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Björn har ordet 

1. Diabetesmånaden 

Om några dagar startar diabetesmånaden, där vi uppmärksammar Världsdiabetesdagen 

den 14 november. Vad vi planerar nationellt runt Världsdiabetesdagen kan ni läsa längre 

ned i detta nummer. 

Vi vet att ni runt om i landet kommer arrangera olika aktiviteter i samband med 

Världsdiabetesdagen. Fota era aktiviteter och skicka till redaktionen för Allt om Diabetes 

tillsammans med en text om vad ni gjorde, mejla redaktionen@diabetes.se. Era foton 

kan komma att publiceras i Allt om Diabetes, eller i annat material som vi tar fram. 

Tack för att ni engagerar er, sätter diabetes på kartan och ställer frågan “Är du medlem i 

Svenska Diabetesförbundet?”! 

Trevlig läsning! Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet 

 

2. Världsdiabetesdagen – missa inte webbseminariet!  

Samlas den 14 november kl. 19.00 för att titta på webbseminariet från Svenska 

Diabetesförbundet. I studion samtalar Björn Ehlin och vår programvärd Lars Jonsson, 

från Agenda PR om Diabetesbarometern och de lösningsförslag som förbundet 

presenterar. Ansvarig för utredning och påverkan, Flemming Kristensen, presenterar 

Diabetesbarometerns rapport lite närmare och de resultat som är mest intressanta.  



 

 

 

Programmet avslutas med en föreläsning med forskaren Anders Rosengren, som ger en 

bild av varför motivation kan vara svårt och vad man kan göra för att hålla uppe den på 

lång sikt. Vi har också samlat in röster och hälsningar från medlemmar som bland annat 

berättar om sin syn på diabetesvården.  

Seminariet kommer att finnas tillgängligt från och med 19.00 på Facebook och Youtube, 

samt via hemsidan. Den totala tiden kommer att vara ca 1 timme. Programmet kommer 

att vara tillgängligt även efter den 14 november.  

 

3. Nu släpps Diabetesbarometern   

Under en lång period har vi nu analyserat de resultat, som kom in via den enkät som 

många av er säkert besvarade i juni. Vi har i den analysen även kompletterat med 

mängder av statistik från Nationella Diabetesregistret för att nu till slut kunna 

presentera hela undersökningen Diabetesbarometern 2022 i samband med 

Världsdiabetesdagen.  

Arbetet har redan resulterat i en rad delrapporter och debattartiklar runt olika ämnen 

inom diabetesvården som du läsa mer om här: Rapporter (diabetes.se) Senast skrev 

Björn Ehlin en debattartikel i Altinget, som riktade sig till socialutskottet i riksdagen. 

I lanseringen av Diabetesbarometern kommer vi i likhet med tidigare rapporter dels att 

göra mediala utspel på den nationella nivån, dels att försöka skapa  uppmärksamhet på 

regional nivå bland annat via debattartiklar med regionala siffror. Därmed blir vi 

tillsammans en stark opinionsbildningsaktör, som kan visa på styrkan av ett förbund som 

finns i hela Sverige och jobbar för en bättre vård. 

 

4. Vad händer nu efter föräldraenkäten? 

I förra numret av förbundsbladet berättade vi om den enkäten som Emma Skepp, 

sakkunnig  barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet, har tagit fram. Målet 

med den är att få en mer samlad bild av hur barn med diabetes har det i sin vardag på 

förskolan och i grundskolan.  

Analysen av denna fortgår och det finns redan utkast till en rad delrapporter inom 

områden som vi kommer att använda i vårt påverkansarbete. Vi kommer dels att rikta 

påverkansinsatser mot beslutsfattarna i riksdagen för att fortsätta påtryckningarna för 

att få till lagstiftning runt vård av barn (VAB) för vårdnadshavare, när de stöttar personal 

i skolan/ förskolan/fritids med vårdåtgärder. Häromveckan besvarade vi en remiss på 

temat: 221014_svenska_diabetesforbundet_remissvar_vab_sou_2022_31.pdf 

https://www.diabetes.se/aktuellt/intressepolitiskt-arbete/rapporter/
https://www.diabetes.se/contentassets/1689f7d2b6204a478b0e27e631983209/221014_svenska_diabetesforbundet_remissvar_vab_sou_2022_31.pdf


 

 

 

I tillägg till detta kommer vi även att försöka genomföra en rad 

opinionsbildningsinsatser, så att dessa frågor blir synliga i samhällsdebatten. Dels för att 

öka allmänhetens förståelse för hur det är att ha ett barn med diabetes, dels för att 

skapa synlighet för Svenska Diabetesförbundets bild av de utmaningar och lösningar 

som finns inom området. Därmed skapas förhoppningsvis även ett medialt tryck för att 

få till förändring via politiken för vårdnadshavare till barn med diabetes.  

