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Björn har ordet 

1. Vi vet vad det innebär att leva med diabetes 

Kunskapen om vad det innebär att leva med diabetes – antingen själv eller som 

anhörig - är något som efterfrågas mycket. Vi är med i flera nationella 

arbetsgrupper och patientråd inom hälso- och sjukvården samt hos myndigheter, 

där vi tillför kunskap och perspektiv från att leva med diabetes. Flera av er sitter 

också med i regionala motsvarigheter som LAG Diabetes och Regionalt 

Processteam Diabetes. Tack för ert engagemang - tillsammans så bidrar vi till att 

förbättra diabetesvården i Sverige! 

Den breda kunskap vi har – om hur det är att leva med diabetes runt om i landet - 

är något som gör oss unika. Tack vare våra medlemmar som svarar på våra 

medlemsundersökningar så får vi en detaljerad bild av hur vården fungerar i olika 

regioner, och hur livet med diabetes ser ut för våra medlemmar. Under hösten 

kommer vi, baserat på svaren från våra medlemmar, lansera två rapporter – den 

första om diabetes i skolan, och i samband med Världsdiabetesdagen släpper vi 

den andra som fokuserar på diabetesvården i Sverige och de regionala 

skillnaderna. Tillsammans med Regionföreningarna kommer vi uppmärksamma hur 

diabetesvården ser ut i Sveriges regioner. 

Utöver kunskap om livet med diabetes, så kommer vi under hösten ha kunskaps- 

och erfarenhetsutbyten mellan föreningarna vid våra Distriktskonferenser. Jag ser 

fram emot att få träffa er på konferenserna. 

Trevlig läsning! Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet 



 

 

 

 

2. EASD – vi var på plats! 

EASD, European Association for the Study of Diabetes, är den största 

internationella forskningskongressen för diabetes och har medlemmar från över 

100 olika länder. I år hölls kongressen i Stockholm och självklart var vi på plats 

under hela veckan. 

 

För oss var det otroligt viktigt att visa vår närvaro och samtidigt få möjligheten 

att nätverka med människor från hela världen. Stort tack EASD för en intressant 

vecka, för alla möten och för att vi ständigt får bli uppdaterade om det senaste 

inom diabetesvärlden. 

Det finns mycket som är viktigt med forskningskongresser likt EASD men kanske 

något av det viktigaste är känslan av gemenskap och hoppfullhet som infinner sig 

när man får se så många människor samlade under ett och samma tak, som jobbar 

för att personer med diabetes ska få en enklare vardag och förhoppningsvis en 

dag hitta ett botemedel. 

 

3.  Nya debattartiklar från Svenska Diabetesförbundet 

Svenska Diabetesförbundet fortsätter vårt kontinuerliga arbete för att säkerställa 

och bibehålla positionen som den mest relevanta och intressanta diabetes-

organisationen i Sverige för medlemmar, givare, medier och beslutsfattare.  

En del i det arbetet är att försöka löpande delta i den offentliga debatten om 

utvecklingen av diabetesvården och livet med diabetes - både regionalt och 

nationellt. Svenska Diabetesförbundet jobbar för att vara en synlig och 

konstruktiv aktör. Sedan förra förbundsbladet har två debattartiklar publicerats:  

Björn Ehlin har diskuterat utvecklingsbehoven i diabetesvården i Region 

Stockholm: https://www.mitti.se/debatt/debatt-sa-behover-region-stockholms-

diabetesvard-utvecklasden-har-

mandatperioden/repvio!lEMGBJcv8hPZpEKN4JRjKQ/ 

Vidare har Ung Diabetes Råd i veckan debatterat behovet av psykosocialt stöd i 

diabetesvården i Dagens Medicin: 

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/unga-med-diabetes-behover-

psykosocialt-stod/ 

https://www.mitti.se/debatt/debatt-sa-behover-region-stockholms-diabetesvard-utvecklasden-har-mandatperioden/repvio!lEMGBJcv8hPZpEKN4JRjKQ/
https://www.mitti.se/debatt/debatt-sa-behover-region-stockholms-diabetesvard-utvecklasden-har-mandatperioden/repvio!lEMGBJcv8hPZpEKN4JRjKQ/
https://www.mitti.se/debatt/debatt-sa-behover-region-stockholms-diabetesvard-utvecklasden-har-mandatperioden/repvio!lEMGBJcv8hPZpEKN4JRjKQ/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/unga-med-diabetes-behover-psykosocialt-stod/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/unga-med-diabetes-behover-psykosocialt-stod/


 

 

 

För närvarande planeras nya opinionsbildningsinsatser runt föräldraenkäten, läs 

mer nedan. Dessutom kommer vi i samband med 14 november också försöka 

publicera debattartiklar både regionalt och nationellt utifrån Diabetesbarometern 

med ett gemensamt budskap.    

