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Storstockholms diabetesförening vill inledningsvis tacka för att vi fått möjlighet att yttra oss över 
remissen angående Forsknings-, utbildning- och utvecklingsstrategi.  
 
Storstockholms Diabetesförening är Sveriges största diabetesförening och bildades 1947. Vårt 
uppdrag är att bedriva verksamhet i syfte att förändra samhället på områden viktiga för barn och 
vuxna med diabetes och främja och stärka den livsviktiga egenvården. Att avsätta och prioritera 
forskning och utveckling är för oss en vital fråga. I år är det 100 år sedan insulinet upptäcktes 
1921 och några år senare gav upptäckten Nobelpriset i medicin. Det kan inte nog understrykas 
hur viktigt det är att forsknings-, utbildnings- och utvecklingsfrågor ges ett stort utrymme.  
 
Våra synpunkter 
Vi välkomnar att ett brett angreppssätt finns i den föreslagna forskning-, utbildning- och 
utvecklingsstrategin. Från Storstockholms Diabetesförening kommer vi att koncentrera vårt svar 
på förslag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Som patientorganisation är vi övertygande om att 
för att få full effekt av de resurser som avsätts till forskning är det viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv. Allt från grundforskning till den kliniska forskningen och att se lärande och 
kompetensutveckling som viktiga pusselbitar inom forskningssfären vilka är avgörande för de 
individer som behöver hälso- och sjukvårdens resurser och stöd. Det mest betydelsefulla blir även 
att se till att forskning-, utbildning- och utvecklingsarbetet blir en del av vardagen och inte i form 
av enskilda projekt som blir svåra att implementera. 
 
Inledning 
Under inledningen skriver ni Forskning bygger på långsiktiga processer som bedrivs i komplexa 
system med flera parter. Vi vill gärna påtala att en av dessa parter är patienterna. Att inse att 
patienter och representanter för denna grupp är nödvändiga för att lyckas få full effekt av 
forskningsinsatserna. Finns inte patienten med som part, saknas viktiga perspektiv. Detta är inte 
på något sätt ”bara för att” utan en förutsättning för att nå bästa möjliga resultat och en 
förutsättning för att nå målet, att bli en ledande life science nation. I hela strategin finns 
skrivningar som, personcentrerad vård och hänvisningar till patientlagen, patientens möjlighet 
till delaktighet och självbestämmande, det är bra. Detta måste dock ses i ett bredare perspektiv.  
 
 
 
 
 

 



 

 
  

 
 
 

Adress Kontakt 
Upplandsgatan 3 08- 654 00 40 
111 23 Stockholm info@ssdf.nu 
 www.ssdf.nu 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens projektet från för till med som genomfördes av 
Kvalitetsregister centrum i Stockholm https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/franfortillmed/  
kan ge en vägledning och insikt att hitta rätt perspektiv. Att alla möten inom vården ska ha ett 
personcentrarat arbetssätt är viktigt men lika viktigt är det att få med patienternas perspektiv på 
systemnivå. I en forsknings-, utbildning- och utvecklingsstrategi måste patienterna som part 
belysas även utifrån den övergripande nivån. Dessa skrivningar saknar vi.  
 
Tillämpning 
Det vi även önskar i denna strategi är förutsättningar för brukarmedverkan i forskningen. Det 
finns goda exempel på att patientmedverkan ger ett bredare och mer heltäckande resultat inom 
forskningsprocessen. Personligen är jag övertygad om att ökad medverkan av patienter bidrar 
till ökad kvalitet i den kliniska forskningen, säger Mats Ulfendahl Curie Vetenskapsrådet 
2018. 
Här är ett exempel,  
https://founordost.se/projekt/brukarmedverkan-i-kommunernas-forbattringsarbete-inom-
funktionshinderomradet-forskningsprojekt/ 
Fler och fler myndigheter och organisationer inser att gemensamma projekt med 
patientorganisationer är ett vinnande koncept. TLV genomförde under 2018 ett 
samverkansprojekt med ILCO vilket är ett bra exempel på vad samverkan med 
patientorganisationer kan ge.  
https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2019-04-04-pilotprojekt-gav-okad-
forstaelse-av-kvalitet-for-stomiopererade.html  
 
