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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet 

Sommaren kom extra snabbt i år och Midsommar passerade. Trots restriktioner hoppas 
jag att midsommar ändå blev firad, det vackra vädret var ju på vår sida i stora delar av 
landet. 

Vi summerar våren och konstaterar att vi ändå i denna ovanliga situation lyckats 
genomföra många aktiviteter, om än det mesta digitalt. Vi har haft extrastämma, fler 
årsmöten än vanligt, lanserat en tandvårdsförsäkring, hanterat Coronakrisen i media och 
med myndigheter, planerat flytt av kansliet och mycket annat av det dagliga och 
återkommande som inte tar paus, pandemi till trots.  

Vi kan också meddela att Petra Westerberg nu är fast anställd som verksamhetschef, vi 
är mycket glada för att Petra antagit den rollen och ser fram emot vårt fortsatta 
samarbete. 



 

 

 

Ständigt arbetar vi tillsammans, styrelsen och kansliet med att blicka framåt. Vi har en 
Riksstämma att genomföra nästa år och datumen är satta, formen får vi återkomma till 
då det fortfarande är osäkerhet kring mycket.  Och när vi är tillbaka i augusti drar det 
ihop sig till Världsdiabetesdagen något som vi kommer att berätta mer om på ett 
webbmöte den 12 augusti, mer om det nedan.  

Vi har en spännande tid framöver och många viktiga frågor att behandla och driva. Jag, 
styrelsen och våra medarbetare vill tacka för stöd, tålamod, inspel och gott arbete ute i 
föreningarna under våren. Nu ska vi njuta av sommaren och fylla på med energi. En 
uppmaning jag vill skicka med är att under sommaren ringa upp någon eller några av 
våra medlemmar som du vet sitter ensam, enkelt men kan betyda så mycket. 

 

Fina sommarhälsningar, 

Thomas Löfvenius 

 

Verksamhetsinformation 

2. Riksstämma 2021 – Datum klart!  
Riksstämman 2021 kommer att genomföras 28–30 maj. I vilken form och var har ännu 
inte beslutats då det fortfarande råder restriktioner. Men spara datumet redan nu i 
kalendern! 

 

3. Rekommendation och erbjudande inför regionkonferenserna 
hösten 2020 
Förbundsstyrelsen har under våren följt utvecklingen av pandemin noggrant och behövt 
fatta beslut om alltifrån olika alternativ till genomförande av årsmöten och 
styrelsemöten till att ställa in årets Förbundskonferens. Omställningen har till stora delar 
fungerat, men vi känner nog alla att vi på många sätt saknar att träffas och prata om 
både viktiga frågor och ses av sociala skäl, för att det också är viktigt! 

 Inför hösten och planeringen av regionkonferenserna ute i landet vill Förbundsstyrelsen 
därför betona att det är viktigt att försöka genomföra regionkonferenser. Vi behöver ses 
och föra dialog om hur det går och hur vi mår, både i Diabetesförbundet som helhet och 
i våra olika delar av landet. Vi behöver prata om aktuella frågor, om vad som är på gång 
och hur vi kan hjälpas åt i arbetet. 

 Förbundsstyrelsen kommer tillsammans med kansliet att arbeta fram ett program för 
regionkonferenserna, där FS tillsammans med kansliet berättar om den verksamhet som 



 

 

 

är på gång centralt i förbundet och där vi förstås är mycket intresserade av att föra 
dialog om detta med er i regionerna. Programmet omfattar en halv dag, tre timmar, där 
det är möjligt för er att därefter fortsätta med ytterligare en halv dag som ägnas åt 
regionala och lokala frågor och aktiviteter. 

Programmet som erbjuds från Förbundsstyrelsen och kansliet kommer att genomföras 
genom att en representant ur Förbundsstyrelsen kommer till regionmötet. Kansliets 
medarbetare kommer att närvara digitalt. Därför krävs det utrustning som möjliggör att 
kansliets medarbetare kan genomföra presentationer och föra dialog med deltagarna på 
regionkonferenserna digitalt på stor skärm. Detta behöver arrangören av 
regionkonferensen säkerställa. 

 För de regioner som planerar att genomföra en regionkonferens med fysisk närvaro vill 
vi göra er uppmärksamma på Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte vara mer 
än 50 personer och vidta de åtgärder som behövs för att undvika smittspridning. För den 
händelse fler är intresserade av att medverka så att antalet överstiger 50 personer, 
rekommenderar Förbundsstyrelsen att försöka ställa om så att digital närvaro för 
överstigande antal deltagare möjliggörs. Rekommendationerna gäller som vi vet nu till 
och med 2020-12-31. 

