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Björn har ordet 

1. En ära att leda Diabetesförbundet 

Tack för förtroendet som ni gett mig och styrelsen vid Riksstämman, det är en ära 
för oss att få leda Diabetesförbundet under de kommande tre åren. Vi ser fram 
emot löpande dialoger tillsammans med er under mandatperioden, där vi lyfter 
aktuella och viktiga frågor för Diabetesförbundet och verksamheten som ni 
bedriver lokalt och regionalt runt om i landet. 

Det har varit en intensiv vår, intressepolitiskt har det hänt mycket avseende VAB-
utredningen och körkortsfrågan som ni kan läsa mer om längre ned. 
Diabetesförbundets sakkunniga har jobbat hårt och Förbundskansliets 
medarbetare tar nu en välförtjänt semester under sommaren. 

Förbundet kommer vara fortsatt synlig under sommaren, bland annat i 
Folkhälsodalen där vi kommer diskutera och debattera frågor som rör personer 
med diabetes. 

 

Jag önskar er en trevlig sommar! 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

 



 

 

 

Verksamhetsinformation 

2. Riksstämma 2021 

På Riksstämma 2021 valdes Björn Ehlin till förbundsordförande. Björn har lång 
erfarenhet av Diabetesförbundet och har synts i en rad olika roller under åren. Vi 
välkomnar honom till ordföranderollen och ser fram emot de kommande åren! 

Att ingå i förbundsstyrelsen valdes även: 

Anna Stigsdotter Jansson, 1:e vice ordförande, Diabetesföreningen i Karlstad 

Lena Jonsson, 2:e vice ordförande, Norra Hälsinglands Diabetesförening 

Dick Fridén, Nordvästra Skånes Diabetesförening 

Jan-Åke Vesterlund, Medelpads Diabetesförening 

Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors Diabetesförening 

Lars Persson, Örnsköldsviks Diabetesförening 

Lars-Åke Davidsson, Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd 

Margareta Bensow Bacos, Diabetesföreningen i Halmstad-Laholm-Hylte 

Maria Holmgren, Diabetesföreningen i Umeå med omnejd 

Ove Nilson, Norrköpings Diabetesförening med omnejd 

Övriga förtroendevalda poster som valdes på stämman hittar du på vår hemsida: 
Mandatperiod 2021-2024 (diabetes.se) 

 

Viktiga riksstämmobeslut för en hållbar framtid 

På Riksstämman fattades flera beslut av vikt för att de kommande åren kunna 
arbeta för en långsiktigt hållbar framtid för Diabetesförbundet. Här är några 
viktiga beslut som kommer att vägleda verksamheten framöver: 

 

Nya stadgar som förtydligar roller och uppdrag på olika nivåer 

Diabetesförbundets nya stadgar, som beslutades på Riksstämman, förtydligar 
vilken roll föreningarna har på olika nivåer och vad som förväntas av oss som är 
förtroendevalda. Här kan du läsa Diabetesförbundets nya stadgar (diabetes.se) 

Från läns- till regionföreningar och från regioner till distrikt 

Riksstämman beslutade att våra tidigare länsföreningar byter namn till 
regionföreningar i stadgarna. Detta för att möta upp behovet av att vara en stark 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/riksstamma/mandatperiod-2021-2024/
https://www.diabetes.se/om-oss/organisation/sa-styrs-diabetesforbundet/stadga/


 

 

 

och relevant påverkanskraft i Sveriges regioner. Våra tidigare fem interna 
”regioner” byter samtidigt namn till distrikt. Dessa är fortsatt fem stycken – Norra 
distriktet, Mellansvenska Distriktet, Östra Distriktet, Västra distriktet samt Södra 
distriktet. 

Diabetesförbundet startar insamling 

Gåvor är en viktig intäktskälla som fram tills nu endast bedrivits till 
forskningsfonden – Diabetesfonden. I och med beslutet på Riksstämman kommer 
förbundet att arbeta för att ta över insamlingsverksamheten och möjliggöra 
utdelning till såväl kunskaps- och påverkansverksamheten på förbundet som till 
forskning genom Diabetesfonden. 

Digitala möten gör att vi kan ses både ofta och kostnadseffektivt 

Redan innan pandemin fanns ett stort behov av att minska kostnaderna för de 
fysiska sammankomsterna inom förbundet. Pandemin har visat oss att det går att 
träffas och föra dialog digitalt, och att det till och med går att göra i en mer 
frekvent omfattning. Många förtroendevalda har uttryckt att de uppskattat de 
dialogmöten de deltagit i. Beslutet på Riksstämman gör att digitala möten ska 
övervägas i högre utsträckning för att effektivisera demokratisk dialog och 
beslutsfattande samt hålla nere kostnader. 