 

4. Resultat för föräldraenkäten – över 500 svarade! 

Emma Skepp, sakkunnig  barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet, 

har tagit fram en enkät som nu är avslutad när det gäller inhämtning av svar. 531 

vårdnadshavare med barn i för- eller grundskolan har svarat på enkäten, vilket är 

ett väldigt fint resultat. STORT tack till alla er som har besvarat enkäten och/eller 

genom sociala medier har sett till att vi har fått spridning på enkäten. Det är vi 

mycket tacksamma för! 

Nu förestår ett stort arbete med att analysera alla resultaten. Syftet är att 

etablera en mer samlad bild av hur barn med diabetes har det i sin vardag på 

förskolan och i grundskolan. Genom att ta reda på hur bristerna ser ut, så får 

Svenska Diabetesförbundet större chans att säkerställa att alla barn med 

diabetes får det stöd de har rätt till enligt lag, när de vistas i dessa miljöer.  

Svaren kommer att användas dels till påverkansaktiviteter mot beslutsfattare, 

dels som underlag för att skapa medial uppmärksamhet om dessa viktiga frågor. 

Inte minst i vårt arbete med att få igenom VAB-lagstiftning, så det blir möjligt för 

föräldrar till barn med diabetes att vabba, när de stöttar personal i skolan/ 

förskolan/fritids med vårdåtgärder: Föräldraverksamhet (diabetes.se)          

 

5. Bjud in till seminarium den 14 november 

På Världsdiabetesdagen kommer rapporten för Diabetesbarometern att lanseras. 

Detta gör vi genom att sända ett förinspelat webbseminarium kl. 19.00 den 14 

november. Där berättar vi om de viktigaste resultaten och hör några röster från 

medlemmar som berättar om sina erfarenheter. Vi avslutar med en 

forskarföreläsning som berör de ämnen som Diabetesbarometern tar upp.  

Seminariet kommer att finnas tillgängligt på Facebook och Youtube, samt via 

hemsidan. Det finns alltså möjlighet att samlas den 14 november för att titta på 

seminariet, tillsammans i styrelsen, medlemmar, potentiella medlemmar eller med 

familj, vänner. Det går också att bjuda in till senare tillfälle eller titta på det när 

man vill, i sin helhet eller i delar. Den totala tiden kommer att vara ca 1 timme. 

Vill du göra din röst hörd och berätta om dina erfarenheter i seminariet, hör av dig 

till petra.rizvi@diabetes.se. 

https://www.diabetes.se/om-oss/foraldraverksamhet/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==&_t_q=f%c3%b6r%c3%a4ldrar%c3%a5det&_t_tags=language:sv,siteid:aaf9ca4c-d5a9-4627-8053-94a18f41fb7e&_t_ip=83.251.64.248&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_StandardPage/_41dccb8f-3b7b-4cd8-a11d-eaa226837688_sv&_t_hit.pos=1


 

 

 

6. Beachflaggor på väg till föreningarna 

Nästan 50 föreningar har fyllt i önskemålen kring profilprodukter. Stort tack. Det 

ger oss en möjlighet att bättre förstå behov och önskemål.  

Beachflaggorna är på väg ut till er som beställt. Om er förening inte har beställt så 

finns det ännu möjlighet att få en beachflagga som förbundet står för, maila till 

info@diabetes.se så ordnar vi det. 

De övriga profilprodukterna som ballonger, vattenflaskor, pennor och tygkassar är 

under beställning. Dessa kommer att finnas i butiken för alla att beställa,  och 

även om ni fyllt i formuläret så behöver en beställning göras i butik. Ett 

meddelande kommer till respektive förening när era produkter finns att beställa. 

T-shirt var det inte tillräcklig efterfrågan på för att kunna göra en 

kostnadseffektiv gemensam beställning. Det kommer alltså inte att finnas nya t-

shirts i butiken.  

