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Thomas har ordet 

1. Vi hittar nya vägar att mötas 

I en tid när ett litet osynligt virus ställer alla världens länder inför stora utmaningar, kan 
jag inte låta bli att reflektera över vissa saker. 

Hur blir situationen när allt när allt övergår till ”normala” förhållanden? 

Med ekonomisk nedgång blir de gemensamma pengarna färre och räcker inte till allt 
som tidigare. Vilka prioriteringar kommer att göras? Jag är lite rädd att det kan bli svåra 
tider för grupper som tidigare haft en del förmåner i samhället. 

Den nya förbundsstyrelsen har ännu ej kunnat träffas i fysisk form, utan haft 
sammankomster per telefon eller via datorn. 

Hoppas ni ute i föreningarna kan hitta nya vägar på hur ni kan ha möten, aktiviteter och 
sprida information. 

Sköt om er, 

Thomas Löfvenius, ordförande Diabetesförbundet 

 



 

 

 

Verksamhetsinformation 

2. Tack till alla som skickat in handlingar! 
I ett tidigare beslut från förbundsordförande Thomas Löfvenius gjordes ett tillfälligt 
avkall från förbundets stadgar, där lokalföreningarna fick en förlängd period fram till 30 
april att genomföra sina årsmöten.   

Ett stort tack till alla de föreningar som lyckats genomföra årsmöten och skickat in 
handlingar. Vi förstår att det under dessa omständigheter varit svårt att få till och 
uppskattar verkligen den extra administration och ansträngning som det inneburit.  

Vi kan dock fortfararande konstatera att många föreningar ännu inte genomfört sina 
årsmöten, något som kan få en betydande negativ inverkan på förbundets ekonomi. 
Undertecknade årsmöteshandlingar från lokal- och länsföreningar ligger till grund för 
det statsbidrag som Svenska Diabetesförbundet årligen söker från Socialstyrelsen. 
Statsbidraget utgör cirka hälften av förbundets centrala intäkter och i dagsläget saknar 
vi årsmöteshandlingar motsvarande 560 000 kronor.  

Tyvärr har vi inte fått förlängd ansökningsperiod från Socialstyrelsen att inlämna vår 
ansökan om statsbidrag. I rådande situation har förbundsordföranden därför beslutat 
att föreningarna omedelbart, även om årsmötet inte ännu genomförts, skickar in 
undertecknade handlingar: verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och 
revisionsberättelse i förväg.  Detta för att kansliet och våra revisorer ska hinna göra det 
förarbete som krävs innan Socialstyrelsens deadline.   

För att handlingarna ska vara giltiga ska föreningarna genomföra sina årsmöten snarast 
möjligt under 2020. I de fall årsmötet väljer att göra förändringar i inlämnade 
årsmöteshandlingar kan dessa kompletteras och skickas in till förbundskansliet direkt 
efter årsmötet.   

För frågor, kontakta Tomas Paulsson på kansliet, tp@diabetes.se eller 08-564 821 14 

 

3. Ansökan till våra medlemsfonder öppen 
Våra medlemsfonder är nu öppna för ansökan och fram till 30 september. Informera och 
tipsa medlemmar i er förening!  

För att söka medel från våra medlemsfonder krävs att man varit medlem i Svenska 
Diabetesförbundet i minst ett år. På vår hemsida finns mer information om fonderna 
och kriterierna för bidrag samt formulär för att fylla i ansökan.  

Vår svarsservice Uniguide svarar på frågor om medlemsfonder på mail 
medlemsservice@diabetes.se eller telefon 08-564 821 00  

mailto:medlemsservice@diabetes.se


 

 

 

Till medlemsfonderna 

 

4. Webbseminarium med fokus på fötter 
På grund av coronapandemin är vårdbesök för förebyggande fotvård inställt på många 
håll i landet. Samtidigt är det många i riskgruppen som känner ett obehag inför att 
besöka vården på grund av eventuell smittorisk. Trots detta är det viktigt att vi fortsätter 
ta hand om våra fötter och det finns mycket vi kan göra själva. Diabetesförbundet väljer 
därför att fokusera lite extra på fotvård denna period för att kunna hjälpa de 
medlemmar som behöver stöd med sina fötter.  

Tidigare i vår anordnade vi en chatt på Facebook med Lena Jonsson, medicinsk 
fotterapeut och styrelseledamot i Diabetesförbundet. Lena har arbetat som 
fotvårdsspecialist/medicinsk fotterapeut i 46 år och har god kunskap om diabetes och 
fötter.  

Nu håller vi på att planera ett webbseminarium om fotvård för våra medlemmar. Det 
kommer äga rum 16/6 kl. 18 och anmälan ska ske via ett formulär på vår hemsida. Mer 
information samt anmälan kommer inom kort, så håll utkik på våra sociala medier.   

 

5. Diabetesförbundet reagerar på vilseledande reklam! 
Att sprida vilseledande och felaktig information om diabetes bidrar till den okunskap 
som finns om sjukdomen. Okunskap som kan vara livsfarlig.  