Skapa goda förutsättningar  
Det finns många olika perspektiv att ta hänsyn till för att skapa goda forskningsmiljöer. Under 
avsnitt 4 tas ett antal av dessa upp och Storstockholms Diabetesförening har ingen annan 
uppfattning förutom att vi saknar ett område som vi tycker borde få större betydelse. Återigen 
omnämns patienter som objekt i forskningsprocessen och inom vilka perspektiv forsningen ska 
bedrivas. Det är viktigt med lärandemiljöer av hög kvalitet står det i strategin. Vidare står det att 
studenternas lärandemål och patienternas vårdbehov utifrån ett personcentrerat sätt ska vara i 
fokus. Återigen känner vi behov av att påpeka att patienterna ses som objekt i sammanhanget och 
inte en part som kan bidra med kunskap erfarenhet och fler perspektiv. Vi vet att det idag finns 
bra exempel. Kursen Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv, hålls för 
läkarstudenter på termin 11 och sker på Akademiskt specialistcentrum. I detta moment möts 
studenter och patientrepresentanter i en workshop och diskuterar befintliga behov hos olika 
patientgrupper och hur dessa behov kan bli tillgodosedda genom en ny tjänst, nya arbetssätt, nya 
verktyg etc. Processen sker enligt strukturen i tjänstedesign. Ett mycket bra exempel och som vi 
har förstått unikt för studenterna som för första gången får träffa och diskutera med för 
patientföreträdare/patienter i ett helt nytt sammanhang och där patienternas kontext belyses.  
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Kompetensutveckling och det livslånga lärandet 
 
För att upprätthålla och utveckla medarbetarnas kompetens och se till att de anställda har 
färdigheter som motsvarar verksamhetens behov kan regionen ta ett större ansvar. I takt med att 
verksamheterna får utvidgade och ändrade uppdrag kan regionen möta detta med egna initiativ 
inom utbildningsområdet.  
 
Primärvården står inför stora förändringar kopplat till utredningen God och nära vård. Regionen 
har även genom primärvårdsstrategin lagt en ny kurs för vad uppdraget inom primärvården ska 
innehålla. Det blir allt viktigare att samla vårdens olika delar runt patienten utifrån ett 
helhetsperspektiv. De som lever med diabetes har idag en väldigt uppdelad vård med ansvariga på 
olika vårdnivåer och i olika system. Storstockholms Diabetesförening tror att regionen här kan ta 
egna initiativ och erbjuda utbildning till sina medarbetare. Ett sådan skulle kunna vara en 
eftergymnasial utbildning till fotterapeut för de som idag arbetar som undersköterskor i 
primärvården. I och med förändringen när det gäller vårdval fotsjukvård finns det här en 
möjlighet att höja kvaliteten och erbjuda kompetensutveckling för undersköterskor, inom 
systemet för Lärande i arbete, LIA. En sådant utbildningserbjudande skulle kunna vara till 
medicinsk fotterapeut. https://www.tucsweden.se/utbildning/yh-utbildningar/medicinsk-
fotterapeut/?utm_campaign=studentum.se 20  
 
Strategisk inriktning 
 
Hälso- och sjukvården måste få förutsättningar att ta tillvara de möjligheter forskningen ger och 
att utveckla en bättre och mer individanpassad vård. Forskningsutvecklingen är snabb och 
behovet av ett nära samarbete mellan forskning och vård är större än någonsin. När det gäller 
vårdforskning och att implementera professionell utveckling eller vårdprocesser finns det stora 
hälsovinster för patienterna. Det blir viktigt att utveckla en klinisk forskningsinfrastruktur i 
sjukvården där personal ges resurser och tid för forskning inom både medicin och hälsa och som 
inte konkurrerar med sjukvårdsuppdraget. Det finns också ett stort behov av att utveckla 
framtidens forskning i samverkan med patienter och patientföreträdare. Det handlar inte enbart 
genom effektivare bot och lindring av sjukdom, utan även genom att vårdformer anpassas till 
individens behov förutsättningar och önskemål. 
 