Däremot var det flera föreningar som efterfrågade kepsar, dessa kommer vi att 

beställa och lägga upp i butiken.  

 

7. Grafiska profilen – instruktion för logotyp 

Manualen för den nya grafiska profilen finns på hemsidan Grafisk profil 

(diabetes.se), där det också ligger en instruktion för hur man lägger in 

föreningslogotypen i tex en Wordmall. Nedladdningsbara logotyper för respektive 

förening finns på er föreningssida. 

Vi stöttar med originalarbete och layout vid framtagande av nytt material. Allt 

nytt som tas fram från och med 1 maj ska vara enligt den nya grafiska 

profilen. Hör av er till info@diabetes.se 

 

8. Dialogmöten 

Under hösten kommer vi anordna dialogmöten på följande teman.  

• Lägerinformation och sammanställning av enkät om förbundets läger samt 

tips och råd inför projektansökningar – 13 oktober kl. 17.00-18.00. 

Teamsinbjudan är utskickad. 

• Information om Världsdiabetesdagen, Diabetesbarometern och 

intressepolitik samt gemensamma grafiska profil och varumärke -  25 

oktober kl.18.00-19.00 

mailto:info@diabetes.se
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/grafisk-profil/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/grafisk-profil/
mailto:info@diabetes.se


• Information/utbildning avseende genomförande av årsmöten samt de 
handlingar som skall beslutas om samt skickas in efter genomfört årsmöte. 
Utbildning i användande av medlemsregistret.  December, datum meddelas 

senare.

• Utbildning i redigering av föreningarnas sidor på diabetes.se -  21 
november (återkommer om tid.)

Inför varje dialogmöte kommer vi skicka ut en inbjudan till postmottagaren i 

föreningen, som skickar vidare till styrelsen i föreningen. 

Regionföreningarnas ordföranden kommer att bjudas in till R21-möte om 

intressepolitik under andra halvan av november. 

9. Ung Diabetes

Häng med på Feel Good Helg i Östersund! 

I höst arrangerar vi i Ung Diabetes en feel good helg i Östersund för personer med 

diabetes. 

Är du mellan 18 till 30 år och är medlem i Svenska Diabetesförbundet är du mer 

än välkommen att hänga med oss på en helg i Östersund tillsammans med andra 

som har diabetes. 

Vi kommer att ha en helg fylld med lugna stunder i spaavdelningen men vi 

kommer också ha fartfyllda aktiviteter som skidor samt andra trevligheter efter 

väder. Helgen kommer att ske med start torsdagen den 17 november och avslutas 

söndagen den 20 november. Låter detta som något som JUST DU BEHÖVER?! Då 

tycker vi att du ska anmäla dig till denna helg. Vi hoppas på att du vill ta chansen 

att få dela erfarenheter och lära känna nya människor med diabetes och samtidigt 

ha en fantastisk helg! 

Övrig information: 

Anmälan öppnar den 26 september Sista anmälningsdag är 9 oktober 2022. När 

anmälningstiden är slut kommer du att bli kontaktad av Ung Diabetes som 

bekräftar att du har fått plats på lägret och ger dig mer information. Preliminärt 

schema för helgen kommer vid bekräftad plats. 

Kostnad för deltagare är 2500 kr och då ingår mat, boende och aktiviteter under 

alla dagar. Resan till och från Östersund betalas av deltagaren själv. 



 

 

 

Anmälan är bindande och betald anmälningsavgift återbetalas ej (Undantag vid 

läkarintyg. Observera dock att den administrativa avgiften på 200 kr ej 

återbetalas). 

 

Mer information och anmälan hittar du här. 

Har ni några frågor kan ni höra av er till oss via mail aktiviteter@ungdiabetes.se 

 

Hoppas vi ses! 

 Amanda Rydén, Ordförande Ung Diabetes råd   

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 28 oktober 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2022 finns här: FS 2021 

(diabetes.se) 

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:  

26/11 och 10/12. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fungdiabetes%2Fvart-arbete%2Faktiviteter%2Ffeelgoodhelg%2F&data=05%7C01%7Cwilma.lindquist%40diabetes.se%7C5e7d30e7f5444630169f08daa1f5b740%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C638000373958148109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2gwgL2AOmXsoE48v5lGlPNaAnhCOpXEJw7iDiEanZfw%3D&reserved=0
mailto:aktiviteter@ungdiabetes.se
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/