 

4. Nu flyttar kansliet och får nya perspektiv 
Trots restriktioner om socialt avstånd och hemarbete har kansliet lyckats packa alla 
lådor och förberett flytten med allt vad det innebär. Lasset går vecka 27 och från 1 juli 
huserar vi i nya, mindre, fräscha och fina lokaler anpassade för vår verksamhet och 
storlek. Kansliet ser mycket fram emot det och hoppas att vi får många besök när det är 
möjligt. Nya adressen är Arenavägen 45, lite närmare tunnelbanan, men i samma 
huskropp som tidigare. Bäst av allt, nya kansliet ligger på 17:e våningen och har utsikt 
över hela Stockholm. Det ger nya perspektiv! 

 

5. Lyckat Fotseminarium i Teams live 16 juni med Lena Jonsson 
Tisdagen den 16 juni genomförde Diabetesförbundet sitt första webbsända seminarium, 
temat var fotvård. Seminariet marknadsfördes via sociala kanaler, 24 personer var 
anmälda (8 deltog). 

Seminariet blev väl genomfört och måste anses väldigt lyckat för att vara premiär. 
Frågor kom in till Lena Jonsson som besvarade dem med engagemang och tydlighet. 
Moderator Petra Rizvi skötte spakarna och ramade in seminariet väl. Fler seminarier för 
medlemmar och webbmöten med förtroendevalda planeras, se nedan för information 
om det första. 



 

 

 

 

6. Vi ses digitalt den 12 augusti kl. 17.00 
Vi vill träffa er och en sak har vi lärt oss under våren och det är att det fungerar fint att 
mötas digitalt. Därför kommer vi nu att börja med förbundswebbmöten, där de som vill 
och kan kopplar upp sig, och vi presenterar och pratar om aktuella aktiviteter och 
ämnen.  

Det första tillfället tar vi den 12 augusti kl. 17.00.  

Temat för mötet är Hösten och på agendan står bland annat Världsdiabetesdagen, 
Regionkonferenser med mera. Vi får också möjlighet att önska varandra fin sommar och 
de som är med får en liten smygtitt på nya lokalerna!   

För att delta krävs det att ni har en god internetuppkoppling och en dator med 
webbkamera samt ett headset att prata i. Vi kommer att maila ut en länk till era 
föreningsadresser när det närmar sig, samma adresser som får förbundsbladet. När 
mötet börjar klickar ni på länken, och har ni inte Teams installerat på datorn går det bra 
att välja ”anslut på webben i stället”.  

Hoppas att vi ses! 

 

7. Vi är stolta över vår medlemstidning!   
Extra stolta över Allt om Diabetes är vi när den nu har nominerats till Swedish Content 
Award. Byrån Splay One som gör tidningen är en av fyra nominerade i kategorin 
Välgörenhet och Ideella organisationer för arbetet med Allt om Diabetes. 

– Vår vision med Allt om Diabetes är precis det som tidningens namn antyder: att 
medlemmar i Diabetesförbundet ska ha möjlighet att få veta allt om diabetes – oavsett 
typ, från säkra och trygga källor, i en tidning som är inspirerande att läsa. Splay One gör 
ett otroligt bra jobb för att nå den visionen och är mer än väl värda nomineringen, säger 
Petra Westerberg.  

Swedish Content Award är en av Sveriges mest prestigefyllda tävlingar inom redaktionell 
kommunikation så det är en stor bedrift för de få medlemstidningar som har lyckats bli 
nominerade. Det är förstås jätteroligt att fler upptäcker och uppmärksammar vår väldigt 
fina och uppskattade medlemstidning.  

Lycka till den 10 september när utdelningen sker, vi håller tummarna! 

Läs mer om nomineringarna  

 

8. Ge bort en bok! 

https://swedishcontentawards.com/har-ar-nomineringarna-i-swedish-content-awards-2020/


 

 

 

Vi säljer nu Peter Jihdes bok ”En match för livet” till det förmånliga priset av 29 kr och 39 
kr för signerat exemplar. 

Till boken  

 

9. Föräldrarådet aktiveras igen! 

Tisdagen den 16 juni ägde möte med det framtida Föräldrarådet rum. Intresse fanns 
från tre representanter att ingå, Iréne Lammela, Anna Forsberg och Mikael Wikström. 
De valdes in på FS-mötet den 17 juni. Fler möjliga representanter eftersöks för val på FS-
mötet i september. Petra Westerberg är sammankallande kontaktperson. 

