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Inledning
Webbplatsen Diabit skapades 2008 för att ge kvalitetssäkrad information och stöd till barn och
ungdomar med typ 1-diabetes. Webbplatsen vänder sig till barn, ungdomar, närstående,
skolpersonal och andra vuxna i barnets närhet. Materialet har tagits fram av vårdpersonal i
samråd med brukare. Sydöstra sjukvårdsregionen driver och bekostar Diabit.
Diabetesteamen i Östergötland, Jönköping och Kalmar, Umeå och på Karolinska sjukhuset i
Stockholm deltar i arbetet med webbplatsen. Intresset bland landets övriga diabetesteam är stort.
Webbplatsen används av diabetessjuka från hela landet och hade 347 590 sidvisningar och 96
285 unika användare under 2017. www.diabit.se
Uppdraget från Sydöstra sjukvårdsregionen kommer inte att förlängas 2019. Inera har fått en
förfrågan om att ta över Diabits innehåll.
Inera har gjort två utredningar som kommit fram till att målgruppen har stort behov av stöd.
Uppdraget att stötta målgruppen närstående och andra vuxna i barns närhet som är inblandande i
barnens egenvård ligger inom 1177 Vårdguidens uppdrag. Efter 2014 års utredning var förslaget
att avvakta ny plattform för 1177 Vårdguiden. Inera har i januari 2018 gjort en ny miniutredning
i form av omvärldsbevakning och intervjuer. Situationen för diabetessjuka barn och ungdomar
och det stora behovet av nationellt stöd har inte förändrats sedan 2014. Ineras och 1177
Vårdguidens kärnuppdrag har inte förändrats, men utvidgats. Nya plattform för 1177
Vårdguiden finns snart på plats.
Inera föreslår att Diabits material till målgruppen närstående och andra vuxna i barns närhet som
är inblandande i barnens egenvård, tas över av Inera. Resterande material och funktioner blir en
fråga att behandla i samband med målarbetet för 1177 Vårdguiden.
Övertagande av material
Inera föreslår att materialet till målgruppen, närstående och andra vuxna i barns närhet som är
inblandande i barnens egenvård, på webbplatsen Diabit tas till vara av Inera. Befintligt material
utökas med Diabits material där det är möjligt och i annat fall produceras nytt relevant material
som publiceras på lämplig plats i befintlig struktur på 1177.se.
Om Diabit läggs ner finns ingen annan digital information som vården har kvalitetsgranskat.
Alternativet till att Inera tar uppdraget är att alla landsting och regioner tar fram egen digital
information.
Inom ramen för 1177-konceptet kan de olika diabetesteamen få möjlighet att lägga upp regionalt
material, hänvisa direkt till tidbokning och kontakt med vården via 1177 vårdguidens e-tjänster.
1177.se:s redaktion är specialiserad på information till patienter och invånare och kommer att
kunna förbättra struktur, upplägg och tilltal i materialet.
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Nuvarande Diabit vänder sig till både vuxna, barn och ungdomar. Förslaget är att ta över
informationen till närstående och andra vuxna i barns närhet. Äldre barn, ungdomar och unga
vuxna kan läsa de informationstexter som skapas på 1177.se. Men deras stora behov av
målgruppsanpassad information och stöd tas kanske inte bäst om hand via en webbplats.

Syfte och nytta
•

För invånare och patienter skapas jämlik tillgång till kvalitetssäkrad information om
sjukdomen diabetes och stöd för egenvård, använda e-tjänsterna och hitta information
från det egna diabetesteamet. Genom 1177.se:s stora spridning kan allmänheten få ökad
kunskap om diabetes som en sidoeffekt.

•

Nytta för vårdpersonal är att en uppskattade tjänst får leva vidare och utvecklas.
Vården ser det som oerhört viktigt att det finns kvalitetssäkrad information om diabetes
typ 1. Som en säker källa att hänvisa till eftersom det sprids felaktig information och
felaktiga råd om diabetes på internet.

•

Nytta för beslutsfattare; med rätt egenvårdsråd och stöd kan patientgruppen lättare
hålla sitt blodsocker i schack och därmed minska risken för svåra följdsjukdomar.
Diabetesvården (typ 1 och typ 2 tillsammans) kostar samhället över 20 miljarder kronor
per år. Det är följdsjukdomarna som kostar mest, därför är stöd till bra egenvård
kostnadseffektivt.

•

Beslutsfattare kan hänvisa till nationellt stöd i stället för att varje landsting och region
ska bekosta eget informationsmaterial.

Kostnad och finansiering
Informationsmaterial och stöd till föräldrar och andra närstående om barn med typ 1-diabetes på
1177.se – utvecklingskostnaden uppskattas till 600 000 - 900 000 kronor och den årliga
förvaltningen till 250 000 - 350 000 kronor.

Intresseanmälan
☐ Vi anmäler härmed vår regions/vårt landstings intresse för att Inera skapar nationellt stöd, i
enlighet med detta dokument, med information och stöd på 1177.se för barn med typ 1-diabetes
som ersätter delar av Diabit.
☐ Vi är inte intresserade.
Region/landsting:
Kontaktuppgifter:

Ifylld intresseanmälan skickas till Ineras programkontor via e-postadress:
programkontor@inera.se senast den 2018-06-21
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