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Verksamhetsberättelse 2015 

2015 – riksstämmoår, analys och uppvarvning 

Vi kan nu blicka tillbaka mot Diabetesförbundets 73:e verksamhetsår, som på många sätt 

har varit ett lyckat år. Vid riksstämman i maj beslutades om ett nytt idéprogram och 

gjordes vissa förändringar i stadgan. Förbundsordföranden omvaldes för ytterligare tre år, 

några nya och några omvalda ledamöter tog plats i förbundsstyrelsen. Tillsammans med 

den verksamhetsplanering som förbundsstyrelsen och förbundskansliet gemensamt 

arbetat fram har vi nu styrande dokument för organisationen som tar fasta på våra 

viktigaste uppgifter och gemensamma budskap, och som lyfter fram våra stora 

utmaningar.  

En av dessa är medlemstrenden, där det medlemstapp vi kunnat se nu har planat ut. Flera 

åtgärder har vidtagits för att på ett systematiskt sätt samla in fakta, analysera och ta sig 

an bland annat medlemsfrågan. Exempel på detta är omvärldsanalys och 

medlemsundersökning som gett oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet. 

Förbundsstyrelsens ansats inför framtiden är att detbåde är viktigt och nödvändigt att 

våga tänka nytt och att på ett ansvarstagande sätt genomföra pilotsatsningar och projekt. 

På så sätt utvecklar vi Diabetesförbundet till ett än mer modernt och attraktivt 

medlemsförbund. 

Mycket kraft har under året lagts på en av förbundets käraste ägodelar, tidningen. Allt om 

Diabetes, som lanserats i början av 2016, är det första synliga tecknet på hur vi utvecklar 

oss. Det pågår också en ständig utveckling vad gäller andra medlemsförmåner, stöd till 

forskning, samarbeten och kunskapshöjande kampanjer. Trots allt det utvecklingsarbete 

som pågår kan vi glädjande nog konstatera att 2015 varit ett lyckosamt år även 

beträffande förbundets ekonomi, som är sund och stabil. Tillsammans fortsätter vi nu 

arbetet för att bli en ännu större och starkare medlemsorganisation, som gör fler 

människor och beslutsfattare varse om diabetes och diabetesfrågorna. 

  

Fredrik  Löndahl                                            Cecilia Gomez 

Förbundsordförande                                   Förbundsdirektör 
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Diabetesförbundets påverkansarbete och kunskapsspridning 

Under verksamhetsåret 2015 har förbundet bland annat arbetat med: 

Tidningen Diabetes blir Allt om diabetes – och ännu bättre 

Tidningen Diabetes utkom under 2015 med sex nummer och är en mycket uppskattad 

medlemsförmån. Under året genomfördes ett omfattande projekt för att utveckla 

tidningen, som i och med detta byter namn till Allt om Diabetes. Utveckling av tidningen 

syftar till att modernisera tidningen, möta medlemmarnas törst efter kunskap, nyheter 

om forskning, berättelser om livet med diabetes och tips och erfarenheter från andra, 

samt att tydligare synliggöra och driva förbundets påverkansarbete. 

Diabetes i skolan – en populär föreläsningsturné 

Under hösten 2015 arrangerade Svenska Diabetesförbundet föreläsningsturnén ”Diabetes 

i skolan” efter ett initiativ av den engagerade medlemmen Malin Nyman, förälder till ett 

barn med typ 1-diabetes. Föreläsningen riktade sig till föräldrar, skolpersonal och politiker 

på sex orter i Sverige (den sista i januari 2016); Umeå, Örebro, Uppsala, Karlstad, Eslöv 

och Göteborg. Syftet var att belysa barnens med typ 1-diabetes situation och behov av 

stöd i skolan med föreläsare som Malin Nyman, själv diabetesförälder, Stig Mattson, 

dietist och ett antal forskare inom området som varit med och tagit fram studien 

”Diabetes i skolan” tidigare under året. I samarbete med de lokala föreningarna blev 

föreläsningarna en succé. Så gott som samtliga av besökarna var som helhet mycket 

nöjda med evenemanget. 

Högt tryck på Diabetesförbundets kunskapsspridning 

Diabetesförbundets informationsmaterial var under 2015 fortsatt uppskattat och 

välbeställt. Totalt genomfördes 4 488 beställningar i vår webbutik med allt mellan enstaka 

varor till flera hundra broschyrer per beställning. Nytt material för året var broschyren 

”Hitta din motivation! Motion för dig med typ 2-diabetes” med fakta, tips och inspiration 

samt intervjuer med fem personer som på olika sätt är aktiva i sin vardag med typ 2-

diabetes. Nytt material var även ”Diabetes i skolan” – en större omarbetning och 

sammanslagning av tidigare broschyrer på samma tema. Samtliga nya broschyrer finns 

också tillgängliga digitalt, för ökad spridning. 

På förbundets webbplats, www.diabetes.se, hittar besökare information både om 

diabetes och om det arbete som Diabetesförbundet gör. Störst intresse och flest 

besökare hade sidorna med fakta kring diabetes och om olika aspekter av att leva med 

sjukdomen. 

Sociala medier är viktiga kanaler I Diabetesförbundets arbete att nå ut till både allmänhet 

och medlemmar samt i opinionsbildande syfte. Diabetesförbundets Facebooksida följs av 

cirka 4500 personer, en fortsatt ökning mot tidigare år. Också Ung Diabetes Facebooksida 

fortsatte under året att öka och har nu cirka 2300 följare. Ung Diabetes arbetar också 

framgångsrikt med Instagram. Förbundet använder också Twitter, främst i syfte att nå 

opinionsbildare och beslutsfattare. 
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Påverkansarbete genom samarbeten och opinionsbildning 

Tillfällig föräldrapenning (VAB) 

Försäkringskassan har tagit ett nytt ställningstagande som innebär en tuffare 

regeltolkning. Ställningstagandet innebär att vårdnadshavare till barn med diabetes nekas 

tillfällig föräldrapenning när skolpersonal ska utbildas i barnets behandling, eller om 

diabeteskunnig ordinarie personal i förskola/skola är sjuk eller borta. Diabetesförbundet 

påbörjade under slutet av året ett påverkansarbete i denna fråga genom kontakt med 

Försäkringskassan, barnläkarföreningen, möte med Ewa Örtqvist samt genom att skriva 

en nyhetsartikel och vara aktiva på sociala medier. 

SIS – Kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg 

Diabetesförbundet har deltagit i det fortsatta arbetet med att arbeta fram en svensk 

standard för kvalitet i omvårdnad och omsorg för äldre personer med omfattande behov 

på omsorgsboenden och i hemtjänsten.  Arbetet med standarden har under året avslutats 

och har lanserats i form av seminarier, utbildningar och artiklar i tidningar. Standarden är 

den första i sitt slag och den har rönt stort intresse. Arbetsgruppen kommer även i 

framtiden kallas samman när det blir aktuellt med revidering av standarden. 

Körkort. Under året har vi arbetat med följande frågor: 

 Synfältsprövningar, att även körförmåga ska testas. Att körsimulator ska 

användas innan ärendet kommer till ansökan om dispens och att kostnaden ska 

rymmas inom högkostnadsskyddet. 

 Arbetsgruppen om synfältsskador, har haft ett möte då arbetsgruppen träffade 

Transportstyrelsen för diskussion om dispensfrågor.  

 Hypoglykemi, att risken ska bedömas individuellt och att riktlinjerna ska 

revideras. Tekniska hjälpmedel ska göra det möjligt att behålla c-körkort vid typ 1 

diabetes. Inom EU pågår en diskussion om förändringar av det EU-direktiv som 

reglerar medicinska krav för körkortsinnehav, något som Diabetesförbundet noga 

följer och lämnar synpunkter kring. 

Jämlik tillgång till hjälpmedel:  

Sedan ett par år tillbaka ingår inte längre insulinpumpar och system för kontinuerlig 

blodglukosmätning (CGM) i den statliga läkemedelsförmånen. Istället har landstingen 

numera ansvaret. Diabetesförbundet har under året fortsatt att bevaka utvecklingen över 

landet, samt drivit frågan om att tekniska hjälpmedel ska vara tillgängliga utifrån 

individens behov, för att så långt möjligt säkerställa en jämlik tillgång över hela landet. 

Arbetet har bedrivits genom nyhetsartiklar och seminarier, men också inom ramen för 

Nationella programrådet för diabetes. 

Nationella programrådet för diabetes, NPR 

Diabetesförbundet är representerat i det nationella programrådet för diabetes inom 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rådet arbetar för en mer jämlik och 

kunskapsbaserad diabetesvård. Syftet är att fler personer med diabetes ska få tillgång till 
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bästa möjliga vård oavsett var i landet man är bosatt. Under året har rådet haft 6 möten 

och arbetat med följande frågor: 

 Riktlinjer och nationellt vårdprogram för insulinpumpar och CGM. Stöd och 

spridning av kunskapsunderlagen.  

 Komplettering av behandlingsstrategier och vårdprogram för 

munhälsa/tandhälsa.  

 Kulturanpassning av nationellt utbildningsmaterial.  

 Stöd och kvalitetssäkring kring e-hälsa, respektive prevention och 

sjukdomsförebyggande metoder.  

 En arbetsgrupp för att sätta upp kriterier för upphandling av insulinpumpar och 

CGM. Diabetesförbundet har bidragit med kontakter från Föräldrarådet och Ung 

Diabetes till denna grupp.  

 Har bevakat Region Skånes arbete med att utifrån kriterier certifiera 

vårdcentraler.  

 Undersöker behovet av webbutbildning av skolpersonal för barn med diabetes i 

förskola/skola. 

Nationella Diabetesregistret, NDR 

Diabetesförbundet samarbetar och stödjer registret vars syfte är att utveckla och säkra 

diabetesvårdens kvalitet. Förbundsordföranden ingår i NDR:s styrgrupp. NDR är ett 

ledande nationellt kvalitetsregister och pedagogiskt förbättringsverktyg att använda i den 

fortlöpande kvalitetsprocessen vid olika vårdenheter. Under året har arbetet med PROM-

enkäten (Patient Reported Outcome Measure, Patientrapporterade utfallsmått) fortsatt 

och det pågår test av frågeformulären.  

Prima primärvård 

Projektet "En väl fungerande primärvård för personer som har kroniska sjukdomar" 

startades 2014 och är en del i regeringens handlingsplan ”Nationell strategi för att 

förebygga och behandla kroniska sjukdomar”. Diabetesförbundet deltar tillsammans med 

Reumatikerförbundet, Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung i arbetet 

som samordnas av Handikappförbunden. Projektet ska lyfta framgångsfaktorer som 

kännetecknar en bra primärvård utifrån ett patientperspektiv. Under 2015 har man 

genomfört sex fokusgrupper och utifrån dessa intervjuer har 10 övergripande förslag till 

kriterier lyfts fram som tänkbara framgångsfaktorer för patienter och vårdprofessionen 

att samarbeta om för att erbjuda patienter med kroniska sjukdomar bästa möjliga vård. 