Nyligen anmälde vi ett företag till reklamombudsmannen som annonserar om blåbär 
med den påstådda egenskapen att vara anti-diabetes. Vi kräver att företaget ändrar sin 
marknadsföring och förtydligar på vilket sätt innehållet i blåbär har effekt på diabetes. 
Det kan finnas livsmedel som till exempel hjälper till att hålla nere blodsockernivåer och 
blodfetter, men då ska det framgå tydligt. 

Anmälan har nu behandlats av reklamombudsmannen som avvisar anmälan och 
hänvisar vidare till konsumentverket. Vi har även anmält reklamen till 
konsumentombudsmannen och avvaktar återkoppling därifrån.  

 

 

6. Diabetesförbundet medverkar på Transportstyrelsens möte 
Transportstyrelsen har sedan 2018 arbetat med två översyner om de medicinska kraven 
för innehav av körkort angående diabetes och syn. Översynerna har resulterat i två 

https://www.diabetes.se/om-oss/fonder-och-stiftelser/medlemsfonder/


 

 

 

rapporter som kommer att publiceras på Transportstyrelsens externa webbplats under 
vecka 23.  

Målet med översynerna har bland annat varit att utreda om föreskrifterna uppfyller 
direktivet, är strängare än andra länder och om det finns behov av en 
föreskriftsrevidering. Anna Stigsdotter Jansson kommer att medverka vid ett 
informationsmöte där rapporterna presenteras. 

 

 

7. Chans till dispens drivs vidare 
Chans Till Dispens har pågått som ett Arvsfondsfinansierat projekt sedan hösten 2018. 
19 personer som alla har fått sina körkort återkallade har tränat ögonrörelser, bilkörning 
samt testats på inhägnad bana och i simulator.  

Metodboken samt skriften CTD I FRAMTIDEN finns tillsammans med en film och mycket 
mer material på www.ctdkalmar.se 

Projektet avslutas den 31 maj 2020 men måste självklart drivas vidare för att få 
Transportstyrelsen och regeringen att ändra sig och införa förarprov eller 
körbedömningar och inte enbart låta ett statiskt synfältstest utgöra underlag för ett 
indraget körkort. 

 

8. Informationsmaterial på andra språk finns på hemsidan 
Diabetesförbundet har tagit fram informationsmaterial om diabetes typ 2 på flera olika 
språk. Materialet består av tre faktaark som handlar om typ 2-diabetes, kost och motion 
och dessa har översatts på språken arabiska, somaliska, dari, engelska och även på lätt 
svenska. 

Till vår hjälp har vi haft Lena Insulander, diabetessjuksköterska, som har tagit fram 
underlaget till allt material. Diabetessamordnarna i varje region har bistått genom att 
berätta vilka språk de ser störst behov av informationsmaterial på. På så sätt har vi 
säkerställt att materialet översatts till språk som det finns ett behov av. Utöver det har 
materialet, efter översättning, granskats av diabetessjuksköterskor med kunskap i det 
aktuella språket. Detta för att i största möjliga mån säkerställa att informationen är 
korrekt och relevant 

Vår förhoppning är nu att materialet kommer ut till vårdenheter i Sverige där behov av 
information om typ 2-diabetes på andra språk finns. Materialet finns lättillgängligt på 
diabetesförbundets hemsida för nedladdning. För att komma direkt till 
informationsmaterialet besök länken www.diabetes.se/informationsmaterial. 

http://www.diabetes.se/informationsmaterial


 

 

 

 

9. Uppringda medlemmar väljer att stanna 
Under våren har Uniguide, som arbetar med Diabetesförbundets medlemsservice, fått i 
uppdrag att ringa upp medlemmar som aviserats men inte betalt medlemskapet, i syfte 
att påminna dem om den obetalda avgiften samt uppmuntra dem till att betala 
medlemsavgiften.  

Projektet, som är en del i arbetet med att minska det medlemstapp som sker varje år vid 
avisering, har nyligen avslutats och resultatet håller på att analyseras. Utfallet för de 
samtal som genomfördes är positivt och hela 76 % av personerna som Uniguide 
genomförde ett samtal med valde att stanna kvar som huvudmedlemmar. Många av de 
uppringda medlemmarna upplevde även att det var bra att få ett samtal från 
Diabetesförbundet där de fick möjlighet att prata om sitt medlemskap.   

 

Ung Diabetes 

10. Du har väl inte missat Ung Diabetes enkät? 
Ung Diabetes uppmanar alla hjälpa till att sprida och svara på vår enkätundersökning! 

Vi vill samla in aktuell information om situationen för personer med diabetes i Sverige. 
Du som har diabetes, oavsett vilken typ, kan delta i undersökningen. Självklart är 
enkäten anonym. Du hittar enkäten och mer information om denna i länken nedan. 

Till enkäten 

 

https://sunet.artologik.net/mau/ungdiabetes

