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NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES

För en jämlik  
och kunskaps
baserad vård
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Mer jämlik och 
kunskapsbaserad 
diabetesvård
Landsting och regioner har tillsam
mans etablerat nationella program
rådet för diabetes vid SKL.

Rådets arbete

 > En webbaserad utbildning för omsorgspersonal 
inom kommun, hemsjukvård och särskilt boende. 
Detta genomförs som ett stöd och komplement 
för att stödja huvudmännen att implementera 
det vårdprogram som tagits fram av rådet för 
äldre med diabetes. Kompetensutvecklingen 
syftar till en allt bättre vård.
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 > Vården bör anpassas för olika individer. Rådet 
verkar för en kulturanpassning av diabetes
vården.

 > Fortsatt stöd, spridning och uppföljning av de 
kunskapsunderlag som har tagits fram. Program
rådet bistår med expertkunskap vid behov i 
implementeringsarbetet.

 > För att bidra till en jämlik vård följer och bevakar 
programrådet utvecklingen och tillgången på 
insulinpumpar.

 > Programrådet utgör expertgrupp för huvud
männen och prioriterar samt ger förslag på 
indikatorer som landstingsledningar bör följa  
för att säkra en god diabetesvård.

 
 > Programrådets förslag och identifiering av för
bättringsområden  kommer att grundas på de 
reviderade nationella riktlinjerna för diabetes
vården som Socialstyrelsen tar fram inför 2015.
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Framgångs
faktorer och  
kunskapsunderlag

En jämförelse mellan några landsting har resulterat 
i att en rad framgångsfaktorer i diabetesvården har 
identifierats och olika kunskapsunderlag har tagits 
fram i form av behandlingsstrategier, grupputbild
ningsmaterial och vårdprogram.

Landsting och sjukvårdsregioner vidareutvecklar 
strukturer, arbetssätt och verktyg för att kunna om
sätta kunskapen och implementera snabbare.

Materialet finns att ladda ner på vår webbplats 
www.skl.se

http://www.skl.se
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Personer som deltagit i arbetet med att  
ta fram kunskapsunderlag

Behandlingsstrategier  

Jan Stålhammar, med dr, distriktsläkare, Elisabeth 
SjöströmFahlén, diabetessjuksköterska, Anki Lord, 
diabetessjuksköterska, Stefan Sjöberg, docent, 
överläkare, Karin Johansson, diabetessjukskö
terska, Gun Forsander, överläkare, med. dr. och 
Katarina EegOlofsson, överläkare, med. dr.

Nationellt grupputbildningsmaterial

Alexandre Wajngot, docent, överläkare, Bo Rylan
der, distriktsläkare och Lillemor Fernström, diabe
tessjuksköterska, utredare

Nationellt vårdprogram för äldre med diabetes

Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska, Stefan Jan
son, med. dr., distriktsläkare, Mikael Lilja, med. dr., 
distriktsläkare och CarlJohan Östgren, professor, 
distriktsläkare
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Nationell  
samverkan

Den Nationella Samverkansgruppen för Kunskaps
styrning (NSK) etablerades år 2008 som ett ge
mensamt forum på  nationell nivå för representan
ter för statliga myndigheter, SKL och huvudmän 
inom hälso och sjukvården (via representanter från 
sjukvårdsregioner) Syftet är att bidra till en nationell 
samordning av kunskapsstyrning.

NSK regiongrupp är ledningsgrupp för de natio
nella programråden och utser ordförande, repre
sentanter och samverkar vid valet av experter.

De nationella programråden fungerar som ett 
komplement till de redan befintliga processerna i 
den gemensamma kunskapsstyrningen inom hälso 
och sjukvård. 

Etableringen av nationella programråd syftar till 
att fler patienter får tillgång till bästa möjliga vård 
oavsett var i landet man bor.
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Det sker en samverkan nationellt för att utforma 
nya kunskapsunderlag och identifiera förbättrings
områden i vården och för att främja hälsa och mot
verka ohälsa. Sjukvårdsregionerna har etablerat en 
struktur med programråd för att gemensamt utar
beta nationella vårdprogram, ta initiativ till att för

Programråd

Stödfunktion Expertgrupper

Ledningsgrupp
NSK regiongrupp

Landsting och regioner
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bättra vården, utarbeta mål/indikatorer för vårdens 
kvalitet och att följa upp vårdpraxis. Råden sätts 
samman utifrån olika kompetensområden (inter
professionella) baserat på behov i respektive pro
gramråd. Här ingår processledning och experter.

I landsting och regioner finns beslutsfattare och 
kontaktpersoner. NSK regiongrupp utgör lednings
grupp för de nationella programråden. 

En stödfunktion finns på SKL. Här finns bland 
 annat processledare, metodstöd och stöd för kom
munikation och administration.
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Claes-Göran Östenson Ordförande, Stockholm

Stefan Jansson Ledamot, Uppsala/Örebro

Victoria Carter Ledamot, Västra Götaland

Carl-Johan Östgren Ledamot, Sydöstra

Karin Johansson Ledamot, Södra

Mikael Lilja Ledamot, Norra

Gun Forsander Ledamot, Barnläkarrepresentant

Katarina Eeg-Olofsson Ledamot, NDR

Lillemor Fernström Svenska diabetesförbundet

Elisabeth Cederlund Ekman MAS

Christoffer Martinelle Processledare

Nationella  
programrådet  
för diabetes

Rådets ledamöter är från våra sex sjukvårdsre
gioner. Referensgrupper med kontaktpersoner från 
landstingen och Nationella Diabetesteamet är ock
så kopplade till programrådet.
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Kontakta gärna oss som arbetar med det nationella 
programrådet för diabetes.

Processledare Christoffer Martinelle, 
christoffer.martinelle@lio.se

Projektledare Tony Holm, 
tony.holm@skl.se 

Kommunikatör Karin Eliasson, 
karin.eliasson@skl.se   

Projektadministratör Marzena Doberhof Platin,
marzena.doberhofplatin@skl.se

mailto:christoffer.martinelle@lio.se
mailto:tony.holm@skl.se
mailto:karin.eliasson@skl.se
mailto:marzenadoberhofplatin@skl.se
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Landsting och regioner har tillsammans etablerat 
nationella programrådet för diabetes vid SKL.  
Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskaps-
baserad diabetesvård. Skriften beskriver i korthet 
det nationella programrådet för diabetes och dess 
arbete.

De nationella programråden fungerar som ett 
komplement till de redan befintliga processerna  
i den gemensamma kunskapsstyrningen inom 
hälso- och sjukvård.

Etableringen av nationella programråd är en 
nationell samverkan som syftar till att fler patien-
ter får tillgång till bästa möjliga vård oavsett var i 
landet man bor.  

Post:  118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20

Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

http://webbutik.skl.se