Förslagen handlar om, Gott bemötande, Fast vårdkontakt, Strukturerad patientutbildning, 

Specialistutbildad personal, Intern och extern interprofessionell samverkan, 

Läkemedelsgenomgångar, Behandlingsplan, Teknisk modernisering, 

Livsstilsrådgivning/prevention och Psykiska ohälsa och psykosocialt stöd. Dessa förslag 

kommer att formas till ett diskussionsmaterial som kan användas av organisationer som 

arbetar med funktionsnedsättningar ute i landet. Projektet fortskrider under 2016 och då 

ska materialet testas. Syftet är att materialet ska byggas ut till seminarier och 

utbildningstillfällen där patientorganisationer och vårdpersonal kan samverka om 

utvecklingen i primärvården. Projektet kommer att slutrapporteras under 2016. 
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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd 

Förbundsordföranden är ledamot i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd, 

utsedd av regeringen. Insynsrådets uppgift är att vara rådgivande till myndighetens 

generaldirektör, företräda medborgarna och utöva allmänhetens insyn i verksamheten. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström besökte 

Diabetesförbundets riksstämma där hon höll en föreläsning om myndighetens arbete. 

Remissyttranden 

Under 2015 har förbundet lämnat remissyttranden i följande frågor: 

 Utbildningsdepartementet: Promemorian Vissa skollagsfrågor Del 2 

 Socialstyrelsen: Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd och beslut om 

behandling 

 Socialdepartementet: Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) 

 Läkemedelsverket: Att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid 

generiskt förskrivning  

 Socialdepartementet: Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt 

klagomålsystem i hälso-och sjukvården SOU 2015:14.  

 Socialdepartementet: Barns och ungas rätt till tvångsvård. Förslag till ny LVU 

 Socialdepartementet: Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter samt 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa 

tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård SOU 2015:76. 

Diabetesförbundet arbetar för att uppmärksamma diabetes 

Europas största vetenskapliga konferens kring diabetes, EASD, genomfördes under året i 

Stockholm. I samband med konferensen samarbetade Diabetesförbundet med andra 

aktörer i ett antal kringaktiviteter i syfte att väcka uppmärksamhet utåt. Till exempel 

spred förbundet information om, och efterlyste deltagare till, ett ideellt initiativ att cykla 

från Wien till Stockholm, eller delar av sträckan, för att belysa vikten av fysisk aktivitet vid 

diabetes. Diabetesförbundet var också samarrangörer av ett löplopp, EASD 5K run, med 

start och mål på Stockholms stadion – även det med syfte att öka kännedomen om 

diabetes och om fysisk aktivitet, för att minska risken för komplikationer, och i 

sjukdomsförebyggande syfte. 

I samband med Världsdiabetesdagen gjorde Diabetesförbundet ett samarbete med 

Flygbussarna. Förbundets medarbetare och ideellt anlitade diabetessjuksköterskor stod 

på Cityterminalen med målet att få både Flygbussarnas personal, resenärer och allmänhet 

att tänka till kring riskfaktorer och livsstil för att undvika att drabbas av typ 2-diabetes. 

Sammanlagt 232 blodsockertester genomfördes under dagen. I samband med eventet 

gjordes också PR-arbete för ökad synlighet. 

Ett flertal uttalanden och debattartiklar har under året publicerats i tidningar och 

ordföranden har även deltagit i nyhetsinslag i radio och tv i förbundets påverkansfrågor. 

Ordföranden har också deltagit i TV4:s morgonsoffa. 

Under Almedalsveckan har förbundsordföranden tillsammans med representanter för 

Ung Diabetes och förbundskansliet deltagit i flera seminarier, samtal och aktiviteter.  
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Riksstämma 2015 

2015 var ett riksstämmoår. Under helgen den 22-24 maj samlades 181 ombud från 

föreningarna tillsammans med förtroendevalda på den centrala nivån och 

förbundskansliet i Stockholm för att granska och besluta om de tre gångna åren, behandla 

66 motioner och blicka framåt genom strategiska inriktningsbeslut av olika slag. Ett antal 

motioner från föreningar och enskilda medlemmar vann stämmans bifall, däribland 

införande av medlemskort och framtagande av en marknadsföringsstrategi. Nytt för i år 

var att ett antal externa gäster bjudits in som också höll kortare anföranden. Ordföranden 

i Internationella Diabetesfederationen (IDF), Sir Michael Hirst, höll en gripande 

föreläsning kring sitt engagemang i diabetesrörelsen och situationen i världen. Inbjudna 

föreläsare var även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia 

Wallström och ordföranden i Svensk Förening för Diabetologi, Mona Landin-Olsson. 

Därutöver deltog IDF:s kanslichef (CEO) Dr Petra Wilson och företrädare för de nordiska 

systerorganisationerna i stämman som inbjudna gäster. 

Ung Diabetes råd (UD)        

Under 2015 har Ung Diabetes råd arbetat för att göra vardagen lättare för unga med 

diabetes genom att: 

 Skapa mötesplatser, både virtuellt och i verkliga livet 

 Vara en röst för personer med diabetes i samhället 

 Sprida kunskap och information om diabetes 

 Fungera som ett råd till förbundsstyrelsen 

 Vara ett stöd till lokalföreningarna 

 Samarbeta med sjukvården 

 Uppmärksamma diabetessituationen i världen 

 Arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i diabetesfrågan 

Ordförande för Ung Diabetes råd har under 2015 varit Cajsa Linberg. Camilla Schieche var 

vice ordförande fram till februari 2015, då Jenny Pettersson (fd ordförande i Ung Diabetes 

råd 2011-2014) tog över. Ordföranden och/eller vice ordföranden har deltagit på 

förbundsstyrelsens och presidiets sammanträden i den utsträckning det varit möjligt. 

Ordförande för Ung Diabetes sitter också med i juryn för två olika idrottstipendium, ett 

förbundsinternt och ett externt. Under 2015 har rådet haft fyra rådsmöten. Arbetet i 

rådet är uppdelat så att varje rådsmedlem har ansvar för ett specifikt område, exempelvis 

läger och aktiviteter, digitala medier eller Ung Diabetes lokalt. För att skapa en mer 

långsiktig verksamhet har även en treårig strategi för Ung Diabetes arbete tagits fram. 

Ung Diabetes Lokalt 

Syftet med Ung Diabetes Lokalt (tidigare Lokala Ung Diabetes) är att unga människor med 

en vilja att påverka och förändra ska kunna engagera sig på lokal nivå för att (exempelvis 

tillsammans med lokalföreningarna) kunna erbjuda fler mötesplatser och arrangemang än 

vad rådet kan erbjuda. Ung Diabetes råd fungerar som bollplank och hjälper till att skapa 

förutsättningarna för ett engagemang på lokal nivå. 
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Under 2015 har Ung Diabetes arrangerat en utbildningshelg (kick-off) för våra 

medlemmar, som ersätter ett av de årliga lägren. Tillsammans med de aktiva från kick-

offen finns idag totalt 19 lokalt engagerade inom Ung Diabetes Lokalt. Under 2015 

anordnade Ung Diabetes ett ungdomsläger för medlemmarna i ålder 15-18 år med 20 

deltagare. 

Livets Gång 

Livets Gång syftar till att sprida kunskap om diabetes och Diabetesförbundet i hela 

Sverige, samtidigt som det samlar in pengar till förbundets forskningsfond 

Diabetesfonden och IDF:s Life for a Child. Life for a Child är ett internationellt program 

som hjälper barn i utvecklingsländer att få tillgång till medicin och hjälpmedel. Under 

2015 samlades totalt 32 032 kr in, vilket är en ökning med 9577 kr från 2014. 

Samarbete med diabetesmottagningar 

Ung Diabetes har ett stort kontaktnät där majoriteten av Sveriges diabetessjuksköterskor 

ingår. Vi strävar efter ett ömsesidigt utbyte bland annat genom vårt 

mottagningsformulär, hjälpteamet till tjänsten Diabeteskompis, vår kick-off samt våra 

ungdomsläger, där det alltid finns sjuksköterskor på plats.  

Påverkansarbete 

Ung Diabetes påverkansarbete är menat att komplettera förbundet och Nationella 

Diabetesteamets arbete, och under 2015 har rådet framförallt arbetat med frågan om 

övergången mellan barn- och vuxenvården.  Under våren 2015 genomfördes en kampanj 

med förslag om ungdomsmottagningar för diabetes, som fick stort genomslag i media och 

backades upp av både moderförbundet, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk 

Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. 

Internationellt samarbete 

I augusti deltog Cajsa Lindberg och Joanna Olsson på det nordiska mötet som hölls i 

Tampere i Finland. Rådet hade sitt andra rådsmöte tillsammans med norska Ungdiabetes. 

Joanna Olsson medverkade på IDF Europas ungdomsläger i Nederländerna där fokus låg 

på att inspirera framtida ledare inom diabetes. Cajsa Lindberg, Jenny Petersson och Stina 

Mauritzon reste i slutet av november till Vancouver för att delta på 

Världsdiabeteskongressen och IDF:s ledarskapsprogram för unga ledare, Young Leaders in 

Diabetes. Cajsa Lindberg valdes där till ordförande för Young Leaders in Diabetes. 

Föräldrarådet 

Det ställs allt högre krav på föräldrar i och med den ökade egenvård som krävs för att 

barn med diabetes ska kunna vara friska så länge som möjligt. Det krävs också mycket 

kraft och energi för att barnet ska få den vård det behöver i skola och omsorg, samt för 

att mota fördomar som möter barnet i samhället. Svenska Diabetesförbundet har 

uppmärksammat detta och dragit slutsatsen att ökade insatser behövs för att förbättra 

situationen för barn med diabetes och deras familjer. De som har mest kunskap om detta 
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är föräldrarna och de är därför en viktig resurs i förbundets påverkansarbete mot olika 

myndigheter. 

Föräldrarådets uppgifter är: 

 att fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i frågor som gäller 

 barn med diabetes och deras närstående 

 att uppmärksamma förbundet om viktiga frågor som gäller barnens och 

 familjernas situation, både när det gäller vård- och socialpolitiska frågor 

 att föra vidare erfarenheter av arbete med familjer med diabetes 

 att tillsammans med förbundet kunna representera i olika sammanhang där 

frågor som är viktiga för barn med diabetes och deras närstående berörs. 

