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Storstockholms Diabetesförening 

FÖR ETT BRA LIV MED DIABETES 
 
Storstockholms Diabetesförening, SSDF, är en ideell intresseförening för personer med 
diabetes och deras närstående. Vi sprider kunskap om diabetes, driver på utvecklingen 
inom diabetesvården, lyfter fram personcentrerad vård och är ett stöd för alla med 
diabetes och deras anhöriga.  
 
En viktig uppgift för föreningen är att ställa krav på en diabetesvård som håller hög kvalitet, 
är individanpassad och där alla med diabetes kan leva ett bra liv. Vi vill att man inte skall 
känna sig begränsad, inte vara orolig eller sakna den kunskap som behövs för att ta hand 
om sin diabetes. 
 
Därför har föreningen ett ansvar att driva på utvecklingen och sätta agendan för 
framtidens diabetesvård. För att göra det möjligt arbetar vi på flera nivåer. Vi möter 
myndigheter, tjänstemän och de som arbetar i vården. Självklart träffar vi också politiker 
och beslutsfattare. Både för att ställa krav men också för att diskutera hur vi tillsammans 
kan göra förbättringar. 

 

2020 ett annorlunda år 
När coronapandemin svepte in över Sverige och världen var föreningen snabb med att 
ställa om sin verksamhet. Planeringen för året innehöll många fysiska möten, föreläsningar, 
medlemsaktiviteter och deltagande i både mässor och events. Här var vi tvungna att tänka 
nytt och göra annorlunda. Stora möten och konferenser ställdes in eller ersattes med 
digitalt upplägg, vilket visade sig fungera bra i många sammanhang. Som förening ändrade 
vi våra utbildningar och möten till digitalt format och föreningens medlemmar var snabba 
att acceptera den nya mötesformen.  
 
Trots ändrade förutsättningar kan vi nu se tillbaka på ett år då föreningen bland annat 
fördubblade antalet deltagare på våra diabetesutbildningar, genomförde ett stort digitalt 
diabetesmöte med nyckelpersoner inom diabetesvården och bidrog till regionens beslut 
om en diabetesplan. Vi har på många sätt växlat upp vår verksamhet och varit aktiva även 
om förutsättningarna ändrades drastiskt under året. 
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POLITIK OCH PÅVERKAN 
 

Stockholm topp 3 
Tillsammans med den politiska ledningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 
föreningen startat ett långsiktigt förbättringsarbete. När man slår samman Socialstyrelsens 
målnivåer för diabetesvården visar det sig nämligen att Stockholm, i jämförelse med 
landets övriga regioner, ligger i botten. Målet är att Stockholm, inom mandatperioden, ska 
gå från botten 3 till topp 3. Under hösten träffade föreningen regionråden Anna Starbrink 
och Ella Bohlin för att diskutera utvecklingen. Tyvärr går förändringsarbetet långsammare 
än vi hoppats på, mycket på grund av pandemin. Men alla närvarande parter såg fram emot 
att öka takten under 2021.  
 

Diabetesdialog 

Digitalt diabetesmöte, Diabetesdialog, lockade över 40 deltagare 
 

Arbetet med att förbättra resultaten för Stockholms diabetesvård kräver samverkan. Därför 
startade vi tillsammans med professionen ett gemensamt projekt, Diabetesdialog. Första 
konferensen genomfördes 2019 och resulterade i ett antal gemensamt identifierade 
utmaningar och förslag till lösningar.  
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Den ursprungliga planen var att kunna genomföra en fysisk konferens. Men ju närmare 
datumet vi kom, desto sämre blev smittläget i regionen. I sista sekunden fick vi göra om 
programmet och genomföra en digital och förkortad konferens. Istället för en heldag 
samlade vi alla mellan klockan 9–13 för en digital konferens.  
 
