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2019, sista året innan det glada 20-talet. Alla förändringsfenomen  
kan liknas med formen av ett S. Det börjar långsamt, med en svag 
ökningstakt, som blir allt brantare, därefter blir förändringen snabb, 
sedan avtagande och därefter svagt minskande för att sen avta. 
 

Jag tänker att 2019 var ett sådant år där det inte såg ut att hända så 
mycket men att de underliggande processerna och organisationerna 
jobbar på för att få till förändring. Vilket, när bitarna faller på plats, 
gör förändringen vindsnabb. 

Ett sådant exempel fick vi på medlemsmötet där Dana Lewis visade 
hur hennes egenutvecklade självreglerande insulinpumpslösning  
gjort att hon inte behövt ta en enda extra bolusdos de senaste 
fem åren. Hon berättade att hon levde nästan som en person utan 
diabetes. Effekten på livskvaliteten var givetvis hög. 

Men detta är ett system som man måste knåpa ihop själv, många har 
gjort det, men de allra flesta inte. Nu kommer det flera kommersiella 
pumpar som har snarlik funktion.

Det vill säga först kommer de innovativa patienterna och utvecklar 
framtidens lösningar, sedan kommer industrin fem år efter med 
versioner för alla. Nu händer det äntligen grejer, det tar fart!

HÄNDER DET
NU

GREJER!
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FÖR ETT BRA LIV MED DIABETES

Nya
IDEER!

Ny
TEKNIK 

SSDF är en 
PARTNER

Vi når
RESULTAT

STORSTOCKHOLMS  
DIABETESFÖRENING

Vi drivs av vår uppgift att förbättra 
livet för alla med diabetes. Genom våra 
medlemmar får vi idéer om vilka frågor 
vi ska driva. Tack för ert engagemang!

Genom föreningens forsknings- 
och utvecklingsmedel kan vi stötta 
utveckling av ny teknik och nya 
stödfunktioner. 

Vi tror att man når störst framgång i sitt 
påverkansarbete genom att samarbeta 
med alla aktörer som vill utveckla vård, 
teknik och livskvalitet.

2019 beslutade politikerna att man  
i dialog och samverkan med SSDF 
skall ta fram en diabetesplan samt 
arbeta med förbättringsarbete i vården.

VÅR VERKSAMHET

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.   
Som  medlem i föreningen bidrar och stödjer du vårt arbete för ett bra 
liv med diabetes. Tillsammans kan vi göra skillnad.
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En viktig uppgift för Storstockholms Diabetesförening 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 inte att man skall känna sig begränsad, 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. Storstockholms Diabetesförening blir en alltmer 

självklar partner i utvecklingen av diabetesvården i Stockholm. Det är vi stolta över!

AGENDAN FÖR FRAMTIDEN 
VI SÄTTER

På föreningens seminarium i Almedalen diskuterades ny teknik som stöd i vårdmötet. I panelen deltog allmänläkare 
Boris Klanger, regionpolitiker Ella Bohlin, verksamhetschef Sofia Ernestam, innovatör Jasmin Tojjar, ordförande Anders 
Ekholm samt riksdagsledamot Dag Larsson som moderator.
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UNIKT MÖTE GAV HOPP FÖR FRAMTIDEN

POLITIK & PÅVERKAN

GEMENSAMT PROJEKT FÖR BÄTTRE DIABETESVÅRD

DIABETESDIALOG

Arbetet med att förbättra resultaten för Stockholms diabetesvård kräver samverkan. 
Därför startade vi tillsammans med professionen ett gemensamt projekt, 
Diabetesdialog. Inom Diabetesdialog har vi samlat primärvården, politiken, hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, barnsjukhusen, specialistklinikerna, patienterna, medtech-  
och läkemedelsindustrin. 

Gemensamt identifierar vi utmaningar och skapar förutsättningar för ett förbättrings-
arbete vad gäller diabetesvården i Stockholm. Startskottet gick den 11 oktober då 
vi efter en heldagskonferens kunde presentera ett antal idéer till förbättringar, nya 
arbetssätt och samarbeten.

Tanken med Diabetesdialog är att årligen träffas för att flytta fram positionerna och 
strategiskt arbeta för att nå vårt mål med en diabetesvård som håller hög kvalitet.

Givande diskussioner om lösningar för en bättre diabetesvård bland de över 70 deltagarna på Diabetesdialog.



