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Björn har ordet 

1. Ett händelserikt påverkansår 

Nu närmar vi oss de stora helgerna i slutet på året, och vi börjar titta tillbaka på året som 

gått. I detta Förbundsblad kan ni läsa om det intressepolitiska arbete som genomförts 

under året och de påverkanskampanjer som vi drivit nationellt och regionalt tillsammans 

med er. Tack för ert engagemang i att upplysa och uppmana beslutsfattare att 

underlätta livet för personer med diabetes! 

Vi är nu halvvägs in på mandatperioden, och vi jobbar vidare med att implementera 

Riksstämmans beslut från 2021 samt fortsätta arbetet med utvecklingen av 

organisationen enligt den verksamhets- och ekonomiska inriktning som beslutades. Vi 

vet redan nu att 2023 kommer bli ett innehållsrikt år. Utöver aktiviteter inom 

påverkansarbete och kommunikation som syns utåt, så kommer vi jobba mycket med att 

skapa förutsättningar för att interagera samt kommunicera med både med givare och 

medlemmar på nya sätt. 

God helg & trevlig läsning! 

Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet 

 

2. Världsdiabetesdagen – en dag för alla med diabetes 

På Världsdiabetesdagen lanserades Diabetesbarometern, läs mer i nästa notis. Detta 

gjorde vi genom att sända ett webbseminarium kl. 19.00 på kvällen den 14 november. 



 

 

 

Förutom att visa rankningen av regionerna och diskutera utfallet av Diabetesbarometern 

visades videohälsningar från ett tiotal personer med diabetes. Dessa hälsningar blev 

mycket personliga och fina inslag bland alla siffror och fakta. Ett stort, stort tack till er 

som skickade in och så öppet berättade om er diabetes och syn på vården. 

Även sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson skickade in en hälsning, och 

ordförande Björn Ehlin kommer att följa upp hennes önskan om mer kontakt med 

förbundet.  

Efter seminariet sändes en specialinspelad föreläsning med livsstilsforskaren Anders 

Rosengren. Titta på den och seminariet i efterhand, de finns på vår Youtube-kanal: 

Diabetesbarometern 2022 - webbseminarium 

Stort tack också till alla föreningsaktiva ute i landet som anordnade aktiviteter kring 

den 14 november – tack vare er så finns Svenska Diabetesförbundet i hela landet.   

 

 

3. Diabetesbarometern – ett mycket fint regionalt genomslag   

14 november lanserades för första gången Diabetesbarometern, som är en omfattande 

analys av svensk diabetesvård. Analysen baserar sig dels på en enkätundersökning som 

cirka 3 500 medlemmar svarade på i juni, dels en sammanställning av resultat från 

Nationella Diabetesregistret.  

Som vid andra rapportsläpp hade vi i första hand ett nationellt utspel – denna gång via 

TT – som gav anledning till många artiklar och radioinslag i hela Sverige på 

världsdiabetesdagen. Steg två har varit lansering av regionala artiklar med regionala 

siffror, där vi - när detta skrivs – har fått publicerat 14 stycken. Det är ett nytt rekord och 

glädjande nog har det inneburit att vi har varit synliga i 7 regioner där vi inte tidigare har 

haft mediala utspel i samband med nya enkäter.  

Med dessa opinionsbildningsinsatser visar vi tillsammans på styrkan av ett förbund som 

finns i hela Sverige och jobbar för en bättre diabetesvård. Samtidigt ökar synligheten vår 

relevans hos medlemmarna, och ger oss ett tydligt avstamp för att genomföra 

intressepolitiska insatser riktade till beslutsfattare inom både politiken och vården:  

- Upp till bevis för nya beslutsfattare när det gäller diabetesvården – Gefle 

Dagblad (gd.se) 

- Upp till bevis när det gäller diabetesvården - Corren 

- Insändare: Diabetiker behöver hjälp och stöd (sydostran.se) 

- Förbättra diabetesvården i Västra Götaland | Alingsås Tidning 

(alingsastidning.se) 

- Upp till bevis för diabetesvården på Gotland - Helagotland 

https://youtu.be/wpwYKEx_9fY
https://www.gd.se/2022-11-14/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden
https://www.gd.se/2022-11-14/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden
https://corren.se/debatt/artikel/upp-till-bevis-nar-det-galler-diabetesvarden-/rkx05kvl
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-diabetiker-behover-hjalp-och-stod-92303d39/
https://www.alingsastidning.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-diabetesv%C3%A5rden-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6taland-1.85616860
https://www.alingsastidning.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/f%C3%B6rb%C3%A4ttra-diabetesv%C3%A5rden-i-v%C3%A4stra-g%C3%B6taland-1.85616860
https://helagotland.se/bli-prenumerant/artikel/r4dyzg0r/gt-2m2kr_s_22


 

 

 

- Upp till bevis när det gäller diabetesvården i Jämtland – LT (ltz.se) 

- Upp till bevis för diabetesvården i Norrbotten - NSD 

- Upp till bevis för nya beslutsfattare när det gäller diabetesvården – Tidningen 