Medverkade gjorde 44 personer med olika yrken och erfarenheter från primärvården, 
politiken, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barnsjukhusen, specialistklinikerna, 
patienterna, medtech- och läkemedelsindustrin. Utmaningen den här gången blev att 
kunna genomföra en inspirerande och givande konferens där alla var delaktiga i den 
digitala workshopen. Det blev utifrån förutsättningarna en givande och bra konferens. 
Programmet i korthet: 
 

Program   

• Diabetesvården under Corona - tillbakablick och nuläge 
Neda Rajamand Ekberg, ordförande i regionala diabetesrådet 

• Diabetesplanen  
Anne Siltamäki, utredare hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

• Workshop (breakout rooms) med efterföljande redovisning i den stora gruppen. 

• Reflektioner på dagen 
Anna Starbrink, regionråd 

 
Enligt tidigare års upplägg skrev vi en rapport från konferensen som skickades ut till alla 
deltagare samt nyckelpersoner som inte hade möjlighet att delta.  

 

Diabetesplanen 
Under ett antal år har föreningen lyft fram att Region 
Stockholm saknar ett helhetsperspektiv på diabetesvården. 
Den är spretig och fragmentiserad och de som lever med 
diabetes får inte en diabetesvård som följer Socialstyrelsens 
riktlinjer. Likaså har vi påtalat att Stockholm har ett antal 
områden som vi behöver förbättra och att vi i förhållande till 
andra regioner i landet har svårt att uppnå Socialstyrelsens 
målnivåer. Vi blev därför väldigt nöjda när vi kunde läsa i 
budgeten för 2020 att: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i 
uppdrag att ta fram en diabetesplan för 2019–2022 i samråd 
med patientorganisationerna.” 
 
  



 

Storstockholms Diabetesförening, Vår verksamhet 2020  6 
 

I december 2020 godkändes ett förslag till diabetesplan för Region Stockholm. Föreningen 
har under hela processen haft en dialog med ansvariga på hälso- och sjukvårds-
förvaltningen kring innehåll och upplägg. Strukturen på planen är att fokusera på ett antal 
områden och kring dessa ge förslag på utvecklingsområden. 
 
 
Förbättringsområden i regionen 

• Lägre andel som får läkemedelsbehandling än riket  

• Lägre användning av statiner än riket 

• Lägre andel som får fotundersökning, dock osäkerhet i resultaten i NDR 

• Regionen når inte Socialstyrelsens mål avseende blodtryck, fotundersökning, 
ögonbottenundersökning och icke-rökare, dock är målnivåerna höga 

• Uppföljning av graviditetsdiabetes kan förbättras 

• Kvalitetssäkrad patientutbildning  

 
Tre målområden lyfts fram: 

1. Minska insjuknande i typ 2-diabetes  
2. Ökad följsamhet till nationella riktlinjer och Kloka listan 
3. Ökad hälsa och livskvalitet hos personer med diabetes 

 
Tanken är att planen ska börja implementeras från och med 2021 och med fortsättning 
under de kommande åren. Tyvärr har vi inte sett något upplägg eller struktur för det. Till 
viss del förstår vi att den rådande pandemin sätter ”käppar i hjulet” för att ta itu med 
utvecklingsarbeten. Föreningen kommer dock idogt att stöta på ansvariga på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen för att få igång processen och en plan för fortsatt arbete. 

 
Övrig intressepolitisk verksamhet 
I ett dokument rörande primärvårdens utveckling finns ett förslag om att knyta ihop ett 
antal vårdval för att kunna erbjuda en mer sammanhängande vård på 
husläkarmottagningarna. Detta innebär att vårdval fotsjukvård inte kommer att vara 
kvar i sin nuvarande form. Föreningen har haft möten med både politiker och 
tjänstemän för att diskutera förändringen som väntas träda i kraft i januari 2022. 
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Debattartiklar 

Vår målsättning är att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med 
diabetes. En pusselbit i det arbetet är föreningens påverkansarbete. Under året har 
föreningen i samverkan med nyckelpersoner skrivit en rad debattartiklar med syfte att 
väcka opinion, utbilda beslutsfattare i viktiga frågor och uppmärksamma dessa på 
utvecklingsområden.  

