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Gör det ännu lättare att leva 
med diabetes! 
 
Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är värt att både 
uppmärksamma och påminna om. Det gjordes ordentligt i samband med 70-års- 
firandet under 2013. På självaste Världsdiabetesdagen hölls föreläsningar som 
spreds ut över hela landet genom webb-sändningar, följt av en fantastisk 
jubileumsgala. Förutom möten med alla människor har jubileumsfirandet gett 
många positiva insikter och lärdomar som vi har glädje av framöver. För är det 
något vi inte gör på Diabetesförbundet, så är det att ligga på latsidan. 
 
Vårt intressepolitiska arbete har under 2013 varit fortsatt mycket omfattande. 
Det märks att vi är en respekterad partner för dialog och utveckling av 
diabetesvården i Sverige, och världen för den delen. Annars hade inte 
Socialdepartementet hört av sig i slutet av året och bett oss att ansöka om medel 
för projekt inom ramen för den nationella kronikerstrategin. Annars hade vi inte 
ingått i alla de referensgrupper och råd som vi gör. Det är där det finns en reell 
möjlighet till påverkan och det som krävs för att kunna påverka är ett 
medlemskap i Diabetesförbundet.  
 
Under 2013 har vi sett framgångar på körkortsområdet, där en körsimulator nu 
tas fram. Det nationella programrådet för diabetes har med vår hjälp tagit fram 
framgångsfaktorer och behandlingsdokument. Handikappförbunden hjälper oss i 
arbetet med att förbättra kunskapsnivån inom rättsväsendet. På 
försäkringsfronten har vårt arbete nu lett till att det också är möjligt att teckna en 
BoKvar-försäkring när man har diabetes. Saker som påverkar och underlättar för 
oss i det dagliga livet, och som gör det lättare att leva med diabetes!  
 
Den nya grafiska profilen som antogs 2013 visar på Diabetesförbundets 
möjligheter och utveckling. Vi är ett modernt förbund i framkant, men vi vilar på 
en stabil grund bestående av erfarenhet och kunskap. Vi fortsätter att ta fram 
viktigt och uppskattat informationsmaterial, men hittar också nya vägar att sprida 
detta. Samspelet mellan styrelse, kansli och föreningar har varit i fokus. En 
förbundsdirektör har rekryterats som chef för kansliet men också en 
sammanhållande länk i det intressepolitiska påverkansarbetet. Mer resurser har 
lagts på information och kommunikation för att skapa ännu bättre förutsättningar 
för att nå ut med ett enat budskap. Vi står därför starkt rustade för att fortsätta 
göra det lättare att leva med diabetes. 
 
Fredrik Löndahl 
Förbundsordförande 
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Förtroendemannaorganisationen 
 
Ordförandemöte 
Riksstämma hålls vart tredje år. Åren däremellan genomförs ordförandemöten 
som inte är beslutande organ. 2013 års ordförandemöte genomfördes den 1-2 
juni på temat inspiration, diskussion, erfarenhetsutbyte. Representanter för 86 
föreningar deltog och därutöver förtroendevalda på förbundsnivån och personal 
från förbundskansliet.  
 

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 2013 
Ordförande   Fredrik Löndahl, Helsingborg 
Vice ordförande  Birgitta Kihlberg, Stockholm  
Ledamöter  Bert Bohlin, Kareby 

Sven Georén, Luleå 
Hannah Helgegren, Malmö 
Cathrine Jonsson, Umeå 
Roland Jonsson, Kovland 
Thomas Löfvenius, Gävle 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 

   Lars Persson, Örnsköldsvik 
Kristine Strömberg, Västervik  

 
Verkställande utskottet har bestått av Fredrik Löndahl, Birgitta Kihlberg, Sven 
Georén och Hannah Helgegren.  
 
Styrelsen har inom sig fördelat ansvars- och bevakningsområden i för förbundet 
väsentliga frågor.  
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit fem ordinarie sammanträden den 15-17 mars, 31 
maj-1 juni, 24-25 augusti, 23 oktober och den 15-17 november. Per capsulam 
sammanträden hölls den 22 januari (två stycken), den 28 januari, den 29 april (två 
stycken) och den 10 juni (två stycken). Ett telefonmöte hölls den 10 december.  
 
Förhinder förelåg för Hannah Helgegren den 31 maj-1 juni och för Kristine 
Strömberg den 23 oktober.   
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Verkställande utskottet har hållit elva sammanträden, varav fem per capsulam 
och ett telefonmöte. 
 

Råd under styrelsen 
Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som bedriver olika aktiviteter för 
ungdomar i åldern 15-30 år, deltar i utåtriktad verksamhet och i det 
internationella arbetet. 
 
Föräldrarådet fungerar bl.a. som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller 
barn med diabetes och deras föräldrar. 
 

Revisorer 
Förtroendevalda revisorer har varit Peter Pollak, Sala och Ann-Catrine Lundström, 
Söderhamn, med Ros-Mari Fältås som ersättare. Auktoriserad revisor har varit 
Lena Johnson, Grant Thornton AB, Stockholm. 
 

Valberedning 
Valberedning inför 2015 års riksstämma är Margareta Nilsson, sammankallande, 
Lars-Göran Jurin (avgick i mars 2013), Maria Holmgren, Birgitta Engman och 
Maritha Johansson. 
 

Regionkonferenser  
Varje år hålls regionkonferenser där representanter från lokal- och länsföreningar 
träffas och diskuterar gemensamma frågor. Regionkonferenserna är inte 
reglerade i stadgarna och är inte något beslutande organ. Representanter för 
förbundsstyrelsen och Ung Diabetes råd har deltagit vid samtliga 
regionkonferenser som hållits under året. 
 