 

5. Nyhetsbrev till medlemmar! 

Inför Världsdiabetesdagen kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev från förbundet till alla 

medlemmar som registrerat sin e-post adress (ca 12 000). Brevet kommer att informera 

om de nationella aktiviteter som pågår. Det första numret innehåller bland annat 

information om seminariet på Världsdiabetesdagen, Diabetesbarometern och 

Diabeteslabbet.  

För de medlemmar som inte registrerat eller uppdaterat sin e-postadress hänvisar vi till 

E-postadresser (diabetes.se) . Ett nyhetsbrev till medlemmar från förbundet kommer att 

skickas ut 4-6 gånger per år. 

 

6. Öppet brev till Sjukvårdsminister Acko Anckarberg!  

Vi har tidigare lyft fram vikten av att Svenska Diabetesförbundet fortsätter arbetet för 

att löpande vara den mest relevanta och intressanta (med ny kunskap och nya lösningar) 

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

När det gäller sistnämnd grupp passade vi på att uppmärksamma att Sverige 

häromveckan fick en ny regering och inte minst en ny sjukvårdsminister. Vi skrev ett 

öppet brev till Acko Ankarberg för att välkomna henne till jobbet och visa vilka områden 

vi främst ser möjligheter för samarbete. Vi passade också på att lyfta några av våra 

lösningsförslag till en bättre svensk diabetesvård: Öppet brev till Sjukvårdsministern 

(diabetes.se)    

Wilma Lindquist, som bland annat jobbar med vår närvaro i sociala medier, skapade bra 

och intresseväckande inlägg som fick fin uppmärksamhet i samband med 

presentationen av den nya regeringen. Och viktigast av allt – ett av målen med denna 

opinionsbildningsaktivitet – så uppmärksammade den nya sjukvårdsministern inlägget 

på Instagram. Vi hoppas på ett möte inom snar framtid.  

 

7.  Premiär för Diabeteslabbet Podcast 

https://www.diabetes.se/medlem/medlemsformaner/e-postadresser/
https://www.diabetes.se/aktuellt/oppetbrev/
https://www.diabetes.se/aktuellt/oppetbrev/


 

 

 

Äntligen är den här, Diabeteslabbet, forskningspodden om diabetesforskning från 

Svenska Diabetesförbundet. Under första säsongen hälsar podden bland annat på i 

labbet där människors egna stamceller programmeras om för att börja producera 

insulin, och pratar med forskaren som kan förklara varför vissa får typ 2-diabetes och 

andra inte. För att läsa mer om och lyssna på de olika avsnitten Diabeteslabbet Podcast. 

Vi önskar trevlig lyssning! Sprid gärna!  

 

8. Svenska Diabetesförbundet fyller 80 – vi behöver din röst! 

2023 firar vi att Svenska Diabetesförbundet fyller 80 år med ett "grattisnummer" i Allt 

om Diabetes. Genom åren har förbundet drivit och vunnit många viktiga frågor som 

förändrat livet för alla som lever med diabetes. 

När förbundet bildades kunde personer med diabetes inte få fast, statlig tjänst med 

pensionsrätt, försäkra sig eller ta körkort. Vissa personer fick vända sig till fattigvården 

för att få sitt livsviktiga insulin. Rätten till fritt insulin är en politisk kamp som förts och 

försvarats i decennier. 

Minns du hur det var när människor med diabetes inte kunde få jobba som brevbärare 

eller lärare? 

Var du en av dem som kunde få ta körkort? Har du själv deltagit i kampen för fritt 

insulin, eller minns du hur det var när vissa fick betala själva? 

För ni en kamp i dag för något ni vill förändra på lokalnivå? 

Finns det bilder hos er lokalförening som kan vara roliga för fler att se? 

 

Vi söker medlemmarnas röster som både minns tidigare vinster och kämpar för framtida 

segrar. 

Mejla redaktionen senast 25 november på redaktionen@diabetes.se. 

