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Björn har ordet 

1. Björn har ordet

Nu stundar november – diabetesmånaden – då vi alla engagerar oss och 
uppmärksammar diabetes extra mycket i samband med Världsdiabetesdagen. 

Gemensamt för alla oss som läser detta Förbundsblad är att vi är förtroendevalda inom 
Diabetesförbundet på lokal-, regional- eller nationell nivå – många av oss på flera nivåer. 
Det förtroende som vi alla fått av medlemmarna som valt oss är att värna om de 
intressen som personer med diabetes och deras anhöriga har, samt förbättra deras 
livsvillkor. Året runt engagerar vi oss på uppdrag av våra medlemmar, vi påverkar 
beslutfattare, vi sprider information och kunskap samt skapar mötesplatser för våra 
medlemmar. En stor del av det arbete vi lägger ned är osynligt, medlemmar och 
allmänhet ser oss främst då vi arrangerar aktiviteter eller uttalar oss i media. Jag vill 
tacka er alla för det arbete ni lägger ned under hela året för våra medlemmar. 

I detta Förbundsblad kan ni läsa om saker som vi jobbar med nationellt, varav vissa saker 
varit osynliga medan vi jobbat för fullt med det. 



Trevlig läsning! 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

Verksamhetsinformation 

2. 90-konto beviljat (Bild 90-kontosymbolen)

Svensk Insamlingskontroll har beviljat Svenska Diabetesförbundet som 
innehavare av 90-konto. Det nya 90-kontot kommer att användas i 
Diabeteskampen i november som den första insamlingen till Diabetesförbundet. 
Under våren 2022 kommer även andra gåvor, som minnesgåvor och 
månadsgivande, att föras över till Diabetesförbundets 90-konto.  

Numret är: 90 0774-1 

FAQ 90-konto (pdf) 

3. Diabeteskampen

Information om Världsdiabetesdagen och Diabeteskampen gick ut för en vecka 
sedan till föreningsmejlen – Information Diabeteskampen (pdf) 

Nytt sedan dess är: 

- 90-kontonummer för Diabetesförbundet är 90 0774-1
- Swishnummer 
- Beställningar av vykort och posters finns i butiken från 3 november att 

beställa till självkostnadspris + leveransavgift. Gå till butiken (länk)

4. Ökad granskning av förbundet och att föreningarna följer
stadgarna

Till följd av att Diabetesförbundet nu blir en insamlingsorganisation (i tillägg till 
vår redan existerande medlemsorganisation) med ett 90-konto kommer vi att 
behöva vänja oss vid en ökad grad av insyn och granskning från Svensk 
Insamlingskontroll och Giva Sverige. Denna granskning har fram till nu endast 
omfattat Diabetesfondens verksamhet, men kommer nu alltså även att omfatta 
förbundet. Kortfattat måste vi kunna visa upp för givarna och de institutioner 
som granskar oss hur givarnas pengar används.  

I samband med Riksstämman 2021 förtydligades det i stadgarna vad som krävs 
av föreningarna i och med detta. Ett stort fokus kommer som följd att läggas på 
att föreningarna följer stadgarna, utför medlemsverksamhet, genomför årsmöten 

https://userdata.paloma.se/Pictures/4436/Archive/(default)/FAQ90-konto.pdf
https://userdata.paloma.se/Pictures/4436/Archive/(default)/InformationDiabeteskampennovember2021minskad.pdf
http://tryckportal.kph.se/System/Info.aspx?p=Kph&pg=default


och lämnar in underlag till förbundskansliet i tid för att vara berättigade till 
finansiering av sin regionala och lokala medlemsverksamhet. 

5. I media runt Världsdiabetesdagen

I november så kommer Diabetesförbundet att synas och höras i flera olika 
sammanhang.  

- 3 november – Diabetesbilaga i SvD där Björn Ehlin skriver ledaren.
- 4, 9 och 13 november – UR-programmen sänds i Kunskapskanalen (länk till 

UR-play)
- 12 november – Björn Ehlin och Ung Diabetes medverkar i Dagens Medicins 

seminarium (länk)

Medverkar ej i nordiskt TV-program 

Diabetesförbundet har valt att inte medverka i årets mediesatsning från 
Stiftelsen BEAT Diabetes. Utifrån erfarenhet av tidigare arbete kring 
Diabetesgalan har vi bedömt att den insats som krävs från oss är för omfattande i 
förhållande till våra mål. 

Vi är samtidigt glada att fler än vi uppmärksammar diabetes och hoppas att vi 
med våra olika fokus ökar kunskapen om sjukdomen i samhället. 
Diabetesförbundet har valt andra forum, se bland annat ovan nämnda, i år för att 
sprida kunskap om diabetes. 

Ni är välkomna att kontakta ordförande Björn Ehlin eller verksamhetschef Petra 
Westerberg på förbundskansliet om ni vill ställa frågor kring beslutet. 