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 teman som ska behandlas 
på Nordiskt Forum. Från Svenska Diabetesförbundet deltog från styrelsen Fredrik 
Löndahl och Hannah Helgegren och från kansliet Sylvia Larsson.  
 
Årets Nordiska Forum ägde rum utanför Köpenhamn i juni och Fredrik Löndahl och 
Hannah Helgegren deltog från styrelsen, Cecilia Gomez från kansliet samt Cajsa 
Lindberg från Ung Diabetes råd.  
 
Fredrik Löndahl och Hannah Helgegren deltog också i IDF:s kongress och 

Europaregionens årsmöte, som hölls i anslutning till IDF:s 

Världsdiabeteskonferens i Melbourne, Australien. Samtidigt genomfördes för 
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andra gången IDF:s Young Leaders Programme, där Linda Barknertz, Cajsa 

Lindberg och Camilla Schieche från Ung Diabetes råd deltog. 

 
Samarbete och erfarenhetsutbyte sker också på andra sätt mellan länderna. 
 
IDF har under de senaste åren byggt upp en kansliorganisation, vilket gör att man 
på ett betydligt effektivare sätt kan arbeta med påverkan och kommunikation. 
Framförallt Europaregionens påverkansarbete gentemot EU är betydelsefullt, 
även för oss i Sverige. IDF publicerar en hel del material och genomför också 
många undersökningar. 
 

Samtal med Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS 
Under våren 2013 hölls ett antal möten mellan representanter för 
Diabetesförbundet och DiOS, i syfte att försöka enas om en väg för att åter bli en 
organisation för personer med diabetes. Samtalen utföll väl och resulterade i att 
förbundsstyrelsen på sammanträdet den 31 maj-1 juni beslutade om ett förslag 
till lösning utifrån de förda diskussionerna. Svar erhölls från DiOS i slutet av 
september där det framgick att DiOS inte accepterade förslaget och inte heller 
hade samma bild av de samtal som förts. Ett svar har skickats till DiOS, men 
ytterligare kontakter har uteblivit. 
 

Medlemskap i andra organisationer  
Svenska Diabetesförbundet har varit medlem i bl.a. följande organisationer: 

 Internationella Diabetesfederationen, IDF 
 Handikappförbunden 
 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
 Folkrörelsernas arkivförbund 
 Folkspel - Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII 
 HandikappHistoriska Föreningen 
 Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO 
 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung 

Diabetes) 
 Livet som gåva (beslut om utträde togs vid sammanträde den 31 maj-1 

juni) 
 My Right (beslut om utträde togs vid sammanträde den 28 januari) 

 

Uppdrag 
Styrelseledamöter och tjänstemän har haft följande uppdrag: 

 Handikappförbunden: Fredrik Löndahl   
 Tandvårds- och läkemedelsverkets (TLV) insynsråd: Fredrik Löndahl 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII: Roland Jonsson  
 Livet som Gåva: Lars Persson  



 

5 

 

 Läkemedelsverkets Brukarråd (mandat från Handikappförbunden): Lillemor 
Fernström 

 Nationella Diabetesteamet (NDT): Fredrik Löndahl 
 Nationella Diabetesregistrets styrgrupp (NDR): Fredrik Löndahl  
 Nationella programrådet för diabetes: Fredrik Löndahl och Lillemor 

Fernström 
 Apotekets Nationellt Forum för handikapporganisationer och 

pensionärsföreningar: Lillemor Fernström 
 Dialogforum mellan TLV)och företrädare för funktionshinder-, pensionärs- 

och konsumentorganisationer: Lillemor Fernström och Lena Insulander 
 Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd (SPSM): Kristine 

Strömberg 
 Skolverket, samrådsgrupp om regeringens regleringsbrev: Kristin 

Strömberg  
 Swedish Standards Institute, SIS, - standard för kvalitet i vård och omsorg 

för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende: Lena 
Insulander 

 Blodsockergruppen: Lillemor Fernström 
 
 

Kansli 
 
Följande personer har varit anställda under hela eller delar av året. Antalet 
anställda har uppgått till i medeltal 13. Några av de anställda utför också 
arbetsuppgifter för Diabetesfondens räkning.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade under 2013 om en förändrad ledningsstruktur vid 
Diabetesförbundet. Beslutet innebar att tjänsten som kanslichef omvandlades till 
en tjänst som förbundsdirektör, som även inbegriper intressepolitiskt arbete. 
Styrelsen tog under 2013 även beslut om att inrätta ytterligare en tjänst som 
informatör, vilket trädde i kraft 1 januari 2014. 
 
Sylvia Larsson, kanslichef, del av året 
Cecilia Gomez, förbundsdirektör, del av året 
Anders Agnefalk, vaktmästare, del av året 
Caj-Åke Fahlström, vaktmästare, del av året 
Mariann Dahlén, sekreterare, del av året 
Linda Lundberg, styrelsesekreterare/koordinator, del av året 
Karin Engström, information o kommunikation 
Lillemor Fernström, utredare hälso- och sjukvård  
Mathias Hägglund, kontorist medlemsregistret  
Lena Insulander, utredare socialpolitiska frågor 
Annika Karlsson, information o kommunikation, föräldraledig del av året 
Ann-Sofi Lindberg, redaktör 



 

6 

 

Cecilia Lund, ekonom 
Sara Nylander, receptionist, ekonomi 
Staffan Ohlson, redaktör 
Tomas Paulsson, handläggare, it-ansvarig 
Ulf Ålander, ekonomichef 
 
 

Organisation och verksamhet  
 
Allmänt om förbundet 
Svenska Diabetesförbundet är en ideell förening som är politiskt och religiöst 
obunden. Förbundet är uppbyggt i tre nivåer. Lokalföreningar bedriver den 
medlemsnära verksamheten i hela landet medan länsföreningarna bevakar 
landstingsnivån och kan ordna gemensamma aktiviteter, t.ex. läger och 
utbildningar. Förbundets främsta uppgift är att driva intressepolitiskt 
påverkansarbete i vård- och socialpolitiska frågor som har betydelse för 
livsvillkoren för personer med diabetes och som minskar konsekvenserna av 
sjukdomen. Förbundet producerar också informationsmaterial samt ger 
information via tidningen Diabetes och hemsidan. Den väg som 
Diabetesförbundet har valt sedan ett antal år, och som visat sig vara 
framgångsrik, är utökad dialog och bättre samverkan såväl inom som utanför 
organisationen. 
 

