
Nuläge Diabetespatienten typ 24b Framtidens
vårdinformationsmiljö

SJUKHUS
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Insikter

Befintliga riktlinjer för screening 
är svagt implementerade i 
vårdsystemet. Det finns 
utvecklingsmöjligheter för 
screening. Tidig intervention vid 
förstadier till diabetes kan 
minska insjuknande.

Behov

Behov av implementerade 
metoder för att tidigare 
upptäcka diabetes och 
förstadier till diabetes. Bla. 
genom screening av riskgrupper 
och tex uppföljning av graviditet

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.). 

Insikter

Vården av typ2 diabetes sker i 
primärvården och förutsättningarna för 
vården är olika på vårdcentralerna. 
Mycket av den tillgängliga informa-
tionen och utbildningar är inte 
standardiserad eller anpassad för olika 
befolkningsgrupper (språk, kultur etc.). 
Samtidigt behöver en god diabetesvård 
anpassas efter individuella behov.

Behov

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

Behov för patienten av psykolog- och 
motivationsstöd.

Behov av en individanpassad vårdplan 
utifrån patientens behov.

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

Behov för patient av kvalitetssäkrad 
information avseende kost för 
diabetiker (t.ex. via 1177).

Behov av rådgivning om validerade 
appar

Insikter

Vården är fragmenterad och ingen vårdgivare/specialist 
har samlad information om patienten och övriga 
vårdgivares aktiviteter (medicinering, tester, möten etc.). 
Remisshanteringen är ineffektiv envägskommunikation.  

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. Information 
och stöd måste anpassas till detta.

Behov

Behov för patienten av längre/flexibel mötestid (i dagsläget ca 15 min) vid första vårdmötet/diag-
nosticerad diabetes,

Behov för patienter av individuellt anpassad information angående sjukdom samt egenvård.  - Har 
mycket att lära på kort tid, dosera kunskap till behov, allt kanske inte behövs just vid detta tillfälle.

Behov av förenklad och patientanpassad kommunikation, tex eliminering av latinska termer

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 patienten av olika stöd (diabetesansvarig sjuksköterska, dietist, psykolog- och 
motivationsstöd mm.) och stöd till anhöriga.

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

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. 

Behov

Hög och uppdaterad kompetens hos vårdpersonal och kontinuitet i vårdkontakt. 

Särskilt stöd till patienter som inte prioriterar sin vård

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

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

Behov för patient att hämta ut hjälpmedel och medicin på ETT 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.

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