Rådet har under verksamhetsåret 2015 bestått av åtta ledamöter, från olika delar av 

landet. Föräldrarådet har haft två träffar under 2015 där olika frågor har diskuterats 

såsom enkäten ”Barn i skolan”, vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning (VAB) och 

föreläsningsserien ”Diabetes i skolan”.  

Två ledamöter deltog tillsammans med Diabetesförbundet i Specialpedagogiska 

skolmyndighetens konferens för personal i skolan den 23 september 2015. Konferensen 

berörde barn och ungdomar med medicinska funktionsnedsättningar varav typ1-diabetes 

var en av diagnoserna. En ledamot deltar som representant i Nationella 

barndiabetesregistret, SWEDIABKIDS.  

Föräldrarådet har även haft en central roll i förbundets arbete med en skrivelse till 

Skolinspektionen som berör information om typ 1-diabetes hos barn och ungdomar för 

att öka kunskaperna om deras behov av stöd och hjälp i skolan för att de ska kunna delta i 

skolarbetet på lika villkor som andra barn. Föräldrarådet bidrar även med synpunkter på 

de av förbundets remissvar som berör barn och ungdomar. 

Betydande samarbeten 

Nationella Diabetesteamet 

Diabetesförbundet har också ett nära, löpande samarbete med vårdprofessionerna 

genom Nationella Diabetesteamet (NDT). Teamet träffas löpande för att utbyta 

information och diskutera gemensamma frågor. Under 2015 genomförde NDT en 

uppföljande enkät om "Diabetes i skolan" (den första undersökningen genomfördes 2008) 

som väntas bli publicerad under 2016. Den gemensamma Blåboken har fått fortsatt 

spridning och gemensamma seminarier genomfördes under såväl Almedalsveckan som på 

Världsdiabetesdagen, denna gång i Göteborg. 

Nationell plattform för jämlik hälsa och vård 

Förbundet deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Nationella Plattform för 

jämlik hälsa och vård, ett samarbete med myndigheter och organisationer.  Syftet med 

plattformen är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda 

skillnader i hälsa, bemötande och tillgång på vård. Förbundet deltar i FASS referensgrupp 

som representant för patientorganisation. 
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Handikappförbunden 

Diabetesförbundet är medlem i Handikappförbunden. Förbundet samarbetar både med 

Handikappförbundets centrala organisation och enskilda andra handikappförbund i 

specifika frågor och nätverk såsom: 

 Nätverk för Barn, familj och skola 

Nätverket har haft 4 möten där man tagit upp remissfrågor, olika barnprojekt 

som drivs i de olika organisationerna. Samråd finns med Skolverket, 

Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnombudsmannen.  

 Nätverk jämlik Hälso- och sjukvård 

Samarbete genom kunskapsinhämtning och diskussioner som berör hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Nätverket har haft 4 möten, man tagit upp och bl a diskuterat 

remissfrågor och den nya patientlagen. Inbjudna föreläsare/gäster från 

Vårdanalys och Socialstyrelsen har lyft olika intressanta projekt och rapporter. 

 Europaforum 

Nätverk för påverkansfrågor på EU-nivå.  

Nordiskt samarbete 

Förbundet har ett nära samarbete med diabetesorganisationerna i de övriga nordiska 

länderna. Syftet är erfarenhets- och kunskapsutbyte. Under 2015 hölls ”Nordiskt Forum” 

på finska diabetesförbundets Diabetescenter utanför Tammerfors. Från förbundet deltog 

första vice ordförande Hannah Helgegren, Cajsa Lindberg och Joanna Olsson från Ung 

Diabetes samt Cecilia Gomez och Petra Westerberg från kansliet. På agendan stod frågor 

som marknadsföring, medlemsrekrytering, körkortsfrågan och ungt engagemang. 

Internationella diabetesfederationen, IDF 

Svenska Diabetesförbundet är medlem i internationella diabetesfederationen, IDF. IDF 

bedriver ett aktivt påverkans- och kunskapsspridningsarbete gentemot organ som bland 

annat EU, WHO och FN. Under 2015 deltog Diabetesförbundet i IDF International 

Diabetes Congress i Vancouver, Canada.  

Samarbeten med läkemedels- och hjälpmedelsföretag 

De tekniska hjälpmedlen och tillgången till läkemedel av hög kvalitet är livsviktiga frågor 

för personer med diabetes. Därför samarbetar Diabetesförbundet med läkemedels- och 

hjälpmedelsindustrin när det är påkallat utifrån förbundets mål för verksamheten. 

Samarbetsprojekt regleras i avtal och med grunden i förbundets policy för sådana 

samarbeten.   

Medlemmarna – grunden för verksamheten 

Förbundets medlemmar utgör grunden för Diabetesförbundet och det påverkansarbete 

som bedrivs. Även om Diabetesförbundet, liksom många liknande medlemsförbund, har 

en utmaning i ett minskande medlemsantal, visar årets resultat att nedgången planat ut. 

Vid utgången av 2015 hade Diabetesförbundet 21 998 medlemmar, vilket är en minskning 

med 211 medlemmar jämfört med verksamhetsåret 2014, då tappet var ca 750 st. 
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Diabetesförbundet bestod vid verksamhetsårets slut av 91 lokalföreningar och 19 

länsföreningar. Under 2015 har tre föreningar upphört och medlemmarna flyttats över till 

närliggande lokalföreningar.  

Medlemsundersökning - analys av vad medlemmarna tycker om förbundet 

För att på ett konstruktivt sätt kunna ta sig an trenden med det minskande medlemstalet 

har Diabetesförbundet gjort flera analyser under hösten 2015. En kvalitativ analys 

genomfördes med 19 intervjuer med medlemmar, diabetessjuksköterskor, medlemmar 

som valt att avsluta sitt medlemskap i Diabetesförbundet samt några personer som ännu 

inte valt att gå med. Resultatet av den kvalitativa analysen bildade grunden för det 

frågebatteri som via en webbenkät skickades till 6 604 medlemmar i Diabetesförbundet. 

1 804 personer valde att svara på frågorna som ställdes. 

Resultatet av medlemsundersökningen visar att medlemmarna relativt sett är nöjda med 

sitt förbund. Den största anledningen till att medlemmarna valt att gå med i förbundet är 

för att få information och kunskap om sjukdomen diabetes, men också för att stötta 

forskningen om diabetes. En förklaring till detta är troligtvis vårt nära samarbete med 

Diabetesfonden, där bland annat tidningen Diabetes, som uppskattas stort av 

medlemmarna, skildrar insamlingsarbetet och stödet till olika forskningsprojekt som delas 

ut från Diabetesfonden årligen. 

Medlemsundersökningen visar också att de vanligaste sätt som medlemmarna initialt 

kommit i kontakt med Diabetesförbundet är via diabetessjuksköterskorna och via våra 

broschyrer. En insikt ur detta är att det är diabetessjuksköterskorna och inte förbundets 

egna föreningar eller medlemmar som utgör den mest framgångsrika rekryteringskanalen 

för nya medlemmar. Det nationella förbundets och föreningarnas roll är viktig för att 

vårda och behålla medlemmarna, så att de fortsatt väljer att stötta Diabetesförbundets 

verksamhet.  

Marknadsföringsstrategi för att möta medlemmarnas behov 

Medlemsundersökningen har lagt grunden för den marknadsföringsstrategi som 

Riksstämman i maj 2015 beslutade att förbundet skulle arbeta fram till slutet av 

verksamhetsåret. Marknadsföringsstrategin presenterar ett antal marknadsstrategiska 

utgångspunkter som är viktiga för att kunna prioritera satsningar på såväl medlemsvård 

som nyrekrytering av medlemmar. 

 

Till stöd för lokal- och länsföreningarnas arbete genomfördes en rad riktade aktiviteter 

2015, bland annat:  

Föreläsningsturné 

Under 2015 satsade riksförbundet på en föreläsningsserie om diabetes i skolan på sex 

orter i landet. Föreläsningarna genomfördes som ett samarbete med lokalföreningarna på 

respektive ort, som ett led i att hitta fungerade modeller för hur förbundskansliet kan 

stötta lokala föreningar på ett hållbart och effektivt sätt.  
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Manualer 

Föreningsmanual och manual för påverkansarbete togs fram under året och finns 

publicerade på Förtroendewebben, som stöd till föreningsaktiva. 

Lägerverksamhet 

Med medel från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, SFBS – Samfond för diverse 

donationer och Svenska Diabetesförbundet stöttade förbundet ekonomiskt 12 läger i 6 

län. Totalt deltog 276 barn och ungdomar i sammanlagt 59 lägerdagar. Deltagarna var 

företrädesvis i åldrarna 4 - 17 år. De olika lägren pågick i mellan 3-7 dagar. 

Radiohjälpen 

Under 2015 har Svenska Diabetesförbundet haft ett samarbete med Radiohjälpen via 

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond där Svenska Diabetesförbundet 

samlar in och förmedlar bidragsansökningar och redovisningar från våra läns- och 

lokalföreningar. För detta erhåller Svenska Diabetesförbundet en summa (7% på erhållet 

bidrag) för administrationskostnader. 

Under 2015 beviljade Radiohjälpen till läns- och lokalföreningar anslutna till Svenska 

Diabetesförbundet 334.917 kr fördelade på 14 ansökningar. Diabetesförbundet erhöll 

23.444 kr för administrationskostnader. 

Medlemsfonder 

Förbundet har också, via flera av de enskilda medlemsfonderna som är knutna till 

förbundet, kunnat lämna stöd till enskilda medlemmar som ansökt om medel till exempel 

för deltagande i läger och konferenser, semestervistelser, julgåvor och akuta hjälpbehov. 

Några av fonderna har även som ändamål att utdelningen ska skänkas till 

Diabetesfonden. Sammanlagt har medlemfonderna under 2015 delat ut 470 532 kronor 

till 251 sökanden. 

Intern kommunikation 

Diabetesförbundets interna information riktad till förtroendevalda, sker både via digitala 

kanaler och i viss mån postala utskick. Under 2015 vidareutvecklades innehållet på den så 

kallade förtroendewebben, förbundets ”intranät” som nås via inloggning på 

www.diabetes.se. Här finns manualer kring föreningsarbete samt hur föreningarna kan 

arbeta med intressepolitiska frågor, samtliga protokoll från förbundsstyrelsemöten, 

blanketter och annan viktig information. Protokollen skickas också till föreningarna via e-

post. För att möta de skilda behov av att ta del av information, digitalt och postalt, har 

förbundets lokal-och länsföreningar utsett interna postmottagare som tar emot postala 

utskick och har ansvar för att sprida den informationen till övriga förtroendevalda. 