70-års jubileum 
Diabetesförbundet bildades den 16 maj 1943 i Landskrona. Förbundsstyrelsen 
beslutade under hösten 2012 att 70-års jubileet skulle uppmärksammas i 
samband med Världsdiabetesdagen den 14 november. En projektgrupp bestående 
av ordföranden, vice ordföranden, representanter för Ung Diabetes råd och 
kansliet tillsattes. Efter sommaren 2013 tillsattes en extern projektledare. På 
dagtid genomfördes populärvetenskapliga föreläsningar på Sheraton hotell, 
modererade av professorerna Kerstin Brismar och Claes-Göran Östenson. Antalet 
deltagare uppgick till drygt 300. Samtliga föreläsningar direktsändes via webb 
och har även därefter funnits tillgängliga. På kvällen genomfördes en 
jubileumsgala i Blå hallen, Stockholms stadshus. Cirka 450 deltagare deltog i en 
minnesvärd kväll med specialkomponerad meny, utdelning av Diabetesfondens 
jubileumsstipendier och show med Martin Stenmarck, Sarah Dawn Finer, Kalle 
Moraeus, René Mirro och Karl Dyall. Värd för kvällen var Carl-Jan Grankvist. Bland 
de inbjudna gästerna fanns företrädare för IDF och de nordiska 
systerorganisationerna. 
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Medlemmar 
Förbundet består av 94 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av 
lokalföreningarna har också länsföreningsuppgifter. Förbundet hade totalt 
22 959 medlemmar under 2013. Vi använder Socialstyrelsens definition av 
medlemskap, vilket innebär antalet betalda medlemskap under kalenderåret.  
 
Lokal- och länsföreningarna har på olika sätt arbetat med att värva nya 
medlemmar, bland annat med hjälp av värvningsbroschyrer och annat 
informationsmaterial som framställts av förbundet.  
 
Diabetessjuksköterskorna har en betydande funktion när det gäller att värva nya 
medlemmar. Förbundet har på flera sätt en tät kontakt med Svensk Förening för 
Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och deltar bl.a. vid SFSD:s årliga symposium. 
 

Diabetesforum 2013 
I mars genomförde Nationella Diabetesteamet Diabetsforum 2013 i Stockholm. 
Över 1 100 personer med diabetes, forskare, läkare, diabetessköterskor, dietister, 
politiker, myndighetstjänstemän och läkemedels- och hjälpmedelsföretag och 
andra intressenter inom diabetesområdet från hela landet deltog i två dagar av 
föreläsningar, seminarier, debatter och utställningar. Ett axplock av teman:  

 Vikten av vikten 

 Ny teknik inom vården 

 Att själv klara sin diabetes 

 När man haft diabetes länge 

 Barn, familj, skola 

Diabetsforum avslutades med en politikerdebatt om jämlik vård och folkhälsa med 
deltagare från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och 
Miljöpartiet. 
 

Intressepolitik 2013 
Ett omfattande intressepolitiskt arbete har bedrivits 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 
Handikappförbunden, och avgett ett antal remissvar. Information och rådgivning 
via telefon och e-post har getts i stor utsträckning. 
 
Nedan ges exempel på områden och frågor som varit aktuella under året: 
 
Nationella Diabetesteamet 
Nationella Diabetesteamet, NDT, är en informell sammanslutning bestående av 
Diabetesförbundet och professionens föreningar: Svensk Förening för 
Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, 
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Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes samt 
Dietisternas Riksförbund, referensgruppen för diabetes.  Under 2013 genomförde 
NDT tillsammans Diabetsforum 2013 samt ett antal seminarier i Almedalen. 
Vidare stod teamet bakom debattartiklar. Ett arbete med strategisk inriktning för 
teamet påbörjades under 2013, som bl.a. syftar till att ta fram en ”blåbok”. 
 
Nationell plattform för jämlik hälsa och vård  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Nationell Plattform för 
jämlik hälsa och vård i 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. Svenska 
Diabetesförbundet har deltagit i två möten under året där det handlat om 
diskussioner kring hur vården kan bli mer jämlik. Plattformen planerar en nationell 
konferens som ska äga rum våren 2014. 
 
Diabeteskonsulent – ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg 
och jämlik skolgång 
Projektet påbörjades i februari 2010 med medel från Allmänna arvsfonden och 
pågick till mars 2013. Huvudman för projektet är Svenska Diabetesförbundet och 
samarbetspartner är Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings Läns 
landsting. Diabeteskonsulenten har besökt alla nyinsjuknade barn med typ 1-
diabetes i förskolor och skolor i Jönköpings län. Ett utbildningsmaterial har tagits 
fram som visar hur kroppen fungerar och används i utbildningen. Under året har 
och en informationsbroschyr ”Diabetes i Grundskolan” till personal tagits fram. 
Projektet har avslutats under året och en slutrapport samt ekonomiska 
redovisning har lämnats till Allmänna Arvsfonden.  
 
