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Björn har ordet 

1. Björn har ordet 

I år har även december blivit en diabetesmånad genom att Diabetesforum 
arrangerades i början av månaden, och även genom att vi har fortsatt med det 
påverkansarbete som startades under november med fokus på psykisk ohälsa 
genom att lyfta regionala perspektiv. Tack till er alla som varit med, och som inom 
kort kommer att vara med, i regionala debattartiklar där vi sätter diabetesvården 
och våra medlemmars behov i fokus! 

Blickar vi framåt till efter årsskiftet så är det valår och vi kommer då att lyfta 
vissa frågor extra mycket, bland annat tillgången till hjälpmedel. Vi fortsätter och 
fördjupar våra samarbeten med andra Funktionsrättsförbund samt internationellt 
med våra nordiska systerförbund och IDF Europe. 

Närmast i tid står nu julen för dörren och förhoppningsvis ledighet samt 
återhämtning för det flesta av er. Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt 
år! 

Trevlig läsning! 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

 

Verksamhetsinformation 



 

 

 

2. Diabetesforum 

Den 1-3 december hölls Diabetesforum i Göteborg. Runt 500 personer från 
vården, forskningen och medicinindustrin samlades för att dela kunskap, nätverka 
och lära. Arrangör för Diabetesforum är Nationella Diabetesteamet där Svenska 
Diabetesförbundet är en av fem medlemmar.  

Det blev tre mycket lyckade dagar med seminarier som handlade om senaste 
forskningen och bemötande i vården, fördelar och hinder med teknikutveckling, 
psykisk ohälsa och mycket annat. Diabetesförbundet delade ut Allt om Diabetes 
och reflexer till deltagarna som kom till vårt bord i mässhallen. Styrelsen och ett 
par personer från kansliet var representerade under Diabetesforum och Björn 
Ehlin stod på scenen i flera sammanhang och berättade om Diabetesförbundets 
verksamhet, patientperspektivet och vårdaspekter. 

 

3. Regionala Debattartiklar 

På det första mötet i R21 (23/11) diskuterades möjligheten att ta fram regionala 
debattartiklar utifrån enkätundersökningen om psykosocialt stöd. En fördel med 
att genomföra en undersökning på nationell nivå är, att det även öppnar för 
möjligheten analysera hur det ser ut regionalt avseende de aktuella frågorna i 
enkäten. Förutsättningen för det är, att antalet som svarar (respondenter) 
överstiger 100 personer i den aktuella regionen.  

Mot den bakgrunden har det under december månad framtagits och skickats in ett 
antal regionala debattartiklar. Detta är ett tillvägagångssätt som kommer 
användas framöver. Det stärker bland annat samarbetet mellan den regionala och 
nationella nivån inom förbundet. Samtidigt bidrar tillvägagångsättet till regional 
publicitet vilket är centralt för att öka kunskapen i samhället om hur det är att 
leva med diabetes. Nedan fyra exempel på regionala debattartiklar:  

2/12: Psykisk ohälsa i skymundan i Västra Götalands diabetesvård | Alingsås 
Tidning (alingsastidning.se)  

3/12: Insändare: Särskilda diabetesteam även i region Västerbotten (vk.se)  

11/12: Psykisk ohälsa hamnar i skymundan i region Västernorrlands diabetesvård  
– Sundsvalls Tidning 

13/12: Psykisk ohälsa hamnar i skymundan i diabetesvården – Gefle Dagblad 
(gd.se)  

 

4. Enkät hjälpmedel  

https://www.alingsastidning.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/psykisk-oh%C3%A4lsa-i-skymundan-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-diabetesv%C3%A5rd-1.60640025
https://www.alingsastidning.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/psykisk-oh%C3%A4lsa-i-skymundan-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-diabetesv%C3%A5rd-1.60640025
https://www.vk.se/2021-12-03/insandare-sarskilda-diabetesteam-aven-i-region-vasterbotten
https://www.st.nu/2021-12-11/psykisk-ohalsa-hamnar-i-skymundan-i-region-vasternorrlands-diabetesvard
https://www.st.nu/2021-12-11/psykisk-ohalsa-hamnar-i-skymundan-i-region-vasternorrlands-diabetesvard
https://www.gd.se/2021-12-13/psykisk-ohalsa-hamnar-i-skymundan-i-diabetesvarden
https://www.gd.se/2021-12-13/psykisk-ohalsa-hamnar-i-skymundan-i-diabetesvarden


 

 

 

Tillgången till tekniska hjälpmedel är en fråga som väcker engagemang bland 
personer med diabetes och som är central för möjligheten att leva ett bra liv med 
sjukdomen. Detta speglas bland annat i Diabetesförbundets idéprogram, och när 
den senaste medlemsundersökningen genomfördes seglade frågan - att påverka 
tillgången till hjälpmedel - även upp som den högst prioriterade politiska frågan 
bland de personerna som svarade på enkäten. 2/3 ansåg att frågan är viktigt.  

