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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet 

Kära förtroendevalda, 

Vi närmar oss Riksstämman med stormsteg. Det är många viktiga beslut som ska 
tas och vi vill ge er möjlighet att innan Riksstämman komma med synpunkter och 
tankar. Vi bjuder in till dialogträffar under mars, mer om det nedan, och hoppas på 
bra samtal kring våra viktiga frågor. 

Som ni vet så satsar vi extra på utbildning och kunskapsspridning och vi har flera 
nya medarbetare på kansliet, några presenterades i förra förbundsbladet och 
några i detta. Välkomna alla!  

Vi ser också fram emot att stärka upp på påverkanssidan. Just nu är vi i slutfasen 
av att rekrytera en påverkan- och utredningsansvarig. Det känns oerhört viktigt 
och bra att förbundet får en person som på olika sätt ska synliggöra och 
tydliggöra Diabetesförbundets påverkansarbete, på olika nivåer. 



 

 

 

 

Vi går mot ljusare tider. Håll i, håll ut och sköt om er! 

 

Med varma hälsningar, 

Thomas Löfvenius 

 

Verksamhetsinformation 

2. Anmälningar ombud 15 april 

Nästa deadline inför Riksstämman är den 15 april då det är sista anmälningsdag 
för ombud. 

För frågor kring Riksstämman kontakta riksstamma@diabetes.se 

 

3. Dialoger inför Riksstämma 

Inför Riksstämman arbetar förbundsstyrelse och kansli tillsammans fram ett antal 
utvecklingsförslag inför kommande mandatperiod. Dessa förslag vill vi föra en 
dialog med er lokalföreningar om, för att beskriva bakgrund och syfte med 
förslagen. Era tanker och synpunkter är värdefulla i vårt arbete. Vi kommer att ha 
tre dialogmöten, inbjudan har skickats till föreningens postmottagare.  

Dialogmöte 1, 9 mars kl. 15-17  

Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2021-2024 inklusive satsning på 
insamling. 

Dialogmöte 2, 16 mars kl. 15-17 

Uppdragen på olika nivåer i organisationen, vad gör vi nationellt, regionalt och 
lokalt, inklusive dialog kring att byta namn på länsföreningarna till 
regionföreningar att värva respektive vårda medlemmar på olika nivåer i 
organisationen. 

Dialogmöte 3, 25 mars kl. 15-17 

Ombudsfördelning på framtida riksstämmor inklusive omvärldsbevakning (hur gör 
andra organisationer) samt utifrån ett förtydligat uppdrag för läns- 
(region)föreningarna. 

 

4. Diabetesfonden delar ut 26,5 miljoner under 2021 

mailto:riksstamma@diabetes.se


 

 

 

Rättelse med anledning av utdelning från Diabetesfonden. Av anslaget kommer 
20,5 miljoner att forskning och 6 miljoner delas ut särskilt till projekt som 
omfattar kunskapsspridning och utbildningsinsatser i diabetes (inte 5,5 miljoner 
som tidigare kommunicerats). 

 

5. Lokala läger och lägerbidrag 

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 
2020, 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. 

Till blanketten på hemsidan (länk) 

 

Lägerbidrag 

Våra läns- och lokalföreningar 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. 

Till lägerbidrag på hemsidan (länk) 

 

6. Påminnelse om årsmöte  

I år har vi valt att inte skicka ut årsmöteshandlingarna per brev. Samtliga 
handlingar finns att hämta på Diabetesförbundets hemsida. Handlingarna är 
inloggningsskyddade. 

Årsmöteshandlingar på hemsidan (länk) 

Är det någon som dock vill ha handlingarna skickade per brev så hör av dig till 
Tomas Paulsson på förbundskansliet tomas.paulsson@diabtes.se . 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/blanketter/information-om-lokala-lager/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/blanketter/lagerbidrag/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/infor-arsmote/
mailto:tomas.paulsson@diabtes.se


 

 

 

  

Vi har en utmaning framför oss att kunna genomföra 2021 års årsmöten med 
tanke på pandemin och de regler som gäller för möten. Tyvärr har Socialstyrelsen, 
som ansvarar för statsbidraget, inte gjort några undantag varken för år 2020 eller 
2021 för när årsmöteshandlingarna behöver vara inne vilket gör att de regler som 
står i Diabetesförbundets stadgar är de som gäller tills eventuellt något annat 
meddelas. 

