Uppdrag
– Samverka med olika processer avseende diabetesvården både 

regionalt och nationellt
– Ordna fortbildningsaktiviteter, nätverksträffar
– Stötta i förbättringsarbete på enskilda vårdcentraler
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CERTIFIERING
• Kontinuerligt samarbete med hälso- och sjukvårdsstrateg vid 

Koncernkontoret

• Varumärke för god kvalité på diabetesvården
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Certifieringskraven 

Sjuksköterska med minst 15 högskolepoäng i diabetesvård per certifierad hälsovalsenhet 

Medicinskt ansvarig läkare på enheten med intresse för diabetes

Minst 100 listade personer med diabetes på enheten

Max 400 personer med diabetes per heltidsarbetande diabetessjuksköterska 

Diabetesteamet ska årligen delta i utbildning inom diabetesområdet – arrangerad av samordnarna

Kallelsesystem för personer med diabetes ska finnas 
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Förbättringsprojekt Skåne med syfte att öka 
den medicinska kvalitén i diabetesvården

• Kopierat projekt från Värmland med syfte att öka den medicinska 
kvalitén i diabetesvården 

• Hälsoekonomi, NDR ett verktyg, workshops

• Tre primärvårdsområden har genomgått utbildning
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Samarbete med kommunen

• Nätverk har bildats i Malmö Stad  och inom de olika områdena har 
det identifierats vilka sjuksköterskor som har diabetesutbildning

• Utbildningar för legitimerad personal har efterfrågats och 
genomförts

• Kontinuerlig kontakt 

• Kontakt med Mellersta och Helsingborg för liknande upplägg



8

Utbildning 
• Utbildningar digitalt och fysiskt för primärvården varje termin med 

stor uppslutning 

• Samordnarna har deltagit i planering och utförande av de 
akademiska kurserna i omvårdnad vid diabetes för sjuksköterskor

• Möte med Malmö Universitet för att diskutera framtida utbildningar 
och innehåll avseende diabetesvård
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PROBLEM
• Brist på diabetessjuksköterskor

• Stor omsättning på diabetessjuksköterskor
• Diabetessjuksköterskor nekas ledighet för utbildning

• Diabetessjuksköterskor får inte arbeta som detta, flyttas runt till 
andra positioner på vårdcentralerna. 

• Risk att utbildningar läggs ner (2 inställda i hösten 2021)



10



11

TIPS

Du hittar fler sidtyper genom att klicka 
på texten ”Ny bild” under startfliken.

Här hittar du våra kommunikationsfärger:  
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Heltäckande bakgrundsbild, 
gör såhär för att byta:
• Högerklicka i bilden
• Välj ”Formatera bakgrund”
• Under ”Fyllning”, välj ”Bild eller strukturfyllning”
• ”Infoga bild från…”, välj:

- ”Fil” om bilden finns sparad på dator eller server
- ”Urklipp” om du klippt ut något från ett annat dokument
- ”Online” om du vill hämta bild från internet

• Justera transparens, 100 % = helt genomskinlig 

Observera att Region Skåne måste ha rätt att använda bilden
och att bilden är godkänd utifrån GDPR.
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Rubrik
Underrubrik
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Heltäckande bakgrundsplatta, 
gör så här för att byta:
• Högerklicka någonstans i färgplattan
• Välj ”Formatera bakgrund”
• Under ”Fyllning”, välj ”Hel fyllning”
• Välj färg. (Region Skånes kommunikationsfärger finns 

förinställda att välja under fliken färg)
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Halvbild vänster

OBS: Text och bildobjekt får inte 
täcka platshållare eller logotyp

• Högerklicka i bilden och välj ”Formatera 
bakgrund”

• Under ”Fyllning”, välj ”Bild eller strukturfyllning”
• ”Infoga bild från…”, välj ”Fil”, ”Urklipp” eller 

”Online” 
• Justera placering med 

hjälp av piltangenterna 

Observera att Region Skåne 
måste ha rätt att använda 
bilden och se till att bilden är 
godkänd utifrån GDPR.
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Halvbild höger
• Högerklicka i bilden och välj ”Formatera 

bakgrund”
• Under ”Fyllning”, välj ”Bild eller strukturfyllning”
• ”Infoga bild från…”, välj ”Fil”, ”Urklipp” eller 

”Online” 
• Justera placering med 

hjälp av piltangenterna 

Observera att Region Skåne måste ha rätt att 
använda bilden och se till att bilden är godkänd 
utifrån GDPR.
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Exempel diagram
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