En viktig partner att samarbeta med är vården.  
Till exempel har regelbundna kontakter med  
Centrum för Diabetes, en specialistmottagning 
främst för personer med typ 1-diabetes. Där 
deltar vi i patientrådet och är med på dagvårds-
utbildningar för att informera om föreningen.
 
Vi har också ett givande samarbete med  
Akademiskt primärvårdscentrum i deras  
utvecklingsarbete Diacert. Det är ett verktyg  
för primärvården att förbättra sin diabetesvård. 

Därutöver är vi delaktiga i flera samverkansråd  
på specialistkliniker, hos myndigheter och med  
andra organisationer.

SAMVERKAN
Under Almedalsveckan arrangerade föreningen 
ett eget seminarium. Spännande och väldigt 
roligt. Vi valde att lyfta föreningens arbete med 
att visa på goda exempel av vårdutveckling och 
innovation: Kan artificiell intelligens som beslutsstöd 
vara vår tids patientrevolution? 

Den inbjudna panelen och moderatorn gjorde 
ett storartat jobb inför ett 50-tal åhörare, där 
flertalet stannade och fortsatte diskussionen 
efteråt. 

Utöver vårt eget seminarium deltog föreningen 
i ett antal paneldebatter och seminarium med 
fokus på diabetes, utveckling inom hälso- och 
sjukvården och ny teknik.

ALMEDALEN

“Tillsammans med region Stockholm har vi startat ett långsiktigt 
förbättringsarbete för diabetesvården”

För ett bra liv med diabetes!
POLITIK OCH PÅVERKAN

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. 

I budgeten för 2019 skriver majoriteten i  
Regionen: ”Vården för individer med diabetes be-
höver förbättras för att säkerställa följsamhet till 
nationella riktlinjer.” Den ambitionen har vi tagit 
fasta på och startat en rad förbättringsprojekt, till 
exempel Diabetesdialog. Startskottet för arbetet 
var en gemensam debattartikel med regionråden 
Anna Starbrink (L), Ella Bohlin (KD) och Anders 
Ekholm ordförande i SSDF. 

STOCKHOLM TOPP 3

Siffror från Nationella Diabetesregistret, NDR, för Stockholm 2019 
Gäller typ 2-diabetes i primärvården, Rött = når inte målnivåerna. 
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... UTIFRÅN DINA BEHOV

ETT BRA LIV MED 
DIABETES

“Min diabetes har aldrig hindrat mig från att göra det jag vill!”  
Helena Trygg, medlem i föreningen
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Tillsammans är vi 
starka. Föreningen 

erbjuder gemenskap 
och kunskapsutbyte. 

På våra föreläsningar 
får man fördjupad 

kunskap om  
aktuella ämnen.

Som medlem kan 
man vara med och 

påverka framtidens 
diabetesvård.

Via nyhetsbrev, webb, 
medlemstidning och 

sociala medier sprider 
vi senaste nytt.

Föreningens kurser ger 
kunskap om diabetes 

och verktyg att  
hantera den.

Det finns intresse-
grupper och nätverk 
där möjlighet ges att 

träffa andra.

STÖD  
VARANDRA

LYSSNA PÅ 
FÖRELÄSNING

VAR MED 
OCH PÅVERKA

FÅ SENASTE 
NYTT

GÅ EN 
KURS

TRÄFFA  
ANDRA

Hos oss styr man själv hur aktiv man vill vara. Det finns möjlighet att endast stödja 
föreningen, läsa medlemstidningen och ta del av information via nyhetsbrev och 
sociala medier.  
 
Eller så kan man vara aktiv och delta på föreläsningar, utbildningar, nätverksträffar 
eller vid uppvaktningar av politiker och beslutsfattare. Alla är välkomna!

För dig som lever med diabetes eller är anhörig
VÅRT ARBETE

OLIVET MED DIABETES
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Vill du läsa mer om Storstockholms Diabetesförening, SSDF, vad vi gör,  
våra aktiviteter och de frågor vi driver. Besök gärna vår webb: www.ssdf.nu



www.ssdf.nu

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 och öka förståelsen för vad det 
innebär att leva med diabetes.

Vi deltar och anordnar själva flera arrangemang för att berätta om diabetes. Vi 
träffar allmänheten, personer som har diabetes, deras anhöriga, de som jobbar 
med diabetes i sjukvården och de som beslutar om sjukvård och medicinsk teknik.  