Försäkringar 
I maj 2013 genomförde Diabetesförbundet tillsammans med 
försäkringsmäklarföretaget Aon en kampanj för att säkerställa att alla nya 
medlemmar fått erbjudandet om att teckna olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring 
hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Kampanjen under våren gav ett resultat på 
7,3 % nya försäkringar vilket Aon bedömer som ett bra resultat(9615 brev, 707 
nya försäkringar). 
 
Under hösten 2013 har förbundet arbetat vidare för att kunna utöka 
försäkringsmöjligheterna med en så kallad Bo-kvar- försäkring som håller på att 
förhandlas fram.  
 
Rättsväsendets kunskaper om diabetes 
Förbundet har under flera år arbetat med frågan om bristande kunskap inom polis 
och rättsväsende. Vid Handikappförbundens kongress i maj 2013 hade 
Diabetesförbundet lämnat en motion med innebörd att Handikappförbunden 
skulle arbeta för en utbildning om funktionshinder för domare och annan 
domstolspersonal. Kongressen biföll motionen med tillägget att man ska arbeta 
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för utbildning av rättsväsendet i stort. Under året deltog förbundsordföranden 
också i ett inslag i Sveriges televisions nyhetssändningar rörande frågan. 
 
Arbetsgrupp, Synfältsbedömningar och körkort 
Vi har under 2013 haft en dialog med chefsläkaren vid Transportstyrelsens 
trafikmedicinska råd i en rad olika frågor. Förbundets rådgivning vid 
körkortsåterkallelse p.g.a. diabetes är numera att inte överklaga utan söka 
dispens, eftersom överklaganden bara förlänger processen och endast 
undantagsvis leder till att återkallelsen upphävs. I juni kom ett glädjande besked 
att Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, fått medel för att utveckla 
körsimulator. Detta efter ett gott samarbete i frågan mellan Diabetesförbundet, 
Glaukomförbundet och Strokeförbundet. Diabetesförbundets åsikt är att test i 
körsimulator ska erbjudas personer som riskerar att få körkortet återkallat och där 
utredningen är tveksam. Frågan om körkort berör många medlemmar. 
 
SIS kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg  
Swedish Standards Institute, SIS, har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram 
en svensk standard för kvalitet i omvårdnad och omsorg för äldre med 
omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Uppdraget avser både offentliga 
och privata vårdgivare. Standarden ska kunna användas vid upphandling av 
omvårdnad och omsorg och också vara underlag för uppföljning. Svenska 
Diabetesförbundet deltar i detta arbete. Under 2013 har bearbetning av texten 
pågått vid tre mötestillfällen. 
 
Nationella Diabetesregistret, NDR 
Arbetet med utveckling av NDR fortgår, och förbundet bidrar bl.a. genom 
styrgruppen för registret. Under 2013 har särskilt arbetet med PROM (Patient 
Reported Outcome Measure, patientrapporterade utfallsmått) fortskridit. Ett 
frågeformulär kommer troligen att blir klart under 2014. 
 
TLV dialogmöten 
Två gånger per år har TLV dialogmöten med patientorganisationer. Programmet 
utformas av patientorganisationer tillsammans med TLV. Mötet våren 2013 
handlade om tandvårdsstöd och om Läkemedels- och apoteksutredningen. Vid 
höstens möte beskrevs läkemedlets väg till patienten. 
 
Diskrimineringsombudsmannen 
Representanter för Diabetesförbundet har deltagit i en utbildning om hur 
intresseorganisationer kan använda lagstiftning som verktyg för att minska 
diskriminering. 
 
Almedalen 
Förbundsordföranden deltog i en rad olika seminarier och samtal kring diabetes. 
På plats fanns även förbundets utredare och representanter för Ung Diabetes råd. 
Förbundet hyrde plats i Handikappförbundens ut ställningstält en eftermiddag 
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och delade där ut informationsmaterial samt diskuterade diabetes och våra frågor 
med förbipasserande.  
 
Vårdbidrag 
Diabetesförbundet har under året deltagit i en rundabordsdiskussion. En 
arbetsgrupp har tillsatts inom Socialdepartementet för att göra en översyn av 
regler för tillämning av vårdbidraget. Det finns också en referensgrupp med bl.a. 
representanter från Handikappförbunden.  Slutresultat ska redovisas hösten 
2014.  
 
Kostnadsfria hjälpmedel 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att insulinpumpar 
och system för kontinuerlig glukosmätning inte längre kan anses vara 
förbrukningsartiklar. Konsekvensen av detta är att sådana produkter fr.o.m. den 1 
december 2013 inte längre ingår i det statliga förmånssystemet, utan ansvaret 
ligger numera hos varje landsting/region.  Förbundet har agerat kraftigt och i 
debattartiklar krävt att TLV, ska stoppa processen att utesluta 
diabeteshjälpmedel såsom insulinpump ur den statliga subventionen. Rättsliga 
processer pågår som följs noggrant, liksom utvecklingen i landet. 
 
Blodsockergruppen 
Blodsockergruppen, som består av representanter för professionen och Svenska 
Diabetesförbundet, har under 2013 fortsatt med utarbetat av dokument ” 
Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem” som kan användas vid 
upphandling av blodsockermätare i alla landsting. 
 
Nationellt forum för handikapporganisationer, pensionärsföreningar och Apoteket 
AB 
Svenska Diabetesförbundet har deltagit i möten i denna grupp. Man har haft 
möjlighet att lyfta frågor som gäller apotekets service, tillgänglighet och aktuella 
läkemedel.  
 
