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Sitter och skriver detta nyhetsbrev hemifrån. Uppmaningen att arbeta hemma har vi 
hörsammat. En märklig tid vi lever i just nu. Som flera av er säkert märkt har föreningen 
fått ändra i sitt utbud av aktiviteter, allt för att förhindra och bidra till en begränsning av 
smittspridning av coronaviruset. Nu får vi ha en mer digital närvaro. Ha koll på vår 
hemsida och våra sociala medier, där kommer det fortfarande hända saker. Vi kommer att 
ge tips, lägga ut intressanta länkar och presentationer. När läget så tillåter kommer vi att 
återuppta vår kurs- och utbildningsverksamhet.   
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.  
 
Dialogforum TLV 24 januari  
Två gånger om året bjuder Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) in 
patient/brukarorganisationer till en heldagskonferens om angelägna frågor som kan vara av 
intresse för oss och som myndigheter har ansvar för.   
Nya generaldirektören Agneta Karlsson presenterade sig och redogjorde för det 
nya medicinteknikuppdraget som myndigheten har fått. Som framgår ingår bland annat en 
kartläggning av hjälpmedel vid diabetes. Läs mer 
här: https://www.tlv.se/medicinteknik/medicinteknikuppdraget.html  
   
Andra ämnen som diskuterades var de olika tandvårdsstöden som finns och det som 
regionerna är ansvariga för och hur väl de fungerar. Många av deltagarna var kritiska till hur 
ojämlik tandvården är mellan vissa patientgrupper.   
  
När ett företag ansöker om subvention, träffas ibland TLV och patientföreträdare för en 
dialog. Två representanter från patientsidan gav sina reflektioner på hur det fungerar och 
förslag på förbättringar.   
En het fråga under det gångna året har varit tillgången på läkemedel på apotek. En 
undersökning har gjorts om i vilken utsträckning apoteken lyckas expediera alla läkemedel 
som kunden önskade eller inte vid ett besök. Kort kan sägas att apoteken har blivit lite sämre 
på att kunna lämna ut alla läkemedel till kund vid samma tillfälle.   
  
Avslutningsvis fick vi en rapport om de vanligaste frågorna TLV får från allmänheten:  

• Specifika frågor om olika läkemedel 
• Periodens vara och byten av läkemedel 
• Restnoteringar 
• När ett läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet 

 
  
Diabetes self management 27–28 januari 2020  
Under två intensiva dagar diskuterade sjuksköterskor, läkare, patientrepresentanter med 
flera, utveckling av diabetesvården på konferensen Diabetes self Management. Deltagarna 
kom från Sverige, Danmark, Finland, Skottland, Irland, Storbritannien, Australien, Tyskland 
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och Nederländerna. Från SSDF deltog både representanter från styrelsen och anställda på 
kansliet. Många av diskussionerna handlade om patientmötet, stärka patientorganisationer, 
personcentrerat förhållningssätt med mera.   
Ett givande möte som gav nya insikter, goda kontakter och tankar om utvecklingsprojekt. 
SSDF hade dessutom bidragit med ett ekonomiskt stöd till konferensen. Bilderna är tagna 
från olika workshops, dagboken från en person med diabetes talar sitt tydliga språk.  
 
Möte med regionråden  
Vårt projekt Diabetesdialog, som startade 2019, fortsätter även detta år. Konferensen som vi 
genomförde i oktober 2019 var ett startskott på en flerårig process. Den stora rapporten 
är precis färdig och går att läsa här 
https://ssdf.nu/sites/all/files/media/documents/diabetesdialog_rapport_okt2019/rapport_d
iabetesdialog.pdf 
För att komma vidare i arbetet träffade vi i februari regionråden, Anna Starbrink (L) och Ella 
Bohlin (KD) som har ansvar för sjukvården i vår region. Det som vi tog upp och ville diskutera 
med dem var de olika programområden som Sveriges kommuner och regioner nu etablerar i 
ett gemensamt system för kunskapsstyrning, Diabetesplanen, vilka/vem är ansvarig på 
politisk nivå och tjänstemannanivå, Testmiljö Diabetes, verksamhetsutvecklingsstöd med 
data samt Diabetesdialog.   

  
Arena tillsammans  
Likt tidigare år planerar Storstockholms Diabetesförening att delta under Almedalsveckan i 
Visby. I första Sagt och Gjort 2019 berättade vi om våra aktiviteter denna vecka. I år har vi 
gått med i ett samarbete tillsammans med ett antal andra patient/intresseorganisationer, 
myndigheter och företag kring en gemensam arena där vi är med och planerar innehåll och 
upplägg för fyra förmiddagspass. Syftet med Arena tillsammans är att lyfta hälso- och 
sjukvårdsrelaterade frågor och skapa en debatt och diskussion om framtidens vård, dess 
utmaningar och förutsättningar. Vi kommer att bli väldigt synliga och får en stor möjlighet 
att nätverka med för oss viktiga parter.   
           
Endodiabetes i Uppsala 11–13 mars       
Ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om diabetes, behandling och utveckling 
gav konferensen Endodiabetes 2020. Den arrangerades av bland andra Svensk förening för 
diabetologi och genomfördes i år i Uppsala. Fanns det då något relevant för oss som 
patientrepresentanter att lyssna på? Definitivt, men ett av syftena är också att nätverka och 
knyta kontakter. För att nämna några föreläsningar så var den av Lars Rydén, mycket 
intressant. Som kardiolog gav han sina reflektioner på delar av den nya behandlingsarsenal 
som idag finns för de med typ 2-diabetes. Det är inte alltid full samstämmighet mellan 
endokrinologer och kardiologer och detta utbyte mellan dem är lärorikt och viktigt för 
behandlingen av personer med diabetes och hjärt- och kärlproblematik. Ätstörning och 
diabetes, en föreläsning av Ulf Wallin, förstärkte verkligen bilden av hur viktigt det är med 
multidisciplinära team i vården. Ett svårt och så angeläget område som vi måste ta på stort 
allvar. Måste också nämna föreläsningen av Anders Frid om ”nya smarta pennor”. Oj, vilken 
stor variation det finns på detta område och vilken utveckling vi går till mötes. Det vi ser nu 
är pennor med inbyggd elektronik som kommunicerar med både individen och vården i 
realtid som gör att det går att mer detaljerat ställa in behandling. Jarl Hellman gav även 
han en inspirerande presentation av appdjungeln. Helt galet många appar som säger sig 
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hjälpa dem som lever med diabetes. Dock få som verkligen håller vad de lovar. Men det finns 
riktigt bra varianter också. I Sverige är Läkemedelsverket tillsynsmyndigheten och vägleder 
hur man ska tänka kring appar som stöd vid diabetes.  
  
  
Lite axplock  

• Diabeteskollen 2.0 är en fortsättning på vår tidigare kampanj. Nu planerar vi för att 
göra filmer och regionala möten.  
• Teknikträff, TLV besökte oss och berättade om medicinteknik som 
finns tillgängligt och vad som komma skall.  
• Öppet hus på Södersjukhusets ortopedteknik. Allt från specialskor, inlägg till 
specialanpassade skor.  
• Möten med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och specialsakkunnig i diabetes.  

  
Nästa Sagt och Gjort kommer i juni. Då kommer vi bland annat kunna berätta om 
fortsättningen på Diabetesdialog, årsmötet, diabetesveckan i Idre och annat smått och 
gott.     
  
Besök gärna vår hemsida www.ssdf.nu och följ oss på sociala medier det är där vi framför 
allt kommer att finnas en tid framöver.   
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