Via föreningens tidning Leva med diabetes och vårt nyhetsbrev når vi närmare 8 000 
läsare. Dessutom hade vi 2019 över 600 deltagare på våra arrangemang. Det ger 
oss en stark plattform för att föra ut våra budskap.

Storstockholms Diabetesförening är efterfrågad, vilket sporrar oss att vara på tå i 
arbetet. Till oss kan man vända sig med allt som rör diabetes. Vi kan ge kunskap, 
information och vägledning. 

KUNSKAP OM DIABETES 
VI SPRIDER

10

SSDF deltar regelbundet på sjukhusens dagvårdsutbildningar och berättar om föreningen.

KUNSKAPSSPRIDNING
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OCH FÅ VERKTYG FÖR ETT FRISKARE LIV
GÅ EN KURS

KUNSKAPSSPRIDNING

Storstockholms Diabetesförening har ett uppdrag från Region 
Stockholm att arrangera kurser för att öka kunskapen, underlätta 
vardagen och ge verktyg för 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 samtals-
coacher. Kurserna tar upp fakta om diabetes men även andra viktiga ämnen 
som livsstilsförändringar, samsjuklighet, stresshantering och anhörigstöd. 
Under året genomfördes drygt 70 kurstillfällen där över 200 personer deltog.

Ett annat uppskattat sätt att skaffa sig mer kunskap är att vara med i någon 
av medlemmarnas intressegrupper. Det är olika grupper som träffas för 
att diskutera ett gemensamt ämne eller intresse, utan en formell ledare. 
Initiativet till dessa grupper kommer från medlemmarna själva.  
Föreningen arrangerar också informationskvällar där vi har föredrag och 
utbyter erfarenheter. 
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AKTIVITETER

STORSTOCKHOLMS DIABETESFÖRENING

FOTTERAPEUTER & 
SJUKSKÖTERSKOR

Fotterapeuter och sjuksköterskor är yrkes-
kategorier som är oerhört viktiga för personer 
med diabetes. Därför bjuder föreningen 
regelbundet in till utbildningskvällar och 
erfarenhetsutbyte. Rörelseglädje, ny behandling 
vid typ 2-diabetes och ortopedteknik var några 
av de ämnen som diskuterades under året.

SPRIDER KUNSKAP PÅ 
SENIORMÄSSAN

Det var full aktivitet i föreningens monter under 
mässan med många givande samtal. Flera av 
besökarna hade själva diabetes, pre-diabetes 
eller en anhörig med sjukdomen. 

Över 500 kassar med information delades ut och 
55 nya medlemmar värvades.

Många nya medlemmar värvades

DIABETESMÅNAD HELA 
NOVEMBER

CAFÉTRÄFF FÖR NYA 
MEDLEMMAR

Under november ordnade föreningen flera 
spännande aktiviteter såsom föreläsningar om 
matglädje, vardagsmotion och hälsa. Vi spred 
information om diabetes i sociala medier, på 
Apoteksmässan och på flera sjukhus.  
Budskapet var: För ett bra liv med diabetes, där 
syftet är att minska fördomar och ge hopp. 

Tiden i vården är knapp och det finns inte alltid 
tid att få svar på alla sina frågor. På föreningens 
träff för nya medlemmar fick alla chansen att 
ställa frågor och få senaste nytt om diabetes.
Diabetessjuksköterskan Lena Insulander 
föreläste om diabetes och behandling samt 
svarade på deltagarnas frågor. 

Världsdiabetesdagen

Ett urval av årets aktiviteter

Uppskattad träff om typ 2-diabetesRörelseglädje och ny behandling

Projekt Spetspatient är ett initiativ som vill 
utveckla och förbättra förutsättningar för att 
involvera patienten i sin vård. SSDF har valt att 
följa och vara aktiva i projektet. 
 

I november arrangerades en stor konferens 
där tolv medlemmar från SSDF deltog. Bland 
annat pratade man om egenvård, utveckling och 
patientinflytande.

KONFERENS MED 
PROJEKT SPETSPATIENT 

För den som vet, kan och vill mer

Dana Lewis från USA berättade på en 
föreläsningskväll hur hon med hjälp av ett 
egenbyggt system kan koppla samman sin 
insulinpump med sin blodsockermätare.