 
”Skolor måste kunna få stöd vid diabetes”  
(Svenska Dagbladet april 2020) 
Det är inte acceptabelt att skolor väljer bort elever på grund av hens diagnos. Det finns 
dessutom medicintekniska framsteg som underlättar vardagen, skriver Anders Ekholm, 
ordförande i Storstockholms Diabetesförening. 
 
 
”Digitalt stöd till kroniskt sjuka viktigare i Coronakrisen” 
(Dagens Medicin april 2020) 
Vi föreslår: 

- Digitala alternativ till fysiska besök som också möter behoven för specialistärenden 
och kroniskt sjuka. 

- Samordnad nationell implementation av uppkopplade medicintekniska hjälpmedel 
och tjänster som kan säkerställa att vården inte går miste om viktig medicinsk 
information och patientdata. 

- Hemleverans av medicintekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar för att 
exempelvis mäta och följa blodsockernivå, blodtryck, puls och injicerat läkemedel 
samt självtester till riskgrupper. 

Anders Ekholm, Anders Lönnberg, Peter Jihde, Martin Carlsson, Daniel Persson, Ghassan Darwiche, 
Lisa Malm, Henrik Norström och Björn Ekman 

 
”Krafttag krävs från regionerna att erbjuda influensavaccin”  
(Dagens Samhälle november 2020) 
En svår säsonginfluensa i kombination med en ökad spridning av covid-19 är en potentiell 
katastrof, särskilt för riskgrupper samt för vård- och omsorgspersonal. Vi vill se en tydlig 
strategi från regionerna som syftar till att fler i riskgrupperna vaccinerar sig, skriver 
företrädare för Riksförbundet HjärtLung, Diabetesorganisationen i Sverige och 
Storstockholms Diabetesförening.  
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”Diabetespatienter i Sverige är dåligt behandlade visar den första studien i sitt slag”  
(Alltinget december 2020)  
Sjukligheten, dödligheten, den minskade livslängden och de höga kostnaderna för att 
framför allt behandla komplikationer och följdsjukdomar på grund av dålig behandling av 
sjukdomen, gör diabetes till ett stort och dyrt problem för hela samhället. En ny studie visar 
på nedslående resultat för diabetesvården. 
Studien är gjord i Region Stockholm, och ser det ut så här i Sveriges största region kan vi 
vara ganska säkra på att det ser likadant ut i resten av Sverige. Studien - Testmiljö Diabetes 
som inkluderade 100 000 personer - visar att diabetes ökar och i dag har 4 procent typ 2-
diabetes och 0,5 procent typ 1-diabetes.   

Sjukligheten, dödligheten, den minskade livslängden och de höga kostnaderna för att 
framför allt behandla komplikationer, gör diabetes till ett stort problem för hela samhället. 

Michael Alvarsson, överläkare och docent, sektionschef Endokrinologi Solna, Karolinska 
Universitetssjukhuset; verksam också vid Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum, 
SLSO. Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening och Thomas Magnusson DiOS 
 

Samverkan och samarbeten 
Trots avsaknaden av möjlighet till fysiska 
möten har Storstockholms Diabetesförening 
varit inbjudna till en rad strategiska digitala 
möten med syfte att förbättra hälso- och 
sjukvården, möjliggöra för innovation och 
utveckling av regionen samt påverka 
beslutsfattare.  
 

En viktig partner att samarbeta med är 
vården. Föreningen har regelbundna 
kontakter med Centrum för Diabetes, 
Akademiskt primärvårdscentrum och 
regionala diabetesrådet.  
 
Därutöver är vi delaktiga i flera samverkansråd på specialistkliniker, hos myndigheter och med 
andra organisationer. Som medlem i Funktionsrätt Stockholms län deltar vi i aktiviteter och 
samverkansorgan tillsammans med andra funktionshinderorganisationer. 
Under året har vi deltagit i en rad projekt och samarbeten. Tillsammans med 
Diabetesorganisationen i Sverige och Netdoktor har arbetet med Diabeteskollen 2.0 
fortsatt. Vi har också deltagit i fokusgrupper och ett Vinnovaprojekt med syfte att utveckla 
digitala stöd till personer med diabetes.  

