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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet 

Jag hoppas att sommaren varit bra och att ni fått njuta av lite värme och sol. Hösten 
kommer nu med stormsteg och vi har en fullspäckad ”diabeteshöst” att se fram emot. Vi 
planerar för fullt och sätter igång Diabeteskampen nu i september med alla insamlingar 
och föreningsaktiviteter som går att genomföra på ett säkert och bra sätt. 
Världsdiabetesdagen firar vi bland annat med att komma ut med vår alldeles 
egenproducerade diabetesbilaga i Aftonbladet och jag hoppas att ni tar tillfället i akt och 
delar ut den till så många som möjligt.  

Med beskedet att de flesta regionkonferenser tyvärr är inställda i år, planerar 
förbundsstyrelsen att ändå möta lokal- och länsföreningar digitalt för att prata nuläge 
och framtid. En separat inbjudan kommer inom kort. 

Förbundsstyrelsen fortsätter att mötas digitalt, vilket under omständigheterna fungerar 
väl. Vi önskar emellertid att vi snart kan ses på riktigt. Det är sannolikt något vi alla 
längtar efter, den riktiga vardagen. I skrivande stund ser det ljusare ut, men precis därför 
gäller det nog att vi håller ut ett tag till. Corona-pandemin kommer att prägla oss även 
framöver och det kommer att ta tid att beta av vårdskulden. Vår internationella 



 

 

 

”moderorganisation” IDF undersöker just nu i en enkät hur personer med diabetes har 
drabbats av att vården inte fungerat som vanligt. Fyll gärna i enkäten själva och 
uppmana era medlemmar att göra det också. Det ska bli väldigt intressant att jämföra 
det svenska resultatet med övriga europeiska länder. 

Jag önskar er alla en fortsatt skön början på hösten, 

Thomas Löfvenius, ordförande Diabetesförbundet 

 

Verksamhetsinformation 

2. Välbesökta webbträffar 
I augusti startade vi så kallade webbträffar för alla föreningsaktiva. I mötena har 35-40 
personer kopplat upp sig och deltagit. Förutom att ses, presentera kansliets 
medarbetare och förbundsstyrelsen har ämnen som medlemsuppringning och 
diabeteshösten presenterats (se notiser nedan).  

Webbträffarna kommer att fortsätta som ett komplement till Förbundsbladet och i brist 
på fysiska träffar i dagsläget. Nästa träff, som meddelades per mail i början av 
september, är den 22 september kl. 17.00 och då är ämnet detaljer kring 
diabeteshösten, mer om det nedan.  

 

3. Fler stannar som medlem vid kontakt 
Under våren 2020 genomförde vi genom vår samarbetspartner Uniguide en 
uppringningskampanj till medlemmar som varken betalt sin ordinarie medlemsavi eller 
efterföljande påminnelseavi. Målgruppen var obetalda Huvudmedlemmar. 
Målsättningen var primärt att få obetalda medlemmar att stanna kvar i Svenska 
Diabetesförbundet, sekundärt att få större kunskap om varför medlemmar väljer att 
lämna organisationen. 

Genomförande: 

Under perioden 2020-05-11 – 2020-05-20 genomförde Uniguide 419 samtal till obetalda 
medlemmar. Av de 180 som Uniguide kom fram till valde 135 personer att kvarstå som 
medlemmar i förbundet, antingen genom att betala med befintlig medlemsavi eller få 
en ny utskickad till sig. Ett fåtal valde i samband med samtalet att byta från 
huvudmedlem till supportmedlemskap. 

Av de 43 personerna som valt att inte vara kvar som medlemmar i Svenska 
Diabetesförbundet fanns det flera olika skäl. 



 

 

 

- 7 personer uppgav ekonomiska skäl / Covid-19 situationen som anledningen till 
att de ville avsluta medlemskapet. 

- 3 personer angav att det var missnöje alternativ för lite aktivitet i 
lokalföreningen som var anledningen till att man avslutade medlemskapet. 

- 30 personer angav att man inte såg någon mening med sitt medlemskap och 
därför avslutade. 

- 3 personer nyligen avlidna 

Av de 135 som svarat att de vill kvarstå som medlemmar har 126 personer betalt in sin 
medlemsavgift och står nu som betalda medlemmar. Kampanjen har därmed dels 
”betalat” sig själv, men vi har dessutom både fått medlemmar att stanna kvar samt 
fångat upp synpunkter på varför medlemmar väljer att lämna oss.  

