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Förbundsstyrelsens förslag nr 3 samt Motionerna 1, 5, 8, 14, 23 och 31
från Riksstämman 2018.

Från Riksstämman 2018:
Förbundsstyrelsens förslag nr 3. Enhetlig medlemsavgift i Svenska
Diabetesförbundet samt - Motion nr 1 angående medlemsavgift till
lokalförening - Motion nr 5 angående medlemsavgift - Motion nr 8 angående
medlemsavgifter - Motion nr 14 angående medlemsavgift - Motion nr 23
angående familjemedlemskap - Motion nr 31 angående möjlighet att betala
medlemsavgiften med autogiro

Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

uppdra åt FS att utreda effekterna av att införa familjemedlemskap
(med en gemensam avgift oavsett antal familjemedlemmar) och att
särskilt ta i beaktande hur familjemedlemskap påverkar statsbidrag
och/eller berörs av GDPR, samt att ett sådant förslag skickas ut på
remiss till alla lokal- och länsföreningar 2 år innan nästa stämma med
möjlighet att svara på remissen senast 18 månader innan nästa
stämma.

Åtgärd
Förbundskansliet har på uppdrag av Förbundsstyrelsen under hösten 2020
utrett på konsekvenserna av att införa ett familjemedlemskap som en
medlemskategori. Av resursskäl har kansliets utredning inte kunnat genomföras
inom den tidsram som Riksstämman beslutat.
Eftersom uppdraget från Riksstämman till Förbundsstyrelsen inte tydligt
beskriver detaljerna för hur ett Familjemedlemskap ska utformas eller vad syftet
med kategorin är, har kansliet gjort antaganden som behövs för att kunna
genomföra utredningen.
En teknisk utredning utifrån antagandena är genomförd hos leverantören av
medlemssystemet.

Antaganden
Syftet med Familjemedlemskapet är att öka benägenheten för föräldrar och
barn att bli medlemmar i Diabetesförbundet.
Då det idag inte finns stöd i vårt medlemsregister för att införa ett
Familjemedlemskap har följande systemmässiga antaganden gjorts för att kunna
utreda hur ett Familjemedlemskap sätts upp i medlemssystemet:
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•
•
•
•

En person i familjemedlemskapet är Huvudmedlem.
Övriga personer kopplade till ett Familjemedlemskap är folkbokförda på
samma adress som
Huvudmedlem.
Personnummer finns på samtliga medlemmar som ingår i ett
familjemedlemskap. Detta eftersom Diabetesförbundet ansöker om
statsbidrag baserat på medlemsunderlag per person, dels för att övriga
personer som ingår i Familjemedlemskapet behöver kopplas till den
adress som Huvudmedlem är folkbokförd på.

Resultat av genomförd utredning
Den sammantagna utredningen av Familjemedlemskap visar följande för- och
nackdelar:
Fördelar:
•

En gemensam medlemsavi för ett familjemedlemskap.

Nackdelar:
•

•

Familjemedlemskap kräver avancerade förutbestämda regler krävs för
att hantera kollektiva konsekvenser som inte finns vid individuellt
medlemskap. Reglerna behöver t ex omfatta:
• Hur systemet hanterar om en Huvudmedlem avlider eller väljer
att avsluta sitt medlemskap i Diabetesförbundet. Vem tar över
Huvudmedlemskapet?
• Hur ska systemet hantera barn som bor på olika adresser i
folkbokföringen?
• Huvudmedlem alternativt Familjemedlemmar som flyttar till
annan adress.
Avancerad systemutveckling krävs för att hantera regelverket

Analys och slutsats
Efter utredning ser kansliet inte att det huvudsakliga syftet – att underlätta för
familjer att kollektivt ansluta sig till Diabetesförbundet kan uppfyllas, då
medlemsintäkterna och tillkommande statsbidrag realistiskt beräknat inte
täcker kostnaderna för att införa ett familjemedlemskap.
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Då utredningen inte visar tillräckliga fördelar av införande av ett
Familjemedlemskap har utredning av hur ett Familjemedlemskap berörs av
GDPR ej utretts fördjupat.
Förbundsstyrelsen anser att utredningen gjord och hänvisar till
Förbundsstyrelsens förslag nr 6 – Ekonomisk inriktning
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Motion 3 från Riksstämman 2018:
Förbundstidningen ”Allt om Diabetes”
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
att

