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Regionkontoret
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
Vårdvalsenheten
Handläggare: diabetssamordnare Miroslawa Poszepczynska

Bilaga till prislistan
Precisering av ekonomisk ersättning gällande diabetes
INLEDNING
Särskilda medel, 2,4 mnkr, tillfördes hälso- och sjukvården under år 2017 i syfte att
fortsätta med förbättringsarbete utifrån NDR-resultatet år 2016.
För år 2018 kommer dessa medel, 2,4 mnkr, att fördelas enligt nedan.
DIABETESVÅRD I KOMMUNERNA, VIDTAGNA ÅTGÄRDER
Resultatet av förstudie visar på påtagliga variationer gällande kunskapsnivå bland
olika yrkeskategorier inom kommunala verksamheten.
Syfte: att kunna höja kompetensen bland sjuksköterskor i kommunerna förslås att
kunna erbjuda utbildning för alla kommunsköterskor under vårterminen 2018, som
består av följande delar:
•

Grundkunskaper i diabetes, behandlingsmetoder, mål för behandling för äldre
patienter, komplikationer.
Föreläsare: läkare

•

Omvårdnad av diabetespatienter, sjuksköterskans roll, där det bl.a. ska ingå
bedömning av munhälsa, fotstatus och att upprätta en individuell vårdplan.
Föreläsare: diabetessköterska, tandhygienist, fotvårdsterapeut/ingenjör från OTA

Sammanlagd kostnad: ca 150 000 kr
DIABETESSKÖTERSKEUTBILDNING
Syfte: Säkra kompetensen för diabetesvården
Omvårdnad av diabetespatienter, 7,5hp, del 2 av uppdragsutbildning i samarbete
med Sörmland, HT 2018.
Pedagogik för diabetessköterskor, 7,5hp, planeras i samarbete med Sörmland, HT
2018.
Kostnad:

Omvårdnad 7,5hp, 10 platser = 135 000 kr
Pedagogik 7,5hp, 10 platser = 135 000 kr

Sammanlagd kostnad: 270 000 kr
Postadress
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NÄTVERKSTRÄFFAR PÅ LOKAL NIVÅ
Syfte: Möjlighet till samarbete på lokal nivå, d v s i varje kommun. Utarbeta en
plattform där sköterskor som arbetar i hemsjukvården och på särskilda boenden
samt inom primärvården och slutenvården kan få bättre kommunikation och skapa
bättre förutsättningar för diabetesvården lokalt.
Sammanlagd kostnad: 20 000 kr

NÄTVERK FÖR DIABETESSKÖTERSKOR
Regelbundna träffar två gånger per år för diabetessköterskor.
Syfte: Möjlighet till utbyte av erfarenheter, öka kunskapsnivån, skapa diskussioner,
ge stöd till varandra i det vardagliga arbetet som diabetessköterska i primärvården.
Sammanlagd kostnad: ca 30 000 kr

DIABETESFORUM - VÅREN 2018
Ett gemensamt seminarium för diabetesteam från respektive vårdcentraler samt
diabetessköterskor från alla kommuner.
Syfte: Möjlighet att öka kunskapen inom diabetesområdet genom föreläsningar och
möten där det skapas möjlighet att hitta ett gemensamt forum för samarbete mellan
primärvården och kommunerna med patientens behov i centrum.
Som stimulering till ökat deltagande från primärvården föreslås standardersättning
på 2 500 kr/deltagare och halvdag oavsett yrkesroll (ersättningen gäller enbart
primärvården).
Upplägg: En dag med möjlighet att medverka antingen på förmiddagen eller på
eftermiddagen.
Diabetesforum en halvdag = ca 150 000 kr
Diabetesforum en heldag = ca 300 000 kr
Catering ca 30 000 kr
Föreläsare ca 20 000 kr/föreläsare
Sammanlagd kostnad: ca 360 000 kr

DIABETESSAMORDNARE
Projektanställning på 50 %
Syfte: Fortsätta med förbättringsarbete inom diabetesvården. Skapa möjligheter till
bättre samarbete mellan olika vårdgivare. Öka kunskap om diabetes inom Region
Västmanland.
Sammanlagd kostnad: ca 370 000 kr
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RESULTATPLAN
Syfte: att fortsätta med förbättringsarbete på varje vårdcentral.
En resultatplan ska upprättas på varje vårdcentral, där man kan se att ett aktivt
arbete på vårdcentralen leder till förbättrat resultat, som är påvisbart (NDR).
Målen ska vara tydligt formulerade med hjälp av Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för diabetesvård, hänvisning till, målnivåer för diabetesvård, se ”Mall – Resultatplan
för förbättringsarbete inom diabetesvården”
Resultatplan kommer att utvärderas i slutet av år 2018.
Medel ska fördelas utifrån antalet listade diabetespatienter på respektive
vårdcentral.
Kostnad: 1,2 mnkr
Tid: År 2018
Kalkyl: 2,4 mnkr

