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Björn har ordet 

1. Ordförande har ordet 

Jag vill tacka er för det arbete ni lagt ned under november. Det har varit 
fantastiskt att se allt engagemang runt om i landet och hur diabetes 
uppmärksammats på olika sätt under diabetesmånaden. 

Utöver de stora synliga aktiviteterna så har vi även varit med och lyft frågor som 
är viktiga för personer med diabetes på olika sätt, bland annat i 
Socialdepartementets Patientråd, i Nationella Arbetsgruppen för Diabetes vid 
Sveriges Kommuner och Regioner, samt under Tandvård- och 
läkemedelförmånsverkets rundabordssamtal om diabetes. 

I detta Förbundsblad kan ni läsa om det som hänt nationellt under november och 
vad som är på gång under december. Förbundsstyrelsen kommer i början av 
december att närvara vid Diabetesforum i Göteborg där vi tillsammans med 
vårdpersonal, forskare, beslutsfattare och andra intresserade träffas för att 
diskutera diabetes och den svenska diabetesvården. 

Trevlig läsning! 



 

 

 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

 

Verksamhetsinformation 

2. Diabetesförbundet syntes under Världsdiabetesdagen 

Tack till alla som bidrog till en lyckad Världsdiabetesdag och tack till alla 
föreningar som var ute och pratade, träffade folk och spred kunskap om diabetes! 

Runt och på Världsdiabetesdagen den 14 november medverkade ordförande Björn 
Ehlin i en mängd sammanhang, bland annat vid ett seminarium i Riksdagen, på 
Dagens Medicins seminarium, på Lifs seminarium om diabetes, i rundabordssamtal 
om digitala lösningar för personer med diabetes och Diabetesföreningarna i 
Skånes arrangemang. 

Vi märker just nu av ett alltmer ökande tryck i olika sammanhang där 
Diabetesförbundet bjuds in för att medverka. Även när andra aktörer pratar 
diabetes så ökar också trafiken till vår hemsida. Till exempel ökade sidvisningarna 
med 100% klockan 19-21 den 14 november. Även trafiken till våra sociala medier 
var väldigt hög med stort engagemang och nya följare. 

 

3. Rekordutdelning på 32 miljoner kronor 

Svenska Diabetesförbundets forskningsfond - Diabetesfonden har beslutat att 
dela ut ett rekordstort anslag för 2022. 

– Vi vill tacka alla givare som gör det möjligt för oss att dela ut viktiga miljoner till 
forskning och kunskapsspridning om diabetes. Vårt mycket kompetenta 
Vetenskapliga råd kommer inom kort att rekommendera fördelningen av anslagen 
och vilka forskningsprojekt som får ta del av dessa under 2022, säger Björn Ehlin 
ordförande i Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden. 

 

4. Vetenskapliga rådet rekommenderar anslag 

Extra glada för den stora utdelningen för 2022 blev Diabetesfondens 
vetenskapliga råd, som består av några av Sveriges främsta professorer och 
docenter inom diabetesområdet. Vetenskapliga rådet har som uppgift att värdera 
de forskningsansökningar som kommer in och rekommendera till Diabetsfondens 
styrelse om fördelningen av anslagen. Fördelningen och vilka forskningar som 
beviljats anslag publiceras bland annat på hemsidan.  

 



 

 

 

5. Diabeteskampen och 90-konto 90 0774-1 

På rekordtid, från Riksstämmobeslutet i maj till Världsdiabetesdagen i november, 
lyckades Diabetesförbundet att införa 90-konto. Ansökningsprocessen till Svensk 
Insamlingskontroll tar vanligtvis längre tid att genomföra. Trots det och alla de 
processer, rutiner, policy, bank- och systemförändringar som det innebär att bli en 
insamlingsorganisation lyckades vi komma i hamn till den 14 november. I och med 
det kunde också Diabeteskampen och insamlingskampanjen kring psykosocialt 
stöd för personer med diabetes riktas till Diabetesförbundet. Utdelningen av 
pengarna som samlas in kommer nu tydligare gå till både kunskapsspridning 
(genom Diabetesförbundet) och till forskning (genom Diabetesfonden). 

Kampanjen som fortsätter till jul med fler berättelser i sociala medier och på 
hemsidan, kommer också att uppmärksammas kring ”Giving Tuesday” den 30 
november och med julkortskampanj i mitten av december. Fortsätt gärna att dela 
och sprida inläggen! 

