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Björn har ordet

1. Valåret då vi sätter diabetes på agendan
Efter en intensiv diabeteshöst går vi nu in i ett nytt år som dessutom är valår. Vi
kommer under 2022 se till att diabetes och frågor som är viktiga, för oss som har
diabetes eller är närstående till personer med diabetes, lyfts.
Redan på tisdag den 1 februari kommer en interpellation i Riksdagen där
riksdagsledamot Johan Hultberg och Socialminister Lena Hallengren debatterar
svensk diabetesvård samt behovet av psykosocialt stöd.
Frågan lyfts i Riksdagen efter det arbete som vi alla lagt ned under hösten och i
samband med Världsdiabetesdagen där vi fokuserade på diabetesvården och
specifikt psykisk hälsa. Vi hade ett enormt engagemang bland våra medlemmar
som deltog i enkätundersökningen vi genomförde och som sedan låg till grund för
kampanjer, nationella debattartiklar och regionala debattartiklar där
regionordföranden runt om i landet uppmärksammade problemet. Det är detta
arbete och ert engagemang som lett till att frågan nu debatteras i Riksdagen.
Tack för ert engagemang, god fortsättning på året och trevlig läsning!
Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet

Verksamhetsinformation

2. Förändringar i Presidiet
Vid årsskiftet lämnade förste vice ordförande Anna Stigsdotter Jansson
förbundsstyrelsen, detta efter att hennes förutsättningar för att vara engagerad i
förbundsstyrelsen förändrats i slutet på året.
Anna har suttit i förbundsstyrelsen sedan Riksstämman 2018 och har vid flera
tillfällen under tidigare mandatperioder fått träda in i förbundsordförandens
ställe, hon har jobbat med påverkansfrågor under en längre period och företrätt
Diabetesförbundet i olika sammanhang. Vi tackar Anna för hennes enorma
engagemang och det arbete som hon lagt ned genom åren.
I samband med Annas entledigande så har förbundsstyrelsen utsett ett nytt
Presidium. Från och med 1 januari består presidiet av förbundsordförande Björn
Ehlin, förste vice ordförande Lena Jonsson och andre vice ordförande Ove Nilson.

3. Inför årsmöten
Socialstyrelsen, som ger statsbidrag till Svenska Diabetesförbundet, ställer allt
högre krav på organisationerna vad gäller registrering i medlemsregister och
underlag från region- och lokalföreningar i form av verksamhetsberättelser och
ekonomiska berättelser.
För att möjliggöra en statsbidragsansökan är det viktigt att få in
årsmöteshandlingar från alla föreningar. Vi har valt att inte skicka ut blanketter,
info m.m. inför årsmöte per brev. Samtliga dokument finns att hämta på
Diabetesförbundets hemsida. Är det någon som vill ha dokumenten skickade per
brev så hör av er till Tomas Paulsson på förbundskansliet, tp@diabetes.se
Vad gäller lokalförening skall årsmöte hållas senast 31 mars och handlingar vara
inskickade till förbundskansliet senast 30 april.
Vad gäller regionförening skall årsmöte hållas senast 30 april och handlingar vara
inskickade till förbundskansliet senast 31 maj.
https://www.diabetes.se/arsmote (inloggning krävs)
Inom kort kommer en inbjudan till dialogmöte skickas ut. Vid mötet kommer
förbundsstyrelsen berätta om förändringarna som skett i samband med
stadgeförändringen förra året, samt förklara orsaken till varför olika krav finns
och varför de olika handlingarna efterfrågas.

4. Tillgång till tekniska hjälpmedel - nya steg med det
intressepolitiska arbetet inom ramen för R21
År 2022 började på det intressepolitiska området med att vi skickade ut en
enkätundersökning om tillgången till tekniska hjälpmedel i den svenska
diabetesvården. Med tekniska hjälpmedel menar vi här tekniska hjälpmedel som
syftar till att antingen ta insulin eller att kontrollera blodsockernivåer.
Vi kommer att använda enkätresultaten i vårt intressepolitiska arbete för att
förbättra tillgången till tekniska hjälpmedel i hela Sverige. Det har varit ett
mycket fint engagemang bland medlemmarna för att svara på enkäten, och vi har
fått in lite över 3 800 svar denna gång. Det är cirka 10 procent flera respondenter
än de 3 481 som svarade på enkäten om tillgång till psykosocialt stöd i höstas,
vilket bekräftar att tekniska hjälpmedel är en mycket viktig fråga för
medlemmarna.
På årets första möte i R21, som ägde rum tisdagen den 25 januari, diskuterades
hur vi kan jobba vidare med enkätresultaten i vårt påverkansarbete på såväl på
nationell som regional nivå. Mer om detta under våren.
Har du frågor till undersökningen om tillgång till tekniska hjälpmedel i den
svenska diabetesvården, kontakta gärna ansvarig för utredning och påverkan,
Flemming Holmgaard Kristensen, flemming.kristensen@diabetes.se

5. Fördelning anslag
Under 2022 delar Svenska Diabetesförbundets forskningsfond, Diabetesfonden
ut 32 miljoner kronor till svensk diabetesforskning och kunskapsspridning. Över
25 miljoner kronor går till forskning och totalt 52 projekt får mellan 320 000 och
730 000 kronor i anslag och en stor del av forskningen är relevant för både typ 1
och typ 2.
– Nytänkande, studiens design och chans till resultat avgör vilka projekt som får
pengar, säger Stellan Sandler, ordförande i Diabetesfondens vetenskapliga råd
som fördelar anslagen. Läs mer i nästa nummer av Allt om Diabetes.

