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Revisorerna genomförde under 2015 en granskning om Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att 
de vidtagit ändamålsenliga åtgärder utifrån rekommendationer i nationella riktlinjer och resultaten 
från öppna jämförelser avseende diabetesvården. 

Vid den granskning som revisionen genomförde år 2015 framkom att Region Gävleborg bör utarbeta 
en strategi med prioriterade områden, aktiviteter och tidsplan för de åtgärder som krävs för att 
efterleva de nationella riktlinjerna. Bland annat uppmärksammandes brister vad gäller medicinsk 
fotvård, ögonbottenfotografering, intensivbehandling med statiner för att minska risken för hjärt
och kärlsjukdom samt tillgång till årlig undersökning för att förebygga utveclding av njurskada. 

I Hälso- och sjukvårdens svar från november 2015 lämnades en beskrivning av ett gemensamt arbete 
i Uppsala-Örebrosjukvårdsregion där man ser över möjligheten att upprätta ett gemensamt 
vårdprogram för medicinsk fotvård. Om detta arbete inte utmynnar i ett gemensamt dokument 
kommer Region Gävleborgs Diabetesråd se över frågan om gemensamt dokument för såväl 
primärvård som specialistvård lokalt. 

Enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens svar så har Region Gävleborg en god tillgång på 
diabetessköterskor de ser dock att det finns möjligheter till förbättring inom ett fle1tal områden där 
det medicinska resultatet inom diabetesvården kan förbättras. Med anledning av detta ska samtliga 
enheter inom primärvården analysera sina resultat och komma med åtgärdsförslag för att förbättra 
resultaten. 
Region Gävleborg revisorer har beslutat om att genomföra en uppföljning av den tidigare 
granskningen från 2015. 

Revisorerna gör sin bedömning utifrån skalan "ej uppfyllt", "i begränsad utsträckning", "till 
övervägande del" eller "helt uppfyllt". 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och sälcerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de 
brister revisionen påtalade 2015. 



Utfrån granskningens resultat är våra rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden: 

• att tydliggöra uppdrag och mandat för diabetesrådet och diabetessamordnare samt till vem 
och när rapportering och uppföljning skall ske. 

• att följa upp väntetider avseende ögonbottenfotografering inklusive bedömning för att 
säkerställa att upphandlad extern utförare givit önskad resultat. 

• att se över behovet av en samlad rutin inom primärvård som specialistvård avseende 
arbetssätt för medicinsk fotvård. 

• att säkerställa att Nationella riktlinjer och dess målnivåer inom området uppnås. 

• att säkerställa att korrekt rapportering sker i systemet till Nationella diabetesregistret. 

Svar på ovanstående bör återkopplas till Regionfullmäktige i mars 2019. 
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