Digitalt möte med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
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KUNSKAPSSPRIDNING 
Det finns många fördomar och missuppfattningar om diabetes och vissa som lever med 
sjukdomen kan känna skuld och skam. Därför har föreningen ett viktigt uppdrag att sprida 
kunskap, öka förståelsen för vad det innebär att leva med diabetes och sprida korrekt och 
faktagranskad information. 
 
Detta blev särskilt viktigt i inledningen av pandemin då personer med diabetes snabbt 
målades upp som en riskgrupp för allvarlig sjukdom vid Covid-19. Föreningen skickade 
kontinuerligt ut nyhetsbrev och uppdaterade vår webbsida och våra sociala mediekanaler, 
allt för att ge korrekt och faktagranskad information om Covid-19 och diabetes. Vi har 
också erbjudit möjligheter till att ställa frågor, bryta isolering genom att arrangera digitala 
cafeträffar och under sommaren promenader tillsammans med andra medlemmar. 

 

Egenvårdsutbildningar – ett uppdrag från regionen 
Storstockholms Diabetesförening har ett uppdrag från Region Stockholm att arrangera 
kurser för att öka kunskapen, underlätta vardagen och ge verktyg till ett bra liv med 
diabetes. 
 
Det uppdraget är vi glada för eftersom behovet av kunskap är stort. Vi vänder oss till de 
som har diabetes eller som är anhöriga. Våra kurser leds av experter såsom läkare, 
diabetessjuksköterskor, dietister och samtalscoacher. Kurserna tar upp fakta om diabetes 
men även andra viktiga ämnen som livsstilsförändringar, samsjuklighet, stresshantering 
och anhörigstöd.  
 
När pandemin och restriktioner från Folkhälsomyndigheten gjorde att vi inte kunde ha 
fysiska utbildningar ställde vi snabbt om och erbjöd istället kurser digitalt. Styrelsen 
beslutade också att alla kurser skulle vara gratis. Under 2020 har vi haft över 400 deltagare 
på våra kurser. En fördubbling från året innan. 
 
För att säkerställa att även medlemmar som var ovana vid teknik och datorer skulle kunna 
delta, har föreningen arrangerat kurser i digitala verktyget Zoom. Man har också kunnat 
delta via telefon, vilket har underlättat för några. 
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Ny stil, samma inspirerande 
innehåll! 
Det var några år sedan Leva med diabetes fick 
sig en ordentlig ansiktslyftning. Under 2020 
tyckte vi att det var dags. Med lite nya färger, 
illustrationer och redaktionella format vill vi 
göra innehållet tydligare och modernare.  

Något som också är nytt i tidningen är att 
Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, 
tillsammans med övriga lokala medlems-
organisationer kommer att synas och berätta 
om sin verksamhet. 

Leva med diabetes har en upplaga på  
8 000 exemplar och skickas ut till medlemmar, 
vårdcentraler och andra vårdenheter, sjukhus, 
politiker och beslutsfattare i Region Stockholm. 

Ny webbplats 

Föreningens webbplats fick också ett välförtjänt ansiktslyft under året. Med uppdaterat 
innehåll, tydligare kategorier och en mobilanpassad sida hoppas vi att många får den 
information man behöver för att leva ett bra liv med sin diabetes. Dessutom kan man när 
man blir ny medlem betala avgiften direkt via Swish eller kort. 
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Världsdiabetesdagen 14 november 
Föreningen bestämde tidigt att satsa stort på Världsdiabetesdagen 2020 och göra en 
digital informationskampanj med kortfilmer som sträckte sig över fyra dagar med syfte att 
spräcka vanliga myter om diabetes. Vi inledde 11 november med fotbollsspelaren Jesper 
Karlström som krossade myten om att det finns en specifik diabeteskost. Dagen efter 
informerade Eva-Lena Almér om att diabetes typ 2 inte är en ålderssjukdom. Slutligen 
berättade Moa Blomberg att man inte får diabetes av att äta för mycket socker. I alla dessa 
filmer uppmandes man att se finalfilmen som släpptes på självaste Världsdiabetesdagen.   
 
