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Bakgrund

• BLÅBOK för bättre diabetesvård gavs ut av Nationella 
Diabetesteamet 2014 

– en av punkterna var certifiering av vårdgivare 

– för att kunna upprätthålla god och säker diabetes vård 

– vilket bl. a. innefattar utbildning och att man arbetar i team
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Diabetessamordnare 

• BLÅBOK ledde till ett politiskt beslut i Region Skåne 2015

– att inrätta tre samordnartjänster inom diabetesvård

– med syfte att verka för en god, säker och jämlik diabetesvård



4

Diabetessamordnarnas arbetsuppgifter

• Fortbildnings- utbildningsdagar
• Nätverksträffar
• Stötta i förbättringsarbeten på enskilda vårdcentraler
• Träffar i mindre grupper för diabetessjuksköterskor - lära 

av varandra – lärandeseminarier
• Åker ut till olika vårdcentraler
• Samverkar med olika processer avseende 

diabetesvården både regionalt och nationellt, kan vara 
olika riktlinjer m.m.
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Diabetessamordnarnas arbetsuppgifter

• Följa kvalitén på diabetesvården via NDR – Nationella
Diabetes Registret 
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NDR, Nationella Diabetes Registret
• Ett kvalitetsregister bidrar till att förbättra vården 
• Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård 

du får 
• Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika 

vårdenheter och vårdgivare runt om i landet 
• Resultaten kan användas för förbättringsarbete och 

forskning 
• Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är 

bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto 
säkrare blir resultaten 
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Hanteringen av personuppgifter i NDR

• Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras 
av dataskyddsförordningen, GDPR, och i 
patientdatalagen, PDL 

• Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom 
uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och 
viktiga inom sjukvården 

• Den personal som hanterar personuppgifter i 
kvalitetsregister har tystnadsplikt
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Certifieringskrav

• att vårdcentralen registrerar i NDR, det Nationella 
Diabetes Registret

• att man går på årliga fortbildningar 
• att det finns kallelsesystem för diabetespatienterna
• att det finns medicinskt ansvarig läkare med 

specialintresse för diabetes
• att det finns sjuksköterska med minst 15 hp diabetesvård
• att det så kallade LED-talet följs 

– dvs. max 400 patienter/heltid diabetessjuksköterska
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Certifiering

• Följs upp årligen

• Certifierade vårdcentraler 64 / 162
– både privata och offentliga
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Vad kan certifierad vårdcentral innebära för 
mig som person med diabetes?
• Mer/tillräckligt med tid 
• Mer kunskap - krav på regelbunden fortbildning
• Läkare med special intresse för diabetes
• Sjuksköterska med adekvat utbildning
• Man blir kallad till besöken
• En vårdcentral som regelbundet ser över kvalitén på sin 

diabetesvård



14https://www.1177.se/Skane/
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Hur vet jag som patient att vårdcentralen är 
certifierad?

• Fråga? Ställ krav?

• Diplom i väntrummet?

• 1177 så småningom
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