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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet 

Kära förtroendevalda, 

Så har vi kommit till det sista förbundsbladet för detta år. Ett märkligt och mycket 
händelserikt år, som summeras Corona. En pandemi som har präglat allt vi gör, allt 
vi talar om och allt vi planerar eller rättare sagt inte kan planera. 

Trots det har vi på Diabetesförbundet genomfört en hel rad med aktiviteter, vi har 
upprätthållit verksamheten och vi har mötts, diskuterat, beslutat, enats och 
kommunicerat men i en annan form. En eloge till alla som har bidragit till att göra 
detta möjligt, alla förtroendevalda, styrelseledamöter och medarbetare. Ett stort 
och varmt tack till er! 

Nu går vi in i en tid för reflektion och återhämtning inför ett fullspäckat 2021 med 
bland annat en Riksstämma, framförallt hoppas vi på ett år där vi återigen kan 
träffas på riktigt. 

Önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

Thomas Löfvenius 



 

 

 

 

Verksamhetsinformation 

2. Motioner till Riksstämman 

Den 27 november gick datum för inlämning av motion till Riksstämma 2021 ut. 
Det inkom 15 motioner som ska beredas och besvaras av förbundsstyrelsen inför 
stämman. Motionerna kommer inom kort att finns att del av på diabetes.se under 
Riksstämma 2021. 

Till Riksstämman 2021  

 

3. Dialogmöten med bra diskussioner 

Som ett led i strategi-och utvecklingsuppdraget 2019-2021 har styrelsen 
tillsammans med kansliet hållit i digitala dialogträffar under november. Vid tre 
tillfällen har förtroendevalda haft möjlighet att ställa frågor och diskutera 
förbundets utmaningar och framtid. Ett 40-tal anslöt till mötena och bidrog till bra 
diskussioner. 

Grunden till dialogerna har varit innehållet i den film som beskriver bakgrund och 
förslag till lösningar. De frågor och svar som kommit fram under träffarna har 
sammanställts och bifogas här. 

För vidare frågor och funderingar kring strategiarbetet kontakta verksamhetschef 
Petra Westerberg, petra.westerberg@diabetes.se 

Frågor & Svar dialogmöte 

 

4. Världsdiabetesdagen i Coronas tecken 

Den 14 november 2020 kom inte helt oväntat i skuggan av Coronapandemin. Så 
som allt annat gör just nu. Medias fokus låg på Covid, aktiviteter ställdes in. Så 
gott det gick ställde hela Diabetesförbundet om och även om det är svårt att ta 
sig fram i det digitala bruset så stod vi oss väl i konkurrensen på sociala medier. 

Många föreningar var också på olika sätt digitalt aktiva och tillsammans gjordes 
ett avtryck. Aftonbladets bilaga blev mycket uppskattad och där det gick att dela 
ut den fick man fin respons. Bilagan är fortsatt aktuell ett bra tag till och kan med 
fördel användas i olika sammanhang även under våren. 

En utvärdering av Diabeteshösten och diabeteskampen kring digital 
uppmärksamhet, insamling, medlemsrekrytering med mera ska nu sammanställas 
inför styrelserna i januari. 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/riksstamma/riksstamma-2021/
mailto:petra.westerberg@diabetes.se
https://userdata.paloma.se/Pictures/4436/Archive/(default)/Frga_Svarstrategiarbete_dialogmten.pdf


 

 

 

 

5. Svar på ledare om 90-konto 

Journalisten Hanne Kjöller på Dagens Nyheter, skrev en debattartikel den 13 
november (lagom till Världsdiabetesdagen) som gick hårt till angrepp mot 
insamlingsorganisationer med rubriken ”Vi borde få veta vart pengarna vi ger 90-
konton tar vägen”. Som exempel tog Kjöller Hjärt-Lungfonden och Diabetes 
Wellnes. Även Barndiabetesfonden och Diabetesfonden nämndes i inledningen av 
artikeln som organisationer med ”så kallade 90-konton”. Artikelförfattaren 
återkom inte till Diabetesfonden, så syftet med att nämna den kvarstår som 
oklart. 

Som svar på artikeln gick Diabetesfondens ordförande Anna Stigsdotter Jansson 
ut med ett offentligt välkomnande till dialog. Även Giva Sveriges ordförande 
uttalade sig kritiskt till ledaren. 