Tack vare den enkätundersökning som gjordes bland medlemmar fick kampanjens 
budskap gott stöd i fakta. Rapporten från enkäten tillsammans med vittnesmål 
har fått otroligt bra spridning. Många har kommenterat kampanjen och berättat 
om sina upplevelser, vilket gett extra uppmärksamhet kring frågan.  

- Det viktigaste med kampanjen är att sprida kunskap kring behovet av 
psykosocialt stöd. Ju fler som berättar, desto större påverkansmöjlighet 
finns till förändring, både att mer ljus sätts på behovet, men också 
tillgången till psykosocialt stöd. Insamling av pengar är förstås också 
viktigt, så att vi har resurser till att fortsätta kampen och bedriva 
forskning, säger Björn Ehlin. 

För mer information om Diabeteskampen Ge stöd (diabetes.se) och om Insamling till 
Diabetesförbundet Insamling 90-konto (diabetes.se) 

90-kontonummer: 90 07 74-1 

BG-nummer: 900-7741 

Swish: 900 77 41 

 

6. Debattartiklar utifrån enkätundersökningen  

Enkäten som togs fram inför Världsdiabetesdagen har använts som avstamp och 
stöd för Diabeteskampen. Samtidigt har vi inhämtat ny kunskap om hur det 
faktiskt fungerar – eller inte fungerar – med psykosocialt stöd inom den svenska 
diabetesvården. Det utgör ett viktigt underlag för att påverka beslutsfattare 

https://www.diabetes.se/ge-stod/
https://www.diabetes.se/om-oss/insamling/


 

 

 

framöver - läs mer här: Tillgången till psykosocialt stöd bristfällig inom svensk 
diabetesvård  

Förhoppningen är dessutom att ännu opublicerade resultat från undersökningen 
kan användas i debattartiklar i närtid. Bland annat i samband med Diabetesforum i 
början av december månad i år där alla som har intressen i diabetes och 
diabetesvård träffas i Göteborg:   

- När vi genomför undersökningar om hur det är att leva med diabetes, och 
hur diabetesvården fungerar så vill vi alltid försöka att opinionsbilda 
utifrån resultaten. I det aktuella fallet bidra till att skapa en offentlig 
debatt, och därmed öka kunskapen, om hur läget är när det gäller 
tillgången till psykosocialt stöd i diabetesvården, och hur vi kan förbättra 
detta, förklarar Flemming Holmgaard Kristensen, ansvarig för utredning 
och påverkan på Diabetesförbundet. 
 

7. Första R21 – vi kraftsamlar för ökad påverkan 

Tisdagen den 23 november genomfördes ett första digitalt möte inom R21 (fd 
D20) om utökad samverkan kring opinionsbildning och påverkan inom förbundet. 
På mötet diskuteras dels hur upplägget för arbetet under år 2022 ska se ut, dels 
fördes en dialog om vad den nästa enkät om tillgången till tekniska hjälpmedel 
bör fokusera på. Den sista delen av mötet handlade om vilka erfarenheter 
avseende påverkan och opinionsbildning, som vi ska ta med oss vidare från årets 
just genomförda Världsdiabetesdag och därmed inför 14 november nästa år.  

- Det var ett bra och konstruktivt möte, där det kommer många bra förslag 
till hur vi tillsammans kan lyfta arbetet med opinionsbildning och påverkan 
inom hela förbundet. Det ska bli roligt att fortsätta detta arbete speciellt 
inför nästa år, då det är val och det är viktigt att vi hjälps åt att se till att 
diabetesfrågorna hamnar på agendan hos både politiker och andra 
beslutsfattare. Det kan vi bara göra tillsammans, konstaterar Flemming 
Holmgaard Kristensen, ansvarig för utredning och påverkan på 
Diabetesförbundet.  

 

8. Remissvar kring VAB inlämnad 

Diabetesförbundet var inbjuden att komma med ett remissvar till utredningen 
VAB för vårdåtgärder i skolan. Utredningen handlar om att vårdnadshavare ska 
kunna ta ut VAB för att stödja förskole/skolpersonal i diabetessjukdomen. Den 17 
november lämnades Diabetesförbundets remissvar in, du kan läsa svaret i sin 
helhet på vår hemsida, Skrivelser, remisser och öppna brev (diabetes.se). 