Diabetesförbundet + partners = mer utbildning och kunskap 

För att öka möjligheten att nå ut till fler på ett kostnadseffektivt sätt kommer 
Diabetesförbundet aktivt att söka partners som kan hjälpa oss att nå ut till fler 
samt kostnadstäcka våra aktiviteter inom utbildning och kunskapsspridning. Ett 
exempel som inletts under våren är ett samarbete med medicinindustriföretaget 
Boehringer Ingelheim för att erbjuda digitala föreläsningar på olika teman kring 
typ 2-diabetes.  

En nationell aktivitetsfond och fördelning av Humanfondspengar till 
regionföreningarna 

Riksstämman beslutade att intäkterna från Humanfonden ska fördelas så att 25% 
av intäkterna används till en nationell aktivitetsfond som lokalföreningarna kan 
ansöka om medel från för att utföra medlemsaktiviteter. Aktivitetsfonden 
kommer att vara möjlig att söka pengar ifrån från och med verksamhetsåret 
2022. Vidare beslutades att 25% av Humanfondsintäkterna betalas ut 
regionföreningarna i syfte att användas till regional påverkansverksamhet i 
samverkan med det nationella förbundet. 50% av intäkterna från Humanfonden 
används fortsatt, som innan Riksstämman, till Diabetesförbundets nationella 
verksamhet. 



 

 

 

Våra förtroendevalda - viktiga representanter för Diabetesförbundet 

Som förtroendevald är du en viktig representant, inte bara för diabetes, utan för 
Diabetesförbundet. En ökad konkurrens med fler aktörer ställer högre krav på vår 
organisation att berätta vad just Diabetesförbundet gör och vilken värdegrund vi 
står för. Riksstämman beslutade att införa en Representantförsäkran för att 
tydliggöra förväntningarna på de som uppbär en förtroendevald position i 
Diabetesförbundet. Representantförsäkran undertecknas av förtroendevalda i 
förbundsstyrelsen, interna revisorer, valberedning samt tillhörande råd och gäller 
för den period som personen uppbär rollen.  

 

Tack till alla som gjorde att Riksstämman kunde genomföras och dessutom 
digitalt; alla förtroendevalda, alla ombud, hela kansliet och särskilt Tomas 
Paulsson, stämmordförande Anna Sandborgh samt Roger Reinholdsson från 
Meeting Spyder. 

Vi återkommer med utvärdering till samtliga som deltog i stämman. 

 

3. Diabetesfondens styrelse 

Den 4 juni konstituerade sig Diabetesfondens styrelse enligt följande: 

Björn Ehlin, ordförande 

Anna Stigsdotter Jansson, vice ordförande 

Lena Jonsson 

Kjell-Åke Nilsson 

Bo T:son Nyström 

Dan Öwerström 

Claes-Göran Östenson 

Peder Thyrvin 

Styrelsen (diabetes.se) 

 

4. Förslag på nya körkortsregler: ”En stor seger” 

Tung lastbil, buss och taxi. Med Transportstyrelsens nya förslag blir det möjligt 
att ta alla körkort - oavsett vilken typ av diabetes du har. Efter nyår kan nya 
medicinska körkortskrav börja gälla. 

https://www.diabetes.se/diabetesfonden/om-oss/styrelsen/


 

 

 

– Det är en stor seger! Samtliga körkort är medräknade nu – till och med buss- och 
taxikort, vilket under arbetes gång först inte verkade möjligt, säger Anna 
Stigsdotter Jansson, Diabetesförbundets vice ordförande som har suttit med i 
Transportstyrelsens utredningsgrupp som nu har presenterat sitt förslag på nya 
körkortsregler vid diabetes. De nya reglerna föreslås börja gälla 1 januari 2022. 

Läs hela nyheten på vår hemsida (diabetes.se) 

 

5. Fem års kamp med VAB-frågan 

5 års kamp är förhoppningsvis över, den 1 juli 2022 vet vi med säkerhet. Det är 
med tillförsikt som vi fått gehör från VAB-utredningen som vill ge vårdnadshavare 
rätt till VAB, vid upplärning av diabetesresurser. Utredarna har tagit till sig av de 
samtal och underlag som Svenska Diabetesförbundet kommunicerat och visat på 
förståelse och insikt kring de behov som uppstår till följd av diabetes.  

