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Björn har ordet 

1. Påverkan och synlighet 

Jag hoppas att ni haft en skön sommar. 

I detta Förbundsblad kan ni läsa om hur Diabetesförbundet har synts och hörts i 
olika frågor under sommaren. 

Igår, den 19 augusti, utnämndes jag att tillsammans med 12 andra 
representanter från olika patientorganisationer ingå som ledamöter 
Socialdepartementets Patientråd som leds av Socialminister Lena Hallengren. 
Detta ger oss ytterligare möjligheter att lyfta frågor som är viktiga för personer 
med diabetes och dess närstående direkt till statsrådet. 

Jag ser fram emot hösten och de dialogmöten som kommer att hållas tillsammans 
med er rörande olika frågor som ni kan läsa mer om nedan. 

Vi ses i dialogerna under hösten! 

 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

 



 

 

 

Verksamhetsinformation 

2. Diabetesförbundet har synts under sommaren (bilder) 

Sommaren har på många håll varit varm och kanske vilsam för många, men 
Diabetesförbundet har långt ifrån legat på latsidan. Vi har synts och medverkat på 
olika sätt. Här kommer en sammanfattning och länkar för mer läsning: 

• I slutet av juni kom en diabetesbilaga i Svenska Dagbladet där Björn Ehlin 
fick äran att skriva ledaren. För 100 år sedan hade jag inte överlevt 
(diabetes.se) 

• Folkhälsodalen hade digitala event även i år och Björn Ehlin medverkade 
och diskuterade bland annat utmaningar framåt på temat Insulin 100 år – 
var står vi idag och hur ser framtiden ut? | Folkhälsodalen 
(folkhalsodalen.se) 

• På temat Insulinet 100 år blev Björn också intervjuad i P4 Extra i början av 
augusti Med Christer Engqvist 9 augusti 2021 - P4 Extra | Sveriges Radio 

• I Typ-2 poddens senaste avsnitt hörs verksamhetschef Petra Westerberg 
och Per Ljungström som är förtroendevald i Roslagens Diabetesförening 
berätta om föreningens betydelse både för individen och samhället och i 
det här sammanhanget för personer med diabetes i synnerhet. Typ 2-
diabetes - träffaˆ andra i samma sits av Typ2podden - att leva med 
diabetes (soundcloud.com) 

• Diabetesförbundet var en av en rad patientorganisationer som lyfte vikten 
av att låta tänderna ingå som en del i hälso- och sjukvården och dess 
högkostnadsskydd i en debattartikel i Aftonbladet i augusti. När den 
delades i sociala medier fick den stor uppmärksamhet och många 
kommentarer som vittnade om svårigheter med tandvårdskostnader. 
Ingen ska behöva ta lån för tandläkarbesök (aftonbladet.se) 

• Aftonbladet skrev en artikel i mitten av augusti om prediabetes där de 
bland annat intervjuade Björn Ehlin som hänvisade till Risktestet på vår 
hemsida. Antalet besökare på den sidan ligger mellan 150-200 per dag, 
men den dagen då artikeln publicerades i Aftonbladets papperstidning 
(13/8) och steg antalet besökare till mer än det dubbla och när den 
publicerades online (16/8) till det femdubbla.  Symtomen på dold diabetes 
hos vuxna (aftonbladet.se) (en Plusartikel) 

 

3. Inspelning för Utbildningsradion/Kunskapskanalen  

Den 19 augusti spelade Utbildningsradion och Diabetesförbundet in en 
programserie i fyra avsnitt. Syftet är att på ett enkelt och informativt sätt ge 

