
 

Sagt och Gjort  
nr.2 juni 2021 
Vaccination är ordet för dagen. Ja, nu rullar det äntligen på i region Stockholm med 
vaccinationerna. I dagsläget är 51,9 procent vaccinerade med dos 1 och för dos 2 är det 
23,9 procent. Sommaren är i fullt antågande och doften av hägg och syren har precis 
lagt sig. Föreningens aktiviteter rullar på hela juni och därefter tar vi lite ledigt, men i 
slutet av augusti är vi igång igen med förhoppningsvis både fysiska och digitala möten. 
All information kommer att finnas 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. Kontakta oss på info@ssdf.nu eller ring 08-654 00 40. 

 
Ny ordförande 
Anders Ekholm fick avsäga sig uppdraget som föreningens ordförande. Han har fått ett 
nytt arbete på myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). De medger inte att 
han kan ha sidouppdrag likt att vara ordförande i en patientorganisation. Därför hälsar vi 
Emma Henriksson som ny ordförande för SSDF! Med tolv år som riksdagsledamot för 
Kristdemokraterna, ordförandeposten i socialutskottet och politiskt arbete i både 
kommun och region, har Emma ett brett kontaktnät och erfarenhet av att påverka olika 
typer av processer. Så här kommenterade Emma. 
- Jag är en person som verkligen inte kan hålla mig från att försöka förändra samhället. 
När man väl börjat med politik i unga år är det svårt att sluta med det, säger Emma med 
anledning av sitt nya uppdrag. Läs mer på föreningens webb, 
https://ssdf.nu/nyheter/emma-henriksson-ny-ordforande.  

 

 

Årsmöte 
Årsmötet i år blev digitalt likt förra året. Dock har vi lärt oss en hel del och vi hade både en 
föreläsning av regionrådet Daniel Forslund och utdelning av Diabetespriset under mötet. 
Drygt 40 medlemmar deltog och ställde många frågor till Daniel på temat ”Digital vård, vad 
har vi lärt oss under pandemin och vad kan vi ta med oss i framtiden.” Förutom ny 
ordförande valdes även Anders Lindström som ny ledamot styrelsen för SSDF. Extra roligt 
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var att de två som tilldelades Diabetespriset var med på länk och berättade lite om sitt 
arbete. Se nedan om motiveringen till priset. 

 
Diabetespriset 2021 

Diabetespriset 2021 på 10 000 kronor tilldelas Marie Siljeströmer på 
Hälsocentralen Akka.  
Hon har genom sitt engagemang och idoga arbete bidragit till att 
många med diabetes fått en vård av hög kvalitet och som ger ett bra 
stöd i egenvården. Hon fungerar som den samlande Diabeteskraften 
på Hälsocentralen. Mycket proaktiv och fokuserar bland annat det 
viktiga med att uppmärksamma Prediabetes. Hon är en engagerad 
och inspirerande diabetessköterska som sprider sin kunskap till 
läkarna, till övriga sjuksköterskor via skötersketräffarna och till 
patienterna.  
 
Patrick Isaksson, läkare på Södersjukhuset tilldelas Diabetespriset 2021 på 10 000 kronor.  
Patrik har arbetat som diabetesläkare i många år framför allt på Södersjukhuset, med ett 
kort avbrott i primärvården. Nu är han tillbaka vilket är till stor glädje för alla patienter på 
diabetesmottagningen. Hans stora intresse för sina diabetespatienter och hans kompetens 
på området och sitt sätt arbeta i partnerskap med patienterna och se den enskilda 
individens behov, förutsättningar och förmågor gör honom till en omtyckt läkare. Han är 
mycket uppskattad av kollegorna på mottagningen och ser till att hela teamets kompetens 
i verksamheten kommer till användning. 
 

 

 

Remiss om forskning-, utbildning- och utvecklingsstrategi 
Region Stockholm har skickat ut en remiss angående forskning-, utbildning- och 
utvecklingsstrategin som vi valt att svara på. Här är en del av det vi skrev i svaret. ”Som 
patientorganisation är vi övertygade om att för att få full effekt av de resurser som avsätts 
till forskning är det viktig att ha ett helhetsperspektiv. Allt från grundforskning till den 
kliniska forskningen och att se lärande och kompetensutveckling som viktiga pusselbitar 
inom vilka är avgörande för de individer som behöver hälso- och sjukvården resurser och 
stöd. Det mest betydelsefulla blir även att se till att forskning-, utbildning- och 
utvecklingsarbete blir en del av vardagen och inte i form av enskilda projekt som blir svåra 
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att implementera. Vi vill gärna påtala att vi bör ses om en viktig part. Att inse att patienter 
och representanter för denna grupp är nödvändiga för att lyckas få full effekt av 
forskningsinsatserna är betydelsefullt. Finns inte patienten med som part, saknas viktiga 
perspektiv.”  
Läs hela remissvaret här:   
https://ssdf.nu/dokument/remissvar-fou-rs-2019-0750.pdf  
 
Lite axplock 
Diabetesforum gick av stapeln den 15 april med många spännande föreläsningar. Arrangör 
är Svensk Förening för Diabetologi.  
 
Hösten 2021 
Vi håller tummarna att vi kan genomföra fysiska möten under hösten. Men vi tror att det 
digitala mötet är för att stanna. Troligtvis blir de under hösten en kombination av dessa 
båda utifrån vad som passar vid varje tillfälle. 
 

 

 

Nästa Sagt och Gjort kommer i september.  

Besök gärna vår nya hemsida https://ssdf.nu/ och följ oss på sociala medier så får du 
senaste information och vårt arbete.  
 

 

https://ssdf.nu/dokument/remissvar-fou-rs-2019-0750.pdf
https://ssdf.nu/