I finalfilmen gav tre experter mer information och dök djupare ner i våra myter. 
Endokrinologen David Nathanson berättade om olika teorier om varför man får typ 1-
diabetes, allmänläkaren Jelena Mossiaguine gav tips om vad du med typ 2-diabetes kan 
tänka på och dietisten Inga-Lena Andersson pratade om mat och diabetes.  
 
Kampanjen fick stort genomslag på våra sociala medier och ökade vår interaktion med 
2300% jämfört med vad vi vanligen har. 
 
Filmerna finns att se på föreningens webb, www.ssdf.nu. 
 

 
Jesper Karlström, fotbollsspelare med typ 1-diabetes spräcker myter om diabetes 
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AKTIVITETER 
Ett urval av årets aktiviteter 
 

Konferens Diabetes Self-management Alliance 
Under två intensiva dagar i januari diskuterade sjuksköterskor, läkare, 
patientrepresentanter med flera, utveckling av diabetesvården. Mötet hölls i Stockholm 
med deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Skottland, Irland, Storbritannien, Australien, 
Tyskland och Nederländerna.  
 
Många av diskussionerna handlade om patientmötet, stärka patientorganisationer, 
personcentrerat förhållningssätt med mera. Ett givande möte som gav nya insikter, goda 
kontakter och tankar om framtida utvecklingsprojekt. 

 

Teknikträff  
I början av året bjöd föreningen in 
några av våra intressegrupper till 
föreläsningar. På teknikträffen 
gjorde Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket en 
mycket intressant horisontspaning 
över vilka medicintekniska 
hjälpmedel som ligger i pipeline. 
Därefter kunde deltagarna i mindre 
grupper diskutera intressanta 
ämnen. Många var nyfikna att lära 
sig mer om closed-loop. 
 

Föräldrakväll  
Till föräldrakvällen hade vi bjudit in Sofie Velander, barndiabetessjuksköterska på Astrid 
Lindgrens diabetesmottagning. Hon pratade bland annat om övergången från barn- till 
vuxenvården och om diabetesrelaterad oro. Efter föreläsningen kunde föräldrarna mingla, 
dela erfarenheter och umgås. 

 

  

Teknikintresserade medlemmar samlades till en 
föreläsningskväll i början av året. 
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Studiebesök på ortopedverkstad 
Ett tjugotal medlemmar tog i februari chansen att besöka Team Olmeds ortopedverkstad 
på Södersjukhuset. Förutom guidad tur och information fick deltagarna möjlighet att ställa 
frågor.  

 

Föreläsningskväll om metabol kirurgi 
Tillsammans med företaget Johnson och Johnson arrangerade SSDF en 
allmänhetsföreläsning i ABF-huset rörande metabol kirurgi som en behandlingsmetod vid 
typ 2-diabetes. Ylva Trolle från Överviktscentrum i Stockholm och Torsten Olberg från 
Linköpings universitet föreläste. Intressanta föreläsningar och diskussioner runt ett område 
med många fördomar. 

 

Livesänd föreläsning 
Istället för den i april planerade fysiska föreläsningskvällen arrangerade föreningen en 
livesänd föreläsning via Facebook. Mimmi Lövbom, hälsoekonom från Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket gjorde en horisontspaning kring medicinteknik och diabetes.  
Vad ser vi kommer att finnas i närtid? Tittarna hade möjlighet att ställa frågor via chatten.  

 

Caféträff 
För att minska känslan av isolering och tristess har föreningen vid två tillfällen under året 
bjudit in medlemmarna till digital caféträff. Där har man under lättsamma förhållanden 
kunnat diskutera allt från Corona till det dagliga livet med diabetes. 