Nationella Programrådet Diabetes  
Diabetesförbundet ingår i Nationella programrådets arbete där syftet är att 
minska praxisvariationerna och öka kunskaperna till bästa tillgängliga vård för att 
kunna bidra till en jämlik vård. Sammankomsterna under året har varit totalt sju 
möten. Resultatet är en rapport om framgångsfaktorer i diabetesvården, som kan 
utgöra inspiration för utveckling av vården. I en jämförande studie har man 
kunnat urskilja utformningen av diabetesvården i primärvården för personer med 
typ 2- diabetes. Sju framgångsfaktorer har identifierats hos landsting och 
vårdenheter med särskilt goda resultat. Programrådet har också tagit fram tre 
olika behandlingsstrategier för att stödja hälso- och sjukvården i ett strukturerat 
omhändertagande av personer som har ett HbA1c-värde som överstiger 70 
mmol/mol. Rådet har även tagit fram ett vårdprogram rörande äldre personer med 
diabetes avsett för personal som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård. 
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Dessutom har ett nationellt grupputbildningsprogram tagits fram bestående av 
handledarmanual, powerpointbilder, faktablad och en vårdöverenskommelse – 
mina sidor.  
 
Nätverk barn, familj och skola 
Handikappförbundens nätverk för funktionshinderorganisationerna där syftet är 
att lyfta gemensamma frågor. Under året har nätverket haft fyra möten. Dessa 
har bl.a. berört Barnkonventionens status i Sverige, Skolplattformen och 
projektverksamheten DATE. Nätverket har också samarbete med 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen.   
 
Brukarrådet Läkemedelsverket  
Ett forum med representanter för patientorganisationerna där syftet är att föra 
diskussioner kring läkemedelsfrågor. Diskussionerna har under året handlat om 
synpunkter på kvalitetsindikatorer för god apoteksservice och strukturerade 
läkemedelsamtal på apoteken. 
 
Nätverk för jämlik hälso- och sjukvård 
Detta är ett nytt nätverk där funktionshinderorganisationerna samarbetar genom 
kunskapsinhämtning och diskussioner krig hälso- och sjukvårdsfrågor. Under året 
har det varit två möten som behandlat rehabilitering och habiliteringsfrågor samt 
diskussioner kring olika remissvar. 
 
Europaforum Handikappförbunden 
Nätverket fungerar som stöd för Handikappförbunden och 
medlemsorganisationerna angående funktionshinderfrågor som tas i EU. Forumet 
har haft två möten under året. På forumet har man bland annat arbetat med list 
of issues, som är en lista på viktiga frågor när det gäller konventionen för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sammanställts i 
samarbete med Handikappförbunden. Frågorna har diskuteras inför att regeringen 
ska utfrågas angående FN- deklarationen 2014. Viktiga frågor som lyfts fram är 
barn och kvinnors situation, rätten till arbete och utbildning samt tillgänglighet, 
hälsa och assistansfrågor.  
 
Samarbete med Fotkliniken på Karolinska Huddinge 
Diabetesförbundet har under året haft ett samarbete och deltagit i två 
enkätundersökningar, dels för att inventera handläggningen av patienter med 
diabetes osteoarthropati vid landets ortopedkliniker. Dessutom en undersökning 
om hur det ser ut med multidisciplinära fotteam vid landets medicinkliniker. 
Resultaten kommer att redovisas under 2014.  
 
Rådsmöte Socialstyrelsen angående statsbidrag 
Förbundet har deltagit i två möten hos Socialstyrelsen angående statsbidraget. 
Diskussionerna har handlat om hur formen och innehållet för Rådsmötena kan 
utvecklas i framtiden.  
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Nationell strategin för kroniska sjukdomar 
Regeringen har avsatt 450 miljoner under åren 2014 – 2017 för att förbättra 
vården för personer med kroniska sjukdomar. Man vill lyfta tre områden; 
personcentreradvård, kunskapsbaserad vård och stärka arbetet med prevention 
och tidig upptäckt av sjukdom. Diabetesförbundet har blivit kontaktat av 
Socialdepartementet och erbjudits möjligheten att söka projektmedel inom ramen 
för satsningen. I samarbete med Handikappförbunden, Reumatikerförbundet, 
Astma- och Allergiförbundet samt Riksförbundet HjärtLung har en ansökan om 
medel för ett (i första hand) tvåårigt projekt gjorts under titeln ”En väl fungerande 
primärvård för personer med kroniska sjukdomar”.  Arbetet med projektet kommer 
att påbörjas under 2014.  
 
Ämnen som vi ofta får frågor om, förutom flera av områdena som redan beskrivits, 
är ”vad kan jag äta”, ”kan jag få mäta mitt blodsocker trots att jag har typ 2 
diabetes”, ”var kan jag hitta en vårdgivare som bryr sig om mig”? 
 
Från Svenska Diabetesförbundet har följande remissvar lämnats: 

 Livsmedelsverket utvärdering av dostjänsten. 
 TLV inför ”Omprövning av subventionen för bärsystem – PM till 

myndigheter och brukarorganisationer”.  
 Socialdepartementet delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).  
 SKL Nationella Programrådets kunskapsunderlag om 

behandlingsstrategier, gruppundervisningsmaterial, 
konsekvensbeskrivning och hälsoekonomisk analys. 

 Handikappförbundens medlemsundersökning om skolan, våren 2013.  
 Socialdepartementet delbetänkandet Ersättning vid läkemedelsskador och 

miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23). 
 Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och 

förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller 
LSS till personer med funktionsnedsättning. 