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/for-100-ar-sedan-hade-jag-inte-overlevt/?fbclid=IwAR3rGwM01DQtQ5eGPEL33Ae93WtlE9z12jnIPl7ID-L-ALnHMwSQQPko9s0
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/for-100-ar-sedan-hade-jag-inte-overlevt/?fbclid=IwAR3rGwM01DQtQ5eGPEL33Ae93WtlE9z12jnIPl7ID-L-ALnHMwSQQPko9s0
https://www.folkhalsodalen.se/play/insulin-100-ar
https://www.folkhalsodalen.se/play/insulin-100-ar
https://www.folkhalsodalen.se/play/insulin-100-ar
https://sverigesradio.se/avsnitt/1762625?fbclid=IwAR2_DMH-Bx2wh1OUU4cuzLgHVYPBZb2Mc-dBNQRze4TUxo4Bvt08P8-Ii94
https://soundcloud.com/typ2podden/typ-2-diabetes-traffa-andra-i-samma-sits?fbclid=IwAR2uRoT58X5LvOGqNLZmorb11iwiYZAcdUsL99UxF1bUvZj83TejtEOWHDA
https://soundcloud.com/typ2podden/typ-2-diabetes-traffa-andra-i-samma-sits?fbclid=IwAR2uRoT58X5LvOGqNLZmorb11iwiYZAcdUsL99UxF1bUvZj83TejtEOWHDA
https://soundcloud.com/typ2podden/typ-2-diabetes-traffa-andra-i-samma-sits?fbclid=IwAR2uRoT58X5LvOGqNLZmorb11iwiYZAcdUsL99UxF1bUvZj83TejtEOWHDA
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PoR0O6/ingen-ska-behova-ta-lan-for-tandlakarbesok?fbclid=IwAR1O9fczHfXRFAwuN9xN8hH4oTBQxQp8W1IoxEr7yHF4rL7DYX_Fmi8Kss8
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Bjrmb7/vaga-symtomen-pa-dold-diabetes/salesposter?useFlexbox=true&shared=false&reason=denied
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Bjrmb7/vaga-symtomen-pa-dold-diabetes/salesposter?useFlexbox=true&shared=false&reason=denied


 

 

 

fördjupad kunskap om skillnader och likheter mellan diabetes typ 1 och typ 2, hur 
psykisk ohälsa och diabetes hänger ihop och hur diabetes påverkar den som 
insjuknar. I serien ingår även en föreläsning om nya medicinska genombrott som 
väntas förändra livet med diabetes samt en intervju om framtida utmaningar med 
Björn Ehlin.  

Avsnitten sänds i Kunskapskanalen senare i höst och kommer även att kunna ses 
på UR Play, en fri playtjänst från UR där avsnitten blir tillgängliga för alla. UR Play 
gör det också möjligt för föreningarna att använda avsnitten i utbildning- och 
informationssyften. 

Åsa Westeson, projektledare för utbildning på Diabetesförbundet har projektlett 
inspelningen där innehållet helt styrts av Diabetesförbundet från val av ämnen 
och deltagare till manus. Moderator och samtalsledare i avsnitten är Fredrik Hed, 
tidigare redaktör och medicinsk reporter på Allt om Diabetes. 

Information om när avsnitten sänds och blir tillgängliga på UR Play meddelas via 
Förbundsbladet. Vi kommer också att dela avsnitten i våra sociala medier och på 
hemsidan. 

 

 

4. Delbetänkande kring tillgänglig vård  

Diabetesförbundet sitter med som en av sju patientföreningar i referensgruppen 
när regeringen nu tittar på hur hälso- och sjukvården kan bli mer tillgänglig för alla 
som behöver den. Poängen är att korta väntetiderna och få till en mer jämlik vård. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022. Ett delbetänkande har 
delgetts Lena Hallengren, socialminister. 

Läs hela nyheten på vår hemsida (diabetes.se) 

 

5. Nu krävs realitet av Anhörigstrategin  
I slutet av juni kom den stora rapporten kring Anhörigstrategi från Socialstyrelsen 
där Diabetesförbundet varit delaktig i dialogen för framtagandet. Rapporten 
pekar, inte helt oväntat på, att rollen som anhörig medför stora påfrestningar för 
många, med negativa konsekvenser för fysisk och psykiska hälsa, ekonomi och 
livskvalitet. 

– Vi är därför glada över att Socialstyrelsen gjort denna rapport, och att man tagit 
till sig av våra synpunkter i dialogen med oss. Rapporten är bra, men det måste 
också bli handling av orden, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och 
föräldrafrågor på Diabetesförbundet.  

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/hur-blir-varden-enklare-att-fa---sett-fran-patienten/


 

 

 

Läs hela nyheten på vår hemsida (diabetes.se) 

 

6. Diabeteskampen – tema psykisk hälsa 

Årets Diabeteskamp är under planering. Temat psykisk (o)hälsa beslutades i och 
med ett examensarbete som elever vid Berghs school of Communications utförde 
i våras åt Diabetesförbundet. Där var uppdraget att ta fram en insamlingsstrategi 
för de närmaste fyra åren samt en insamlingskampanj till Diabeteskampen 2021, 
som kommer att vara den första insamlingen till Diabetesförbundet. Valet av 
tema motiveras bland annat med att det är ett ämne som berör och engagerar, 
det är ett ämne som många kan relatera till och det är en gemensam nämnare för 
alla diabetestyper.  

Tillsammans med vår kommunikationsbyrå Craaford&Laks och den referensgrupp 
bestående av personer inom förbundet, som även var referensgrupp i arbetet med 
Berghs examensarbete, kommer temat och kampanjen att bearbetas.  