Länk till Diabetesfondens verksamhet tål att granskas. 

Länk till Kommentar: Hanne Kjöller går rakt i 90-kontofällan - Giva Sverige. 

 

6. Dela med dig av diabeteserfarenheter 
Diabetesförbundet får in många förfrågningar från olika aktörer som vill veta vad 
människor med diabetes tycker och tänker. Det kan vara allt från 
forskningsstudier till examensarbete i gymnasiet, produktutveckling av 
diabeteshjälpmedel till UF-projekt. Gemensamt för alla förfrågningar vi får in är 
att de är intresserade av att komma i kontakt med människor som har diabetes. 

Eftersom vi vet att det är många som vill dela med sig av sina kunskaper har vi 
startat en Facebookgrupp för att kunna förmedla dessa förfrågningar vidare till 
människor med diabetes, som en digital anslagstavla 

Hjälp oss att sprida information om gruppen så att fler kan dela med sig av sina 
erfarenheter. Du hittar gruppen här: 
https://www.facebook.com/groups/3212063875572569  

För att delta i forskningsstudier som godkänts av etikprövningsnämnden finns 
dessa fortfarande på hemsidan att ta del av: Medverkan i forskningsstudier (länk) 

 

 

 

 

http://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/diabetesfondens-verksamhet-tal-att-granskas/
http://www.givasverige.se/nyhet/kommentar-hanne-kjoller-gar-rakt-i-90-kontofallan/
https://www.facebook.com/groups/3212063875572569
https://www.diabetes.se/om-oss/forskning/medverkan-i-forskningsstudier/


 

 

 

7. Prenumerationskampanj till diabetesmottagningar 

Nästa nummer av Allt om Diabetes kommer runt den 15 december. Då kommer 
också 700 diabetesmottagningar och specialistmottagningar i landet att få en 
tidning tillsammans med ett erbjudande om årsprenumeration. 

Ett mindre antal av dessa har fram tills nu haft en gratisprenumeration som 
kommer att upphöra. Vi vill erbjuda alla samma möjlighet att få tidningen, som vi 
tror stärker både vårdpersonal och patienter, men att skicka ut gratis till alla är 
kostsamt och inte ett aktivt val, vilket vi tror ger bäst förutsättningar för 
tidningen. 

 

8. Julklappstips 

Har du svårt att komma på vad du ska köpa i julklapp? I vår butik säljer vi 
gosedjuret Bästis där en del av summan går till Diabetesfonden. I butiken hittar 
du även julkort till förmån för diabetesforskning. 

Till den sportige finns funktionströjor och vattenflaskor med #diabeteskampen-
trycket. Eller en reflexväst till någon som du är rädd om och som gärna 
promenerar även när det är mörkt! 

En riktigt fin gåva är förstås en startplats i Göteborgsvarvet, både en present och 
en skjuts till att börja träna. Här hittar du anmälan till Göteborgsvarvet till förmån 
för Diabetesfonden: Anmälan Göteborgsvarvet 

Med våra gåvobevis kan du själv anpassa budskapet. Önska en god jul, trevlig 
hanukkah eller god helg med en julröd pion, eller önska någon ett bättre nytt år 
med röda rosor! Beställ gåvobevis här. 

 

9. Öppettider på kansliet i helgerna 

Kansliet hålls stängt från Julafton den 24 december till Trettondagen den 6 
januari. Öppet som vanligt från den 7 januari 2021. 

Förbundsstyrelsen och medarbetare på kansliet önskar alla en God jul och 
ett Gott 2021! 

 

 

 

 

https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2021/21km/DIABETESFONDEN-GV2021
https://www.diabetes.se/diabetesfonden/ge-en-gava/gavoblad/


 

 

 

Ung Diabetes 

10. Aldrig ledig från sin diabetes 

Vårens och sommarens stora enkätundersökning har nu sammanställts och finns 
tillgängligt i sin helhet på Ung Diabetes hemsida. I samband med att resultatet 
skulle redovisas, skickades det ut ett pressmeddelande av Ung Diabetes 
påverkanansvariga. 

Majoriteten av respondenterna var personer med typ 1 diabetes (94%) och 
majoriteten av dessa var kvinnor (79%). Resultatet visar att personer med typ 1 
diabetes tycker att det värsta är att man aldrig kan ta ledigt från sjukdomen och i 
följd till detta finns en oro för eventuella framtida komplikationer. 