Ett område som vi från Storstockholms Diabetesförening ser som både spännande och 
utmanande är den omfattande teknikutvecklingen som sker inom många områden av sjukvården. 
Allt från nya förutsättningar för egenmonitorering, men även stora utmaningar såsom 
visualisering, nanoteknologi, artificiell intelligens med mera som leder till att vi idag har helt nya 
verktyg till vårt förfogande som möjliggör studier som tidigare inte var möjliga.  
 

En av de stora utmaningarna blir att ge patienter såväl som vårdgivare, forskare och företagare 
bättre möjligheter att bidra till insamling, användning och delning av data och prover samtidigt 
som det måste ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. 
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I strategin står det att det blir centralt att säkra att forskningen kan följa patientens och dennes 
sjukdomsförlopp i hela vårdkedjan. Vi håller helt med men problemet är inte uteslutande 
beroende på att det finns olika vårdgivare, offentliga och privata, utan att organiseringen av 
hälso- och sjukvården i region Stockholm är väldigt fragmentiserad i en mängd olika vårdval och 
olika vårdnivåer som har svårt att samverka kring de olika patientgrupperna. Inom området 
diabetes är det synnerligen tydligt. Diabetes både typ 1 men framför allt typ 2 diabetes, påverkar 
stora delar av kroppens system. Men ansvaret ligger uppdelat mellan primärvård, vårdval, 
specialistvård och ibland akutsjukvården.  
 
Storstockholms diabetesförening har under de senaste åren samlat alla intressenter inom 
diabetesvården i regionen till en årlig konferens under namnet diabetesdialog, för att lyfta 
behovet av en helhetssyn inom diabetesvården där alla perspektiv och vårdnivåer samlas. Ett av 
förslagen som lyfts i detta forum är behovet av samverkan mellan de olika nivåerna och 
disciplinerna där konsultation och kompetensutveckling ses som viktiga inslag.  
 
Vi som patientförening har genom åren alltid varit intresserade av att delta i olika 
innovationsprojekt kopplat till utveckling av diabetesvården. I dagsläget deltar vi i Vinnovas 
projekt Vinter https://www.vinnova.se/e/vinter-innovation-med-halsodata/vinter-en-plattform-
for-saker-delning-2020-04334/.  
 
Ett annat intressant initiativ är Health Integrators projekt för att förebygga diabetes. Under flera 
år har vi följt det och vi ser väldigt positivt på att region Stockholm nu har klivit in. 
https://ssdf.nu/nyheter/stockholm-satsar-pa-prediabetes För att visa på hur viktigt vi tycker att 
det här är har vi från Storstockholms diabetesförening tagit fram en skräddarsydd utbildning med 
en erfaren diabetessköterska, för deltagarna i projektet. Den finns på marknadsplatsen och 
rekommenderas av hälsocoacherna som en bra start för de som valt att delta i projektet.  
 
Region Stockholm har goda förutsättningar att flytta fram positionerna och bli en ledande 
forsknings- och innovationsmotor. Men att vara en stor region har inte bra fördelar, ibland blir 
det svårt att få delarna att dra åt samma håll. Det som kommer att bli avgörande för 
verksamheterna är om utrymme skapas och att en forsknings- och utvecklingskultur grundläggs. 
Att ta med patientorganisationerna, enskilda patienter och närstående i detta arbete är en 
vinnande väg att gå. 
 
 
Stockholm den 27 maj 2021 

 
Emma Henriksson 
Ordförande Storstockholm diabetesförening 
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