Ångermanland (tidningenangermanland.se) 

- Satsa mer på diabetesvården – Jönköpings-Posten (jp.se) 

- "Nya steg behövs för fortsatt utveckling av diabetesvården i Region Kalmar län” 

(barometern.se) 

- Diabetesvården måste utvecklas – Skånska Dagbladet (skd.se) 

- Insändare: Upp till bevis när det gäller diabetesvården i Region Västerbotten 

(vk.se) 

- Upp till bevis för nya beslutsfattare när det gäller diabetesvården i Kronoberg 

(smp.se) 

- Alla som lever med diabetes behöver hjälp och stöd i vården | Hallandsposten 

 

4. Remissarbetet 2022 – en viktig grundbult i vårt intressepolitiska 
arbete 

Ett viktigt verktyg i det intressepolitiska arbetet är att besvara remisser, vilket vi gör 

löpande under året som ett sätt att försöka påverka beslutsfattare, exempelvis på 

departement eller hos myndigheter.  

Under 2022 har vi varit extra aktiva inom detta område, och har lämnat svar på 23 

remisser. Dessa har handlat om bland annat VAB för föräldrar till barn med diabetes, 

personer med diabetes som vistas äldrevården och tandvårdsstöd samt mycket annat. 

Det går att ta del av svaren på: Remisser (diabetes.se)   

 

5. Årets sista möte i R21 om intressepolitiken  

Sen hösten 2021 har regionordföranden samt andra som jobbar med intressepolitiken 

på såväl regional som nationell nivå samverkat runt dessa frågor i R21. Bakgrunden är 

att det finns ett behov av att stärka samverkan kring det nationella och regionala 

påverkansarbetet, samtidigt som regionföreningarna har fått ett förtydligat uppdrag  för 

detta som beslutades på Riksstämman 2021.  

På möten diskuteras löpande vilka intressepolitiska som är aktuella ute i regionerna, 

erfarenheter utväxlas, regionala företrädare har möjlighet att komma med önskemål på 

påverkansunderlag från central nivå i förbundet. Vi koordinerar även de intressepolitiska 

insatserna som vi gör tillsammans – senaste exemplet är aktiviteterna runt 

Diabetesbarometern och Världsdiabetesdagen i år. 

https://www.ltz.se/2022-11-16/upp-till-bevis-nar-det-galler-diabetesvarden-i-jamtland
https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/j8wpme1j/nsd-2m2kr_s_22
https://www.tidningenangermanland.se/2022-11-21/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden
https://www.tidningenangermanland.se/2022-11-21/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden
https://www.jp.se/2022-11-22/satsa-mer-pa-diabetesvarden
https://www.barometern.se/debatt/nya-steg-behovs-for-fortsatt-utveckling-av-diabetesvarden-i-region-kalmar-lan-11f05a0c/
https://www.barometern.se/debatt/nya-steg-behovs-for-fortsatt-utveckling-av-diabetesvarden-i-region-kalmar-lan-11f05a0c/
https://www.skd.se/2022-11-24/diabetesvarden-maste-utvecklas
https://www.vk.se/2022-11-27/insandare-upp-till-bevis-nar-det-galler-diabetesvarden-i-region-vasterbotten
https://www.vk.se/2022-11-27/insandare-upp-till-bevis-nar-det-galler-diabetesvarden-i-region-vasterbotten
https://www.smp.se/debatt/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden-i-kronoberg-0449db88/
https://www.smp.se/debatt/upp-till-bevis-for-nya-beslutsfattare-nar-det-galler-diabetesvarden-i-kronoberg-0449db88/
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/upp-till-bevis-kring-diabetesv%C3%A5rden-i-halland-1.85689426
https://www.diabetes.se/aktuellt/intressepolitiskt-arbete/skrivelser-remisser-och-oppna-brev/


 

 

 

Det sista mötet ägde rum 17 november och därmed har 6 möten genomförts sedan det 

första mötet i november 2021. 17/11 2022 blickade vi fram mot 2023, där R21-mötena 

kommer att fortsätta. Vi diskuterade bland annat vilka ämnen som kan vara relevant att 

jobba intressepolitisk med under det kommande året.  

Områden som togs upp och som vi troligen kommer att analysera närmare under 2023 

är hur äldrevården fungerar för personer med diabetes, samt hur det ser ut med olika 

patientavgifter och övriga kostnader för diabetes runt om i Sverige.  

 

6. IDF – stämmor och kongress i Portugal 

Svenska Diabetesförbundet är medlem i IDF, Internationella Diabetesfederationen, som 

samlar organisationer som jobbar med diabetesfrågor över hela världen. I början av 

december har IDF haft två stämmor som motsvarar vår Riksstämma – en på europeisk 

nivå och en på global nivå. 

Många politiska beslut tas på europeisk nivå av bland annat EU Parlamentet och EU 

Kommissionen, vilket påverkar vilka rättigheter vi som lever med diabetes i Sverige har 

samt även tillgång till läkemedel och hjälpmedel baserat på beslut som tas av det 

europeiska läkemedelsverket. Därför är vi en aktiv medlem i IDF och jobbar tillsammans 

med IDF Europa för att förbättra förutsättningarna för personer som lever med 

diabetes. 