– Det här är en fråga vi har arbetat med aktivt de senaste åren, och vi är glada 
över att utredarna har lyssnat på vår expertis. Vi vill samtidigt poängtera att 
denna utredning borde ha gjorts för länge sedan och många föräldrar och barn har 
lidit till följd av utebliven politisk handling, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- 
och föräldrafrågor, på Diabetesförbundet. 

Foto: Delbetänkande i VAB-utredningen överlämnas till socialförsäkringsminister 
Ardalan Shekarabi 

Delbetänkandet finns att läsa här: 
https://www.regeringen.se/.../statens.../2021/06/sou-202141/ 

 

6. Diabetes i skolan beställs av kommuner 

I förra Förbundsbladet berättades om att ett utskick till alla landets kommuner 
gjorts med ett brev om möjligheten att beställa förbundets uppdaterade broschyr 
Typ-1 diabetes i skolan. Inom en vecka hade över 40 kommuner/skolor beställt 
mer än 250 broschyrer.  

 

7. Vi hörs i Typ 2-podden 

I början av juni deltog Per Ljungström från Roslagens Diabetesförening och 
verksamhetschef Petra Westerberg i en inspelning av typ 2-podden för att 
berätta om vikten för personer med diabetes av att delta i föreningsliv och hur 

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/forslag-pa-nya-korkortsregler-en-stor-seger/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202141/?fbclid=IwAR3yTBvKriFpYbxIWodPjOg03slex9IIcGVwfdnDI5lV8TIa0EvMOoBXMyg


 

 

 

samhörighet och kunskapsdelning genom Diabetesförbundet kan underlätta livet 
med sjukdomen.  

I samma avsnitt medverkar även komikern Anna-Lena Brundin, som själv har 
diabetes typ 2 och som vittnade om att man även måste kunna skämta om 
sjukdomen för att förhålla sig till det som upplevs tufft, och Janet Leksell, forskare 
och diabetessjuksköterska med fokus på typ 2-diabetes. När avsnittet släpps är 
inte klart ännu, håll utkik. 

 

8. Dags att söka från Medlemsfonder 

Fram till den 30 september är det möjligt för Huvudmedlemmar och 
Barnmedlemmar som varit medlem i minst ett år att söka våra medlemsfonder.  

Medlemsfonder (diabetes.se) 

 

Ung Diabetes 

9. Diabetesprojektet kommer tillbaka (bild) 

I september kommer årets projekthelg Diabetesprojektet gå av stapeln, närmare 
bestämt den 10-12 september. Detta är en helg full med inspiration för dig som 
vill engagera dig i diabetesfrågan och starta ett alldeles eget diabetesprojekt.  

Kanske vill du börja engagera dig i din lokalförening, skapa mötesplatser för unga 
med diabetes, föreläsa, måla tavlor till förmån för diabetesforskning, utveckla en 
produkt, eller kanske har du någon helt annan idé - ja vad som helst är möjligt och 
enbart din fantasi sätter gränserna! 

Vi kommer ha ett tema på helgen som lyder: "Diabetes stoppar inte mig från att 
göra vad jag vill" och som en del av detta kommer radioprofilen Tina Mehrafzoon 
(som själv lever med typ 1 diabetes) vara med och hålla i en inspirerande 
föreläsning. 

Vi hoppas att samhällssituationen tillåter oss att vara på plats i Stockholm på 
Svenska Diabetesförbundets kansli, vilket är vår förhoppning men givetvis följer 
vi de restriktioner som finns för allas säkerhet. Anmälan till helgen öppnar 
måndag 5 juli på ungdiabetes.se och alla våra medlemmar mellan 15-30 år är 
välkomna att delta. 

https://www.diabetes.se/om-oss/fonder-och-stiftelser/medlemsfonder/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fungdiabetes%2F&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C1490dc0c6a564ef75b0508d92f335525%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637592719845728543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5HCPzUC3xVuuSOh7ibY6n4xRJJahgUAsSdJEsopCMJA%3D&reserved=0


 

 

 

Så klura nu ut en rolig projektidé eller kom för att få inspiration på idéer i 
september, så hoppas vi att vi ses på årets Diabetesprojekthelg! 

Har du fler frågor angående denna helg, är du varmt välkommen att kontakta 
ansvariga via mail: lokalt@ungdiabetes.se 

 

 

Trevlig sommar önskar vi alla i Diabetesförbundet!  

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 20 augusti 

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

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2021 finns här: FS 2021 
(diabetes.se) 

 

mailto:lokalt@ungdiabetes.se
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/