På webbträffarna när detta presenterats har kansliet fått frågan om vi centralt ”tagit 
över” ansvaret för kontakten med medlemmar, vilket inte är fallet. Det är fortsatt 
mycket viktigt att man lokalt håller löpande kontakt med sina medlemmar, men att 
förbundet centralt stöttar föreningarna med insatser kring förutsättningarna för 
medlemskapet, t. ex borttappade medlemsavier. Vi kommer, efter önskemål på 
webbträffarna att undersöka möjligheterna för föreningarna att kontakta de 
medlemmar som väljer att träda ur. Det måste också vara förenligt med GDPR och andra 
hänsyn till integritet. 

 

4. Diabeteskampen är igång!  
Diabeteskampen har startat som en upptrappning inför Världsdiabetesdagen. Temat är 
rörelse. Det kommer framförallt att synas i våra sociala medier där vi blandar fakta och 
inspiration. Budskapen är: ”Klara färdiga gå - för en bättre blodsockerbalans” och ”Ta 
sextusen steg i rätt riktning – minska risken för diabetes typ-2”. I butiken finns nu nya 
#diabeteskampenprodukter att beställa; funktionströja, reflexväst och vattenflaska.  

Till butiken 

Snart finns också en poster att ladda ner, samt diabeteskampens QR-kod till Swish med 
mera. Detta finns på sidan som heter Diabeteskampen 2020 på vår hemsida. Ni hittar 
sidan under Engagera dig -> För dig som är engagerad -> Föreningsstöd 

Till hemsidan  

Från norr till söder sätt #diabeteskampen i rörelse! Tagga allt ni gör i sociala medier. Vi 
sprider kunskap och samlar pengar, tillsammans! 

Webbträff om #diabeteskampen 22 september kl. 17.00 i Teams (länk till mötet). 

 

http://tryckportal.kph.se/System/Info.aspx?p=Kph&pg=default
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/diabeteskampen-2020/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OGUxMjNkNDMtN2VjNi00NDMzLTg4MzgtODVlODM3NDYwNGQy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220faa2ce8-3fe5-40e2-b70d-ce4f7d55e07f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d560c221-2302-4ea0-bf12-e3d151c3d925%2522%257d&data=02%7C01%7Cjens.bostrom%40diabetes.se%7Ca6bb9abcd06a4ad3bf6b08d85adeff6f%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637359261242329827&sdata=2QAuJT8%2FzOvtZbLu3PXVB5Vi0%2FVTUXbLwEWtFKlKZts%3D&reserved=0


 

 

 

5. Vår egen diabetesbilaga i Aftonbladet  
Den 12 november kommer Aftonbladet att innehålla vår egen diabetesbilaga. Tidningen 
trycks i 120 000 exemplar och sprids över landet. Innehållet produceras av redaktionen 
för Allt om Diabetes, som fyller bilagan med fakta, kunskap, inspiration och intervjuer 
samt exklusivt våra egna annonser för medlemskap och insamling. Under veckan 9-14 
november kommer vi också att ha nyhetsartiklar i Aftonbladets huvudtidning. Syftet 
med bilagan är att sprida kunskap om diabetes typ-1 och typ-2 och prediabetes till en ny 
och bredare målgrupp. 

Den 12 november kommer bilagan till er! Beställ egna exemplar av bilagan som med 
fördel delas ut på ”stan” den 14 november. Se det som ett tillfälle att engagera nya 
potentiella medlemmar och givare. 

Beställning av bilaga och löpsedlar görs i butiken (länk) föreningarna betalar endast 
frakt. Senast den 12 oktober måste beställningen vara gjord.  

Webbträff om bilagan i Aftonbladet 22 september kl. 17.00 i Teams (länk till mötet). 

 

6. Beställ nytt från butiken 
Förutom produkter till diabeteskampen och bilagan i Aftonbladet finns också andra nya 
produkter; bildekal, nytryck av block med Risktestet, uppdaterad broschyr om amning 
och diabetes samt föreningsblock i A4/A5 där det finns ett fritextfält att fylla i 
föreningens kontaktuppgifter.  

Till butiken 

 

7. Diabetesförbundet mest synliga under corona 
Under de mest hektiska månaderna mars och april, fanns många frågetecken om Covid-
19 generellt och specifikt kring riskgrupp Diabetes. En del av de frågetecknen har vi fått 
svar på, men under denna period var det extra mycket oro och spekulationer. Media var 
en av de aktörer som drev på, men som oftast också gjorde ett ärligt försök att sprida 
fakta. 