6. Läger
Region- och lokalföreningar anslutna till Diabetesförbundet kan varje år söka
bidrag till sina diabetesläger för barn och ungdomar. För att söka bidrag ska ni
fylla i ansökningsblanketten som ni hittar på vår hemsida, tillsammans med mer
information om lägerbidragen. Sista ansökningsdagen för lägerbidrag är 31 mars.

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-somengagerad/foreningsstod/blanketter/lagerbidrag/

Information om lokala läger
Varje år är det många som ringer och frågar om var det finns diabetesläger i
landet, vem som arrangerar dem och om deltagaravgifter. Tyvärr saknar vi på
förbundskansliet ofta uppgifter om vilka läger de enskilda föreningarna
arrangerar. Därför behöver vi er hjälp!
Vi skulle uppskatta om ni lämnar information om vilka läger ni planerar under
2022, både läger för barn och för vuxna. För att förenkla hanteringen har vi en
blankett ni kan fylla i. Vår tanke är att sammanställa informationen från er och
skicka ut den till alla föreningar i landet, samt lägga ut den på förbundets hemsida
så att intresserade besökare kan få information om vilka diabetesläger som
anordnas under året.
Blanketten hittar ni på vår hemsida och vi ser gärna att ni fyller i och skickar in
den senast den 31 mars, så att era läger finns med på vår sammanställning.
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-somengagerad/foreningsstod/blanketter/information-om-lokala-lager/

7. Skattereduktion för gåvor till Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet är från och med 21 september 2021 en godkänd
gåvomottagare av Skatteverket. Följande gäller för att vara kvalificerad för
skattereduktion:
•
•
•

Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per tillfälle
Du måste ge minst 2 000 kronor totalt under året för att få
skattereduktionen.
Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett
kalenderår och du kan få max 1 500 kronor i skattereduktion, vilket
motsvarar 6 000 kronor i gåvor under året.

Diabetesförbundet rapporterar alla uppgifter till Skatteverket, det enda du
behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s.
namn, adress och personnummer.

Ung Diabetes

8. Nytt år och nya möjligheter för Ung Diabetes
2022 är här, ett år som Ung Diabetes är fullt redo att ta sig an! Vi ser fram emot
att använda vårt engagemang för att anta nya utmaningar samt vara ett aktivt
råd med aktiviteter och stöd för våra medlemmar. När Ung Diabetes gick in i 2021
med ett råd bestående av åtta personer varav endast två hade suttit med
tidigare, fanns såklart en nervositet för hur allt skulle bli. Samarbetet har varit
starkt och vi kan nog alla enas om att vi trots allt lyckats väldigt bra med vårt
arbete men att det ändå känns skönt att vi nu är ett lite mer rutinerat råd som
stiger in i 2022.
Amanda Rydén har gått in som ny ordförande och Louise Granlund som vice
ordförande, en duo som är spända och förväntansfulla inför sina nya uppdrag.
Dessutom kommer vi snart officiellt få välkomna åtminstone en ny rådsmedlem in
i rådet och ni kommer inom kort kunna läsa mer om båda gamla och nya
rådsmedlemmar på hemsidan samt möta oss i sociala medier, så håll utkik!
Lovisa Hjalmarsson entledigades från rådet den 1 januari 2022 och Elin
Sandström kommer inte vara kvar med sin tjänst på förbundskansliet. Båda två
kommer vara väldigt saknade så vi vill därför tilldela dessa fantastiska personer
ett stort TACK för deras insatser i Ung Diabetes och vidare önska dem all lycka!
Under 2022 har Ung Diabetes redan nu massa spännande projekt på gång. I
sociala medier pågår en kampanj för att ragga medlemmar, analysen av våra
senaste enkätundersökningar ska användas vid olika representationer, det
planeras för fysiskt ungdomsläger respektive vuxenaktivitet i sommar och den
årliga projekthelgen Diabetesprojektet går av stapeln i höst. Lokalt arbetar också
med ett projekt kallat Ung Diabetes lokala ambassadörer som ska få ta riktig fart
under året och dessa ambassadörer kommer också att bjudas in på
utbildningshelg i vår.
Ni har väl förresten inte missat vårt samarbete med podcasten Tre liv med
Diabetes?! Ung Diabetes medverkar i tre avsnitt och två utav dessa har redan
släppts. Evelina pratar om psykisk ohälsa i avsnittet som släpptes den 15
december och Alexander pratar om diabetes och träning i avsnittet som släpptes
den 19 januari. I februari släpps det sista avsnittet där Louise och Jennifa berättar
om forskning samt hur det är att vara anhörig till någon med diabetes. Ni hittar

alla avsnitt där poddar finns, bland annat på Spotify genom denna
länk: https://open.spotify.com/show/0Iv5yH61iIxNN9dX3GGEnK
Året har bara börjat, men som ni märker har Ung Diabetes redan nu många projekt
och planer för 2022. Vi hoppas såklart att just Du vill följa oss och vara en del av
dessa!
Amanda Rydén, ordförande Ung Diabetes

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 25 februari
Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se)
Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2021 finns här: FS 2021
(diabetes.se)
Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:
29/1, 26/2, 19/3, 23/4, 21/5, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 och 10/12.

