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Diagnos/Behandling
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Internet
telefon
apotek
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Barn
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Utbildning
Hjälpmedel

Utbildning i grupp
diabetessjuksköterska

Njurspecialist Mödravård Fotspecialist Tandläkare Ögonspecialist

EGENVÅRD

Uppföljning
diabetessjuksköterska

Hämtar recept/hjälpmedel

Mäter blodsocker mm

Begränsad digital överföring av  information

Intyg till transport-styrelsen

Ändrade vanor (kost, alkohol, tobak, fysisk aktivitet)

Kontakt med vården

Hypoglykemi

Hyperglykemi

Ketoacidos

Infektion (förkylning etc.)

Fotsår

Rekommendationer levnadsvanor och information

Begränsad digital överföring av  information

Behandling kost, läkemedel

Årskontroller

Provtagning

Njurfunktion

Munhälsa

Fothälsa

Ögonkontroll

DIABETESKLINIK
Remiss

SPECIALISTER

Psykolog

Diabetolog

Fysioterapeut

Fotvårdsteam

Övriga

Dietist

AKUTVÅRD

Insikter

Insjuknande ger tydliga 
avvikande symptom/beteenden 
(besvärande törst, urinering). 
Allmänhet och skolväsende kan 
inte utbildas i alla sjukdomar, 
fokus bör vara på avvikande 
beteende.

Behov

Bra sökmöjligheter på symptom 
som leder till rådgivning via 
1177/vårdguiden.

Behov för vården av obligatorisk 
utbildning i olika diabetestyper 
för vårdpersonal. 

Behov av tydlig ansvarsfördeln-
ing mellan olika vårdinstanser 
(mellan avdelningar och mellan 
landsting, kommun, hemsjukvård 
etc.). 

Förskola – skola:

Fokus på det friska och vad som 
avviker och larma när det 
avviker, meddela föräldrar .

Insikter

Diabetes typ 1 sköts på specialistklini-
ker av specialister. Omgivningen 
behöver också utbildning.

Behov

Behov av ett helhetsgrepp på familj och 
skola behövs (även rörande rättigheter 
till stöd, reglemente för VAB  (vård av 
barn etc))

Behov av en individanpassad vårdplan 
utifrån patientens behov inklusive 
psykolog- och motivationsstöd.

Behov för patienter av diabetesutbild-
ningpå internet och skriftligt Inkl. hur 
förhålla sig till kostråd på internet etc

Behov för patient av information till 
förskola och skola. 

Behov från patient att lämna informa-
tion om, och få återkoppling på 
egenvård på ett enklare/effektivare sätt. 

Behov för patient av anpassad vård för 
unga vuxna, t.ex. vid särskilda 
ungdomsmottagningar för diabetes.

Behov av rådgivning om validerade 
appar

Insikter

Patienten har många instanser att förhålla sig till som 
inte har samlad information om patienten och övriga 
vårdgivares aktiviteter (tester, möten etc.). Remisshan-
teringen ineffektiv. 

Behov

Behov av ett team kring patienten + struktur för både 
diabetes och komplikationer.  

Behov av vården för snabbare remisser mellan 
vårdenheter. Inkl en konsultationsrutin (mellan 
vårdgivningsinstanser).

Långa väntetider för icke-akuta remisser pga brist på 
specialister.

Behov av bättre samarbete mellan specialister.

Brist på vårdplatser

Insikter

Patienten befinner sig ofta i chocktillstånd och kan ha svårt att ta till sig information. Tilldelningen 
av hjälpmedel (insulinpump och glukosmätare) skiljer sig åt i landet; alla patienter får inte samma 
möjlighet till hjälpmedel. Ofta långa väntetider på hjälpmedel.

Behov

Behov för patienter av individuellt anpassad information angående sjukdom samt egenvård och 
hjälpmedel. Behov av förenklad och patientanpassad kommunikation, tex eliminering av latinska 
termer.

Förbättrad tillgång på och snabbare tilldelning av hjälpmedel samt snabbare tillgång till förbättrade 
hjälpmedel.

Behov av förbättrad konsultationsmiljö där vårdgivare har en skärm infälld i bord alternativt en 
läsplatta  så att parterna sitter mitt emot varandra vid konsultation

Behov för vården av en gemensam informationsplattform för olika vårdinstanser (mellan 
avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård etc.) och att patientdata är tillgänglig för 
hela vården i Sverige samt för patient och anhörig efter medgivande.

Vårdinformationsmiljö som stödjer automatiserade aktiviteter/events/trigger utifrån vårdprogram.

Behov av journalsystem/vårdinformationsmiljö med inbyggda säkerhetsspärrar för att förebygga 
vårdskador.

Behov av vårdinformationsmiljö/journalsystem som automatiskt identifierar och föreslår patienter 
för forskningsstudier baserat på journalinformation (länk mellan statistik/forskning).

Insikter

Patienter är motiverade till olika grad och behöver därmed olika stöd för att 
prioritera sin sjukdom. Det är viktigt att snabbt komma in i och behålla goda rutiner. 
Patienten har dessutom många instanser att förhålla sig till vilket gör tillvaron 
onödigt komplicerad.  Sömnen för anhöriga till barn med diabetes blir ofta 
påverkad då p.g.a. oro över barnets (nattliga) värden.

Behov

Särskilt stöd till patienter som inte prioriterar sin vård/stöd för beteendeförändring.

Behov av stöd och avlastning till anhöriga

Behov av självinställande pump/Glukosvärden online med varningssystem om 
värdena går utanför gränsvärden

Behov för effektivare möten, tex genom olika kommunikationsvägar (tel, skype etc) 
samt  möjlighet för patient att besöka flera instanser ”samtidigt” för att slippa 
onödigt många resor. 

Kvalitetssäkrade patientforum på nätet (liknande Patient Like Me).

Behov för patient av jämlik vård oberoende av bl.a. bostadsort.

Behov för vården av effektivare rutiner för registrering av vårdinformation.

Behov för patienten och vården av en gemensam informationsplattform för olika 
vårdinstanser (mellan avdelningar och mellan landsting, kommun, hemsjukvård 
etc.) i Sverige.

Behov för patient att kunna hämta ut hjälpmedel och medicin på ETT valfritt ställe 
vid valfritt ställe (bättre i VGR, sämre i Sthlm).

Behov av bättre kontinuerlig uppföljning och utvärdering av diabetesvården på alla 
plan som sedan används till att förbättra vården både övergripande men också 
ända ner till det enskilda vårdstället.

Behov av  Integrerad statistik och kvalitetsuppföljningsfunktion i vårdinformations-
miljön (t.ex. NDR, M4, nationella kvalitetsregister) statistik, kvalitetsuppföljning, 
forskning som hanterar individuell statistik per patient men också per vårdgivare.