 

 

9. Nya profilprodukter snart i butik  

Snart finns fler profilprodukter i butik.diabetes.se . Tyvärr försenades beställningarna, 

avsikten var självklart att dessa skulle komma till butik i god tid före den 14 november, vi 

ber om ursäkt för att det inte blev så.  

https://www.diabetes.se/aktuellt/diabeteslabbetpodcast/
mailto:redaktionen@diabetes.se


 

 

 

Ballonger, pennor, kepsar och kundvagnspollett kommer att finnas, enligt prognos från 

leverantören, den 10 november i butiken. Särskilt meddelande till föreningarna kommer 

när det går att beställa. 

Sedan tidigare finns bland annat armband, dekal, dextrosol och pins i butiken. 

Beachflaggor beställs via info@diabetes.se för de föreningar som inte tidigare gjort 

beställning.  

 

10. Dialogmöten 

Under hösten kommer vi anordna dialogmöten på följande teman.  

• Utbildning i redigering av föreningarnas sidor på diabetes.se - 21 november 

18.00-20.00.  

• Information/utbildning avseende genomförande av årsmöten samt de 

handlingar som skall beslutas om samt skickas in efter genomfört årsmöte. 

Utbildning i användande av medlemsregistret -  14 December 17.00 - 18.00. 

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. 

För att se inspelning Dialogmötet den 25 oktober om varumärke, världsdiabetesdagen 

och påverkansfrågor - maila till info@diabetes.se 

 

11. Ung Diabetes 

Diabeteshösten är här! 

Hösten smög sig på fortare än anat och Ung Diabetes arbete är i full gång igen.  

Vi har redan hunnit med att ha rådsmöte samt Kick-off för våra ambassadörer. 

Dessutom har vi satt igång en rekryteringsprocess för nya rådsmedlemmar och vi ser 

också mycket fram emot blåa november och vår Feel good-helg.  

  

Kick-off för våra lokala ambassadörer  

Den 16-18 september träffades fem utav våra lokala ambassadörer tillsammans med 

representanter från Ung Diabetes råd på kansliet för Kick-off. Helgen gick till stora delar 

ut på teambulding och att ambassadörerna skulle få lära känna varandra men blandades 

också med föreläsningar, information om Svenska Diabetesförbundet/Ung Diabetes och 

mailto:info@diabetes.se


 

 

 

olika workshops. En väldigt inspirerande helg som vi hoppas bidrog till att 

ambassadörerna nu känner sig taggade på att påbörja sitt uppdrag!    

  

Förlängd anmälan till Feel good-helg 

Det finns fortfarande platser kvar till vår Feel good-helg den 17-20 november. Häng med 

oss till Östersund för spa, skidåkning, vinterbad, härlig gemenskap och mycket annat. Läs 

mer här: https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/aktiviteter/feelgoodhelg/ 

Anmälan stänger den 31 oktober.  

  

Ung Diabetes söker nya rådsmedlemmar!  

Genom Ung Diabetes råd får du chansen att ingå i en fantastisk gemenskap där arbetet 

är både roligt och värdefullt, likväl för dig själv som för andra. Vi letar efter dig som är 

intresserad av ideellt engagemang och vill göra livet lättare för unga med diabetes. Är du 

mellan 15-30 år, vill hjälpa oss utveckla vår organisation och fånga upp 

diabetesengagemang i hela landet? Då är du varmt välkommen att söka!  

Ansök senast den 30 oktober  

Läs mer och ansök här: https://www.diabetes.se/ungdiabetes/lokalt/radsmedlem/ 

 Ha en bra Diabetesmånad så hörs vi snart igen! 

 

Hoppas vi ses! 

Amanda Rydén, Ordförande Ung Diabetes råd   

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 9 december 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

OBS - för att ytterligare sprida förbundsbladet till förtroendevalda kommer vi från och 

med 2023 att skicka förbundsbladet även till ordförande, kassör och sekreterare i 

respektive förening. Uppdatera vilka som är förtroendevalda och deras mailadresser i 

Diab/medlemssystemet alternativt kontakta medlemsservice@diabetes.se 

 

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2022 finns här: FS 2022 

(diabetes.se) 

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%7Cc860a7441f9e41e84b7a08dab5239c6f%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C638021461859954824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiqqO61Dnv3qkcrD60dRKYmNL%2FGir6AyR%2Bye%2FnYIjF0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fungdiabetes%2Flokalt%2Fradsmedlem%2F&data=05%7C01%7Cwilma.lindquist%40diabetes.se%7Cc860a7441f9e41e84b7a08dab5239c6f%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C638021461859954824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d2BzJY8KH6cZwIg7YGBXCKoU5MhCt18WvKkoR5ymxdo%3D&reserved=0
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
mailto:medlemsservice@diabetes.se
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2022/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2022/


 

 

 

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:  

26/11 och 10/12. 
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