 Efter en granskning av mediabevakningen, gjord av presstjänsten Meltwater, under den 
här perioden så visar det sig att Diabetesförbundet förekom i 80% av de artiklar som 
skrevs med kopplingen Covid/diabetes jämfört med andra diabetesaktörer i Sverige.  
Medierna valde att i första hand kontakta Diabetesförbundet för kommentar och fakta. 
Barndiabetesfonden kommer på andra plats med förekomst på 10%. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OGUxMjNkNDMtN2VjNi00NDMzLTg4MzgtODVlODM3NDYwNGQy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220faa2ce8-3fe5-40e2-b70d-ce4f7d55e07f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d560c221-2302-4ea0-bf12-e3d151c3d925%2522%257d&data=02%7C01%7Cjens.bostrom%40diabetes.se%7Ca6bb9abcd06a4ad3bf6b08d85adeff6f%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637359261242329827&sdata=2QAuJT8%2FzOvtZbLu3PXVB5Vi0%2FVTUXbLwEWtFKlKZts%3D&reserved=0
http://tryckportal.kph.se/System/Info.aspx?p=Kph&pg=default


 

 

 

Vår sida Frågor & Svar kring diabetes och Corona, hade under den här perioden 120 000 
sidvisningar och var vår mest besökta sida på diabetes.se. Diabetesförbundet förekom i 
alla de stora medierna som SvT, SR, TT, Expressen, Aftonbladet och flera hänvisade till 
diabetes.se som faktabas. 

När det gäller exponering i sociala medier omnämndes Diabetesförbundet i 40% av 
inlägg med koppling diabetes/covid, exkluderat är då våra egna inlägg och kanaler. Där 
stod Barndiabetesfonden och DIOS för 20% vardera i exponering. 

 

8. Enkät om diabetesvården under corona 

För närvarande håller IDF Europa på att undersöka hur stor påverkan Covid-19 har på 
människor med diabetes, med syftet att bland annat utnyttja lärdomar och erfarenheter 
från pandemin för att främja starkare sjukvårdssystem för människor med diabetes. 
Pandemin har haft, och har fortfarande, stor påverkan på oss alla med restriktiva 
åtgärder för att få minska smittan. Detta har inneburit förändrade levnadsförhållanden 
och kanske till och med otillräcklig tillgång på vård för många människor. Pandemin har 
belyst svagheter i hälso- och sjukvårdssystem i hela Europa och lärdomar måste nu dras 
för att börja bygga en starkare sjukvård. 

Som medlemsorganisation i IDF Europa är vi med och bidrar till datainsamlingen till 
deras studie, sprid enkäten i era nätverk:  

Till enkäten på alla språk  

Till enkäten på svenska 

 

9. Förbundskansliet fortsätter att jobba hemifrån 

Med rådande restriktioner har kanslipersonalen fortsatt att till största del arbeta 
hemifrån, och de dagar man är på kansliet undvika kollektivtrafik. Detta innebär att 
uppgifter som kräver närvaro på kansliet kan dröja och vi ber er att ha framförhållning 
och tålamod. 

Vår medlems- och givarservice Uniguide på Gotland arbetar på som vanligt och 
säkerställer att vi alltid är tillgängliga för medlemmarnas och givarnas frågor till oss. 

 

10. Respekt för rättigheter 

Den 14 september släppte Funktionsrätt Sverige rapporten ”Respekt för rättigheter” 
samtidigt som de lanserade hemsidan respektforrattigheter.se.  Det är en satsning för 
att uppmärksamma FN:s konvention om rättigheter för personer med 

https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html
https://sv.surveymonkey.com/r/KGXD93D


 

 

 

funktionsnedsättning, en konvention som varit gällande i Sverige i över 10 år men där 
det fortfarande finns allvarliga brister. Förutom att peka ut bristerna tar rapporten upp 
130 konstruktiva förslag till förändringar.  

Diabetesförbundet står tillsammans med 109 andra organisationer bakom rapporten.   

Besök hemsidan respektforrattigheter.se för att läsa rapporten och få tips på hur 
föreningarna kan stötta kampanjen. 

 

11. Riksstämman 2021 blir digital 
Förbundsstyrelsen beslutade på septembermötet, utifrån en ordentlig genomlysning av 
olika alternativ, att Riksstämman 2021 kommer att genomföras digitalt. Hänsyn har 
tagits till ekonomiska, demokratiska och sociala förutsättningar för genomförande. Fler 
detaljer kommer att framgå i inbjudan till Riksstämman 2021 som kommer till 
föreningarna senast den 27 september. Inför Riksstämman planeras att genomföra både 
tekniska och innehållsmässiga förberedelser så att alla föreningar ska känna sig trygga 
med ett digitalt genomförande. 

 