 Handikappförbunden avseende Skolplattformen. 
 Socialdepartementet delbetänkandet Rätt information- Kvalitet och 

patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45). 
 Arbetsmarknadsdepartementet betänkandet Arbetshjälpmedel och 

försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92).  
 Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården. 
 Socialstyrelsen Vägledning för elevhälsan 
 Utbildningsdepartementet Tid för undervisning – lärares arbete med 

åtgärdsprogram (Ds 2013:50). 
 Utbildningsdepartementet Ny ungdomspolitik 
 Socialdepartementet betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 

2013:44).  
 Finansdepartementet betänkandet Privata utförare – kontroll och insyn 

(SOU 2013:53). 
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 Utbildningsdepartementet betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 
2013:56)..   

 TLV Kunskapsunderlag: Insulinpumpar och kontinuerlig glukosmätning. 
 Handikappförbunden om Uppföljning av konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 
 Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor- del 1 

 
Kommunikation och marknadsföring 
Ny grafisk profil 
Under 2013 lanserades Svenska Diabetesförbundets nya grafiska profil, en 
modernisering av logotypen med blomman som fortsatt symbol men i ny 
tappning, samt med fler och klarare komplementfärger vilka är bättre anpassade 
för kommunikation även i digitala kanaler. Införandet av den nya profilen 
påbörjades succesivt och kommer att fortsätta under 2014. 
 

Informationsmaterial 
Svenska Diabetesförbundet producerar en mängd informationsmaterial som 
tillhandahålls medlemmar, föreningar, sjukvårdsinrättningar och övriga.  
 
Nytt tryckt material under 2013 var broschyren ”Hej Kompis” riktad till barn och 
föräldrar som känner någon med typ 1-diabetes, samt broschyren ”Diabetes i 
grundskolan” framförallt riktad till skolpersonal för barn i den yngre skolåldern 
med typ 1-diabetes. Till Världsdiabetesdagen togs en ny folder fram om varför 
dagen uppmärksammas. Utöver detta reviderades ”Diabetes – en folksjukdom”, Bli 
medlems-foldern och de fyra värvningsbroschyrerna i enlighet med den nya 
grafiska profilen.  
 
Under året producerades även ett flertal filmer med olika inriktning. Under våren 
producerades filmen ”Diabetes – en tickande bomb” tillsammans med 
Diabetesfonden i syfte att uppmärksamma allmänheten på allvarligheten i 
sjukdomen diabetes och med uppmaning att skänka en gåva till förmån för 
diabetesforskningen. Filmen fick stor uppmärksamhet och i tävlingen Svenska 
Designpriset vann filmen en guldmedalj för bästa design och budskap i kategorin 
rörlig bild/film. På temat ”Gör det lättare att leva med diabetes” togs fem filmer 
fram med fokus på medlemmar och deras upplevelse av att leva med sjukdomen – 
en huvudfilm, en teaser och tre kortare filmer. I samarbete med familjen Nyman 
producerades tolv kortare filmer, en varje månad, om vardagen i en familj där ett 
av barnen har typ 1-diabetes, ”En vanlig ovanlig familj”. I samband med firandet 
av förbundets 70-årsjubileum webbsändes också föreläsningarna från hotell 
Sheraton, och dessa lades sedan ut på webbplatsen. 
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Webbplatsen 
Diabetesförbundets webbplats, www.diabetes.se, är förbundets fönster utåt. Där 
ska besökare hitta information om Diabetesförbundet och dess arbete samt om 
diabetessjukdomarna.  
 
Under 2013 hade webbplatsen 150 160 besök, varav 83 452 var unika besökare. 
Mest besökta var sidorna om diabetes, föreningarnas sidor, bli medlem samt Ung 
Diabetes. 
 
Sociala medier 
Svenska Diabetesförbundets sida på Facebook har fortsatt att öka i popularitet 
och hade i slutet av året över 2000 följare. Sidan innehåller information om 
aktuella frågor för förbundet och det finns en ambition om kontakt och dialog 
direkt med enskilda medlemmar. Under året startades även ett konto på Twitter 
med fokus att kommunicera med beslutsfattare och media. Också Youtube 
började användas i större utsträckning i och med filmerna som producerades 
under året. 
 

Intern kommunikation 
Svenska Diabetesförbundet kommunicerar med föreningarnas förtroendevalda 
genom Förbundsbladet, ett nyhetsbrev med information från förbundsstyrelsen 
och kansliet exempelvis gällande personalförändringar, medlemsregister, 
socialpolitiska frågor och nyheter om förbundets informationsmaterial. 
Förbundsbladet utkom fem gånger under 2013. Förutom Förbundsbladet läggs 
samtliga protokoll från förbundsstyrelsen och det verkställande utskottet ut på 
den interna webbplatsen. Detsamma sker med övrig viktig information till 
exempel stöd rörande användning av den nya grafiska profilen, blanketter och 
enkäter. 
 

Tidningen Diabetes  
Tidningen Diabetes har under 2013 utkommit med sex nummer i en upplaga om i 
genomsnitt 24 426 ex (24 000 ex år 2012). 
 
Omfånget har varit i snitt 49 sidor per utgåva. Trots en påtagligt krympande 
annonsmängd har sidantalet varit oförändrat under senare år.  
 
Diabetes har i varje nummer bevakat förbundets 70-årsjubileum med olika 
aspekter av firandet.  
 
Redaktionen inledde i nr 6/13 ett samarbete med dietisten Martina Johansson, 
något som fortsätter under 2014. Tidningen har tagit upp olika socialpolitiska 
frågor, t ex situationen för papperslösa och häktade med diabetes, arbetslivs-, 
försäkrings- och körkortsfrågor.  
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Annonsintäkterna har minskat med 28 procent jämfört med 2012 (minskning året 
dessförinnan var 23 procent).  
 
Diabetes trycks sedan 2011 hos Printall i Estland. 
 