 

Föreläsning om ny forskning 
Professor Lisa Juntti-Berggren berättade om ny forskning gällande transplantation av 
Langerhanska öar till främre ögonkammaren. En ny lovande behandlingsmetod för 
personer med diabetes. Föreläsningen hölls via det digitala verktyget Zoom och lockade ett 
trettiotal åhörare. 
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INNOVATION OCH UTVECKLING 
 

Diabetespriset 2020 
Storstockholms Diabetesförenings utmärkelse 
Diabetespriset, vill uppmärksamma goda krafter 
som på ett betydande sätt har förbättrat 
diabetesvården och gjort stor nytta för de som 
lever med diabetes. Det kan vara en person eller 
verksamhet som genom sitt engagemang och 
idoga arbete bidragit till att många med diabetes 
fått en vård av hög kvalitet och ett bra stöd i 
egenvården. Samt utnyttjat hela teamets styrka.  
 
2020 gick priset till Centrum för diabetes som är en 
del av Akademiskt specialistcentrum. De erbjuder 
specialistvård för vuxna som har typ 1-diabetes 
och svårbehandlad typ 2-diabetes. 

 

Linda Kjerr, verksamhetschef tar emot Diabetespriset 

 
Priset ges till mottagningen med motivering: ”Genom att se varje enskild individs behov 
och konstant sträva efter att förbättra och utveckla sin verksamhet tilldelas härmed 
Centrum för Diabetes Diabetespriset 2020 på 10 000 kr!” 
 

Forskning och utveckling 
Storstockholms Diabetesförening drivs av uppgiften att förbättra livet för alla med 
diabetes. Genom våra medlemmar får vi idéer om vilka frågor vi ska driva och vilket behov 
av utveckling och innovation som finns. Genom föreningens forsknings- och 
utvecklingsmedel kan vi stötta utveckling av ny teknik och nya stödfunktioner. 
 
2020 har föreningen valt att ge bidrag till Caprabalance AB som utvecklar en särskild 
fotplatta som kan användas för att förebygga bland annat fotsår. Dessutom har 
intresserade medlemmar anmält sig till en fokusgrupp som kommer vara delaktiga vid 
utvecklingen av fotplattan.  
 
Föreningen deltar också som rådgivande i Vinnovas stora projekt Vinter, en plattform för 
säker delning och användning av data om diabetes. Projektet vill skapa förutsättningar för 
en digital plattform för innovationstävlingar som ska utveckla tjänster till nytta för personer 
med diabetes, deras anhöriga och vården. 
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EKONOMI 

Coronapandemin har självklart påverkat föreningen och vår möjlighet att genomföra vissa 
aktiviteter. Till exempel ställdes Seniormässan in, ett evenemang som normalt ger många 
nya medlemmar. Inte heller en föreläsningskväll med utställare kunde genomföras som 
planerat. Vi har även sett att annonsintäkterna minskat, kanske på grund av den osäkra 
situationen i och med pandemin. Även föreningens fondmedel minskade rejält i början av 
året för att i slutet ha återhämtat sig både till och förbi värdet vid årets ingång. 

Dock har inte pandemin påverkat föreningens ekonomi negativt på totalen i någon större 
utsträckning. Regeringens rabatt på sociala avgifter tillsammans med minskade utgifter på 
grund av inställda mässor och lokalhyror minskade föreningens kostnader. 

Under året erhöll föreningen dessutom ett mycket välkommet arv. Detta möjliggjorde att vi 
bland annat kunde satsa på en tidsbegränsad anställning av en marknadskommunikatör. 
Tanken med tjänsten är att öka föreningens digitala närvaro samt utveckla medlems-
kommunikation och värvning. Anställningen avslutas i juni 2021. 
 

Årsredovisning 
Föreningen får stöd från Region Stockholm för att bedriva intressepolitiskt arbete samt 
utbildning. Övriga intäkter kommer från medlemsavgifter och gåvor. 
 
Vill du ta del av föreningens årsredovisning kan du besöka www.ssdf.nu eller kontakta 
kansliet per telefon 08-654 00 40 eller via mejl till info@ssdf.nu.   
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Anställda 
Medeltal anställda 7 st. 
 
 

Riksorganisation 
Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, är ett rikstäckande diabetesförbund med 
verksamhet på en rad platser i landet. Som medlem i Storstockholms Diabetesförening är 
man också medlem där. 
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