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Sagt och Gjort nr. 4  

juni 2020 

Nu har det gått nära tre månader sedan SSDF fick ställa om sin verksamhet och bli en digital 

förening, som flera av er säkert märkt. Vi har fått ändra i vårt utbud av aktiviteter allt för att 

förhindra och bidra till en begränsning av smittspridning. Det har inte alltid varit enkelt att bli 

digital men vi har lärt oss under tiden och det som har varit viktigt är att vi har kunnat erbjuda bra 

och meningsfulla aktiviteter, inspiration och information. Som det ser ut nu fortsätter vi med detta 

upplägg även efter sommaren. 

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. 

Health integrater 

Föreningen har under flera år varit 

involverade i ett projekt som riktar sig 

till personer som har pre-diabetes. 

Tanken med projektet är att erbjuda en 

hälsotjänst för att skapa förutsättningar 

för personer som vill lyckas att förändra 

sina levnadsvanor både på kort och lång 

sikt, samt att på så sätt må bättre och 

förebygga sjukdomar. Tjänsten är 

utvecklad av företaget Health Integrator och testas i en studie i samarbete med KI.   

Nu finns ett koncept på plats som ska genomföras i region Stockholm. Tanken är att det ska kunna 

komma igång efter sommaren. Målgruppen är män och kvinnor, 50–60 år, prediabetiker eller i 

riskzon utifrån bristfälliga hälsovanor tex. övervikt, rökning, stillasittande, kost. Storstockholms 

diabetesförening kommer att bidra med vår kompentens och våra erfarenheter bland annat från 

Diabetskollen, en kampanj vi gjorde 2018.  

 

Rundabordssamtal diabetes 31 mars 

Ett antal gånger om året inbjuds professions- och patientorganisationer inom området diabetes till 

rundabordssamtal med myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta tillfälle 

används för att lite mer ingående diskutera vad som händer inom diabetesområdet och som TLV har 

ansvar för. Vid detta tillfälle fick vi ta del av den nya policyn för patientmedverkan. Den ska ses som 

ett stöd och vägledning i hur myndigheter bör arbeta och samverka med 

patientorganisationer/patientrepresentanter. Ett bra dokument tycker vi som tydligt pekar på vikten 

av patientens perspektiv och att detta ska finnas med på alla nivåer inom myndighetens verksamhet. 

För oss är det dessutom ett bra dokument att kunna hänvisa till när vi för dialog och diskussioner 

med andra myndigheter om patientmedverkan.  
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Övriga punkter som kom upp var: 

- Nya läkemedel inom diabetesområdet 

- Spaning på ny medicinteknik för de med diabetes 

- Hjälpmedel vid diabetes, tex pumpar, distribution, upphandling mm. 

 

 
Testmiljö diabetes 

Det är ett forskningsprojekt som ingår i Region Stockholms strukturerade samverkan med 

läkemedelsindustrin, under arbetsnamnet testmiljön. För oss är projektet viktigt för att det 

ger oss ökad kunskap om hur diabetes utreds och behandlas idag och för att identifiera 

områden där vården och omhändertagandet vid diabetes kan förbättras. Tack vare projektet 

har vi fått unika data på hur det ser ut i vår region just nu. Allt från hur sjukdomen fördelar 

sig bland befolkningen, hur dessa mår, om de har andra sjukdomar, om det finns omgivande 

faktorer som påverkar och inte minst hur personer som har typ 1- och 2-diabetes i vår region 

behandlas?  All information från projektet är tänkt att vara ett stöd och ge ökad kunskap så 

att vi kan förbättrad behandling för de som lever med diabetes. 
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Patientdelaktighet i personcentrerad vård, en ny standard  

Storstockholms diabetesförening har haft förmånen att vara Funktionsrätt Sveriges 
representant i en av SIS (Svenska institutet för standarder) standardiseringskommittéer. Den 
har haft som uppgift att ta fram en standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård. 
Låter lite annorlunda för att vara en standard. Men fler och fler standarder som SIS arbetar 
med berör tjänsteområdet och i detta fall inom hälso- och sjukvården. Arbetet har pågått i 
flera år och standarden är tänkt att publiceras i mitten av sommaren. Beslutet fattas av en 
europeisk kommitté och dokumentet är på engelska men det kommer en översättning på 
svenska. Standarden kommer att vara gratis för alla som vill ha den under två år. Den kan 
fylla en viktig funktion för vårdens verksamheter både på strategisk verksamhetsnivå och i 
mötet med patienter/närstående. För oss kan den vara ett bra dokument att hänvisa till i 
arbetet med att öka patientdelaktigheten inom vården.  

 
 
Vårdens olika pusselbitar 

 
 
 

God och nära vård  

Det är namnet på en statlig utredning (SOU 2020:19) som har lämnat 

slutgiltiga förslag i april 2020. Den ska ge underlag till en reform i syfte 

att bidra till ett hälso- och sjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga 

aspekter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  Förslagen är ett steg 

på vägen i utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv 

hälso- och sjukvård, med en stark och adekvat resurssatt primärvård 

som bas. En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna. 

Storstockholms diabetesförening har genom åren följt utredningens 

arbete på olika sätt. Under utredningen gång hade vi bland annat 

förmånen att kunna lämna över en rapport, som vi var med och tog 

fram (Vägen mot världsklass), till utredaren Anna Nergårdh. Nu har utredningen skickats på remiss 

och föreningen kommer att lämna ett svar.  
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Enkät om ögonsjukvården 

Storstockholms diabetesförening medverkar tillsammans med ett antal andra 
patientorganisationer som är berörda av ögonsjukvården i framtagandet av en enkät. Den 
kommer att ställa frågor om tillgänglighet, behandling och nöjdhet inom ögonsjukvården. 
Sifo kommer att vara behjälpliga i arbetet med enkäten.  

Enkäten kommer att ha tre delar i sin utformning:  

- Bakgrundsinformation om respondenten 
- Nöjdhet med ögonsjukvården 
- Vad kan utvecklas i ögonsjukvården 

 
Lite axplock 

- Almedalen inställt! 

- Digital teknik, debattarikel https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/07/digitalt-

stod-till-kroniskt-sjuka-an-viktigare-nu-i-coronakrisen/ 

- Barn med diabetes väljs bort av skolorna, svar på debatt i svd. 
https://www.svd.se/skolor-maste-kunna-fa-stod-vid-diabetes 

Nästa Sagt och Gjort kommer i september.  

Då kommer vi bl. a. att redovisa vår svar på remissen En god och nära vård.  

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.  

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/07/digitalt-stod-till-kroniskt-sjuka-an-viktigare-nu-i-coronakrisen/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/07/digitalt-stod-till-kroniskt-sjuka-an-viktigare-nu-i-coronakrisen/
https://www.svd.se/skolor-maste-kunna-fa-stod-vid-diabetes
http://www.ssdf.nu/

