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Avsett att underlätta återanvändning och nyskapande
• Materialet hämtades från diabit.se i mars 2019
• Filerna är ca 120 st, fördelade i drygt 15 mappar under huvudkategorier
• Varje fil motsvarar en sida under Diabit/Fakta & Råd - överförd till Word
• Filerna är klara för redigering i Word - se dem som ett råmaterial
• Viss redigering kan behövas av typsnitt, textstorlek eller annat. Obs tidigare
länkadresser visas i text och behöver åtgärdas
• En PDF fil med tidigare Diabit/Fakta & Råd meny medföljer. Obs menyn var
föråldrad, ett stort redaktionellt omtag hade behövts till färre webbsidor/artiklar
• Diabit tidigare policys för uppdatering och kvalitetssäkring medföljer
Håller i många delar hög kvalitet
• Diabit.se innehåll under Fakta & Råd granskades och uppdaterades två gånger
årligen i grupparbeten med deltagare från olika yrkesgrupper och sjukhus
• Erfaren redaktör inom 1177.se och UMO.se har medverkat som rådgivare 2017
• Följsamhet med BLF nationella vårdprogram har eftersträvats
• Följsamhet med 1177 och UMO Språkliga riktlinjer har eftersträvats
Vilka stod bakom Diabit?
Diabit-projektets uppdragsgivare var Region Kalmar, Region Jönköping och Region
Östergötland. Under 2018 samverkade diabetesteam i Jönköping, Linköping,
Norrköping, Västervik, Kalmar samt Umeå, Malmö-Lund och Karolinska HuddingeSolna genom diabit.se. Stort varmt tack till alla som medverkat i olika skeden!
Frågor och svar
• Varför upphörde diabit.se? Diabit var ett tillfälligt samverkansprojekt på årsbasis,
som ville inspirera till en liknande nationell resurs i 1177.se - läs mer här
• Varför står inga namn i filerna? Vården är i snabb utveckling och
informationsinnehåll behöver ofta uppdateras. Diabit-projektets arbetsmodell för
kvalitetssäkring upphörde 2018. Ert team kan själva återanvända innehåll.
• Måste jag ändra något för att använda artiklar med enskild patient?
Det är tillräckligt att ni granskat innehållet och själva står för det.
• Vad gäller om vårt team vill återanvända till vår webbsida eller vår nya app?
Före digital eller tryckt publicering se viktig information på länk här

