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! Diabetes Samverkan Sverige är eD naEonellt
nätverk för intressenter inom diabetes.
! Vi erbjuder en tvärsektoriell och
mulEdisciplinär plaKorm för samverkan och
kunskapsutbyte.
! Medverkan är kostnadsfri.
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! EﬀekEv samverkan mellan aktörer från skilda
discipliner inom diabetesområdet
• Företag inom bl.a. medicinteknik, pharma, diagnosEk, digital hälsa, mat
och prevenEon.
• Akademiska forskningscentra
• Hälso- och sjukvård
• Kliniska prövningsenheter
• PaEentorganisaEoner
• Inkubatorer och Science Parks
• InnovaEonskontor
• Etc.

! DSS vill
• Möjliggöra för svenska forskare aD samarbeta med relevanta aktörer för
ökad innovaEonskra#
• Förse små- och medelstora företag med kunskap om reella behov hos
paEenter och därmed behov i hälso- och sjukvården
• Skapa kunskap och insikt om nya diabetesprojekt för de större bolagen
• FörbäDra förutsäDningarna för nyUggörande av forskning och därmed
förutsäDningarna för utveckling av små- och medelstora företag
• Stärka den samlade kompetensen genom utbyte av kunskap, nätverk,
och idéer inom diabetes
• Möjliggöra gränsöverskridande samarbeten och samverkan
• Medverka Ell ökad kännedom om diabetes (aDrahera resurser)

! Diabetes Samverkan Sverige anordnar
föreläsningar och träﬀar både regionalt och
naEonellt
• Träﬀarna utgår från medlemmarnas intresse och temaEska önskemål,
exempelvis kliniska studier, etablering av paEentpaneler, interakEoner
mellan näringsliv-akademi-vård, ökad ﬁnansiering av forskning och
utveckling inom diabetes osv.
• AkEviteterna sy#ar Ell aD konkret bidra Ell tvärsektoriella och
mulEdisciplinära diskussioner, relaEoner och samarbeten
• Drygt eD år (5-6 möten) i Skåne visar på fortsaD stort intresse aD ingå
och medverka i gruppen

! Nätverket utgår från fyra verksamhetsregioner:
Syd, Väst, Öst och Nord
• Den naEonella förankringen sker bl.a. med en webbaserad
kommunikaEonsplaKorm för aD underläDa interakEon mellan
medlemmar i de olika verksamhetsregionerna och synkronisera
informaEonsﬂödet. Vidare är alla allEd välkomna Ell de olika regionala
mötena och även så Ell naEonellt möte.
• IniEaEvtagare Ell nätverket är Medeon Science Park & Incubator och
Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) som framgångsrikt bedrivit
eD regionalt nätverk uEfrån samma sy#e och grundtanke. Nätverkets
uppbyggnad stöds delvis av Swelife, VINNOVA och Region Skåne.

! Historia, status och planering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes Focus Team (nu DSS Syd) startar i Malmö hösten 2015 (ca 12-14 pers)
Projektstart för Diabetes Samverkan Sverige januari 2017 (eD Swelife projekt)
Diabetes Samverkan Sverige Syd möte mars 2017 (nu > 50 personer listade)
Primärlistor (öst,väst,nord) med potenEella deltagare feb-apr 2017
WebplaKorm / Hemsida www.diabetessamverkansverige.se maj 2017
DSS Öst intromöte i Stockholm 16 maj 2017
DSS Väst intromöte i Göteborg 1 juni 2017
DSS Nord intromöte i Umeå miDen/slutet av september
Medverkan Nordic Life Science Days 12-14 september 2017
YDerligare möten DSS Öst, Väst, Syd hösten 2017 – inspel välkomna
Medverkan Världsdiabetesdagen 2017
DSS naEonellt möte ca 20 november (Diabetes Summit Göteborg 21-22/11)
Utvärdering och beslut kring fortsäDning november 2017

! Styrgrupp för Diabetes Samverkan Sverige
•
•
•
•
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