Det interna nyhetsbrevet ”Förbundsbladet” skickades ut sju gånger under året. 

Nyhetsbrevet skickas till förtroendevalda och till föreningar i organisationen. 
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Medlemskort 

Under hösten 2015 infördes ett medlemskort som följer med betalningsavin, efter beslut 

på riksstämman. 

Diabetesförbundets medlemserbjudande 

I medlemsavgiften ingår  

 tidningen  

 råd och stöd från förbundskansliet  

 möjligheten att teckna försäkringar som förhandlats fram av förbundet 

 möjligheten att söka medel från förbundets medlemsfonder samt  

 att delta i de aktiviteter som lokal- och länsföreningarna samt Ung Diabetes (för 

den mellan 15 och 30 år) anordnar.  

Tidningen Diabetes är den enskilt mest uppskattade medlemsförmånen, visar 

medlemsundersökningen 2015. Prenumeration på tidningen är frivillig. Merparten av 

medlemmarna väljer dock att prenumerera på tidningen. Tidningen har under 2015 

genomgått ett omfattande utvecklingsarbete, och får till nummer ett 2016 en ny kostym 

och nytt namn: Allt om Diabetes. Läs mer om detta under avsnittet ”Diabetesförbundets 

påverkansarbete och kunskapsspridning”. 

Under 2015 började förbundet erbjuda juridiskt stöd för medlemmar via epost och med 

telefontid en dag i veckan. Verksamheten bedrivs som ett pilotprojekt med en jurist på 

deltid för att samla underlag om behov och effekt, inför ett långsiktigt beslut. 

Diabetesförbundet erbjuder sina medlemmar flera försäkringslösningar tillsammans med 

AON. Två olycksfallsförsäkringar och en så kallad BoKvarförsäkring. Dessutom har arbetet 

med att utveckla en livförsäkring, unik för Diabetesförbundets medlemmar, påbörjats 

under verksamhetsåret. Samarbetet med AON kring försäkringslösningar har också sprids 

till vårt systerförbund i Norge, där liknande försäkringar nu kunnat erbjudas de norska 

medlemmarna, med den svenska lösningen som grundidé.  
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Förord

Nytt insamlingsrekord 
Svenska Diabetesförbundet är en ideell organisation som bygger på människors 
engagemang och vilja att uppmärksamma, förändra och att göra det lättare att leva 
med diabetes – men som inte är något utan sin medlemsbas.  

De senaste åren har mycket arbete lagts ner på de interna processerna i syfte att 
stärka och anpassa organisationen till dagens samhälle, samtidigt som även de yttre 
arbetsformerna har slipats. 2016 blev året då detta på allvar började synas, inte 
minst genom det nya uppskattade tidningskonceptet Allt om Diabetes, nylanserad 
hemsida och aktivitet på sociala medier.  

Inom påverkansarbetet har stort fokus legat på föräldrars möjlighet att få ersättning 
när de utbildar skolpersonal, körkortsfrågan och jämlik tillgång till läkemedel och 
hjälpmedel.  

Unik medlemsförmån 

Bland medlemsförmånerna kan 
nämnas den unika livförsäkring som 
nu är möjlig att teckna för förbundets 
medlemmar. Genom förbundets 
forskningsfond, Diabetesfonden, har 
sammanlagt 18 miljoner kr delats ut 
till projekt rörande alla former av 
diabetes. Arbetet har krönts med nytt 
insamlingsrekord på 20,4 miljoner kr.  

Diabetesförbundet är den organisation 
i Sverige som tar ett enat och samlat 
grepp om diabetes ur patientens 
perspektiv, tack för att du är med oss! 
 

Fredrik Löndahl 

Förbundsordförande 
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Våra målsättningar 
I den här verksamhetsberättelsen berättar vi om huvuddragen i Diabetesförbundets 
verksamhet under 2016 utifrån våra strategiska mål.  
Vi ger också några exempel med personliga berättelser från verkligheten. På det viset 
vill vi konkretisera de strategiska målen och förklara vad de kan innebära för den 
enskilde. Vi berättar också om vårt internationella arbete i den globala 
patientrörelsen. 

De strategiska målsättningar vårt arbete siktar mot är: 

Medlemsnytta:  
Vår verksamhet är känd, ger plattformar för engagemang,  
upplevs som relevant och viktig samt omfattar information,  
tjänster och produkter som ständigt utvecklas och gör skillnad  
för våra medlemmar. 

Påverkan:  
Diabetesförbundet är en tydlig och viktig samarbetspartner  
som påverkar beslutsfattare, sprider kunskap och är den självklara  
rösten i alla diabetesfrågor, med ökat fokus på folkhälsoperspektivet. 

Kompetens och interna processer:  
Ett starkt rikstäckande diabetesförbund med rätt kompetens,  
väl utarbetade arbetsprocesser och stödsystem som arbetar  
målinriktat utifrån rätt organisatorisk nivå för mesta möjliga  
påverkan och medlemsnytta. 

Finansiellt:  
Förbundet har goda ekonomiska resurser att uppnå mål  
och utveckla verksamheten för att klara framtiden. 

Verksamhetsberättelsen kompletterar vår årsredovisning över 2016. 

Vi önskar er trevlig läsning. 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”Livförsäkringen ger  
mina barn trygghet”  
2016 vände medlemstrenden uppåt och vi 
kunde räkna in en ökning med 746 medlemmar 
vilket är ett kvitto på att organisationen är på 
rätt väg. En bidragande förklaring är att för-
bundet målmedvetet har arbetat för att öka 
medlemsnyttan. Vi har också satt ett tydligt 
fokus på att berätta för både medlemmar och 
presumtiva medlemmar vad förbundet gör och 
vilka fördelar man som patient har av ett  
medlemskap.  

Under året har våra främsta kanaler för kommunikation med medlemmarna utveck-
lats. Medlemstidningen har stöpts i ny form, och vi berättar i högre utsträckning om 
vad förbundet arbetar med när det gäller påverkansarbete. Vi har även ökat vår syn-
lighet i sociala medier, viktiga kanaler för att kommunicera med både medlemmar och 
allmänhet. 
 
Ny webb med nya funktioner lanserades. Det innebär fördelar både för befintliga och 
potentiella medlemmar. Förutom en ny modern design så kan man nu betala medlem-
skap, och även bli medlem, online. 
 
En framgångsrik värvningskampanj genomfördes där nya medlemmar fick ett exemp-
lar av Peter Jihdes bok, där han delar med sig av sina personliga upplevelser av att 
drabbas av diabetes. Förbundet har även hjälpt till med att kontrollera fakta i boken. 

2016 kunde förbundet, efter flera års ansträngningar, presentera möjligheten att 
teckna livförsäkring för förbundets medlemmar. Problem med privata försäkringar är 
en fråga som varit aktuell i decennier inom diabetes- och handikapprörelsen och att 
nu kunna erbjuda detta är en av förbundets stora framgångar. Att teckna livförsäkring 
med rimliga villkor har hittills varit näst intill omöjligt för en person med diabetes, 
vilket inneburit att diabetesfamiljer inte kunnat få samma ekonomiska trygghet som 
andra familjer om något händer. 
 
– Att kunna teckna livförsäkring genom Diabetesförbundet är en viktig anledning till 
att vara medlem. Den betyder, först och främst, trygghet för mina barn, men även för 
mig, säger Anders Forsberg som haft diabetes typ 1 i 49 år. 
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Mål: Vår verksamhet är känd,  
ger plattformar för engagemang, 
upplevs som relevant och viktig 

samt omfattar information, 
tjänster och produkter som 
ständigt utvecklas och gör 

skillnad för våra medlemmar.

Medlemsnytta



Anders har tidigare varit anställd i större företag 
och då kunna teckna grupplivförsäkring utan 
hälsodeklaration. Men efter att ha sadlat om till 
eget företag så är han nu glad över den möjlighet 
som medlemskapet innebär. 
– Det är väldigt bra att det finns en livförsäkring, 
och jag tycker att alla 450 000 personer med dia-
betes borde vara medlemmar. Då skulle förbundet 
bli ännu starkare och kunna påverka beslutsfatta-
re och den behandling som erbjuds inom vården, 
säger Anders Forsberg. 
 
Processen fram till en färdig försäkringslösning 
har varit lång. Men ett målmedvetet arbete gav 
till sist resultat. 
– Det är fantastiskt att vi äntligen slipper denna 
diskriminering av personer med diabetes. Det ger 
alla familjer en trygghet som inte varit möjlig 
förut. Jag gläds åt att vårt idoga arbete under 
flera år nu ger medlemmarna den här möjlighet-

en, säger förbundsordförande Fredrik Löndahl. Under nästa år kommer livförsäkringen 
marknadsföras så att fler får upp ögonen för den och blir medlemmar. 

För att ytterligare stärka samarbetet med diabetessjuksköterskorna så har de erbju-
dits gratis prenumeration på Allt om Diabetes. Förbundet deltog i SFSD:s årliga forsk-
ningsseminarium i Stockholm med en monter där kontakter knöts och sköterskorna, 
som är en av de viktigaste grupperna för att nå nya presumtiva medlemmar, kunde 
teckna prenumeration. 
 
2016 genomfördes också en stor medlemsundersökning vilket gett oss en möjlighet 
att på ett ännu tydligare sätt få reda på vad medlemmarna vill, hur de upplever verk-
samheten och hur vi kan utveckla medlemsnyttan. Resultatet visar att forskning är ett 
prioriterat område som medlemmarna är både engagerade i och intresserade av. Ge-
menskap är också viktigt för medlemmarna, både för att dela erfarenheter och kunna 
dela med sig av sina kunskaper för att hjälpa andra.  

 
– Medlemsundersökningar är ett vik-
tigt underlag för vad vi ska satsa på i 
framtiden. Det är ett bra instrument 
för att veta vad medlemmarna tänker 
om oss och vad de uppskattar och tyc-
ker vi ska syssla med. Vi ser tydligt att 
våra medlemmar vill stötta forskning 
och brinner för att lösa gåtan, och vi 
arbetar ständigt med att få ökat stöd 
till forskning genom Diabetesfonden, 
säger förbundsdirektör Cecilia Gomez. 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2016 i korthet 

• Medlemstrenden vände uppåt. 
• Livförsäkring för medlemmar.  
• Ökad synlighet i sociala medier. 
• En framgångsrik värvningskampanj.  
• Ny webb och utvecklad tidning. 
• Medlemmar vill satsa på forskningen.

- Att kunna teckna livförsäkring 
genom Diabetesförbundet är en 
viktig anledning till att vara 
medlem, tycker Anders Forsberg.



