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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet  

Kära förtroendevalda, 

Jag vill med detta förbundsblad tacka för mina år i förbundsstyrelsen, och det 
senaste året som dess ordförande. Tack för förtroendet, det har varit intensiva, 
lärorika och roliga år.  

Jag är stolt över det förbund som vi har idag och när jag ser framåt så ser jag ett 
stabilt, sammanhållet och starkt förbund. Det finns en viktig roll att fylla för alla 
personer med diabetes och deras anhöriga, men också en viktig roll att spela i 
samhället.  

Fortsätt med det, och ta hand om er.  

Nu lämnar jag över stafettpinnen och pennan till den ordförandekandidat som 
väljs på Riksstämman nästa helg! 

Med varma hälsningar, 

Thomas Löfvenius, ordförande Diabetesförbundet 



 

 

 

 

Verksamhetsinformation 

2. Riksstämma 2021  

Riksstämman infaller den 28-30 maj med start kl. 14.00 den 28 maj. 115 antal 
ombud är anmälda. Handlingar, program och hålltider finns på Stämmohandlingar 
(diabetes.se) På sidan kommer informationen och handlingar uppdateras om 
händelser och ev. förändringar. (www.diabetes.se/riksstamma) 

 

3. Årsmöteshandlingar ska skickas in omgående 

De lokalföreningar som inte skickat in sina årsmöteshandlingar till 
Förbundskansliet måste göra det omgående. Sista dagen var 30 april. 
Länsföreningar ska skicka in skicka in sina årsmöteshandlingar senast 31 maj.  

Information och blanketter finns på förbundets hemsida 
www.diabetes.se/arsmote 

  

4. Nu finns Allt om Diabetes som E-tidning 

Medlemstidningen Allt om Diabetes har under våren även blivit e-tidning, något 
som efterfrågats av många medlemmar. I e-tidningen kan du läsa Allt om Diabetes 
i en digital version anpassad för din, dator, läsplatta eller mobil – när du vill och var 
du än befinner dig. Du kan bläddra, zooma och söka i tidningen. Det går att justera 
textens storlek, typsnitt, radavstånd och bakgrundsfärg och också lyssna med 
talsyntes som omvandlar text till tal.  

E-tidningen kommer att lanseras till medlemmar i nummer 4 av Allt om Diabetes i 
augusti, men vi smyglanserar härmed till er förtroendevalda. Alla som har 
tidningen i sitt medlemskap, eller som prenumerant får åtkomst till alla nummer 
från 2016 och framåt. Ladda ner appen och testa, instruktioner finns i Lathunden 
(pdf)  

 

5. Uppföljning webbutbildning 

Vad roligt att så många engagerade deltog i webbutbildningen! För dig som inte 
hade möjlighet att delta så finns utbildningen inspelad och finns tillgänglig på 
dessa länkar: 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fmedlem%2Ffor-dig-som-engagerad%2Friksstamma%2Friksstamma-2021%2Fstammohandlingar%2F&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C067cae2bbcbd4835e79c08d911687e61%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637559962766450824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vzFIlLzuxfJLCPY%2Bnn4KAzSFS5hLuGvkpQQ8ZAG%2BvxE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fmedlem%2Ffor-dig-som-engagerad%2Friksstamma%2Friksstamma-2021%2Fstammohandlingar%2F&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C067cae2bbcbd4835e79c08d911687e61%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637559962766450824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vzFIlLzuxfJLCPY%2Bnn4KAzSFS5hLuGvkpQQ8ZAG%2BvxE%3D&reserved=0
http://www.diabetes.se/riksstamma
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Farsmote&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C375a280873124072be8b08d911582eeb%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637559892716561676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wh0Mu%2FvEVQvBwJM7M8B8GRbCnYu7AHHebcYWtYWXIiU%3D&reserved=0


 

 

 

Del 1 – Inledning och navigering, startsida, ruta med kontaktinformation 

https://youtu.be/DH5uRHeMi6A 

 

Del 2 – Kalender och kalenderhändelse 
https://youtu.be/-9UVCmna10g 

 

Del 3 – Standardsida och puffar, ladda upp bild 
 https://youtu.be/KO1iMiGL710 

 

Del 4 – Ladda upp dokument, radera och dölja sidor, hyperlänkar 
https://youtu.be/T9bQwPyiDMk 

På webbutbildningen gick vi igenom hur du kan radera sidor på din föreningssida. 
Detta är inget du kan göra med ditt personliga inlogg med redigeringsbehörighet. 
Vi har tagit fram föreningsspecifika inlogg som har möjlighet att redigera och 
radera på din föreningssida. Tanken med dessa inlogg är att de kan användas av 
den person som föreningen utser till webbansvarig oavsett om personen har ett 
personligt inlogg eller ej.  

De föreningsspecifika inloggen mailas ut till föreningarnas föreningsadress. Några 
av er har redan fått det och arbetet med att maila ut det pågår. Känner du att du 
är i stort behov av inlogget så snart som möjligt, eller har andra frågor, så kan du 
kontakta jens.bostrom@diabetes.se. Annars kommer inlogget inom kort.  

 

 

6. Covid-enkät IDF 

IDF Europa genomförde tidigare under pandemin en enkätstudie för 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.  

