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Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet 2014
Område: Diabetes
Indikator: 177. Blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes
Kontaktperson: Johan Jendle Johan.Jendle@liv.se
Hur ligger vårt landsting till och varför:
Värmland ligger signifikant sämre än riket, 39,6 procent. Detta avser både
andelen patienter som uppfyller behandlingsmålen för HbA1c under 52
mmol/mol (Värmland 2013 10,1 procent, riket 16,9 procent) samt andelen
som ligger över 73 mmol/mol (Värmland 2013 27,4 procent Riket 22,4 procent).
Värmland har under lång tid legat sämre än landet i övrigt, markant försämring under recessionen 2008-2011.
Vidare har patienter som tidigare övertagits från barn och ungdomsmedicin
legat betydligt högre än genomsnittet för Sverige. Studier visar att höga
glukosvärden som barn predikterar höga värden som ung vuxen.
Värmland har under en längre tid till NDR rapporterat 90-95 procent av
samtliga patienter, andra enheter i landet har haft en betydligt lägre andel av
patienterna som rapporterats vilket sannolikt har en effekt på medel HbA1c
för enheten.
Vilka förbättringsåtgärder pågår:
Bättre HbA1c metod har införts 2013. Nya metoden visar ett mer korrekt
värde och med mindre spridning. Vi har nu möjlighet att mäta HbA1c med
”point of care” mätare d.v.s. patientnära metod (lägre precision men alternativ om patienten ej lämnat provsvar innan mottagningsbesöket).
Utbildningsaktiviteter på medicinmottagningar och diabetesmottagning.
Under 2014 har en arbetsgrupp med sjuksköterskor för patienter med
HbA1c över 70 mmol/mol tillsats.
Personalen på diabetes och medicinmottagningar (Arvika/Torsby/CSK) träffas regelbundet flera gånger per år för att strukturerat arbeta för att förbättra
diabetesvården i länet.
Vi ser under 2014 att alla länets mottagningar som sköter patienter med typ
1 diabetes markant förbättrat medel HbA1c. Barn och ungdomsmedicin har
markant förbättrat sina genomsnittliga HbA1c värden.
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Utmaningen är att medicinmottagningarna i Arvika och Torsby saknar diabetesläkare och har en sårbar organisation vad gäller diabetessköterskekompetens.
Önskvärt vore möjlighet till övergång till arbete med telemedicin för att
stödja Arvika och Torsby framför allt vad gäller patienter med insulinpumpbehandling.