Utifrån det jobbar vi för närvarande med att ta fram en ny enkät kring dessa 
frågor. Syftet är, dels att vi ska lära oss mer om hur tillgången till tekniska 
hjälpmedel faktisk ser ut bland medlemmar i Diabetesförbundet, dels att vi får 
fram nya siffror utifrån vilka vi kan påverka beslutsfattare inom vården och 
politiken för att åstadkomma förbättringar för alla som lever med diabetes,  

Planen är att enkäten ska genomföras under januari månad nästa år, och den 
kommer att skickas ut på samma sätt som den första enkäten nämligen via e-
post. På första R21-mötet år 2022 – tisdagen den 25 januari – kommer det 
diskuteras hur vi tillsammans kan jobba vidare med resultaten.   

 

5. Medverkan Lif-seminarium 

Den 18 november deltog Diabetesförbundet genom Björn Ehlin i ett seminarium 
arrangerat av Lif (De forskande läkemedelsföretagen) med fokus på forskningens 
framsteg inom diabetesområdet under de senaste 100 åren. I samtalet deltog 
vårdprofession, läkemedelsindustrin och vi som patientrepresentanter. Under 
samtalet lyftes även hur diabetesvården ser ut idag ur patientperspektiv. 

Seminariet går att se i efterhand på Lifs webbsajt: 

https://www.lif.se/nyheter/2021/11/se-forskningens-fantastiska-framsteg-i-efterhand/ 

 

6. Omvårdnadsbidraget  

Svenska Diabetesförbundet är positiva till att Inspektionen för socialförsäkringen 
ISF har granskat det reformerade stödet omvårdnadsbidrag som ersatte 
vårdbidrag i januari 2019.  ISF har kommit fram till att det finns en risk att 
besluten varierar för mycket, ett skäl är att det saknas nationella riktlinjer för vad 
ett normalt föräldraansvar innebär. Eftersom förmånen grundar sig på det som går 
utöver ett normalt föräldraansvar så är detta avgörande för bedömning av 
förmånen.  

- Vi vet att det har funnits misstankar om att beslut om bidrag kan variera 
delvis godtyckligt, vilket vi vet drabbar föräldrar till barn med diabetes. 
Detta gäller den gamla förmånen vårdbidrag liksom det nya 

https://www.lif.se/nyheter/2021/11/se-forskningens-fantastiska-framsteg-i-efterhand/


 

 

 

omvårdnadsbidraget. Vi välkomnar därför ISF:s förslag om att ett det 
behövs nationella riktlinjer för vad normalt föräldraansvar innebär, för att 
rättsosäkerheten ska minska, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och 
föräldrafrågor på Diabetesförbundet, som under utredning också fört 
samtal med utredaren om speciella behov för barn med diabetes.  

Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag - Inspektionen för socialförsäkringen (isf.se) 

 

7. Beslut från FS 

Vid styrelsesammanträdet den 11 december fattade förbundsstyrelsen flera 
beslut, bland annat fastställdes verksamhetsplan och budget för 2022. 

Stadgeförändringen som skedde vid Riksstämman i maj innebär att 
förbundsstyrelsen fattat beslut om vilka handlingar som föreningarna skall skicka 
in till förbundet efter årsmötena samt vad som skall gälla om en förening inte 
skickar in efterfrågade handlingar. Mer information kommer att skickas ut i januari 
och vi kommer bjuda in till dialogmöte där vi berättar mer. 

Anna Stigsdotter har av familjeskäl valt att entledigas som ledamot i 
förbundsstyrelsen vid årsskiftet. Annas roll som ledamot såväl i 
förbundsstyelsens presidium som i Diabetsfondens styrelse kommer att ersättas 
från den 1 januari 2022. Mer information kommer så snart styrelsebeslut som 
ersättare är fattade. Vi tackar Anna för den stora insats och det engagemang hon 
bidragit till i såväl förbundsstyrelsen som Diabetesfondens styrelse under två 
mandatperioder. 