Många intressanta frågor ställdes och intresset 
för systemet var stort bland medlemmarna. 
Föreläsningen kan ses på www.ssdf.nu

FÖRELÄSNINGSKVÄLL 
OM EGENBYGGDA APPAR 

Personer med diabetes driver på
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Det var trångt bland utställarna under föreläsningskvällen Framtidens diabetesvård.

Fler än hundra personer kom för att delta på 
föreningens årsmöte samt lyssna till professor 
Kerstin Brismars föreläsning om diabetes. Nya 
läkemedel, nya forskningsstudier och ny teknik 
var några ämnen som berördes.

Efterföljande årsmöte leddes mycket uppskattat 
av regionstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen. 
På mötet antogs nya stadgar och tre nya 
styrelseledamöter och en ny revisor valdes. 

Föreläsning av professor Brismar

FULLSATT ÅRSMÖTE 
VALDE NY STYRELSE

Det var fullsatt när föreningen bjöd in till 
en föreläsningskväll med temat: Framtidens 
diabetesvård. Programmet var indelat i olika pass 
för typ 1- och typ 2-diabetes. Utvecklingsarbete 
inom primärvården, spetspatienter och ny 
teknik var några av programpunkterna.

Utanför föreläsningssalen fanns ett flertal 
företag som visade diabeteshjälpmedel och 
demonstrerade ny teknik. 

Nya intelligenta diabeteshjälpmedel

FÖRELÄSNINGSKVÄLL OM 
FRAMTIDENS DIABETESVÅRD

AKTIVITETER

Vill du läsa mer om föreningens aktiviteter besök gärna vår webb www.ssdf.nu
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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   

Föreningen får stöd från Region 
Stockholm för att bedriva intresse-
politiskt arbete samt utbildning.  
Övriga intäkter kommer från 
medlemsavgifter och gåvor.

FÖRENINGEN I 
SIFFROR

SIFFROR OCH STATISTIK

VI ERBJUDER ETT STORT UTBUD AV  
KURSER MED 71 KURSTILLFÄLLEN 2019

MÅNGA ÄR NÖJDA OCH FÖRNYAR 
SITT MEDLEMSKAP VARJE ÅR

89%

SÅ HÄR SER FÖRDELNINGEN UT  
BLAND VÅRA MEDLEMMAR

FÖRENINGENS TIDNING 
LEVA MED DIABETES NÅR MÅNGA

8 000 st
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MOT FRAMTIDEN 
MED SIKTET

Med projekten Diabetesdialog och  
Stockholm Topp 3 kommer vi att göra 
skillnad i diabetesvården. Vi har alla        

förutsättningar att lyckas eftersom vi  
samarbetar både med beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvården och de som dagli-
gen arbetar med diabetes. Dessutom är 
föreningen delaktig i regionens satsning 
på att ta fram en regional diabetesplan.

Vi fortsätter att utveckla vårt kursutbud. 
De kurser som riktar sig till anhöriga och 
föräldrar till barn med diabetes verkar vara 
ett lyckat koncept. Även vår grundkurs  
om typ 2-diabetes är uppskattad. Det är 
inte alltid som vården har möjlighet att 
erbjuda utbildning och här känner vi att  
vi fyller ett stort behov.

Tillsammans med regionen, 
professionen och medlemmarna 
utvecklar vi diabetesvården!

När vi summerar 2019 ser vi att det blev en hel del aktiviteter, projekt och spännande 
möten. Ett stort tack till alla medlemmar som gör en fantastisk insats när ni till exempel 
svarar på enkäter och ger oss underlag till vilka frågor vi ska driva. Vi ser fram mot 
2020 och det fortsatta arbetet. 



Upplandsgatan 3, 111 23 Stockholm
Telefon: 08-654 00 40 
info@ssdf.nu, www.ssdf.nu
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Storstockholms Diabetesförening är en ideell intresseorganisation 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 som lever med diabetes och deras anhöriga.  

Var med och stöd vårt arbete, bli medlem du också! 

Storstockholms Diabetesförening är medlem 
i riksorganisationen Diabetesorganisationen i 
Sverige, DiOS. www.diabetesorg.se

Styrelsen i Storstockholms Diabetesförening

ATT STÖDJA VÅRT ARBETE
VÄLKOMMEN