  

Vad gäller lokalförening skall årsmöte hållas senast 31 mars och handlingar vara 
inskickade till förbundskansliet senast 30 april. (§20) 

Vad gäller länsförening skall årsmöte hållas senast 30 april och handlingar vara 
inskickade till förbundskansliet senast 31 maj. (§25) 

  

Sveriges Regering har utfärdat begränsningar vad gäller antal deltagare vid 
sammankomster vilket gör att digitala möten blir ett allt viktigare alternativ till 
fysiska möten. På hemsidan (se länk ovan) finns tips på olika digitala 
mötessystem. 

För mer information kring vilka regler som gäller under pandemin vänligen besök: 

• https://www.regeringen.se/  
• https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
• https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/ 

 

7. Webbseminarium om typ 2-diabetes  

Den 2 februari hölls ett digitalt webbseminarium om typ 2-diabetes med Lena 
Insulander, sakkunnig diabetessjuksköterska på Diabetesförbundet. Närmare 40 
personer deltog och Lena fick svara på många bra frågor. Seminariet finns 
tillgängligt på Diabetesförbundets youtubekanal  

Webbseminarium typ 2 diabetes - YouTube 

 

8. Medlemsenkät 2021 

Under februari månad gick vår medlemsenkät ut till alla medlemmar som vi har en 
e-postadress till. Vi är än så länge uppe i en svarsfrekvens på 30%, vilket är 
väldigt bra, men än finns det möjlighet att förbättra den! Idag går en sista 

https://www.regeringen.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=LN0kz0dUVxo&t=1520s


 

 

 

påminnelse ut till de som inte hunnit svara på enkäten och på måndag stänger vi 
ner svarsmöjligheten.  

Vet du med dig att du har fått enkäten men inte svarat än kan du fortfarande 
göra det i helgen. Vi uppskattar alla svar vi får in! 

 

9. Webbkurs för webbansvariga 

I vår anordnar vi en kort webbutbildning för de som är webbansvariga i lokal- och 
länsföreningar. I utbildningen, som går digitalt, visar vi grunderna i vad ni kan göra 
på er sida samt ger tips på hur ni enkelt kan hålla er sida uppdaterad. 

Utbildningen äger rum via Teams den 19 april 17.30-18.30.  

Anmälan och mer information finns på vår hemsida (länk) 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/lokal-
webbredaktor/utbildning-for-lokala-webbredaktorer/ 

 

10. Personalförändringar förbundskansliet 

Catrin Rosquist - Styrelse- och organisationskoordinator från 22 februari. 

Åsa Westeson – Projektledare Utbildning, deltidskonsult  

Emma Skepp – Sakkunnig barn- och föräldrafrågor, deltidsanställd. 

Rekrytering av Ansvarig påverkan och utredning pågår. 

 

11. SvD ändrade sin rubrik 

Svenska Dagbladet ändrade snabbt efter påtalande från Diabetesförbundet 
rubriken på sin artikel med diabetesforskarna Harriet Wallberg och Kerstin Brismar 
som skrivit boken ”Koll på diabetes typ-2”. Rubriken på artikeln var Ändrad 
livsstil kan bota Typ 2 diabetes, men det stämmer ju inte att diabetes kan 
botas, man kan bli bättre och symptomfri.  

Svenska Dagbladet svarade att ordvalet bota inte var optimalt och ändrade till 
tygla. En av Diabetesförbundets viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och 
fakta om diabetes och motverka myter, missförstånd och stigmatisering. Tack till 
SvD som lyssnade och ändrade.  

Till artikeln i Svenska Dagbladet (länk) 

 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/lokal-webbredaktor/utbildning-for-lokala-webbredaktorer/
https://www.svd.se/andrad-livsstil-kan-bota-typ-2-diabetes


 

 

 

Ung Diabetes 

12. Har du en fråga? 

Du har väl inte missat Ung Diabetes frågetjänst Fråga om diabetes? Där kan du 
som själv lever med diabetes, har en närstående som har diabetes eller om du helt 
enkelt undrar något om diabetes ställa en fråga som någon ur vårt expertteam 
hjälper dig med. Ingen fråga är för stor eller för liten!  

