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Sagt och Gjort nr. 4  

September 2020 

I sex månader har SSDF fått bedriva de mesta av verksamheten digitalt. I vår vildast fantasi kunde vi 

inte tro att det skulle vara något vi behövde fortsätta med i över ett halvt år. Detta virus har verkligen 

tvingat oss att tänka nytt och anpassa oss till en annan vardag. Det har i princip gällt hela samhället. 

Många fortsätter att jobba hemifrån och vården har efter en väldigt ansträngd vår en höst och vinter 

med vårdskuld och vårdförlust att hantera. För oss har det varit viktigt att kunna erbjuda bra och 

meningsfulla aktiviteter, inspiration och information. När vården har svårt att erbjuda utbildning 

och stöd till egenvård blir det än mer viktigt att vi gör det. Så ta del av alla våra kurser och 

utbildningar https://ssdf.nu/aktiviteter/utbildningar  

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. 

Diabetsplan 

Storstockholms diabetesförening har under ett antal år påtalat att det saknas en helhetssyn i 
diabetesvården i vår region. Det har gjort att många som lever med diabetes upplevt att vården och 
stödet de får inte hänger ihop, att den ena verksamheten vet inte vad den andra gör och att  det brister 
i samordning. Av den anledningen har Storstockholms diabetesförening lyft detta när vi träffat 
regionens politiker. Vi blev därför väldigt nöjda när vi kunde läsa detta i budgeten för 2020: ”Hälso- 
och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att ta fram en diabetesplan för 2019–2022 i samråd med 
patientorganisationerna. Egenvård och god tillgång till specialistvård samt kunskapsutveckling i 
primärvården ska prioriteras.” 
Nu finns det ett utkast till en plan och föreningen har regelbunden dialog med ansvariga på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen kring innehåll och upplägg. Kort kan man säga att planen pekar ut riktningen 
oavsett inom vilken nivå eller verksamhet det gäller och den är tänkt som ett bra stöd för alla som 
arbetar inom hälso- och sjukvården, både i regionen men även som stöd i samverkan med 
kommunernas vårdverksamheter. Dessa områden tar planen upp. 
 

1) Minska insjuknande/förebygga typ 2-diabetes 
2) Ökad följsamhet till nationella riktlinjer och Kloka listan 
3) Ökad hälsa och livskvalitet hos personer med diabetes 
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God och nära vård SOU 2020:19 

 

Under ett antal år har det pågått en utredning om utveckling av den nära vården i Sverige. Det har 
kommit ett antal delbetänkanden och i våras kom slutbetänkandet, God och nära vård.  Förslagen i 
utredningen spänner över en mängd områden i hälso- och sjukvården. Storstockholms 
Diabetesförening ser positivt på utredningens angreppssätt med ett helhetsperspektiv över vårdens 
olika delar. I region Stockholm, där vi är verksamma, är ett av de stora problemen att det inte finns en 
helhetssyn på diabetesvården. Region Stockholm har ett fragmentiserat system där delarna har svårt 
att hänga ihop. 

I vårt remissvar ställer vi oss frågan: Kommer det bli ett Alexanderhugg eller ska förändringarna 
successivt rullas ut? Eller för att använda en vårdmetafor: Ska plåstret rivas av direkt? Den stora 
kulturförändring som det faktiskt handlar om kommer till viss del att bli smärtsam, men ack så 
nödvändig. Att bygga ”En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna” är en bra ingång som de 
flesta nog kan skriva under på. 

Hela vårt svar hittar ni här. https://ssdf.nu/senaste-nytt/nytankande-forbattrar-varden 

Konferenser i Coronatider 

Eftersom vi inte bör träffas i större grupper i dessa tider av pandemi genomförs ett antal konferenser 
digitalt. Fungerar ganska bra faktiskt. Här nedan kommer några exempel på dessa. 