6. Enkät om psykosocial hälsa inför Världsdiabetesdagen

Under oktober månad skickade förbundet ut en enkät om tillgång till psykosocialt 
stöd till drygt 7 000 medlemmar (med e-postadress) med diabetes typ 1 eller 2. 
Av dessa svarade närmare 3 500 personer på frågorna i enkäten. 

- Svaren utgör ett väldigt bra underlag för oss när vi runt
Världsdiabetesdagen ska försöka komma ut med resultateten. Vi har med
undersökningen en bra grund att stå på avseende hur det ser ut med det
psykosociala stödet för personer med diabetes, vilket gör att vi kan driva
på för förändringar inom vården, säger Flemming Holmgaard Kristensen,
ansvarig för utredning och påverkan på Diabetesförbundet.

https://urplay.se/serie/223915-ur-samtiden-insulinet-100-ar
https://urplay.se/serie/223915-ur-samtiden-insulinet-100-ar
https://www.bonniernewsevents.se/event/5ececfca-77fd-468f-9ef6-fc4a8f73bc20/summary
https://www.bonniernewsevents.se/event/5ececfca-77fd-468f-9ef6-fc4a8f73bc20/summary


 

 

 

Fler enkäter kommer framöver att skickas ut till medlemmar som en del av 
utredningsarbetet. Exakt när det kommer ske är ännu inte bestämt, men nästa 
enkät kommer tidigast att skickas fram mot slutet av innevarande år. Det fina 
gensvaret visar att det är många som vill dela med sig och på så sätt vara med 
och bidra till Diabetesförbundets intressepolitiska arbete. 

 

7. Flera remisser under hösten  

Under innevarande höst har det varit stor aktivitet när det gäller offentliga 
utredningar och remisser. I slutet av september lämnades in svar på Stärkt rätt till 
personlig assistans (SOU 2021:37) och Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).  

Båda dessa remisser ansvarade Emma Skepp, Sakkunnig i barn- och föräldrafrågor 
på Diabetesförbundet, för. Under november månad kommer det tas fram 
remissvar på tre andra stora utredningar, nämligen Tillgänglighetsdelegationens 
delbetänkande, VAB-utredningen och även SOU 2021:69 En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet  

Våra remissvar hittar du på: Skrivelser, remisser och öppna brev (diabetes.se)   

 

8. Samverkan kring påverkan och opinionsbildning 

Tisdagen den 23 november bjuds det in till ett första digitalt möte om utökad 
samverkan kring opinionsbildning och påverkan inom förbundet. Bakgrunden är 
dels att det finns ett behov av att stärka samverkan kring det nationella och 
regionala påverkansarbetet, dels att regionföreningarna har fått ett förtydligat 
uppdrag och finansiering för detta som beslutades på Riksstämman 2021. 

Syftet med detta första möte efter Riksstämman blir främst att blicka fram mot år 
2022. Hur kan vi jobba tillsammans och nå ut med våra frågor? Vi kommer också 
ägna en del av mötet åt att dela med oss av erfarenheter från årets 
Världsdiabetesdag. Regionordföranden eller andra personer i regionen som jobbar 
med intressepolitiska frågor är inbjudna att delta i mötet. 

 

9. Diabetesforum 1-3 december 

Diabetesforum 2021 äger rum i Göteborg den 1-3 december. Förbundsstyrelsen, 
representanter för Diabetesfondens styrelse samt verksamhetschef Petra 
Westerberg kommer att delta tillsammans med ett fåtal medarbetare från 
kansliet. Förutom några punkter på agendan kommer förbundet att ha ett 

https://www.diabetes.se/om-oss/intressepolitiskt-arbete/skrivelser-remisser-och-oppna-brev/


 

 

 

informationsbord under forumet med förhoppning att skapa nya kontakter och 
återknyta gamla. Gå till Diabetesforum 2021 (länk). 

 

10. Seminarium för sjuksköterskor under utbildning 

Diabetesförbundet har från april till oktober träffat närmare hundra blivande 
diabetessjuksköterskor på sex olika universitet och högskolor i ett seminarium 
som vi kallar för ”Patientperspektivet och patientorganisationens roll”.  

- Seminariet har blivit mycket uppskattat, både kursledare och deltagare har 
på ett engagerat sätt visat att vi fyllt en lucka i deras kunskaper om vad 
personer med diabetes har för möjligheter att få stöd och att knyta 
kontakter utanför vården, säger Åsa Westeson, projektledare för 
utbildning på Diabetesförbundet. 

I medlemsundersökningen som gjordes i början av 2021 framkom att upp till att 
hela 40% av de som svarade fick sin första kontakt med Svenska 
Diabetesförbundet via vården, de allra flesta genom sin diabetessjuksköterska.  

Att vårdpersonalen är en viktig kanal för att få in nya medlemmar till förbundet är 
känt sedan länge, och man har tidigare gjort flera försök att nå ut till 
diabetesmottagningar och vårdpersonal med information om förbundets 
verksamhet men utan att riktigt hitta rätt forum.  