 
 

”Maktlös arg och frustrerad” 
 
 
Den påverkansfråga förbundet arbetat  
mest intensivt med under året är Försäk- 
ringskassans strängare tillämpning vad 
gäller VAB-reglerna. Förtvivlade föräldrar 
som tvingas ta semester eller obetald 
tjänstledighet för att utbilda skol- och 
förskolepersonal har hört av sig till för-
bundet.  

Under året har vi bevakat händelseutvecklingen, men också försökt skynda på och på-
verka processen hos makthavare och politiker genom nyheter och pressmeddelanden på 
vår egen webb och artiklar i medlemstidningen.  

Vi har framgångsrikt fått upp frågan på agendan i nationella och lokala nyhetsmedier, 
både i tryckt press och tv. Det stora genomslaget för frågan har även lett till motions-
debatter i Sveriges riksdag. 

En av alla föräldrar som drabbats är Karolina Janson från Danderyd, mamma till tio-
åriga Lisen. Karolina, och hennes familj, har upplevt oron för att inte ha rätt till betald 

ledighet, och själv gick hon in i väggen.  
Hon uppskattar att det finns en organisation som dri-
ver frågan. 
– Det känns jätteviktigt och väldigt fint som förälder 
att man har någon bakom sig. Vi är många som står 
inför samma problem, och det är skönt att inte känna 
sig ensam i det här, säger Karolina. 
 

Inläggen och berättelserna på förbundets sociala medier har varit många, och frågan 
har engagerat. 
– Man känner sig maktlös, arg och frustrerad. Jag har följt frågan genom era artiklar och 
på Facebook. Det har känts jätteviktigt att se att frågan lyfts av er. Det arbetet är 
viktigt, så att vi föräldrar märker att det uppmärksammas. Jag tycker det känns väl-
digt bra. Då orkar man lite mer själv också som privatperson. Jag tycker ni ska fort-
sätta driva VAB-frågan och få till kontaktdagar. Det vore helt fantastiskt, säger Karo-
lina Janson. 
När det gäller påverkansarbete i för medlemmarna viktiga frågor har Diabetesförbun-
det en unik roll att spela, vilket visat sig tydligt i VAB-frågan. 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– Vi har under året fått så tydliga signaler från medlemmar att det är en väldigt ange-
lägen fråga som påverkar deras vardag. De vet inte vart de ska vända sig för att få en 
lösning på problemet, och då spelar vi en roll som ingen annan gör. Vi har möjligheter 
att påverka eftersom vi samlar många medlemmar, och beslutsfattarna lyssnar på oss, 
säger förbundsdirektör Cecilia Gomez. 
 
Att vässa påverkansarbetet har varit ett prioriterat område 2016, och det påverkans-
team som startats bestående av kommunikatörer, utredare, strateg, jurist samt för-
bundsdirektör och förbundsordförande har burit frukt. Teamet träffas varje vecka för 
att lägga upp strategi och arbeta löpande med påverkansfrågor. Underlag, fakta och 
personliga berättelser tas fram och lyfts upp på allmänhetens och medias agenda. 
– Vi har nu en organisation, både för att arbeta proaktivt och för att kunna reagera på 
snabbt uppkomna situationer där vi behöver agera och till exempel gå ut med press-
meddelanden, vara aktiva i sociala medier och ge kommentarer till övriga media, sä-
ger förbundsdirektör Cecilia Gomez. 
 
Under året har flera samarbeten med kända ansikten som till exempel tv-journalisten 
Peter Jihde och artisten Molly Sandén inletts. Det har inneburit en möjlighet att använda 
deras genomslag i offentligheten för att kunna sprida vår egen kunskap och expertis 
samt att marknadsföra förbundet och därmed stärka patientperspektivet i det offent-
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”Vi är många som står 
inför samma problem, 

och det är skönt att inte 
känna sig ensam  

i det här.” 

Karolina och  
Lisen Janson  



liga samtalet. 
– Vi står för trygg kunskap, och blir kontaktade av kända personer som själva drabbats 
av sjukdomen och vill agera och hjälpa till att sprida kunskap. Samarbetet med kända 
ambassadörer för diabetes ger oss en möjlighet att nå ut bredare än vi annars skulle 
kunna göra, säger förbundsdirektör Cecilia Gomez. 
 
Ytterligare ett steg togs för att vässa kom- 
munikationen genom att införa begreppet  
diabetesfritt. Diabetesfritt har bäring på  
alla de aspekter av påverkansarbete som  
förbundet arbetar med.  
Det handlar om att på sikt göra livet för  
personer diabetesfritt genom bot, att  
minska konsekvenserna av sjukdomen och  
att arbeta för tillgång till ny teknik och nya  
mediciner samt att göra samhället fritt från  
fördomar. Helt enkelt att göra livet för personer med diabetes så diabetesfritt som 
möjligt.  
Det ger även en möjlighet att på ett tydligt sätt koppla ihop förbundet och Diabetes-
fonden i den gemensamma strävan att samla in pengar till forskning, för att så snabbt 
som möjligt lösa gåtan.  

Under nästa år fortsätter arbetet med diabetesfritt, som ska kommuniceras på alla ni-
våer i organisationen. Förhoppningen är att ordet diabetesfritt ska göra det lättare att 
nå ut med våra frågor, samt utgöra ett kraftfullt budskap i kommunikationen med om-
världen. 
– Vi vill vara tydliga med att allt engagemang för ett diabetesfritt liv räknas, och vi ska 
kunna erbjuda många olika sätt att engagera sig på. Det kan vara för lång tid, eller bara 
genom en enstaka aktivitet. Vi ska vara den naturliga samlingspunkten för allt enga-
gemang, säger förbundsdirektör Cecilia Gomez. 
 
Under året har förbundet arbetat med kör- 
kortsfrågor. Ett ständigt pågående långsik- 
tigt arbete. Möten har genomförts med ledan-
de tjänstemän och beslutsfattare på 
Transportstyrelsen, och vi har uppmärksam-
mat frågan i medlemstidningen och på  
webbplatsen. Det har handlat om bland annat  
arbete för individuella bedömningar när det  
gäller körkort för lastbil, argumentera för den  
nya teknikens betydelse i att minska risken  
för hypoglykemi samt att kostnaden för kör-
simulatortest vid dispensprövning ska sortera 
under högkostnadsskyddet. 
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2016 i korthet 

• VAB-reglerna kom på politiska 
agendan. 

• Kommunikation om 
”diabetesfritt”. 

• Samarbete med ambassadörer. 
• Körkortsfrågan har 

uppmärksammats. 

”Livet för personer  
med diabetes ska  

vara så diabetesfritt  
som möjligt”



 

Framtidsresan – 
forum för dialog 
2016 fortsatte arbetet med Framtidsresan  
som bäst kan beskrivas som ett sätt att på  
ett inspirerande och metodiskt sätt prata om 
förbundets resa mot framtiden. Vilka vill vi  
vara och vilka mål har vi nu och i framtiden?  
Meningen med att fortsätta resan, som starta-
de 2015, är att föra en kontinuerlig dialog inom 
organisationens olika delar och att stärka vi-
känslan. 

Under 2016 har fokus legat på att öka möjligheterna till dialog inom förbundet. Där har 
både förbundskonferens, regionkonferenser och det nya forumet D20 använts.  
På D20-möten träffas representanter för länsföreningarna och utbyter erfarenheter och 
diskuterar utveckling och 
vägar framåt.  
D20 är också en del av 
Framtidsresan och ett 
tydligt och konkret sätt 
att öka möjligheterna till 
dialog och stärka 
gemenskapen inom 
organisationen.  
 
– Omvärlden förändras 
ständigt, och vi måste ha 
forum för att diskutera hur 
vi ska förhålla oss och 
vart vi ska. Det är ett sätt 
att förstärka och förbättra 
kommunikationen i alla 
delar av organisationen, 
säger förbundsdirektör 
Cecilia Gomez. 

�10

Mål: Ett starkt rikstäckande 
diabetesförbund med rätt 

kompetens, väl utarbetade 
arbetsprocesser och stödsystem 

som arbetar målinriktat utifrån rätt 
organisatorisk nivå för mesta 

möjliga påverkan och 
medlemsnytta.

Kompetens och
interna processer

Förtroendevalda fick tillsammans illustrera ett tåg under en 
metod-workshop.



Förbundet arbetar målstyrt. Tjänstemännen på kansliet har under året utbildats i 
projektmetodik för att stärka kansliets olika team med de kompetenser som behövs 
för att arbeta effektivt i projektform. 
 
Även förbundsstyrelsens arbete går mot teamarbete och workshops. Man arbetar nu 
aktivt med tydligare målbilder och rollfördelning i arbetet. 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Lägerverksamhet 
Med medel från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och 
Svenska Diabetesförbundet stöttade Diabetesförbundet  
ekonomiskt 15 sommarläger i 8 län. Totalt deltog 347 barn och 
ungdomar i sammanlagt 67 lägerdagar. Deltagarna var 
företrädesvis i åldrarna 4 - 17 år. De olika lägren pågick i 
mellan 3-7 dagar.
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Effektivisering genom 
digitalisering 

Effektivisering har varit ledordet på det finansiella  
och administrativa området. Framför allt har en  
satsning på digitalisering gjorts. Det handlar om 
digitaliserad ekonomihantering samt hantering av  
medlemskap.  
Medlemmarna kan nu själva på ett enkelt sätt ad-
ministrera sitt medlemskap med till exempel adress-
ändringar via webben, vilket sparar arbete för 
kansliet.  
 
Ett tydligt fokus har under året också satts på verksamhetsplanering och uppföljning 
av satta mål. En controller har anställts för att följa upp verksamhet och ekonomi, 
och för att tydligare kunna se effekterna av arbetet mot uppsatta mål inom påverkan 
och medlemsnytta. 
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Mål: Förbundet har goda 
ekonomiska resurser att 
uppnå mål och utveckla 

verksamheten för att klara 
framtiden.

Finansiellt

”Medlemmarna kan  
nu själva enkelt  
administrera sitt 
medlemskap via  
webben.” 

- En satsning på att effektivisera 
verksamheten har bedrivits under året, 

berättar förbundsdirektör Cecilia Gomez. 
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En global  
patientrörelse 

Diabetesförbundet är del i en internationell global patientrörelse. WHO har kallat dia-
betes en epidemisk sjukdom, och alla goda krafter måste samarbeta för att förebygga 
och lindra konsekvenserna av den.  

För Diabetesförbundet är det självklart att vara med och bidra med kunskap och vår 
samlade erfarenhet i den internationella diabetesgemenskapen. Främst sker det ge-
nom Internationella Diabetesfederationen, IDF, som är en paraplyorganisation för dia-
betesförbund över hela världen. Vi deltar i IDF:s årliga internationella sammankoms-
ter, och arbetar inom IDF för de ska vara en stark röst för personer med diabetes.  
 