Svenska Diabetesförbundet, som Internationella Diabetesfederationens enda 
medlemsorganisation i Sverige, har bistått IDF i arbetet med att få in 
respondenter till enkäten. Resultatet från undersökningen presenteras nu på 
deras hemsida: https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-
19.html 

 

mailto:jens.bostrom@diabetes.se


 

 

 

Ung Diabetes 

7. Välkommen på digitala läger 

I sommar arrangerar Ung Diabetes digitala läger och vi hoppas att många vill vara 
med! Ung Diabetes erbjuder två helger med roliga aktiviteter, tävlingar, 
inspirerande föreläsningar och en möjlighet att få träffa och lära känna nya 
personer. För att delta måste man vara medlem i Svenska Diabetesförbundet.  
Lägret för åldern 15-18 år äger rum 31 juli-1 augusti och för 18-30 år 24-25 juli.  

Anmälan till båda helgerna öppnas inom en snar framtid, så håll ögonen öppna på 
våra sociala medier (@ungdiabetessverige på både Instagram och Facebook)! 

För frågor kring aktiviteterna, var god kontakta Ung Diabetes aktivitetsansvariga: 

Jennifa Redin/ jennifa.redin@ungdiabetes.se 

Alexander Storme/ alexander.storme@ungdiabetes.se  

 

 

Föräldrarådet 

8. Tydligare lagstadgat ansvar kunskapsöverföring  

I slutet av maj kommer två viktiga statliga utredningar (Regeringens utredning 
om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för 
barn, och Regeringens delutredning om tillfällig föräldrapenning) att presenteras 
som påverkar familjer med barn med diabetes. I många år har frågor om ansvar, 
ersättning och inte minst trygghet diskuterats och debatterats. I senaste numret 
av Diabetesförbundets medlemstidning Allt om Diabetes togs temat upp och med 
det kom många vittnesmål fram om hur orimlig situationen är för många, för att 
inte säga för de allra flesta. Därför välkomnar vi utredningarna och har stor 
förhoppning om att dessa ska leda i rätt riktning, men är också realistiska att det 
inte kommer att lösa hela problematiken.  

Förhoppningen från Diabetesförbundet sida är att egenvården förs upp på en 
högre nivå i lagstiftningen och att vårdansvaret därmed tydliggörs. Samt att det 
blir en tydlig nationell styrning, så att alla regioner behandlar alla med diabetes 
lika. Regionala skillnader i hur vården axlar utbildningsansvaret är oacceptabelt. 

- Vi vill att vården tar sitt lagstadgade ansvar och utbildar berörd personal 
på den förskola/skola som barnet med typ 1 diabetes går i.  Vi vill att 
vården ska följa upp att kunskapen hos personalen kontinuerligt 
uppdateras och att egenvårdsplaner ses över med regelbundenhet, säger 

mailto:jennifa.redin@ungdiabetes.se
mailto:alexander.storme@ungdiabetes.se


 

 

 

Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Svenska 
Diabetesförbundet.  

Även om det medicinska ansvaret tydligt ligger på vården, så kommer alltid 
föräldrarnas kunskap om barnets individuella behov att vara nödvändig att föra 
över till skolan. Det kommer också tyvärr att finnas, trots lagstiftning, tillfällen där 
vården inte uppfyller sitt uppdrag och där föräldrarna måste träda in eftersom 
ingen annan gör det. Tilltäppning av dessa hål måste möjliggöras med ett säkert, 
tryggt och ekonomiskt hållbart system. Diabetesförbundet ser därför positivt på 
den utredning som initierats och som ska komma med förslag på hur föräldrar kan 
få VAB för utbildning av personal på förskola/skola.  

Diabetesförbundet vill: 

- Att vården tar sitt lagstadgade ansvar och utbildar berörd personal på den 
förskola/skola som barnet med typ 1 diabetes går i.   

- Att vården ska följa upp att kunskapen hos personalen uppdateras och att 
egenvårdsplaner ses över med regelbundenhet.  

- Att inga regionala skillnader i hur vården axlar utbildningsansvaret ska 
förekomma. 

- Att föräldrar ska kunna få ersättning för vård av barn när vården inte tar 
sitt utbildningsansvar och vid de tillfällen individuella kunskaper och 
erfarenheter föräldrarna, eller vårdnadshavarna, måste lära ut till 
personalen. 

 

9. Träffa Föräldrarådet 

Den 8 juni kl. 20-21 har förtroendevalda med intresse för barn- och föräldrafrågor 
möjlighet att träffa Föräldrarådet. Sakkunnig och samordnare för Föräldrarådet 
Emma Skepp leder mötet, som bland annat informera om vad VAB-utredningen 
och egenvårdsutredningen kommit fram till. Intentionen är att detta ska bli 
återkommande träffar för att dela kunskap och idéer. Mötet hålls på Teams, anmäl 
intresse till emma.skepp@diabetes.se . Länk till mötet kommer dagarna innan till 
de som anmält sig. 

 

10. Uppdaterad broschyr för skolpersonal 

Broschyren Typ 1-diabetes i skolan har uppdaterats och finns nu i butiken att 
beställa. Den riktar sig till medarbetare på förskola/skola/fritidshem där det finns 
barn med typ 1-diabetes. Den ska också kunna fungera som kunskapsöverföring 
mellan barndiabetesmottagningen och förskola/skola/fritidshem. 

mailto:emma.skepp@diabetes.se


 

 

 

Ett utskick till landets barndiabetesmottagningar och alla kommuner, totalt 340 
adresser går ut i veckan med ett brev om var broschyren finns och hur 
Diabetesförbundets arbetar med frågorna.  

 

Nästa ordinarie nummer av Förbundsbladet kommer den 18 juni 

Du vet väl att Förbundsbladet också finns på hemsidan? Förbundsblad (diabetes.se) 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/