Tanken är en digital kampanj som uppmanar alla personer med diabetes och 
anhöriga att berätta sin historia, med syfte att få fler att berätta och dela. 
Effekten av att sprida historier är dels att frågan om psykisk ohälsa hos personer 
med diabetes och anhöriga lyfts, men också att uppmana till bidrag för att kunna 
sprida mer kunskap och utbilda i viktiga frågor.  

IDF har tema ”Tillgång till vård” under 2021-2023 och Diabetesförbundet lyfter 
därför särskilt tillgång till vård för psykisk hälsa vid årets Världsdiabetesdag. 

Vi återkommer med mer information om Diabeteskampen och 
Världsdiabetesdagen i nästa förbundsblad samt bjuder in till webbträff tisdag 7 
september kl. 17-18 på temat. Inbjudan kommer även i föreningsmejlen. 

 

7. Välkommen Flemming  

Den 1 september börjar Flemming Kristensen som ansvarig för påverkan och 
utredning på Diabetesförbundets kansli. Läs mer om Flemming i nummer 4 av Allt 
om Diabetes som kommer ut i dagarna. 

 

8. E-tidningen lanserad 

I och med att nummer 4 av Allt om Diabetes kommer ut så lanseras e-tidningen till 
alla medlemmar och prenumeranter. På www.diabetes.se/etidning finns 
information om hur man kommer i gång med e-tidningen.  

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/positiv-anhorigstrategi/
http://www.diabetes.se/etidning


 

 

 

Från och med nu kommer också artiklar som delas i sociala medier att leda till e-
tidningen och därmed vara låsta för de som inte laddat ner och loggat in i appen. 
Detta för att man som medlem och prenumerant ska ha exklusiv tillgång till 
tidningsmaterialet.  

Vissa artiklar med stort allmänintresse, eller där vi av andra skäl kan se att det bör 
vara tillgängligt för alla, kommer att vara upplåsta helt eller under begränsad tid. 
Detta beslutas från artikel till artikel, men huvudparten av artiklar som delas i 
sociala medier kommer att vara låsta för icke medlemmar och icke-prenumeranter.  

 

9. Påminnelse om Medlemsfonder 

Fram till den 30 september är det möjligt för Huvudmedlemmar och 
Barnmedlemmar som varit medlem i minst ett år att söka våra medlemsfonder.  

Medlemsfonder (diabetes.se) 

 

10. Boka in höstens dialogmöten/webbträffar 

• Diabeteskampen/Insamling tisdag 7 september kl. 17-18 
• Verksamhet i föreningarna under pandemin torsdag 30 september 

kl. 17-19. 
• Medlemsundersökning tisdag 12 oktober kl. 17-18 
• Förbundsstyrelsen presenterar sig och inriktning för 

mandatperioden - november (återkommer med datum) 

Inbjudan till mötena samt länk till Teams kommer till föreningsmejlen ca två 
veckor före respektive möte. 

 

Ung Diabetes 

11. Mot en spännande diabeteshöst  

Sommaren är ännu inte riktigt slut, men vi i Ung Diabetes blickar nu fram emot en 
händelserik diabeteshöst! Vi fick dessvärre ställa in våra digitala 
sommaraktiviteter, på grund av för få anmälningar, därför ser vi extra mycket 
fram emot de planerade aktiviteter vi erbjuder under hösten: 

Diabetesprojektet, vår årliga projekthelg, kommer äga rum i september där vi 
kommer få träffa unga engagerade personer som efter helgen kommer få verktyg 
och stöd för att själva kunna starta sitt alldeles egna diabetesprojekt.  

https://www.diabetes.se/om-oss/fonder-och-stiftelser/medlemsfonder/


 

 

 

Under höstlovet, 5-7 november, blir det ett fysiskt läger för våra medlemmar 
mellan 15-18 år. Vi kör en favorit i repris och kommer att ha lägret på VidaBlick. 
Helgen kommer att vara fullspäckad med olika aktiviteter så som kanot, 
bågskytte, mysiga grillkvällar och trevliga stunder ihop! Anmälan till lägret sker i 
september, så håll utkik på vår hemsida samt sociala medier för att inte missa 
detta! 

Under november kommer vi givetvis uppmärksamma diabetesmånaden och 
Världsdiabetesdagen och i år fira lite extra i och med insulinets 100-årsjubileum. 

Detta och mycket mer har Ung Diabetes på sin agenda framöver. Vi hoppas att Du 
vill hänga med mot en spännande diabeteshöst! 

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 24 september 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

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

 

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