– Diabetesförbundet är en stark och trovärdig aktör i sådana frågor, och där vill vi 
vara med och bidra med det vi kan och sprida våra värderingar. Vi kan också dra 
lärdomar av organisationer från andra länder, säger förbundsord-förande Fredrik 
Löndahl. 
 
Förbundet har även ett starkt och livaktigt samarbete med de nordiska länderna. 
Varje år träffas de nordiska förbunden för att diskutera och utbyta erfarenheter.  
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Internationellt

”Alla goda krafter  
måste samarbeta  

för att förebygga och 
lindra konsekvenserna 

av diabetes.”
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Verksamhetsberättelse för 
Svenska Diabetesförbundet 
2017 

Allmänt om förbundet 

Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt förbund som är 

politiskt och religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt säte i Johanneshov. Ändamålet 

är att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras 

intressen i syfte att minska konsekvenserna av sjukdomen och göra det lättare att leva 

med diabetes. 

Förbundets vision är att göra det lättare att leva med diabetes, och två viktiga uppgifter 

är att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor 

med diabetes och deras närstående samt att sprida information om sjukdomen och dess 

effekter. Genom ett attraktivt och tydligt medlemserbjudande ska förbundet underlätta 

för Sveriges ca 450 000 personer med diabetes att bli medlemmar. Genom tätt samarbete 

med stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden, främjar 

förbundet vetenskaplig forskning rörande diabetes. 

Medlemmar 
Förbundet består av 18 länsföreningar och 89 lokalföreningar. Två av lokalföreningarna 

har också länsföreningsuppgifter. 

Under 2017 kan vi se en fortsatt medlemsökning som dels beror på ett stort 

kampanjarbete där nya medlemmar erhöll Björn Frantzéns kokbok samt Diabetesgalan 

som Diabetesförbundet höll i tillsammans med MTG. Medlemmarna är en förutsättning 

för att förbundet ska kunna vara en tydlig samhällsröst för alla som berörs av diabetes. 

Under året har antalet medlemmar ökat med 333 stycken och Diabetesförbundet hade 

23 067 medlemmar per den 31 december 2017. 

Stöd till forskning 

Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen Svenska 

Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden. Diabetesfonden är en egen 

fristående juridisk person, som avropar administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I 

ansökningsprocessen för 2016, avseende verksamhetsår 2017, utlystes anslag på 

17,5mkr, samt stipendier på 500 tkr. Under 2017 utlystes anslag på 25mkr, avseende 

verksamhetsår 2018. Anslag har beviljats till 72 forskningsprojekt, varav 41 är nya projekt. 
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Diabetesfondens insamlingsverksamhet stöds genom att upplåta annonsering i tidningen 

Allt om Diabetes och redaktionella artiklar som belyser forskningsprojekt och forskare 

som erhållit anslag. Tidningen Allt om Diabetes skriver även om forskning kring 

diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen. 

På Världsdiabetesdagen den 14 november 2017 anordnade Diabetesförbundet 

tillsammans med Diabetesfonden och MTG en Diabetesgala. Tillsammans samlade vi in ca 

5,7mkr till forskning. Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar anordnade egna 

galavisningar. 

Stöd till Nationella diabetesregistret 

Diabetesförbundet satsade under året en halv miljon kronor för att bidra till införande av 

enkäter som undersöker patientens livskvalitet. De ska användas som underlag vid 

vårdbesök samt ge tillskott av ”mjuka” data i Nationella diabetesregistret. 

Enkäten med frågor om hur patienten mår, och om vården ger det stöd som behövs, 

införs successivt med start på fyra sjukhuskliniker. Diabetesmottagningen i Kungsbacka är 

en av klinikerna som är först ut, och enkäten har tagits väl emot av både vårdpersonal och 

patienter. 

− Jag har nytta av enkäten i mötet med patienten. Vi frågar ju alltid hur patienten mår, 

men det här blir ett mer strukturerat sätt att få fram allmänt mående och 

bakgrundsfaktorer som till exempel stress. Den lyfter andra aspekter av sjukdomen på ett 

systematiskt sätt, säger Jesper Fowelin, överläkare vid Hallands sjukhus i Kungsbacka. 

Nationella diabetesregistret får därmed in flera aspekter av sjukdomen än rent 

medicinska fakta, vilket i framtiden förhoppningsvis kan ge upphov till nya intressanta 

forskningsresultat. 

 

Förtroendemannaorganisationen 

Förbundsstyrelsen 

Mellan riksstämmorna är det förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och 

riksstämmobeslut leder organisationen. Ordföranden är arvoderad på deltid och initierar 

och leder det intressepolitiska arbetet. 

Styrelsens sammansättning 2017 
Ordförande  Fredrik Löndahl, Helsingborg 

Förste vice ordförande  Hannah Helgegren, Staffanstorp 

Andre vice ordförande  Sven Georén, Luleå 

Ersättare andre vice ordförande  Thomas Löfvenius, Gävle 

Ledamöter  Ulf André, Karlstad 

  Jonas Bergstedt, Umeå 

  Björn Ehlin, Trollhättan 

  Cathrine Jonsson, Umeå 

  Carola Molin, Umeå 
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  Kjell‐Åke Nilsson, Robertsfors 

  Kristine Strömberg, Västervik 

Presidiet har bestått av Fredrik Löndahl, Hannah Helgegren, Sven Georén och Thomas 

Löfvenius. 

Utskott 

Förbundsstyrelsen beslutar om ansvarsområden för ledamöter genom indelning i fem 

utskott. Fyra av utskotten följer perspektiven i förbundets målstyrning och 

verksamhetsplanering: påverkan, ekonomi, medlemsnytta, samt kompetens och interna 

processer. Därutöver finns ett stiftelseutskott. Respektive utskott ansvarar inför 

Förbundsstyrelsen för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse/måltal inom 

perspektivet. 

Påverkansutskottet har bestått av Kristine Strömberg, Carola Molin, Hannah Helgegren, 

Thomas Löfvenius samt Cathrine Jonsson. 

Ekonomiutskottet har bestått av Sven Georén, Kjell‐Åke Nilsson och Ulf André samt 

Thorbjörn Ekström (styrelserepresentant Diabetesfonden) och Peder Thyrvin (extern 

rådgivare). 

Utskottet för medlemsnytta har bestått av Ulf André, Carola Molin, Cathrine Jonsson, 

Jonas Bergstedt, Björn Ehlin samt Thomas Löfvenius. 

Utskottet för kompetens och interna processer har bestått av Kjell‐Åke Nilsson, Sven 

Georén, Jonas Bergstedt och Björn Ehlin. 

Stiftelseutskottet har bestått av Fredrik Löndahl, Hannah Helgegren, Sven Georén samt 

Kristine Strömberg. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit sex ordinarie styrelsemöten samt fyra per capsulam‐

sammanträden. 

Revisorer 

Förtroendevalda revisorer har varit Peter Pollak, Sala och Ann‐Catrine Lundström, 

Söderhamn, med Örjan Arwidsson, Karlstad. Auktoriserad revisor har varit Margareta 

Morén, BDO. 

Valberedning 

Valberedningen inför Riksstämman 2018 har bestått av: 

Maritha Johansson, sammankallande, Södra regionen 

Maria Holmgren, Norra regionen 

Roland Jonsson, Mellansvenska regionen 
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Monica Ullbrandt, Västra regionen 

Hanna Wihlborn, Östra regionen 

 

Konferenser inom organisationen 

Förbundskonferens 

Riksstämma hålls vart tredje år och åren däremellan genomförs förbundskonferenser. 

Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande organ, syftar till ett ömsesidigt 

erfarenhets‐ och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan alla nivåer i organisationen. 

Konferensen hålls på inbjudan av förbundsstyrelsen och omfattar, förutom 

förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets valberedning och förtroendevalda 

revisorer, en representant ‐ ordförande eller annan inom styrelsen ‐ från varje lokal‐ och 

länsförening. Förbundsstyrelsen kan begära att förbundskonferensen i en viss fråga 

lämnar råd och vägledning för ett beslut. 

2017 års förbundskonferens genomfördes den 29‐30 april på Scandic Foresta, Lidingö. 

Konferensen kretsade kring framtidsresan – organisationens gemensamma syn på 

framtiden kring framtidens engagemang, vad vi vill åstadkomma samt medlemskap. 

Representanter från läns‐ och lokalföreningar deltog och därutöver förtroendevalda på 

förbundsnivån samt personal från förbundskansliet. 

Regionkonferenser 

Regionkonferenserna, som inte är ett beslutande organ, består av anslutna föreningar 

som finns inom en av Riksstämman beslutad region. Regionkonferenserna syftar till ett 

ömsesidigt erfarenhets‐ och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels föreningarna i 

regionen, dels föreningarna och förbundet centralt. Konferensen hålls på inbjudan av 

ansluten förening och program fastställs i samråd med förbundsstyrelsen. Representanter 

från förbundsstyrelsen, förbundskansliet, valberedningen och Ung Diabetes råd har 

deltagit på regionkonferenserna. 

D20 

D20, som inte är ett beslutande organ, består av ordförande eller deras ställföreträdande 

från de föreningar som bedriver frågor på landstingsnivå, dvs. har länsföreningsuppdrag. 

Gruppen träffades på förbundskansliet två gånger under 2017 för att diskutera 

gemensamma frågor. 

Internationellt 

De nationella diabetesorganisationerna i de nordiska länderna, som är medlemmar i 

Internationella Diabetesfederationen (IDF), träffas vid två tillfällen varje år. I februari äger 

ett så kallat förmöte rum i Köpenhamn. Där diskuterar en mindre grupp gemensamma 

problemområden samt vilket/vilka temas som skall behandlas på Nordiskt Forum. Från 
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Diabetesförbundet deltog från styrelsen Hannah Helgegren, och från förbundskansliet 

Cecilia Gomez. 

Årets Nordiska Forum ägde rum i Norge i juni. Från Diabetesförbundet deltog Hannah 

Helgegren från förbundsstyrelsen, från kansliet deltog Cecilia Gomez, Ann‐Kristin 

Thörnqvist samt Carina Benjaminsson, och från Ung Diabetes råd deltog Cajsa Lindberg 

och Joanna Olsson. 

Fredrik Löndahl och Linnea Nyström från kansliet deltog på IDF:s kongress och 

Europaregionens årsmöte, som hölls i anslutning till IDF:s Världsdiabeteskonferens i Abu 

Dhabi, Förenade Arabemiraten i december. Vid kongressen valdes Fredrik Löndahl in i IDF 

Global's styrelse. 