Övrig verksamhet 
Lägerverksamhet  
Med medel från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Svenska 
Diabetesförbundet stöttade förbundet ekonomiskt 17 läger i 9 län. Totalt deltog 
395 barn och ungdomar i sammanlagt 84 lägerdagar. Deltagarna var företrädesvis 
i åldrarna 6 - 17 år. De olika lägren pågick i mellan 3-7 dagar. 
 
Radiohjälpen 
Under 2013 har Svenska Diabetesförbundet haft ett samarbete med Radiohjälpen 
och Kronprinsessan Victorias fond där Svenska Diabetesförbundet samlar in och 
förmedlar bidragsansökningar och redovisningar från våra läns- och 
lokalföreningar. I och med detta har Radiohjälpen gjort enklare ansöknings- och 
redovisningsrutiner, där bl.a. föreningarna inte längre behöver skicka in kvitton 
vid redovisningar utan det räcker med att föreningens revisor intygar. 
För detta erhåller Svenska Diabetesförbundet en summa (5% på erhållet bidrag) 
för administrationskostnader. 
Under 2013 beviljade Radiohjälpen till läns- och lokalföreningar anslutna till 
Svenska Diabetesförbundet 384.620 kr fördelade på 16 ansökningar. 
 
 

Ung Diabetes råd (UD) 
 
Under 2013 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 

 Arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i 

diabetesfrågan 

 Uppmärksamma diabetessituationen i världen 

 Fungera som ett råd till förbundet 

 Vara ett stöd till lokalföreningarna 

 Samarbeta med sjukvården 
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Sammansättning 
Rådet bestod under 2013 av: 
 
Jenny Pettersson, ordförande 
Linda Barknertz, vice ordförande 
Nora Gyllström 

Lina Karlsson 

Hanna Jernberg, t.o.m. april 2013 

Cajsa Lindberg 

Anton Niemi, t.o.m. november 2013 

Camilla Schieche 

Daniel Ekbladh, fr.o.m. april 2013 

Stina Mauritzon, fr.o.m. november 2013 

 

Rådsmöten 
Rådet har under 2013 haft fyra rådsmöten: 

 23-24 februari i Stockholm 

 20-21 april i Kungsbacka 

 17-18 augusti i Örebro 

 15-17 november i Stockholm, i anslutning till VDD och förbundets 70-

årsjubileum 

Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen bestod under 2013 av Jenny Pettersson, ordförande, samt Linda 

Barknertz, vice ordförande. Under 2014 övertas ordföranderollen av Cajsa 

Lindberg, medan rollen som vice ordförande tas över av Camilla Schieche. 

 

Arbetssätt 
Varje rådsmedlem har ett specifikt arbetsområde, såsom exempelvis läger och 

aktiviteter, sociala medier, kontakten med sjukvården, osv. Rådsarbetet har 

kontinuerligt utvärderats och strukturerats och våra arbetsdokument, exempelvis 

arbetsordningen och aktivitetsguiden har uppdaterats. Rådsmedlemmarna har 

dessutom skrivit områdesbeskrivningar för sina respektive tjänster, och dessa är 

tänkta att underlätta inskolningen av nya rådsmedlemmar. Rådet kommunicerar 

främst via mail, och vi använder oss av Google Mail samt tillhörande tjänster, till 

exempel Google Drive. Detta underlättar samarbetet samt produktionen och 
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uppdateringen av skriftligt material. Under 2013 övergick vi till ett system där 

varje rådsmedlem skickar in en skriftlig rapport om sitt område inför varje 

rådsmöte, istället för att ta det muntligt på mötet. Detta har sparat mycket tid, 

och arbete under mötena har effektiviserats avsevärt. 

 
Lokala Ung Diabetes [LUD] 
Syftet med LUD är att 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 än vad vi i rådet kan. För att dessa 

kontaktpersoner ska få kontakt med andra i samma roll och få inspiration och stöd 

har vi skapat LUD där vi i rådet fungerar som bollplank och hjälper till att skapa 

förutsättningarna för ett engagemang på lokal nivå. För närvarande finns tolv 

aktiva LUD:are vilket är en ökning med en person sedan föregående år. Under 

2013 utvärderades syftet med LUD och Ung Diabetes arbetade med att förbättra 

och förtydliga strukturen. Bland annat skapades en handbok.  

 

Diabetesföreningar 
Vi håller föreningarna kontinuerligt uppdaterade om vad vi gör via utskick och 

nyhetsbrev. Vi är även ute och informerar om vår verksamhet i samband med 

regionkonferenserna och ordförandemötet. Syftet är att uppmärksamma 

ungdomsengagemang samt informera föreningarna om att vi finns, vad vi jobbar 

med och vad vi kan hjälpa till med. Vi samarbetar även med lokalföreningarna i 

och med projektet Livets Gång, vårt årliga walkathon.  

 

Diabetesmottagningar 
Ung Diabetes har ett stort kontaktnät, där majoriteten av Sveriges 

diabetessjuksköterskor ingår. Syftet med detta är att få bättre kontakt med 

vården och visa vad vi gör och vad vi kan hjälpa till med. Vi skickar kontinuerligt 

information, material och nyhetsbrev till kontaktpersonerna, för att hålla dem 

uppdaterade om vad vi jobbar med. Vi strävar efter ett ömsesidigt utbyte bland 

annat genom vårt mottagningsformulär och hjälpteamet till tjänsten 

Diabeteskompis. Under 2013 deltog vi även på SFSD:s symposium samt 

Diabetesforum, där representanter från hela professionen och industrin fanns på 

plats. 
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Mottagningsformuläret 
Mottagningsformuläret skapades 2009 genom det nordiska samarbetet, då vi i 

alla länder såg behovet av bättre kommunikation med vårdens olika professioner. 