- Att leva med diabetes påverkas i princip av allt du gör, det medför därför mycket 
planering i vardagen. Du lämnas med ett stort egenansvar som pågår dygnet runt, 
alla årets dagar. Vi i Ung Diabetes är därför inte förvånade över att 84 % uppgett 
att de aldrig upplever sig lediga från sjukdomen, berättar Ida Lövgren, Ung 
Diabetes råd. 

Det finns även en stark oro hos personer med diabetes att få lågt blodsocker, 
vilket gör att nästan en tredjedel av respondenterna väljer att ligga högt i 
blodsocker ett par gånger i veckan. Ytterligare resultat som är värt att lyfta är 
bristen på att ett psykosocialt stöd erbjuds samt brister på kvaliteten av ett 
sådant stöd. 

- Det är upprörande att så få blir erbjudna psykosocialt stöd och att kvaliteten på 
stödet som ges brister. Vi vet att det kan vara svårt att acceptera och hantera ett 
liv med diabetes, tanken på att aldrig kunna bli frisk kan vara tung att bära. Därför 
tycker vi att det psykosociala stödet borde vara en självklar del av 
diabetesvården. Det borde vara rutin att bli erbjuden hjälp för att hantera de 
tankar och känslor som är kopplade till sin sjukdom, säger Ida Lindstén. 

Hela undersökningen finns tillgänglig här: 
https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/enkatundersokning/att-leva-
med-typ-1-diabetes-2020/  

Pressmeddelande: https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/ny-undersokning-
visar-att-leva-med-typ-1-diabetes-medfor--en-kansla-av-att-aldrig-fa-vara-ledig/ 

 

11. En sammanfattning av året i Ung Diabetes 

Året 2020 blev inte som någon av oss hade räknat med. Mycket blev inställt, som 
till exempel Ung Diabetes populära sommarläger, men en del saker kunde ändå 

https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/enkatundersokning/att-leva-med-typ-1-diabetes-2020/
https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/enkatundersokning/att-leva-med-typ-1-diabetes-2020/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/ny-undersokning-visar-att-leva-med-typ-1-diabetes-medfor--en-kansla-av-att-aldrig-fa-vara-ledig/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/ny-undersokning-visar-att-leva-med-typ-1-diabetes-medfor--en-kansla-av-att-aldrig-fa-vara-ledig/


 

 

 

genomföras men då i digital form. Vi ser tillbaka på ett år där vi har kunnat skapa 
en digital dialog och kontakt med våra medlemmar genom våra sociala medier. 

I våras kunde man följa anhöriga till personer med diabetes på vår Instagram, där 
de fick dela med sig av sina erfarenheter av att se diabetes från ett 
anhörigperspektiv. I somras fick våra Instagramföljare möjlighet att ställa frågor 
och interagera med Ung Diabetes rådsmedlemmar då varje rådsmedlem hade en 
take over för att få berätta om sitt engagemang. 

Under våren och sommaren genomfördes också vår stora enkätundersökning som 
ni kan läsa om i detta Förbundsblad. 

Vi hade även möjlighet att utföra vår årliga projekthelg Diabetesprojektet digitalt. 
Under helgen i september deltog 5 personer som fick möjlighet att starta upp sitt 
alldeles egna projekt. Deltagarna håller just nu på att arbeta vidare med projekten 
som bland annat innefattar diabetes och psykisk ohälsa, diabetes kopplat till 
fysisk aktivitet och mötesplatser på lokalnivå. Under det kommande året får 
deltagarna kontinuerlig hjälp och stöd av deras mentorer som finns i Ung Diabetes 
råd. Vi följer deras resa med spänning! 

Vi har dessutom haft en insamlingskampanj till IDF-projektet Life for a Child under 
oktober månad. Pengar som går till att hjälpa barn och unga med diabetesvård, 
kunskap och resurser i länder där detta är bristvaror. 

Så även om det har varit ett speciellt år, är Ung Diabetes väldigt tacksamma över 
att ha kunnat fortsätta sitt arbete inom olika diabetesfrågor ur ett ungt 
perspektiv. 

Vi blickar nu framåt mot ett spännande 2021 med nya projekt och utmaningar. 
Tills dess önskar vi er alla en riktig god jul och gott nytt år! Ta hand om er! 