Samarbete och erfarenhetsutbyte sker också på andra sätt mellan länderna. Bl.a. hade 

förbundsstyrelsen och delar av förbundskansliet en gemensam styrelsehelg med den 

norska förbundsstyrelsen och delar av det norska förbundskansliet på konferenshotell 

Bergendal i Sollentuna den 8‐10 september. 

 

Medlemskap i andra organisationer 

Diabetesförbundet har varit medlem i bl.a. följande organisationer: 

 Internationella Diabetesfederationen, IDF 

 Funktionsrätt Sverige 

 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 

 Folkrörelsernas arkivförbund 

 Folkspel ‐ Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor 

 HandikappHistoriska Föreningen 

 Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO 

 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung Diabetes) 

Uppdrag 

Styrelseledamöter och tjänstemän har haft följande uppdrag: 

 Tandvårds‐ och läkemedelsverkets (TLV) insynsråd: Fredrik Löndahl 

 Nationella Diabetes Teamet (NDT): Fredrik Löndahl 

 Nationella Diabetesregistrets Styrgrupp (NDR): Fredrik Löndahl 

 Läkemedelsverkets Patient‐ och konsumentråd: Carina Benjaminsson 

 Läkemedelsverkets expertgrupp: Lena Insulander 

 Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för riktlinjer: Lena Insulander 

 SBU, rådet för styrning med kunskap: Carina Benjaminsson 

 Nationella programrådet (SKL): Lena Insulander 
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Kansli 

Till sin hjälp har styrelsen ett förbundskansli. Kansliet har en beredande och utförande roll 

i förhållande till förbundsstyrelsen. Förbundsdirektören har det övergripande 

verksamhetsansvaret gentemot styrelsen. 

Under hösten 2017 har en ny ekonomibyrå upphandlats, PwC, vilket ytterligare stärker 

ekonomiadministrationen. Styrelsen och kansliet arbetar tillsammans för att fortlöpande 

anpassa metoden för verksamhetsplanering och styrning till verksamhetens behov. 

Framförallt sker detta i samband med verksamhets‐ och budgetplaneringen under 

hösten, då styrelsen fastställer strategiska och operativa mål som ska vägleda kansliets 

planering, genomförande och uppföljning av verksamheten på ett tydligt och transparent 

sätt. Under året har en styrmodell för planering och målstyrning tagits fram samt 

fokusområden för 2017‐2020. Detta ska hjälpa kansliet att styra och prioritera sitt arbete 

för att nå uppsatta mål. Kansliet kommer fortsatt att utveckla metoder och arbetssätt för 

att arbeta målstyrt och framåtriktat. 

Kansliet har även utvecklat ett mer digitalt arbetssätt. Investeringar har gjorts i digital 

utrustning som ska ge möjlighet till ökad användning av digitala möte, som exempelvis 

Skype. 

Antalet anställda har under verksamhetsåret 2017 i medeltal uppgått till 14 medarbetare. 

Kontaktuppgifter till förbundskansliets medarbetare finns publicerade på diabetes.se. 

Under sommaren flyttade kansliet från Sundbyberg till Johanneshov och in i 

nyrenoverade lokaler intill Globen. 

 

Verksamhet 

Diabetesforum 2017 

Den 27‐28 april genomförde Nationella Diabetesteamet Diabetesforum 2017 på 

Waterfront i Stockholm. Bland besökarna fanns personer med diabetes, forskare, läkare, 

diabetessjuksköterskor, dietister, politiker, myndighetstjänstemän, läkemedels‐ och 

hjälpmedelsföretag och andra intressenter deltog i två dagar av föreläsningar, seminarier, 

debatter och utställningar. 

Diabetesförbundet erbjöd även förtroendevalda, som skulle delta på 

Förbundskonferensen dagarna efter, att delta på Diabetesforum. 

Under Diabetesforum hade Diabetesförbundet ett team på plats som rapporterade om 

vad som hände direkt i förbundets sociala media kanaler. Under de två dagarna lades fem 

filmer upp i sociala medier. I filmerna intervjuades bland annat förbundsordförande 

Fredrik Löndahl och Anders Jensen, MTG, kring Diabetesgalan som presenterades under 

Diabetesforum. 

Ett axplock av teman under Diabetesforum: 
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 Personligt engagemang

 Kost och fötter

 Diabetes på sjukhus

 Egenvårds support och lärande

 Barn, familj och skola

 Livsstil – att röra sig

 Frontlinjer i komplikationsbehandling

 Ny i Sverige med diabetes

 Diabetes ‐ Stöd i olika boenden

 Vad skall vi äta

 Ny teknik i vården

 Ätstörningar

Diabetesgalan 

Under året tecknade Diabetesförbundet ett treårigt avtal med MTG som mediapartner. 

Samarbetet innebär bland annat en årlig Diabetesgala som sänds i TV samt TV‐sänd 

dokumentär om diabetes. Diabetesförbundet har faktagranskat informationen om 

diabetes i manus och i inslag. 

Detta första år sändes dokumentären Leva utan att dö på TV3 och Viafree. Diabetesgalan 

ägde rum i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm den 14 november och sändes 

direkt på TV3, Viaplay och Viafree, som den första TV‐sända Diabetesgalan i historien. 

Under galakvällen samlades det in över 5,7 miljoner kronor till forskningen. Under det 

första dygnet hade galan över 430 000 tittare live i TV3 samt i efterhand i de digitala 

kanalerna Viaplay och Viafree. Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar anordnade 

egna galavisningar. 

Intressepolitik 

Utgångspunkten för Diabetesförbundets påverkansarbete är det idéprogram som 

fastställs av riksstämman, där ett nytt idéprogram för verksamhetsåren 2015‐2018 

beslutades av riksstämman i maj 2015. Idéprogrammet finns publicerat på hemsidan 

www.diabetes.se. I den årliga verksamhets‐ och budgetplaneringen görs en prioritering av 

aktuella och viktiga frågor, samtidigt som nya frågor hanteras löpande. 

Ett omfattande intressepolitiskt arbete ar bedrivit under året. Det gäller bevakning av vad 

som händer inom diabetesområdet på departements‐ och myndighetsnivå liksom ute i 

landet i landsting och regioner. Förbundet har också drivit projekt, deltagit i olika 

referens‐ och arbetsgrupper, ibland på mandat från Funktionsrätt Sverige, och avgett ett 

antal remissvar. Information och rådgivning via telefon och e‐post har getts i stor 

utsträckning. 
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Körkort 

Under året har Diabetesförbundet haft möte med Transportstyrelsen i frågorna kring 

körkort och hypoglykemi med fokus på hur ”hjälp av annan” samt ”godtagbar kontroll” 

ska tolkas, personer med typ 1‐diabetes framtida möjligheter att inneha C‐körkort samt 

möjligheten att göra körsimulatortest tillgängligt för fler genom att erbjuda det på 

flertalet platser i landet samt att kostnaden ska täckas av högkostnadsskyddet. 

Diabetesförbundet har även träffat representanter från VTI gällande simulatortesten. 

Remissvar 

Under året har Diabetesförbundet bland annat skickat följande remissvar: 

 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. 

 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. 

 Nationell läkemedelslista. 

 Transportstyrelsens förslag på reviderade föreskrifter. 

Almedalen 

Genom att delta i Almedalen följde Diabetesförbundet upp aktuella påverkansfrågor, lyfte 

diabetes på agendan och visade för medlemmar att förbundet är en organisation som 

agerar. Det här året fokuserade förbundet på barn och ungas situation genom att starta 

en vykortskampanj i VAB‐frågan. 

Diabetesförbundet hade en tältplats i hamnen under tisdagsförmiddagen som 

bemannades med personal från kansliet. I tältet pratades det VAB med förbipasserande, 

vykorten fanns på plats och personer kunde skriva på och lämna in till förbundet direkt. 

Förutom stor spridning om en aktuella påverkansfråga i sociala medier, mötesplats där 

förbundet lyfte barn och ungas situation, och möjlighet att lyfta patientperspektivet på 

flera välbesökta seminarium resulterade Almedalen i en tidningsartikel i vår 

medlemstidning Allt om Diabetes. 

Diabetesförbundet deltog i följande sammanhang: 

Rundabordssamtal 

Lily: Framtidens digitala diabetesvård 

Seminarium 

Novo Nordisk och Nationella Diabetesteamet: Många vill utnyttja kvalitetsregistren – men 

blir resultatet en bättre vård? 

Forska Utan Djurförsök: Ska man fortsätta med djurförsök i medicinsk forskning? 

Novo Nordisk: Vem bromsar den kliniska forskningen i Sverige? 

Sanofi: Effektiv vård – hur blir vården bättre på riktigt? 

AstraZeneca: Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ‐2 

diabetes i Sverige? 



 

 

   

Svenska Diabetesförbundet, organisationsnummer 802007‐6512.  9/14

 

VAB 

Diabetesföräldrar måste ges rätt till ledighet och ersättning för att utbilda ny skolpersonal 

kring sitt barns diabetes. Diabetesförbundet har arbetat aktivt med frågan sedan 

Försäkringskassan 2015 började tillämpa en strängare tolkning av reglerna för tillfällig 

föräldrapenning. 

I mars fick Diabetesförbundet träffa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och 

lämnade då över ett lagförslag där föräldrar till barn med allvarliga kroniska sjukdomar 

ska ha rätt att ta ut kontaktdagar enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Sedan hände inget. För att trycka på och visa att det är många som väntar på en lösning 

så drev förbundet under sommaren, med start under Almedalsveckan, tillsammans med 

lokalföreningarna en vykortskampanj. Förutom att skicka ut vykort till alla våra föreningar 

och uppmana dem att skriva på och skicka in till oss så resulterade kampanjen i ett par 

korta filmer på Facebook, varav en uppmaning från Anders Jensen, vd MTG, som nådde 

56 000. 

Kampanjen fick in 2 300 namnunderskrifter som lämnades över till socialminister Annika 

Strandhäll den 1 september för att öka trycket på regeringen och visa på det engagemang 

som frågan väcker. På Facebook nåddes 17 700 personer av en film från överlämnandet. 

Samarbete med IBM 

Hur ser tillgången till tekniska hjälpmedel ut, och vilka digitala kontaktmöjligheter erbjuds 

patienterna i olika delar av landet? Det är några av de frågor som Ung Diabetes och 

Diabetesförbundet har tagit hjälp av dataföretaget IBM för att få svar på. Syftet var att 

samla fakta som ska kunna användas för att sätta tryck på politiker och makthavare. 