Vi har informerat om mottagningsformuläret via vår hemsida, SFSD:s tidning 

Diabetesvård och på SFSD:s symposium. 

 

Diabeteskompis 
Diabeteskompis är en emailtjänst dit man kan maila frågor som rör allt som rör 

livet med diabetes, men som man av någon anledning inte vill fråga sitt eget 

diabetesteam. Tjänsten är anonym och man får svar från lämplig person ur vårt 

team som består av diabetesläkare Ragnar Hanås, diabetessjuksköterska Anja 

Vidmark, dietist Hannah Helgegren, diabetescoach Jenny Bergström och kuratorer 

från stödverksamheten på Karolinska sjukhuset. Vi får in cirka 4-5 mail i månaden 

från både personer som själva har diabetes och deras anhöriga. Mailen handlar om 

allt ifrån hjälp med kost vid träning till stöd för nydebuterade som har svårt att 

hantera den stora livsstilsförändring som diabetes innebär. 

 

Läger och aktiviteter 
Under 2013 genomförde Ung Diabetes ett läger för medlemmar i ålder 15-18 år. 

Även ett bootcampläger med fokus på diabetes, hälsa och intensiv träning för 

medlemmar i åldern 18-30 planerades, men fick ställas in då personer som anmält 

sig senare drog sig ut. 

 

Äventyrsläger  
 Plats: Vidablick kursgård, Bankeryd 

 Datum: 13-16 juni 

 Åldersgrupp: 15-18 år 

 Antal deltagare: 19 st. 

 Antal ledare: 3 st. 

 Föreläsningar/kurser/aktiviteter: Ungdomarna fick testa på bågskytte, 

mörkerspårning, klättring på höga höjder, paddling i strömt vatten, olika 

samarbetsövningar och mycket annat. Förutom detta så hölls en 

presentation av Ung Diabetes och Svenska Diabetesförbundet, och 

diskussionsgrupper om frågor rörande diabetes. 

 

Internationellt samarbete 
I juni deltog Cajsa tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och 

kansliet på det nordiska mötet som hölls i Köpenhamn. Anton medverkade i juli på 
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IDF:s ungdomsläger i Italien där fokus låg på att inspirera framtida ledare inom 

diabetes. I juli reste även Lina till Bryssel för att delta i ett projekt för unga vuxna 

med kroniska sjukdomar. Linda, Cajsa och Camilla reste i slutet av november till 

Melbourne för att delta på ledarskapsträningen för IDF:s Young Leaders in 

Diabetes och för att delta på världskongressen. 

 
Profil och material 
Under 2013 fick Ung Diabetes, liksom förbundet, ny profil med tillhörande logga. 

Under året har vi tagit fram nya affischer, informationsbroschyrer och visitkort i 

enlighet med denna, och arbetet med att ta fram representationströjor, tygkassar, 

en roll-up banner samt tröjor och affischer till våra lokala grupper startades.  

 
Medlemsvärvning 
Medlemsvärvning har skett via aktiviteter lokalt och nationellt, på hemsidan, via 

Facebook, vid representation och genom informationsmaterial på 

diabetesmottagningar. 

 

Sociala medier 
Under 2013 arbetade vi med att förbättra hemsidan och dess upplägg. Detta 

arbete kommer fortsätta under 2014. Vi startade även en podcast och hittills har 

3 avsnitt släppts. På vår Facebooksida Ung Diabetes Sverige informerar vi om 

aktuella aktiviteter, både lokalt och nationellt, delar diabetesrelaterade nyheter, 

sprider inspirerande artiklar och videos, och uppdaterar om vårt eget, förbundets 

och IDF:s arbete. Sidan har cirka 1100 gilla-markeringar vilket är en fördubbling 

från föregående år. 

 

Livets Gång 
Livets Gång är ett projekt som syftar till att sprida kunskap om diabetes och 

Diabetesförbundet i hela Sverige, samtidigt som vi samlar in pengar till 

Diabetesfonden och IDF:s Life for a Child. Samtidigt är det ett projekt där 

lokalföreningar enkelt kan engagera unga människor på lokal nivå. Under 2013 

anordnades Livets Gång av 14 lokalföreningar över hela Sverige och cirka 22 379 

kr samlades in till Diabetesfonden och Life for a Child. 

 

Representation 
Under 2013 fanns Ung Diabetes representerade på bl.a.: 

• Regionskonferenserna på olika håll i Sverige  
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• Förbundsstyrelsens sammanträden i Stockholm. 
• Ordförandemötet i Stockholm 
• SFSD:s symposium i Stockholm 
• Diabetesforum i Stockholm 
 Nordiska mötet i Köpenhamn  
 Almedalsveckan i Visby  
 Världsdiabetesdagen tillika förbundets 70-års jubileum i Stockholm 
 Diverse lokala arrangemang och föreläsningar. 

 
 

Föräldrarådet  
Diabetes typ 1 finns i alla åldrar och antalet personer som får diagnosen har ökat. 
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 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 ska bestå av fyra till åtta personer, gärna från olika delar av landet. 
 
Föräldrarådet har haft en träff 2013 där olika frågor diskuterades och synpunkter 
lämnades. 
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Kod- och effektrapport 
Frivillorganisationernas insamlingsråd (FRII) har utarbetat en kvalitetskod som 
ska tillämpas av alla medlemsorganisationer från 2009. En uppdaterad 
kvalitetskod antogs av FRII i maj 2013. Koden syftar till att bidra till ett starkt och 
långsiktigt förtroende för givande i Sverige och därmed skapa resurser för att 
uppnå organisationernas ändamål. Förbundet lämnar en separat kodrapport samt 
effektrapport enligt FRII:s tidplan. Rapporten ingår inte i årsredovisningen.  
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