Björn Ehlin representerade Svenska Diabetesförbundet vid stämmorna på plats i 

Lissabon, Portugal. Efter dagarna med förhandlingar och beslut så hölls IDF Congress 

2022 bestående av en mängd olika föreläsningar inom olika områden, så som forskning, 

behandlingar, och påverkansarbete för patientorganisationer. 

Under dagarna har vi knutit kontakt med flera systerförbund runt om i världen, och vi 

kommer framöver att hjälpa varandra samt utbyta erfarenheter. 

 

7. Julkampanj och julkort 

Julkampanjen har startat se diabetes.se – den kommer att synas främst i våra sociala 

medier – så dela gärna 

  

Julkort 

I butiken finns julkort att beställa - Julkort | Kph (diabetes.se) 10, 25 eller 50-pack – 

budskapet anpassat så att det även ska fungera som nyårshälsning eller till dem som 

inte firar jul. Beställ nu!  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdiabetes.se%2F&data=05%7C01%7Cinfo%40diabetes.se%7C05adf1fbc963427cf1b508dad60dc05b%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C638057651960977546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6xnKqIzM4fkOvMROZq2HYv3qPXAUx6Nsx4Ok7rZpMjs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbutik.diabetes.se%2FSystem%2FTemplateNavigate.aspx%3Fp%3DKph%26l%3Dt%26view%3D14%26cat%3D%252FJulkort&data=05%7C01%7Cinfo%40diabetes.se%7C05adf1fbc963427cf1b508dad60dc05b%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C638057651960977546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t7UcRgo0bTC7Xb315O6YbTRghK7fmxH56xdfezvcaKM%3D&reserved=0


 

 

 

  

8. Dialogmöten 

Sista Dialogmötet för hösten 14 december 

• Information/utbildning avseende genomförande av årsmöten samt de 

handlingar som skall beslutas om samt skickas in efter genomfört årsmöte. 

Utbildning i användande av medlemsregistret -  14 December 17.00 - 18.00. 

En inbjudan har skickats till postmottagaren i föreningen, som skickar vidare till 

styrelsen i föreningen. 

Dialogmötet den 21 november som riktade sig till webbredaktörer informerade om de 

funktioner som även finns att hitta på Lokal webbredaktör (diabetes.se) Fram till jul har 

vi en extra möjlighet att ställa frågor och få stöd med de lokala webbsidorna, maila 

info@diabetes.se . 

Vårens Dialogmöten annonseras i kommande nummer av Förbundsbladet. 

 

9. Ung Diabetes 

Feel-Good helg i Östersund 

Den 17-20 november träffades några utav medlemmar i åldern 18-30 år för en Feel-

Good helg i Östersund. Det blev en toppenhelg fylld med skratt, delade erfarenheter, 

längdskidåkning, relaxing i spa, promenader och massa god mat! Med under helgen 

fanns deltagare som aldrig tidigare träffat andra med diabetes, vissa hade sin 

lägerdebut, någon har flugit flygplan själv för första gången och tillsammans hade vi en 

underbar helg! 

  

Året lider nu mot sitt slut 

Här följer några utav årets höjdpunkter; Uppstarten av våra lokala ambassadörer samt 

kick-off för dessa, Medverkan på Göteborgsvarvet, Medverkan under Järvaveckan och i 

Almedalen, Ungdomslägret i Varberg, Debattartikeln i Dagens medicin, Vuxenaktiviteten 

och alla våra rådsmöten. Tack för ett fint år, Vi ser fram emot nästa!  

  

Ung diabetes vill därför också passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!! 

 

Hoppas vi ses! 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/lokal-webbredaktor/
mailto:info@diabetes.se


 

 

 

Amanda Rydén, Ordförande Ung Diabetes råd   

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 27 januari 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

OBS - för att ytterligare sprida förbundsbladet till förtroendevalda kommer vi från och 

med 2023 att skicka förbundsbladet även till ordförande, kassör och sekreterare i 

respektive förening. Uppdatera Föreningsblanketten med föreningens förtroendevalda 

Uppgift om lokalföreningen Uppgift om regionföreningen. 

Det är extra viktigt att ni fyller i e-postadress till respektive förtroendevald, då de 

kommer ta del av Förbundsbladet . Blanketten ska skickas in till 

tomas.paulsson@diabetes.se efter varje genomfört årsmöte. 

 

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2022 finns här: FS 2022 

(diabetes.se) 

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:  

26/11 och 10/12. 

 

Vi önskar alla härliga helger med 

nära & kära och en bra start på 

2023! 
 

 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
https://www.diabetes.se/contentassets/3c30157395464237ac3a5affd6ce4c1f/lokalforeningsuppgift-2022_b.pdf
https://www.diabetes.se/contentassets/3c30157395464237ac3a5affd6ce4c1f/regionforeningsuppgift-2022_b.pdf
mailto:tomas.paulsson@diabetes.se
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2022/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2022/