Det finns mycket data kring patienters medicinska status, främst genom NDR (Nationella 

diabetesregistret). Det är svårare att veta vilken typ av vård, vad gäller till exempel 

psykosocialt stöd eller digitala kontaktvägar, som erbjuds samt hur patienterna upplever 

vården. 

Ett särskilt område som behöver uppmärksammas är övergången mellan barn‐ och 

vuxenvård som är en viktig fråga för Ung Diabetes. En enkät skickades ut till vårdställen 

över hela landet, samt Diabetesförbundets medlemmar med typ 1‐diabetes.  

− Det är viktigt att kunna presentera väl underbyggda fakta i våra samtal med vården och 

beslutsfattare, och vi hoppas även att resultaten kommer användas av förbundets lokal‐ 

och länsföreningar i deras påverkansarbete. Ett annat mål är att samla in goda exempel 

från hela landet för att kunna inspirera och sprida vidare till andra sjukhus, säger Cajsa 

Lindberg, ordförande i Ung Diabetes. 

IBM bistår, utan kostnad, förbundet med insamling och analys av data som en del i sitt 

CSR‐arbete (corporate social responsibility). 

− Diabetesförbundet och Ung Diabetes är en klockren samarbetspartner där vi tror att vi 

kan få nya insikter tillsammans som förhoppningsvis på sikt kan hjälpa patienter till en 

bättre vård. Vi bistår gärna med teknik och kompetens. Dels gör vi det här för att diabetes 

är en angelägenhet för många, men också för att bygga kompetens om hur vår teknik och 
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våra metoder kan tillämpas på andra områden än vi är vana vid, säger Susanna Salwén 

som är ansvarig för CSR‐arbetet för IBM Sverige. 

 

Kommunikation och marknadsföring 

Tidningen Allt om Diabetes 

Tidningen utkom under 2017 med sex nummer och är en mycket uppskattad 

medlemsförmån. 

Hemsida 

Inför Diabetesgalan testades hemsidan, diabetes.se, för att se om den skulle klara av ett 

ökat besökarantal under galan, och åtgärder gjordes inför galan. Under galan ökade 

antalet besök med 900 %. Under galadagen var antalet besök 115 000. Jämfört med 10 

000 en normal dag. Av besökarna under galadagen var den 22 % som gjorde risktestet. 

Medlemmarna kan logga in på hemsidan för att komma åt artiklar och annan information 

som enbart är tillgänglig för medlemmar. Hittills är det ca 2 000 medlemmar som har 

loggat in på hemsidan. 

Sociala medier 

Antalet följare på Facebook har ökat från 6 491 till 10 556 under 2017 vilket är ett resultat 

av att vi arbetar mer aktivt med film och nyhetsrapportering. På Facebook publicerade vi 

en film om Diabetesgalan som slog våra tidigare rekord då den nåddes av över 300 000 

personer. 

Informationsmaterial 

Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen diabetes som 

kostnadsfritt är tillgängligt att beställa från förbundet. Materialet beställs främst av 

medlemmar, Diabetesförbundets egna föreningar och sjukvårdspersonal. 

Diabetesförbundet har under året erhållit anslag från Stiftelsen Svenska 

Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av 

informationsmaterial. Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen 

diabetes delas med Diabetesförbundet. I materialet framgår att Diabetesfonden är 

medproducent. 

Webbutik 

I november lanserades förbundets nya webbutik där informationsmaterial samt 

profilprodukter från Diabetesförbundet, Diabetesfonden och Ung Diabetes kan beställas. 
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Stöd till föreningar och medlemmar 

Lägerverksamhet 

Genom stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm har vi gett barn och 

ungdomar med diabetes möjligheten att delta i lägerverksamheter. 

Läger för barn och ungdomar med diabetes är en av grunderna i våra verksamheter. Det 

är många gånger på lägren barnen får sina första kontakter med andra barn och 

ungdomar med diabetes, och även lär sig att ta sin insulinspruta själv. Lägren fyller en 

mycket viktig funktion både ur socialt och medicinskt hänseende. 

Under 2017 fördelades medlen från Stiftelsen till 10 läger i 5 län. Totalt deltog 245 barn 

och ungdomar i sammanlagt 48 lägerdagar. Deltagarna var företrädesvis i åldrarna 4 ‐ 17 

år.  

De verksamheter som barnen och ungdomarna under lägerdagarna har deltagit i var bl.a: 

curling, drejning, lekar, dans, yoga, träffa diabeteshund, sekundjakt, femkamp, lägerbål, 

utflykter, kanot, bad, såpabandy och bollspel. 

Under lägren har diabeteskunskap varit ett pågående inslag. Dels genom besök och 

undervisning och visning av tekniska hjälpmedel av diabetesläkare och 

diabetessjuksköterskor samt föreläsningar av dietist om kolhydratsräkning, dels av att 

barnen via den praktiska verksamheten med bl.a. kontinuerliga blodsockermätningar fått 

förståelse av sambandet kost‐insulin‐motion. De äldre barnen/ungdomarna har även haft 

samtals/diskussionsgrupper kring att leva med diabetes. 

På lägren arbetar fritidsledare (flertalet är ungdomar och vuxna som själva har diabetes), 

diabetesläkare, diabetessköterskor, dietister och diabeteskunnig matlagningspersonal. På 

de läger som läkare ej deltar på lägret finns alltid diabetesläkare i bakjour. 

Diabeteslägren genomfördes under 2017 med hjälp av Stiftelsen i följande län: 

Västerbotten, Västernorrland, Halland, Skåne, och Västra Götaland. 

Medlemsfonder 

Diabetesförbundet har fem medlemsfonder som medlemmar kan söka bidrag från till 

olika ändamål. Information om fonderna finns på hemsidan www.diabetes.se. 

 

Medlemsförmåner 

Tidningen Allt om Diabetes 

Diabetesförbundets tidning ingår vid Huvudmedlemskap. 

Rådgivning 

Få stöd och råd från våra utredare vid kontakter med sjukvård och myndigheter samt från 

vår förbundsjurist i juridiska frågor vid kontakt med myndigheter. Vi arbetar ständigt för 
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att kunna ge våra medlemmar stöd och råd i besvärliga situationer där det kan vara lätt 

att känna sig ensam. 

Informationsmaterial 

Beställa aktuellt material om diabetes. 

Medlemsfonder 

Söka medel från någon av våra medlemsfonder. 

Försäkringar 

Möjlighet att teckna någon av våra medlemsförsäkringar: 

 Bokvarförsäkring 

 Livförsäkring 

 Olycksfall special 16‐64 år 

 Olycksfall special 65+ 

 

Råd under styrelsen 

Föräldrarådet 

Föräldrarådet fungerar som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller barn med 

diabetes och deras föräldrar.  

Under året har Föräldrarådet bland annat: 

 Träffat Christina Petersson, sjuksköterska från Jönköping som forskat kring 

vårdregister för barn och hur man mäter livskvalitet. 

 Lämnat synpunkter i arbetet med nytt system för vårdbidrag och riktlinjer för 

tillfällig föräldrapenning (VAB). 

 Gett förslag och synpunkter på serien om Lill‐Mickel. 

Ung Diabetes råd 

Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som bedriver aktiviteter för ungdomar i åldern 15‐

30 år, deltar i utåtriktad verksamhet och i det internationella arbetet. 

Under året firade Ung Diabetes 25 år, vilket uppmärksammandes under november månad 

i Ung Diabetes sociala media‐kanaler. Ung Diabetes bildades 1992, då som Centrala 

Ungdomsrådet, CUR. 

Kick Off 

I april arrangerades en Kick Off för 17 ungdomar som vill engagera sig, eller som redan är 

engagerade runt om i landet. Under Kick Off:en föreläste bland andra Stig Mattsson om 
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Träning och diabetes, samt Elise‐Marianne Åberg om Diabetesfonden och om hur man 

kan jobba med insamling. 

Landstingsjämförelse tillsammans med IBM 

Under året genomfördes en landstingsjämförelse tillsammans med IBM, där 

diabetesvården för unga i olika landsting jämfördes. Fokus låg på tekniska hjälpmedel, 

kontakt med sjukvården, psykosocialt stöd och övergången mellan barn‐ och 

vuxenvården. 

Undersökningen visade bland annat att 3 av 10 av de som lever med typ 1‐diabetes har 

ett behov av psykosocialt stöd som inte blivit tillgodosett. I åldersgruppen 18‐35 år är 

siffran ännu högre. 4 av 10 unga vuxna som lever med typ 1‐diabetes skulle behöva stöd 

av en kurator eller psykolog med att hantera sin kroniska sjukdom, men får inte det. 80% 

av alla patienter har aldrig ens blivit erbjudna psykosocialt stöd, och av de som tagit 

modet till sig och själva frågat om hjälp är det inte ens hälften som faktisk fått hjälp. 

Vården verkar dock vara medvetna om detta. 86% av sjukhusen som svarat på enkäten 

upplever att det finns ett större behov av psykosocialt stöd än vad de kan erbjuda.  

Projekt med Psykologpartners 

Under året genomfördes ett projekt tillsammans med Psykologpartners där ett antal av 

våra medlemmar erbjuds psykologiskt stöd i gruppformat baserat på ACT (Acceptence 

Commitment Therapy), en form av KBT‐terapi. 

Almedalen 

Under årets Almedalsvecka anordnade Ung Diabetes, tillsammans med Novo Nordisk, en 

paneldebatt om vikten av psykologiskt stöd för unga med diabetes. 

KEB17 

I augusti besteg Ung Diabetes Kebnekajse. 20 medlemmar deltog och de hade valts ut 

bland över 100 sökande. Bestigningen filmades och kommer att resultera i en 

dokumentär. Projektet uppmärksammandes i tidningar och TV. 

I samband med bestigningen uppmärksammades diabetes och det samlades in pengar. 

Målet är att samla in 209 700 kronor (Kebnekajse är 2 097 meter högt) till 

Diabetesfonden och Life for a Child överskreds och det samlades in 229 397 kronor. 

Diabetesfonden är Diabetesförbundets forskningsfond som delar ut anslag till 

forskningsprojekt som berör alla typer av diabetes och Life for a Child arbetar för att förse 

barn i utvecklingsländer med insulin. 

Seglingsläger 

I juli genomfördes ett seglingsläger i Stockholms skärgård för åldersgruppen 15‐18 år. 
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Representation 

Rådsmedlemmar samt lokalt engagerade har representerat Ung Diabetes under året och 

föreläst för sjuksköterskestudenter, deltagit i paneldebatter samt varit del av rådgivande 

kommittéer samt referensgrupper och patientråd. Ung Diabetes råd har även deltagit vid 

Diabetesförbundets regionkonferenser och på Nordiskt Forum samt dess förmöte. 
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