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/tillgangen-till-psykosocialt-stod-bristfallig-inom-svensk-diabetesvard/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/tillgangen-till-psykosocialt-stod-bristfallig-inom-svensk-diabetesvard/
https://www.diabetes.se/om-oss/intressepolitiskt-arbete/skrivelser-remisser-och-oppna-brev/


 

 

 

 
- Diabetesförbundet ser positivt på utredningen. Vi har i många år påpekat 
behovet av att vårdnadshavare kan få VAB vid vårdåtgärder i 
förskola/skola/fritidshem. Diabetesförbundet är därför glada över att denna 
utredning kan förändra situationen för vårdnadshavare till barn med diabetes, en 
sjukdom som kräver omfattande och avancerad egenvård, säger Emma Skepp, 
sakkunnig barn- och föräldrafrågor.  

Diabetesföbundets övergripande synpunkter på utredningen:   
 

• Rätten till VAB ska utgå från barnets behov och mognad och inte 
kronologisk ålder, därför att behovet för stöd med egenvården är väldigt 
individuellt.  

• Vårdnadshavare som varit vaken på natten och vakat över sitt barns 
blodsocker bör ha rätt till VAB dagen efter. 

• Ingen föranmälan av VAB i samband med vårdåtgärder, eftersom det kan 
snabbt uppstå ett behov av vårdnadshavarens stöd i 
förskola/skola/fritidshem.  

• Tydlig information till vårdnadshavare för barn med diabetes om när VAB 
kan användas. 

• VAB behöver separeras från omvårdnadsbidraget, eftersom VAB 
inkluderat i omvårdnadsbidraget oftast är ekonomiskt ofördelaktigt för 
vårdnadshavare.  

• Studerande och timanställda ska ha rätt att använda VAB. 

 

 

9. Kampanj gentemot skolledningar 

Genom en annons riktad till rektorer i tidningen Rektorsmagasinet upplyser 
Diabetesförbundet om det ansvar skolan har för en elev med diabetes. Annonsen 
kommer att följas upp under våren med nyhetsartiklar och annonser på sajten 
Skolledare.se 

RektorsMAGASINET | Skolledare 

 

10. Julkort i butik 

Nu finns julkort att beställa i butik.diabetes.se som knyter an till Diabeteskampen 
och temat för kampanjen. ”Julen har inga röda dagar” – Ett budskap som påminner 
om att personer med diabetes aldrig får ledigt från sin sjukdom, inte under julen, 

https://www.skolledare.se/rektorsmagasinet


 

 

 

eller midsommar, ramadan, hannukah eller ens på semestern! Baksidan på kortet 
förklarar detta, men det finns också plats för egen hälsning. 

Till butiken, julkorten ligger under fliken Produkter/Diabetesförbundet 

 

11. Kontakta Medlemsservice 

Uniguide på Gotland är Diabetesförbundet och Diabetesfondens svarsservice, de 
tar hand om alla inkommande allmänna frågor samt frågor om gåvor och 
medlemskap. De har tillgång till medlemsregistret och kan svara, inte bara 
enskilda medlemmar utan även förtroendevalda som har ändringar eller frågor om 
medlemsregistret. Ring till Uniguides Medlemsservice i första hand, eller maila på 
medlemsservice@diabetes.se tel. 08-564 821 00, för snabbare och effektivare 
hantering. 

 

12. Boka in höstens dialogmöten/webbträffar 

• 30 november 17-18 Ung Diabetes - med fokus på att öka det 
lokala engagemanget bland unga  

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

 

Ung Diabetes 

13. Lyckat höstläger med Ung Diabetes 

Under höstlovet hade vi äntligen möjlighet att anordna ett av våra populära läger 
igen, det första sedan före pandemin. Lägret var för medlemmar mellan 15-18 år 
och hölls på Vidablick i Bankeryd. 13 ungdomar, tillsammans med våra två 
aktivitetsansvariga Jennifa och Alexander, fick under helgen prova på 
höghöjdsbana, bågskytte, gruppuppdrag i skogsmiljö samt olika 
samarbetsövningar. Dagarna avslutades med härligt sällskap framför lägerelden 
samt filmkväll på lördagen. Förutom Jennifa och Alexander fanns en sjuksköterska 
på plats under hela helgen och vår rådsmedlem Amanda hälsade på en stund med 
sin diabeteshund. 

 - Helgen bjöd på många skratt, bra snack och utbyte av diabeteserfarenheter. Vi 
vill också tacka personalen på Vidablick för välarrangerade aktiviteter och för 
hjälp med att ordna mat och fika. Vi hade en fantastisk helg och längtar redan till 
nästa års läger! säger Jennifa Redin, aktivitetsansvarig i Ung Diabetes" 

mailto:medlemsservice@diabetes.se


 

 

 

 

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 17 december 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

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

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten: 11/12 

 

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/