Vitalis 2020     

                            

 

https://ssdf.nu/senaste-nytt/nytankande-forbattrar-varden
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Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här 
möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri 
för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. I år genomfördes den digitalt och gav då 
möjlighet för fler att delta för ett rimligt belopp utan att dessutom behöva resa. 
Några exempel från de olika seminarierna. 

 
Swelife diabetes är benämning på ett utvecklingsprogram för förbättrad diabetesvård. och forskning. 

Karolinska Institutet, Region Stockholm, CGI och Telia Company utgör parter i projektet. En del av 

projektet går ut på att två vårdcentraler inom SLSO (Kista och Liljeholmen) kommer att införa ett nytt 

arbetssätt och digitalt stöd för vårdpersonal och personer med typ 2-diabetes. Kaija Seijboldt, Msc, 

Vårdutvecklingsledare inom Diabetes, distriktssköterska Akademiskt Primärvårdscentrum 

Kunskapsteam Diabetes och Aisha Nalusiba, diabetessjuksköterska, Kista vårdcentral, berättar om 

programmet och hur personalen och patienter tar emot och uppfattar det nya arbetssättet 

Ett projekt som lyftes i ett seminarium var hur kontinuerlig glukosmätning kan bidra till ett bättre 

behandlingsresultat. Andelen människor som insjuknar i diabetes ökar stadigt och därmed även 

kostnaderna för sjukvården och samhället. År 2040 förutspås en av 10 vuxna leva med en 

diabetessjukdom (IDF_Atlas_2015). Det finns därför ett akut behov att hitta lösningar för att kunna 

möta det växande behovet av vård. Peter Adolfsson, överläkare och specialist på CGM (kontinuerlig 

glukosmätning) vid Hallands sjukhus, har sedan 2017 undersökt hur digitala vårdmöten i kombination 

med analys av glukos- och insulindata kan bidra till ett effektivare diabetesvård 

Omstart Sverige 

  

 

Dagens Medicin och Dagens Samhälle arrangerade Omstart Sverige den 1-2 september med anledning 
av den turbulenta vår vi haft. Vårt välfärdssamhälle prövas nu av sin största utmaning i modern tid, 
vad händer nu? Vilka slutsatser och erfarenheter från pandemin tar vi med oss i hälso- och sjukvården, 
äldrevården, skolan och andra delar av välfärden? När pandemin ebbar ut möter kommuner och 
regioner både nya och gamla utmaningar. Även denna konferens var digital och gjorde det enkelt att 
delta. Ett av ämnena som diskuterades var den uppkomna vårdskulden, alltså alla vårdbesök som 
ställts in på grund av coronapandemin och hur dessa ska hanteras.  
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Folkhälsodalen 

 

Istället för Almedalsseminarier i Visby anordnade kommunikationsbyrån Reformklubben, 
Folkhälsodalen med ett stort antal seminarier 31/8 och 1/9. Här deltog Anders Ekholm, Storstockholms 
diabetesförenings ordförande och David Nathanson, endokrinolog på KS, i ett seminarium om ”Varför 
nöja sig med en medelmåttig och ojämlik diabetesvård”. En rapport framtagen av Reformklubben 
visade att det fortfarande är många som inte når Socialstyrelsens målnivåer för diabetes och det 
innebär högre risk att utveckla komplikationer i framtiden. Det är också stora skillnader på hur diabetes 
behandlas mellan olika regioner i Sverige. I Stockholm är det vanligare att få kost- och livsstilsråd initialt 
medan i region Halland sätts tex blodtryckssänkande läkemedel in redan i början. Finns med andra ord 
en stor förbättringspotential. 

 

Lite axplock 

- 11 september patientrådsmöte vid Akademiskt specialistcentrum 

- 15 september möte om diabetesplanen men ansvarig tjänsteman 

 

Nästa Sagt och Gjort kommer i november.  

Då kommer vi bland annt att rapportera från vår konferens Diabetesdialog och aktiviteterna från 

Diabetesveckan kopplat till Världsdiabetesdagen den 14 november.  

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. 

 

 

http://www.ssdf.nu/

