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Björn har ordet

1. Våren är här!
Under april har flera vårtecken visat sig, allt från årsmöten i våra föreningar till
grönskan i naturen. För första gången på två år börjar det även arrangeras fysiska
möten i större utsträckning, och det har varit lite som kosläppet ut i vårhagen då
jag deltagit i dialogmöten där personer för första gången på länge träffas fysiskt.
Även digitalt visar sig våren, vi håller på att vårstäda vår webbsajt som kommer
att få ett uppfräschat utseende i samband med att vi lanserar vår nya grafiska
profil vid månadsskiftet. Mer om den nya grafiska profilen kan ni läsa nedan.
Flera av er som läser har nyligen blivit invalda i er förenings styrelse och får nu
Förbundsbladet för första gången. Förbundsbladet är riktat till er som har
förtroendeuppdrag i era föreningar, här får ni regelbundet information om vad
som händer nationellt inom Diabetesförbundet, saker som rör era uppdrag och
föreningar, samt tips av olika slag. Varmt välkomna som förtroendevalda inom
Svenska Diabetesförbundet!
Trevlig läsning!
Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet

Verksamhetsinformation

2. Lansering av ny grafisk profil i maj
Den 1 maj inför Svenska Diabetesförbundet en ny grafisk profil. Det innebär att
såväl förbundet som lokal- och regionalföreningar kommer att byta logotyp och
följa de nya grafiska riktlinjer som tagits fram. Material som tas fram på nytt från
och med nu ska tas fram enligt den nya grafiska profilen.
De grafiska riktlinjerna, lokala och regionala logotyper samt mallar för nyhetsbrev
och Powerpointpresentationer kommer att finnas tillgängliga för nedladdning. Ett
mail med instruktioner om var ni kan ladda ner loggan, grafisk manual med mera
kommer i till föreningarnas e-postmottagare i mitten av nästa vecka.
Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor om den nya grafiska
profilen och hur den ska användas i dialogmöten via Teams följande dagar och
tider:

Torsdag 5 maj kl. 17.00-18.00
Torsdag 12 maj kl. 18.00-19.00

3. Årsmöteshandlingar och det nya regelverket
Den 5 april hade vi ett dialogmöte där vi gick igenom varför vi efterfrågar olika
handlingar från årsmöten samt blanketter, samt hur det nya regelverket som
Riksstämman beslutade om 2021 påverkar förbundet både nationellt och
regionalt samt lokalt.
En sammanfattning från dialogmötet skickades ut till föreningarnas
postmottagare den 6 april.
Kom-i-håg
Lokalföreningar skall senast den 30 april skicka in efterfrågade handlingar.
Regionföreningar skall senast den 31 maj skicka in efterfrågade handlingar.
Mer information finns på webbsajten: https://www.diabetes.se/medlem/for-digsom-engagerad/foreningsstod/infor-arsmote/

4. Regional opinionsbildning om tekniska hjälpmedel
I slutet av mars släppte Svenska Diabetesförbundet vår senaste rapport. Temat
var denna gång tillgången till tekniska hjälpmedel i den svenska diabetesvården,
och rapporten tog avstamp i enkäten på samma tema från januari i år:
Diabetesförbundet_Rapport_Tekniska hjälpmedel
Som en del av rapportlanseringen togs ett antal debattartiklar fram för att skapa
opinion i dessa frågor, som vi vet är väldigt viktiga för många medlemmar, på
såväl nationell, som på regional nivå. De sistnämnda artiklarna har fått ett fint
genomslag och bidrar positivt till att Svenska Diabetesförbundet framstår som en
tydlig påverkansaktör runt om i hela landet. Detta ökar chansen att vi får gehör
för våra förslag hos de politiska beslutsfattarna, både regionalt och nationellt:
•
•
•
•
•
•
•
•

(12/2): Satsa mer på tekniska hjälpmedel i diabetesvården – Upsala Nya
Tidning (unt.se)
(29/3) Personer med diabetes i VG-regionen nekas tekniska hjälpmedel |
TTELA
(1/4) Dumsnålt att inte hjälpa skånska diabetiker – Skånska Dagbladet
(skd.se)
(4/4) "Satsa mer på tekniska hjälpmedel för personer med diabetes i
Västerbotten" (folkbladet.nu)
(5/4) Satsa mer på tekniska hjälpmedel för personer med diabetes – Gefle
Dagblad (gd.se)
(7/4) Tekniska hjälpmedel bör få bredare genomslag inom diabetesvården
– NWT
(10/4) Dumsnålt inte ge fler diabetiker tekniska hjälpmedel – Norrköpings
Tidningar
(25/4) Mer pengar till tekniska hjälpmedel i diabetesvården en bra
investering | Hallandsposten

Utifrån rapporten planeras ytterligare påverkansinsatser, vilket bland annat
diskuterades på det senaste möte i R21 runt intressepolitiken som ägde rum
torsdagen den 7 april. Exempelvis kommer ett faktaark avseende tekniska
hjälpmedel tas fram på nationell nivå, som kan användas i samtal med politiska
beslutsfattare inför valen i september. Planen är att det skickas ut till
regionordföranden i början av maj. Nästa möte i R21 avseende intressepolitiken
planeras till onsdagen den 15 juni (17:00-19:00)