Frågeteamet består av diabetesläkaren Eva, de två diabetssköterskorna Anja och 
Ingela, dietisten Veronica, kuratorn Sigrid och vårt senaste tillskott barnmorskan 
Alexandra.  

Beroende på vilken fråga du har, så ser vi till att den hamnar hos rätt person för 
att du ska få den bästa hjälpen. Givetvis kan man vara anonym om man så önskar. 
Så vad väntar du på? Du ställer din fråga via formuläret på Ung Diabetes hemsida. 

Till frågetjänsten (länk) 

 

Föräldrarådet 

13. Föräldrarådet involverade i flera statliga utredningar 
Emma Skepp som är nytillträdd sakkunnig barn- och föräldrafrågor på 
Diabetesförbundet leder arbetet i Föräldrarådet och är länken till kansliet och 
förbundsstyrelsen i frågor som rör föräldrar till barn med diabetes. 

Just nu är Föräldrarådet involverade i flera statliga utredningar. Här följer en 
sammanfattning och på vilket sätt Föräldrarådet arbetar med utredningarna.  

Socialdepartementet VAB-utredningen  
Ett regeringsuppdrag i två delar. Den första delen handlar om att se över hur 
föräldrar till kroniskt sjuka barn kan lära ut personal i förskola/skola/fritids. Denna 
del ska vara färdigredovisad 31 maj 2021. Föräldrarådet har varit med under ett 
möte med regeringens särskilda utredare Marika Åsbrink och två 
utredningssekreterare.  

– Vi fick ett underlag med frågor innan och känslan var att de var välinformerade, 
bla hade de hämtat in ärenden från Skolinspektionen där föräldrar inte fått 
barnets rätt i fråga om omsorg tillgodosett. Mötet spelades in och Föräldrarådet 
har sammanställt svar på frågorna och underlaget blev sju sidor, säger Emma 
Skepp sakkunnig barn- och föräldrafrågor.  

Den andra delen av regeringsuppdraget som behöver följas ska vara klart 31 maj 
2021 och handlar bland annat om att modernisera regelverket efter dagens 
arbetsliv. Bland annat med hänsyn till tillfälliga anställningar och VAB.  

https://www.diabetes.se/ungdiabetes/vart-arbete/diabeteskompis/


 

 

 

 

Inspektionen för socialförsäkringens utredning av övergången från 
vårdbidrag till omvårdnadsbidrag.  
En förstudie blev klar i mitten av februari. 34 ärenden har granskats och det visar 
på svårigheter att få högre ersättningsnivåer. Handläggningen varierar och det 
finns inte tillräcklig kunskap om hur lagstiftaren tänker sig att handläggningen 
ska gå till och omsorgsbehovet tolkas. Emma Skepp har varit i kontakt med 
utredaren och pratat utifrån målgruppen. Slutrapporten ska vara klar 30 
november 2021. Föräldrarådet kommunicerar med utredaren.  

 

Myndigheter för vård- och omsorgsanalys 
Genomför en intervjustudie där de följer upp Patient lagen som tillkom 2015. De 
intervjuar patient och brukarorganisationer utifrån delaktighet, samtycke, 
information, tillgänglighet och möjlighet att välja vårdgivare själv. Det är barn och 
unga som är fokusgruppen.  

– Jag intervjuades utifrån min roll som förälder men hade också samtalat med Elin 
från Ung Diabetes kring hennes medskick, säger Emma Skepp.  

Rapporten ska vara klar oktober 2021.  

 

Socialstyrelsen - nationell anhörigstrategi.  
Föräldrarådet bjöds in till dialogmöte med Socialstyrelsen. Fokus var föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning eller långvarig/svår sjukdom. Syftet med mötet 
var att samla in synpunkter till hur stödet till denna grupp kan bli bättre. Det ska 
mynna ut i ett underlag kring hur anhörigstödet kan bli bättre. Denna utredning 
ska vara klar 31 juni 2021. Ett skriftligt underlag sattes ihop av Föräldrarådet och 
sändes till myndigheten i mitten av februari 2021. 


