Certifiering av diabetesmottagning 2016-01-01
Hälsovalsenheter inom Region Skåne
Bakgrund:

Personer med diabetes typ 2 behandlas till största del i primärvården. Diabetesvården i
Sverige har följts under flera år i NDR, där ses variationer i diabetesvårdenskvalitet över
landet.
Ett förslag om certifiering av vårdgivare kom 2014 från Nationella diabetesteamet, ett team
bestående av personer med diabetes, deras anhöriga, intresse- specialistföreningar samt
vårdgivare inom diabetesområdet.

Syfte:

Syftet med certifieringen är att säkerställa kvalitet i vården av personer med diabetes inom
primärvårdens ackrediterade hälsovalsenheter i Region Skåne

Certifiering:

Certifiering innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete av verksamheten och är ett sätt att
göra vården mer evidensbaserad och jämlik. Uppföljningen kommer att ske årligen. För de
enheter som inte uppfyller kraven kommer möjlighet att finnas för ansöka om certifieringen
fortlöpande. Det finns möjlighet att ansöka om certifiering igen om kraven uppfylls.

Uppdrag:

Att certifiera diabetesmottagningar i primärvården Skåne är ett politiskt beslut efter
påtryckningar från expertgrupp Diabetes i Region Skåne. Uppdraget kommer från
koncernkontoret, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdstyrning, medicinsk rådgivare Magnus
Kåregård.

Certifieringskrav:
•

•
•
•
•
•

Sjuksköterska/distriktssköterska med minst 15 högskolepoäng inom
diabetesvård/certifierad hälsovalsenhet
Medicinskt ansvarig läkare med intresse för diabetes/certifierad hälsovalsenhet
Minst 100 listade personer med diabetes/certifierad hälsovalsenhet
Maximalt 400 personer med diabetes/ 100 % diabetessjuksköterska arbetande med
diabetes
Hela diabetesteamet ska årligen delta i heldagsutbildning inom diabetesområdet –
arrangerad av uppdragsgivaren
Kallelsesystem för personer med diabetes ska finnas

•
•

Diabetesårskontroll bör ha genomförts av 85 % av personerna med diabetes inom en
15 månaders period®
Minst 90 % av de personer som behandlas för diabetes på hälsovalsenheten ska vara
registrerade i kvalitetsregistret, Nationella diabetesregistret(NDR)®

® Det är inte möjligt att ur befintligt journalsystem ta fram dessa uppgifter och de
kommer därför inte att ligga till grund för certifiering i nuläget.
Enbart vårdcentraler med certifierad diabetesmottagning kommer att anges på
1177/vårdguiden.
Uppföljning att certifieringskraven uppfylls sker årligen av diabetessamordnarna och
certifieringskraven uppdateras årligen via expertgruppen för diabetes.
Kontaktuppgifter diabetessamordnare
Katarina Klang Larsson
Katarina.KlangLarsson@skane.se
072-59 98 691
Agneta Lindberg
070-58 86 180
agneta.g.lindberg@skane.se
Marianne Lundberg
072-59 98 692
Marianne.Lundberg@skane.se
Vid certifieringsärenden:
diabetessamordnare@skane.se

