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Ja vad ska man säga mer än att denna pandemi är en segdragen historia. Dock kan vi 
säga som många andra gör - vi ser ljuset i tunneln. Vaccinationerna är i gång och många 
av våra sköra äldre har fått sitt vaccin. För personer som lever med diabetes och inte 
tillhör gruppen äldre gäller det att ha lite tålamod. Vi uppdaterar vår hemsida med 
information från Region Stockholm angående vaccinationen.  
För Storstockholms Diabetesförenings del har året börjat glädjande med en ganska stor 
medlemstillströmning och deltagarrekord på våra kurser. 2021 är i full gång vilket ni kan 
ta del av på vår hemsida. https://ssdf.nu/aktiviteter    
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.   
  

Fotsjukvården står inför förändringar  
Under ett antal år har Region Stockholm haft vårdval 
fotsjukvård. Det har inneburit att ett ganska stort antal 
fotterapeuter har haft avtal med regionen att bedriva 
fotsjukvårdsverksamhet för bland annat de som har 
diabetes, reumatiska sjukdomar eller psoriasis. Alla som 
uppfyllde kriterierna kunde få ett avtal med regionen. 
Nu har det fattats ett beslut att göra om villkoren på 

detta område. Det är en del i regionens  
primärvårdstrategi som innehåller förslag på att slå samman delar av primärvårdens 
ansvarsområden. Alla som bedriver primärvårdsverksamhet ska från och med 1 januari 
2022 även erbjuda fotsjukvård för personer med diabetes. Exakt hur detta ska se ut är 
inte i detalj bestämt. Det kan på vissa vårdcentraler innebära att det finns en 
fotterapeut anställd eller att terapeuten har ett avtal som underentreprenör med en 
primärvårdsenhet att ta hand om fotsjukvården där. Det är dock bara möjligt på de 
vårdcentraler som är i privat regi, regionens egen verksamhet tillåter inte det. Vi 
kommer att följa detta noga och bevaka att fotvården för dem med diabetes fungerar 
och att den håller hög kvalitet.   

  

Primärvårdsstrategin  
Region Stockholm har lagt upp en ny strategi för primärvården vilken kommer att 
omdanas under de kommande åren. I underlag till förslag för en ny primärvårdstrategi 
står det bland annat att hälso- och sjukvården behöver utvecklas och anpassas för att 
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möta invånarnas ändrade behov utifrån kommande demografiska 
förändringar såsom ökande andel äldre, fler som lever längre med kroniska sjukdomar 
och ökad psykisk ohälsa. Idag finns också nya möjligheter till diagnos och behandling 
och invånarnas förväntningar på tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och service ökar. 
Samtidigt finns utmaningen att hantera ökade kostnader vilka ökar snabbare än 
tillgängliga resurser.    
I Region Stockholm pågår alltså arbetet med att ställa om till framtidens hälso-och 
sjukvård (FHS), utifrån de bärande principerna att all vård ska bedrivas på mest effektiva 
vårdnivå och i möjligaste mån av vårdgivare i nätverk inom öppenvården. En stärkt 
primärvård är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård. En liten pusselbit i detta 
är förändringen inom fotsjukvården där vårdvalet fotsjukvård försvinner.   
  

Prediabetesutbildning   
Region Stockholm har tagit initiativ till att genomföra ett projekt med hälsoobligationer 
för personer med prediabetes.  Tillsammans med SEB och Livförsäkringsbolaget 
Skandia ska projektet finansieras genom att avkastningen är kopplad till hur 
framgångsrik den preventiva förebyggande insatsen är. Denna finansiella 
obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram tillsammans med SEB och 
Skandia är den första kända i sitt slag, även internationellt.  
Storstockholms Diabetesförening har haft dialog med initiativtagarna till detta projekt 
under ett antal år och nu är det på plats och vi ser med spänning på att följa arbetet. 
Kort kan man säga att personer som gör ett diabetestest där utfallet visar att de har 
prediabetes, får ett erbjudande att delta i projektet. Upplägget är att under två år få stöd 
och hjälp med livsstilsförändring där alla som deltar kan göra sin unika plan. Till detta 
har de en hälsocheck att använda på ca 6000 kr/år på en marknadsplats. De kan välja 
på allehanda träningsformer och supportprogram för att lyckas. Vi som förening har 
skräddarsytt en utbildning för just denna målgrupp. I vårt erbjudande skriver vi: För dig 
som har bestämt dig för att ta kommandot, förbättra dina  
blodsockervärden, hitta en bättre balans i livet och må bättre kort och gott.  
Utbildningen tar upp vad som händer i kroppen och varför insulinproduktionen störs. 
Syftet är att skaffa sig bra kunskap och verktyg för att bromsa och bli av med sin 
prediabetes. En erfaren diabetessjuksköterska håller i utbildningen.   
https://ssdf.nu/nyheter/stockholm-satsar-pa-prediabetes  
  

Litet axplock  
- Vår föreläsning om appen Alltid öppet den 25 februari lockade många deltagare  
- Stockholms diabetesdag 25 mars deltog vi på ett webbinar om regionens 

diabetesvård  

Nästa Sagt och Gjort kommer i juni.   
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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