5. Almedalen och Järvaveckan
Ambitionen för Svenska Diabetesförbundet är, bland mycket annat, att vi
kontinuerligt ska bedriva ett intressepolitiskt arbete i frågor som är viktiga för
alla personer som lever med diabetes. Detta arbete sker både på regional och
nationell nivå. Vi skickar skrivelser, svarar på remisser och uppvaktar politiker för
att föra fram våra åsikter. Uttalanden, debattartiklar och personliga kontakter är
andra sätt att uppmärksamma frågor som ligger oss varmt om hjärtat.
År 2022 är lite speciellt eftersom det är ett valår. Det medför å ena sidan att det
finns stor möjlighet att nå framför allt de politiska beslutsfattarna avseende våra
intressepolitiska frågor eftersom den politiska debatten är mycket levande runt
valen. Sistnämnda gör å andra sidan att många gärna vill kommunicera just sina
budskap både via medier och direkt till politiker, vilket ökar konkurrensen.
I syftet att delta i den politiska debatten inför valen och vara synlig med Svenska
Diabetesförbundets frågor och lösningsförslag, så kommer vi i år att medverka på
Järvaveckan och i Almedalen. På förstnämnda kommer vi att närvara från
onsdagen den 1 juni till och med fredagen den 3 juni. Vi kommer att ha ett
aktivitetstält där vi finns tillgängliga för samtal om diabetes, diabetesvården och
förbundet. Vi kommer även att anordna två intressepolitiska seminarier:
Diabetesförbundet på Järvaveckan
I Almedalen kommer Björn Ehlin att medverka i både rundabordssamtal och i
paneldebatter om hur vi på Svenska Diabetesförbundet vill utveckla och förbättra
diabetesvården i hela landet. Vidare kommer det i Visby finnas möjlighet att knyta
ytterligare kontakter till personer som jobbar med diabetesvården, såväl inom
politiken som hos myndigheter och bland andra patientorganisationer.

6. Påverkansarbete
Svenska Diabetesförbundet är med i flera olika sammanhang och påverkar samt
lyfter perspektiv som är viktiga för personer med diabetes och anhöriga. Under
den senaste månaden har vi bland annat medverkat i följande.
•
•

Dialogmöte med Livsmedelsverket om hållbar och hälsosam
livsmedelskonsumtion.
Dialogmöte med Myndigheten för delaktighet om demokratisk delaktighet.

Vi sitter med som patientrepresentant i flera arbetsgrupper och råd, den senaste
månaden har vi deltagit i möten med:

•
•
•

Nationella Arbetsgruppen för Diabetes, vid Sveriges Kommuner och
Regioner.
Nationella Arbetsgruppen för glukossänkande läkemedel diabetes typ 2,
vid Sveriges Kommuner och Regioner.
Patientrådet för Nya Terapier och Medicintekniska Produkter, vid Sveriges
Kommuner och Regioner.

Den 26 april medverkade Björn Ehlin i ett dialogmöte med Ortopedtekniska
Branschrådet, samt deltog i en paneldebatt om jämlik vård där bland andra Acko
Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Riksdagens Socialutskott, och Mikael
Dahlqvist (S), ledamot i Riksdagens Socialutskott, medverkade. Under debatten
diskuterades ämnen som nationella riktlinjer, regionala upphandlingar och
egenavgifter.
Vi medverkar även i framtagandet av patientföreträdarutbildningar som EUPATI
Sverige tar fram, ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige, och vi har
deltagit i flera möten den senaste månaden.
Under april har vi svarat på flera remisser, våra svar finns att läsa på vår webbsajt:
https://www.diabetes.se/aktuellt/intressepolitiskt-arbete/skrivelser-remisseroch-oppna-brev/

Ung Diabetes

7. Anmälan till årets ungdomsläger har öppnat
I sommar återvänder Ung Diabetes till Varberg för ännu ett Surfcamp. Lägret går av
stapeln den 8-10 juli och under 3 dagar kommer 15 deltagare befinna sig i Apelviken för
att uppleva havet genom att testa olika surfgrenar, bland annat vågsurfing och olika
varianter av SUP (Stand up Paddling). Förutom aktiviteter i vatten kommer dagarna att
fyllas av strandaktiviteter och samarbetsövningar.
Surfcamp är för medlemmar mellan 15-18 år och sista anmälningsdag är 8 maj 2022. För
mer information och anmälan, besök ungdiabetes.se
Vid frågor, Kontakta någon av våra aktivitetsansvariga: Alexander Storme,
alexander.storme@ungdiabetes.se Jennifa Redin, jennifa.redin@ungdiabetes.se
För medlemmar i åldern 18-30 år planeras ett vandringsläger till hösten då även
Diabetesprojektet kommer att gå av stapeln. Ansvariga för lokalt engagemang fortsätter

sitt arbete med lokala ambassadörer och planerar samtalsträffar på kansliet, påverkan
är med och planerar inför Järvaveckan och ger inspel på remissvar samtidigt som
kommunikation jobbar på med att sprida allt vi gör.
Mycket spännande att se fram emot helt enkelt!
Amanda Rydén, ordförande Ung Diabetes råd

8. Stort intresse för Anna-Lena Brundin
Åtta föreningar har hittills bokat in minst en digital visning av Anna-Lena
Brundins föreställning. Formatet ser olika ut, vissa hyr en biograf, andra bjuder in
till sin egen föreningslokal. Bioduk eller teveskärm varierar också, men alla
kommer garanterat att få en trevlig stund med många skratt.

Vill din förening också visa föreställningen någon gång mellan 12 och 31 maj? Läs
mer här: https://www.diabetes.se/alb och boka visning genom att mejla till
asa.westeson@diabetes.se

9. Boka in vårens dialogmöten/webbträffar
•

Diabetesförbundets nya grafiska profil, torsdag 5 maj kl. 17.0018.00 samt torsdag 12 maj kl. 18.00-19.00

Inbjudan till mötena samt länk till Teams kommer till föreningsmejlen ca två
veckor före respektive möte.

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

