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Sagt och Gjort nr. 5 

November 2020 

Tyvärr måste vi fortfarande konstatera att pandemin lång ifrån är över. Snarare har läget den 

senaste månaden blivit sämre och smittspridningen ökat. Allt har dock inte varit negativt i dessa 

tider. Våra utbildningar och slagit alla rekord när det gäller deltagare. Över 400 har gått någon av 

våra utbildningar eller kurser. Fantastiskt! Planeringen för våren 2021 är i full gång vilket ni kan ta 

del av inom kort på vår hemsida. https://ssdf.nu/aktiviteter  Även konferenser och digitala möten 

har arrangerats, många av dem riktigt bra och givande även om dessa varit digitala. Vi lär oss! 

Fortsätt gärna att höra av er och ge feedback på Sagt och Gjort, både ris och ros mottages. Vi vill 

alltid bli bättre när det gäller informationen och kommunikationen med er medlemmar. Är det rätt 

saker vi informerar om, lagom omfattning och förståeligt? Kontakta oss på info@ssdf.nu eller ring 

08-654 00 40. 

 

Träff med regionråden Anna Starbrink och Ella Bohlin 

 

 

I slutet av september hade vi möjlighet att träffa båda regionråden som ansvarar för hälso- och 

sjukvården i Stockholm. De senaste åren har vi träffat dem runt 2 ggr/år. Viktigt och angeläget eftersom 

vi driver ett antal gemensamma frågor i projektet Stockholm topp 3.   https://ssdf.nu/nyheter/ta-

regionen-till-topp-tre  

Denna gång var vi tydliga med att nu är det hög tid att komma till skott med ett antal 

utvecklingsområden om vi ska lyckas vända utvecklingen som är tydlig i tabellen vården i siffror ovan. 

https://ssdf.nu/aktiviteter
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Vi är medvetna om att 2020 har varit ett tufft år med tanke på pandemin men det ursäktar inte 

senfärdigheten. I övrigt lyfte vi frågan om fotsjukvården i regionen och de förändringar som nu föreslås 

kring vårdvalet. Föreningen har i princip inte fått insyn eller fått någon information om detta från de 

ansvariga i regionen. Trist tycker vi. Det resulterade dock att vi ett par veckor efter detta möte hade 

ett digitalt möte med ansvarigt regionråd Tobias Nässén. 

 

Diabetesdialog 

För andra året i rad arrangerades Diabetesdialog Stockholm med målet att förbättra diabetesvården 

i regionen. 45 personer med skilda erfarenheter från diabetesvården träffades den 6 november i en 

digital sammankomst för att diskutera året som varit, vad som komma skall och givetvis framtiden. 

Naturligtvis kom mycket av diskussionen att handla om coronapandemin, hur den hanterats, vilka 

lärdomar vi tar med oss och hur vi kan förbättra oss framåt. 

Neda Rajamand Ekberg från Centrum för 

diabetes inledde konferensen med en 

diskussion om just Covid-19 och 

sammanfattade det med känslan av oro, 

både från patienter och inom yrkeskåren. 

Många av deltagarna kom direkt med flera 

intressanta frågor och inspel. 

 

Diabetesplanen, som ska beslutas om vid 

årsskiftet, presenterades av Anne 

Siltamäki, utredare på hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen. Det blev en aktiv diskussion kring både innehåll och process. 

 

Ingen digital sammankomst utan teknikstrul! Men med tålmodiga och förstående deltagare löstes 

strulet och alla kunde delas in i sex olika fokusgrupper. Stämningen i grupperna var engagerad och 

hoppfull när framtidens diabetesvård diskuterades. Det var inspirerande och stimulerande samtal i 

alla grupper som efter en timmes workshop fick tio minuter var att redovisa sina resultat. Ämnen 

som togs upp var bland annat digitalisering av vården och hur Nationella Diabetesregistret kan 

användas för att jämna ut skillnader i vården lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Anna Starbrink rundade av och sammanfattade de ämnen som lyfts upp under dagen och gav sitt 

perspektiv på det hela. Hon tackade även alla deltagare för en rak och öppen dialog. 

 
- Det är fantastiskt att se att det finns så mycket vilja att ge bästa möjliga diabetesvård från alla 
olika aktörer. Att samla politiken, professionen, patienterna, industrin och tjänstemän vid ett 
tillfälle och diskutera gemensamt, det ger så mycket energi och hopp, sammanfattar Veronika 
Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening. 

Dagens konferens var en fortsättning på förra årets uppstart av Diabetesdialog som är ett flerårigt 
projekt för att förbättra diabetesvården i Region Stockholm. 
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Diabetesveckan 

I samband med Världsdiabetesdagen den 14 november 

genomförde vi en digital kampanj med att ta fram ett 

antal filmer som krossar myter om diabetes. Finns det 

en speciell sorts diabeteskost, får man typ 1-diabetes av 

att äta för mycket socker eller är typ 2-diabetes en 

ålderssjukdom? Vi avslutade veckan med att be ett antal 

experter utveckla svaren på frågorna. Här kan du se filmerna.    

https://ssdf.nu/node/955 

 

Budget region Stockholm 

Den 17 november diskuterades och 

debatterades region Stockholms 

budget för kommande år. När det 

gäller hälso- och sjukvården så fanns 

det både satsningar, besparingar och 

effektivisering med i förslaget. En 

tydlig prioritering var fokuset på den 

nära vården som ska ses som basen i 

hela systemet. Föreningen har både 

ris och ros att ge förslagen. Vill du 

läsa mer finns den på 

https://ssdf.nu/nyheter/budget-2021-regionens-halso-och-sjukvard 

 

Lite axplock 

- Rundabordssamtal diabetes TLV 6 november. 
- Diabeteskonferens 13 november med anledning av Världsdiabetesdagen 

Nästa Sagt och Gjort kommer i april.  

Besök gärna vår nya hemsida https://ssdf.nu/ och följ oss på sociala medier. Det är där vi framför 

allt kommer att finnas en tid framöver. 
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