För att öka medvetenheten hos vården och uppmuntra dem att i ännu högre 
utsträckning peka sina patienter till oss, har Diabetesförbundet därför under 
våren aktivt sökt och fått kontakt med samtliga tio lärosäten som har 
vidareutbildningar om diabetes för sjuksköterskor.  

Ambitionen är att bygga vidare på detta och få till stånd stabila och varaktiga 
relationer med kursansvariga för att löpande kunna genomföra seminariet på de 
aktuella utbildningarna. Formatet är egenproducerat och internt bemannat, och 
med tydligt syfte att få diabetessjuksköterskor att peka sina patienter till oss. 

 

11. Nya regler om körkort och diabetes 
Diabetesförbundet har under många år jobbat med att få till stånd förändringar av 
körkortsreglerna. Vi har varit med att skapa framgångar och i somras gavs 
beskedet att nya medicinska körkortskrav kommer införas efter nyår. 
Diabetesförbundets vice ordförande Anna Stigsdotter Jansson medverkade i 
gruppen som jobbade fram förslag på förändrade föreskrifter för medicinska krav 
för innehav av körkort. 

https://www.diabetesforum2021.se/


 

 

 

Transportstyrelsen har nu publicerat de nya föreskrifterna för körkort vid 
diabetes på sin hemsida. Till de nya föreskrifterna (transportstyrelsen.se) 

 

Till Allt om Diabetes nr 5/21 lovar infrastrukturminister Tomas Eneroth att 
simulatortestet ska införas igen hösten 2022, allra senast 2023. Läs intervjun 
med Tomas Eneroth (diabetes.se). 

 

12. Nytt informationsblad om komplikationer - Ögon  

Nu finns ett informationsblad och Diabetes och Ögon att ladda ner i butik och på 
hemsidan. Som alla våra informationsblad finns även detta på Internetmedicin en 
portal som används mycket av läkare. Till Internetmedicin (länk). 

 

13. Boka in höstens dialogmöten/webbträffar 

• 23 november – R21 (se mer info i notis nr.8) 
• Preliminärt datum 25 november - Förbundsstyrelsen presenterar 

sig –  
• 30 november 17-18 Ung Diabetes - med fokus på att öka det 

lokala engagemanget bland unga  

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

 

Ung Diabetes 

14. Häng med Ung Diabetes under diabetesmånaden! 

November, diabetesmånaden, står och knackar på dörren och vi i Ung Diabetes 
kommer givetvis att uppmärksamma diabetes lite extra under hela månaden! Vi 
kommer att publicera massa roligt innehåll på vår Instagram, bland annat kommer 
vi ha några gäster, sprida viktig diabeteskunskap, interagera med våra 
medlemmar och följare samt få ta del av vårt ungdomsläger som hålls första 
helgen.  

Ung Diabetes kommer också delta på några olika event under november. Vår 
rådsmedlem Amanda Rydén kommer vara med på en konferens med Dagens 
Medicin Agenda där temat är "En diabetesvård för framtiden". Konferensen är 
indelad i 3 block; Framtidens diabetespatient om framtidens diabetesvård, jämlik 
vård samt digitalisering av diabetesvården. Amanda kommer inom alla block få 
möjlighet att yttra synpunkter på frågorna ur ett ungperspektiv. Detta sänds 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/regler-om-korkort-och-diabetes/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/vad-har-tagit-san-tid/
https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/vad-har-tagit-san-tid/
https://www.internetmedicin.se/category/diabetes


 

 

 

digitalt fredagen den 12 november med start klockan 13. Länk till mer 
information och anmälan till eventet (som är kostnadsfritt) hittar du här: En 
diabetesvård för framtiden (länk). 

Vi kommer också finnas på plats på två ställen under Världsdiabetesdagen, 14 
november. Våra två rådsmedlemmar Wilma Lindquist och Angelika Källström 
kommer att tillsammans med Umeås diabetesförening finnas på plats i köpcentret 
Avion, i Umeå. De kommer att anordna tävlingar med diabeteskoppling, bjuda på 
fika och det kommer även finnas möjlighet att testa sitt blodsocker.  

Vår ordförande Lovisa Hjalmarsson kommer att fira dagen med Göteborgs 
Diabetesförening. Detta event hålls i köpcentret Nordstan i centrala Göteborg och 
Ung Diabetes kommer att bjuda på ett quiz samt finnas på plats för de som vill 
komma fram och snacka med oss mellan klockan 11-15.  

Ung Diabetes ser fram emot att få träffa er i läns- och lokalföreningarna i 
webbträffen den 30 november, där Amanda och Lovisa från rådet kommer att 
presentera sina tankar om hur vi kan samarbeta för att öka det unga 
engagemanget ute i landet. 

Vi hoppas att vi ses under den blåa månaden, antingen digitalt eller fysiskt! 

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 26 november 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

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

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten: 30/10, 20/11 och 11/12 

 

https://www.bonniernewsevents.se/event/5ececfca-77fd-468f-9ef6-fc4a8f73bc20/summary
https://www.bonniernewsevents.se/event/5ececfca-77fd-468f-9ef6-fc4a8f73bc20/summary
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/

