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Avsiktsförklaring gällande stöd till anhöriga och 
närstående till barn med typ 1-diabetes på 1177.se 
Inera har fått en förfrågan om att ta över Diabits innehåll. Inera vill verka för att Diabits material 
till målgruppen närstående och andra vuxna i barns närhet som är inblandande i barnens 
egenvård tas över av Inera och går därför ut med denna avsiktsförklaring.  

Beskrivning 
Webbplatsen Diabit, www.diabit.se, 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. Webbplatsen används av 
diabetessjuka från hela landet och hade 347 590 sidvisningar och 96 285 unika användare under 
2017. Diabit har hittills drivits och bekostats av Sydöstra sjukvårdsregionen. Sydöstra 
sjukvårdsregionen kommer inte att förlänga uppdraget 2019.  
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 och intresset är stort 
bland landets övriga diabetesteam.  
Inera har fått en förfrågan om att ta över Diabits innehåll och har gjort två utredningar som 
kommit fram till att målgruppen har stort behov av stöd. Inera föreslår därför att materialet på 
webbplatsen Diabit till målgruppen närstående och andra vuxna i barns närhet som är 
inblandande i barnens egenvård, tas tillvara av Inera. Befintligt material 
utökas med Diabits material där det är möjligt, i annat fall produceras nytt relevant material 
som publiceras på lämplig plats i befintlig struktur på 1177.se. 
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.  

Erbjudande till Sveriges regioner och landsting 
Inera föreslår att materialet till målgruppen, närstående och andra vuxna i barns närhet som är 
inblandande i barnens egenvård, på webbplatsen Diabit tas tillvara 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. 
 
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. 
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1177.se:s redaktion är specialiserad på information till patienter och invånare och kommer att 
kunna förbättra struktur, upplägg och tilltal i materialet. 

Skisserat övertagande 
Tidsåtgång: ca 2 månader 

• Bemanna intern arbetsgrupp bestående av produktionsledare/projektledare, 
textredaktörer, bildredaktör, medicinsk kompetens, sökredaktör, redaktionsråd, 
användbarhetsexpert.  

• Identifiera ca 50 texter på Diabit.se som ska omarbetas för 1177.se.  
• Identifiera material som inte går att komplettera på 1177.se, nyproduktion. 
• Arbete med textrevideringar. 
• Arbete med nyproduktion av texter. 
• Komplettera material med bild/ljud-stöd. 
• Användarundersökning. 
• Extern referensgrupp. 
• Överlämning från diabetesteamen.  

Förvaltning  
Redaktionen ansvarar för informationsinnehållet i materialet, som förvaltas enligt en fastställd 
revideringsplan. Hur ofta revidering sker beror på artikelns innehåll. Inera äger de immateriella 
rättigheterna och nytt innehåll produceras tillsammans med redaktörer och faktagranskare. 
Kommunikation med användare sker via synpunktshantering, medicinskt sakkunnig, 
faktagranskare och redaktionsråd. Varje år tas en förvaltningsplan fram för hela 1177.se som 
styr arbetsåret avseende revideringar och nyproduktioner. Den innefattar även materialet från 
Diabit.se. 
 

Kostnad och finansiering 
I tabellen nedan ser ni priset för er organisation, per år under tjänstens första fyra år. Priset för 
tjänsten beror på hur många som tackar ja till avsiktsförklaringen. I kolumnen 60% finns det 
högsta pris som kan bli aktuellt. Priset bygger på att de landsting och regioner som i 
avsiktsförklaring tackat ja till tjänsten, sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar 
60% av Sveriges befolkning. Om antalet ja understiger 60% kommer Inera inte gå vidare med 
utveckling av denna tjänst. I kolumnen 100% visas det pris som blir aktuellt om alla landsting 
och regioner vill använda tjänsten. Priset för er organisation kommer att hamna mellan angivna 
belopp. Fakturering sker tidigast för kvartal 2, vilket innebär att faktura tidigast går ut i februari 
2019. 
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 Årligt pris vid 60% Årligt pris vid 100% 
Stockholm läns landsting                174 107 kr                 104 464 kr  

Region Uppsala                   27 816 kr                    16 690 kr  

Landstinget Sörmland                   21 949 kr                    13 169 kr  

Region Östergötland                   34 346 kr                    20 607 kr  

Region Jönköpings län                   26 878 kr                    16 127 kr  

Region Kronoberg                   14 834 kr                      8 900 kr  

Landstinget i Kalmar län                   18 279 kr                    10 967 kr  

Region Gotland                     4 400 kr                      2 640 kr  

Landstinget Blekinge                   11 952 kr                      7 171 kr  

Region Skåne                101 275 kr                    60 765 kr  

Region Halland                   24 499 kr                    14 699 kr  

Västra Götalandsregionen                127 306 kr                    76 384 kr  

Landstinget i Värmland                   21 031 kr                    12 618 kr  

Region Örebro län                   22 476 kr                    13 486 kr  

Region Västmanland                   20 398 kr                    12 239 kr  

Landstinget Dalarna                   21 494 kr                    12 896 kr  

Region Gävleborg                   21 430 kr                    12 858 kr  

Region Västernorrland                   18 415 kr                    11 049 kr  

Region Jämtland Härjedalen                  93 308 kr                   55 985 kr  

Västerbottens läns landsting               192 804 kr                115 683 kr  

Region Norrbotten               181 701 kr                109 021 kr  

 

Vid frågor kontakta:  
Tomas Lithner, Avdelningschef Verksamhetsförvaltning 
tomas.lithner@inera.se 
072-597 81 85 

  

mailto:tomas.lithner@inera.se
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Avsiktsförklaring 
☐ Vi lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår/vårt region/landsting kommer att stödja 
Ineras övertagande och fortsatta förvaltning av materialet i Diabit. 
 

☐ Vi är inte intresserade. Region/landsting:       

Anslutande organisation 
Region/landsting:       

Underskrift 
Namnteckning:  
Namnförtydligande och titel:       
Kontaktuppgifter:       
Underskriftsdatum:       

 

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till Ineras kansli via e-
postadress: kansli@inera.se senast 2019-01-21  

mailto:kansli@inera.se
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