Vid årsskiftet lämnar Lovisa Hjalmarsson sitt uppdrag som ordförande i Ung 
Diabetes råd då hennes mandatperiod går ut. Vi tackar henne för det engagemang 
hon lagt ned under sin tid i rådet! 

Från årsskiftet kommer Amanda Rydén axla uppdraget som ordförande och Louise 
Granlund träder in som vice ordförande i Ung Diabetes råd. 

 

 

Ung Diabetes 

8. Ung Diabetes summerar 2021 och önskar God Jul! 

Det börjar bli dags att summera ännu ett år och vi i Ung Diabetes har många glada 
minnen att se tillbaka på. Vi började året med att hälsa ett nytt råd välkommet, 
där endast 2 av 8 rådsmedlemmar inte var nya. Under året har vi lärt känna 

https://isf.se/publikationer/rapporter/2021/2021-12-14-fran-vardbidrag-till-omvardnadsbidrag


 

 

 

varandra och blivit ett sammansvetsat gäng som gör allt vi kan för att hjälpa och 
lyfta ungas perspektiv i diabetesfrågor.  

Under våren släpptes vår dokumentärfilm "Starkare än våra toppar och dalar" som 
handlar om när Ung Diabetes besteg Kebnekaise 2017. Med filmen vill vi visa att 
livet går att leva trots en diabetesdiagnos och att vi alla kan finna en styrka och 
gemenskap i kampen mot diabetes. Dokumentären finns tillgänglig här. Större än 
våra toppar och dalar - YouTube 

I våras kunde man också ta del av två kampanjer på vår Instagram. I kampanjerna 
delade våra medlemmar öppet och ärligt med sig om sina personliga erfarenheter 
när det kommer till hur de blivit diskriminerade/orättvist behandlade på grund av 
sin diabetes samt sina tankar om alkohol och diabetes.  

Sommaren gick och även denna pandemipräglade sommar gjorda att vi inte hade 
möjlighet att erbjuda våra populära läger och aktiviteter. Däremot hade vi det 
stora nöjet att i september äntligen få ha en fysisk aktivitet i form av 
Diabetesprojektet. Deltagarnas projekt har påbörjats under hösten och är i 
rullning med stöd och hjälp från Ung Diabetes.  

November, diabetesmånaden, kom och som vanligt var det högsäsong i olika 
diabetesforum. Ung Diabetes var aktiva i både den fysiska och digitala världen! Vi 
anordnade ett äventyrligt ungdomsläger, firade Världsdiabetesdagen på plats 
med lokalföreningar i både Göteborg och Umeå, vi fanns representerade i olika 
diabetesmöten och konferenser, och på våra sociala medier spred vi fakta från vår 
enkätundersökning. 

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande diabetesår och allt vad det har att 
erbjuda!  

Jag (Lovisa, ordförande i Ung Diabetes) som har skrivit i Förbundsbladet detta år, 
passar även på att tacka för mina år i Ung Diabetes. Jag vill tacka för förtroendet, 
gemenskapen och lärdomen av hur mycket det ger tillbaka i att engagera sig. Nu 
närmast får annat ta plats i mitt liv, men jag kommer alltid bära med mig den här 
tiden och hoppas innerligt att jag i framtiden återigen får möjlighet att engagera 
mig inom Diabetesförbundet! 

God jul och gott nytt år! 

Önskar Ung Diabetes råd 

 

 

9. Tipsa om Diabetesförbundets företagspaket 

https://www.youtube.com/watch?v=4ob0SMLWsEU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4ob0SMLWsEU&t=3s


 

 

 

Företag vill ofta skänka bidrag till ett bra ändamål, tipsa lokala företag om våra 
Företagspaket: Företagspaket 2022 (diabetes.se) 

 

Julhälsning 

God Jul och Gott nytt år önskar Förbundsstyrelsen och Förbundskansliet. 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 28 januari 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2021 finns här: FS 2021 
(diabetes.se) 

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:  
29/1, 26/2, 19/3, 23/4, 21/5, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 och 10/12. 

 

https://www.diabetes.se/ge-stod/foretagspaket-2022/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/