 

10. Önska någon glad sommar! 

Lagom till sommaren lansar vi nya fina, mer flexibla gåvobevis till Diabetesfonden. De 
nya formulären är lättare att fylla i med egen text och egen rubrik så att givaren kan 
anpassa budskapet till den som får gåvan. 

Till de nya gåvobevisen  

 

11. Sommarstängt på kansliet under juli månad 

Vi stänger som brukligt kansliet under den gemensamma semestertiden i juli månad. 
Under denna tid tar Uniguide på Gotland emot frågor och synpunkter från medlemmar, 
givare och allmänhet. 

 

12. Försiktigt positivt betänkande om körkort 

Transportstyrelsen har nyligen gjort en översyn av de medicinska kraven om diabetes 
och synfunktionerna för att få ha körkort där syftet bland annat varit att utreda om 
medicinföreskrifterna behöver utvecklas. 

Översynen har resulterat i två rapporter som Transportstyrelsen publicerade i början av 
juni tillsammans med sina slutsatser: 

”Våra slutsatser är att medicinföreskrifterna i vissa delar inte når upp till minimikraven i 
körkortsdirektivet och i vissa delar är strängare än direktivets krav. Vi ser därför ett 
behov av att förändra reglerna och kommer nu att inleda ett arbete med att revidera 
föreskrifterna.” 

Förr oss är det viktigt att de medicinska kraven för körkortsinnehav baseras på aktuell 
och relevant forskning samt att det utvecklas metoder för att människor med diabetes 

http://tryckportal.kph.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Kph&l=t&view=26&cat=%2FB%C3%B6cker
http://tryckportal.kph.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Kph&l=t&view=26&cat=%2FB%C3%B6cker
https://www.diabetes.se/diabetesfonden/ge-en-gava/gavoblad/


 

 

 

ska få möjlighet till en rättvis bedömning av körförmåga vid synfältsförändringar. Vi har 
under arbetes gång lämnat synpunkter till utredningen. 

Efter en debatt i Riksdagen den 10/6 uppmanar Riksdagen genom ett tillkännagivande 
regeringen att återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma 
körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall 
och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter. 

Vi fortsätter att bevaka frågan och planerar ett följa upp ärendet tillsammans med andra 
berörda patientorganisationer i augusti.  

Läs Riksdagens beslut 

 

13. Häng med på Världsdiabetesdagen  
Diabeteshösten och Världsdiabetesdagen den 14 november kommer snart och då drar vi 
återigen igång #diabeteskampen. I år är temat Rörelse i bemärkelsen att vi alla behöver 
röra på oss mer, men också i bemärkelsen att vi alla tillhör en gemensam rörelse, som 
kan skapa förändring.  

Vi uppmanar alla er i föreningarna att redan nu börja fundera på aktiviteter och 
insamlingsinitiativ till #diabeteskampen. Kansliet kommer att ta fram produkter och 
annat material som stöttar kampen.  

Som vi tidigare meddelat är Galan inställd, men vi planerar en helt annan aktivitet som 
involverar alla som vill delta den 14 november. Det är ännu under förhandling, men vi 
tror att det kommer att bli stort och viktigt och skapa rörelse i hela landet, för att lyckas 
behöver vi alla föreningar med oss! Mer om detta i vårt webbmöte den 12 augusti (se 
separat notis) 

Har ni frågor och tankar kring #diabeteskampen och 14 november? Hör av er till Petra 
Rizvi petra.rizvi@diabetes.se 

 

Ung Diabetes 

14. Diabetesprojektet 2020 
Vi är glada över att informera om att Diabetesprojektet 2020 kommer gå av stapeln som 
planerat i september. Dock kommer denna projekthelg ske digitalt, vilket innebär att 
deltagarna kommer delta på distans. Ansvariga håller i detta nu på att planera om 
Diabetesprojektet så det ska passa det nya formatet, men inom en snar framtid kommer 
du kunna ansöka om att medverka under helgen. Så håll utkik på våra sociala kanaler för 
mer information och börja redan nu fundera på vad för projekt du vill starta upp. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/trafiksakerhet_H701TU14
mailto:petra.rizvi@diabetes.se


 

 

 

 

15. Lär känna rådsmedlemmarna! 

Under sommaren kommer vi att ha en instagramkampanj där ni får möjlighet att lära 
känna varje rådsmedlem lite mer. Ni kommer få följa med oss i vår diabetesvardag och 
se vad vi sysslar med både inom rådet och annars. Hoppas ni följer oss på 
ungdiabetessverige på Instagram!  