Riksstämman beslutar uppdra åt tidningens redaktion att även ta in
inlägg/redovisningar från lokalföreningar och länsföreningar, och

att

inlägg/ redovisningar iförs i tidningen utan onödig tidsutdräkt, samt

att

sidor i tidningen prioriteras för inlägg/ redovisningar från lokalföreningar
och länsföreningar.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen anser också att det är högst önskvärt att få in mer tips och
material från föreningarna till medlemstidningen Allt om Diabetes. Det finns en
demokratisk och geografisk aspekt att innehållet speglar verksamheten på alla
nivåer i organisationen.
För att realisera behovet av att vara mer lokala och närmare medlemmarna
efterlyser redaktionen direkt återkoppling och interaktion från föreningarna.
Det är väldigt sällan som material eller tips kommer från föreningarna till
redaktionen. Idag måste de aktivt söka material från föreningarna genom att
bevaka hemsidor, sociala medier och själva kontakta föreningar.
För att uppfylla Riksstämmans beslut krävs det således att föreningarna aktivt
tipsar redaktionen om innehåll. Det måste dock alltid vara redaktionen som gör
den redaktionella bedömningen utifrån nyhetsvärde, aktualitet och utrymme för
vad som kommer med i tidningen, och när.
Allt om Diabetes har en pressläggningstid på ca 8 veckor och utkommer 6
gånger per år. Ett så långsamt media som en tryckt tidning kräver därför en
framförhållning på minst två månader. Tätare utgivning med fler nummer, eller
införande av andra kanaler som når alla medlemmar är inte ekonomiskt
försvarbart i dagsläget, särskilt med tanke på kraftigt vikande annonsering.
Det finns utrymme disponerat för inlägg från lokal- och länsföreningar i
tidningen Allt om Diabetes, de sidor som heter På Gång, men även andra sidor
kan vara aktuella beroende på nyhetsvärde och aktualitet.
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Motion 4 från Riksstämman 2018:
Angående gåvor till fonder
administrerade av Svenska
Diabetesförbundet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
att

stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att se över möjligheten för
förbundets medlemmar att skänka en extra gåva vid medlemsavisering.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen har som en del av ett större utredningsarbete kring
Diabetesförbundets ekonomiska situation vald att lyfta in frågan i det arbete
som kallats “Utvecklingsuppdrag 2019-2021", beslutad av Förbundsstyrelsen
och Diabetesfondens styrelse i maj 2018.
Resultatet av utvecklingsuppdraget visar att insamling av gåvor bör göras till
Diabetesförbundet, så att utdelning av ändamålsmedel till såväl
kunskapsspridande verksamhet som bedrivs av Diabetesförbundet med
tillhörande föreningar, som forskningsanslag som delas ut via Diabetesfonden,
möjliggörs.
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Motion 10 från Riksstämman 2018:
Tecknande av privatförsäkringar för
personer med funktionshinder
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
att

Riksstämman ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att bevaka frågan på
riksplanet, och

att

lokalföreningarna bevakar frågan lokalt och slår larm till förbundet om
diskriminering sker i våra regioner.

Åtgärd
Svenska Diabetesförbundet bevakar dessa frågor genom sitt medlemskap i
Funktionsrätt Sverige och genom samarbete med försäkringspartners för att täcka upp
bristande samhällsskydd.
Funktionsrätt Sverige är den organisation som både bedriver påverkansarbete samt
driver lagstiftningsfrågor i dessa ärende som Riksstämman gett Förbundsstyrelsen i
uppdrag att bevaka på nationell nivå. Genom Funktionsrätt får vi löpande information
om vilka remissvar som är aktuella att avge synpunkter i samt möjlighet att tillsammans
med organisationer med liknande behov avge våra synpunkter som en del i en större
satsning med starkare röst än om vi som enskilt förbund skulle driva samma frågor.
Förutom vår medverkan i Funktionsrätt Sverige, bevakar och utvecklar vi löpande
Diabetesförbundets eget försäkringserbjudande för att möta upp bristande skydd ifrån
samhället för personer med diabetes. Diabetesförbundet erbjuder i dagsläget, inom
ramen för huvudmedlemskapet flera olika medlemsförsäkringar för olika faser i livet,
från barnförsäkring till Bo-Kvarförsäkring, som gör livet med diabetes tryggare för
många av våra medlemmar.
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Motion 12 från Riksstämman 2018:
Tandvård på lika villkor
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

Riksstämman antar motionen och att förbundsstyrelsen bevakar frågan,
och

Att

Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med andra förbund
för att driva frågan om högkostnadsskydd.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen bevakar frågan att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
för hälso- och sjukvård, dvs att ”tänderna blir en del av kroppen” och inte ligger
utanför sjukvården som idag. FS anser att det är en demokratisk rättighet att
tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.
Det är en fråga som många förbund lyft genom åren. Diabetesförbundet har inte
resurser själva att driva frågan utan gör det primärt genom Funktionsrätt
Sverige, där 46 förbund ingår, vilket ger större tyngd och påverkanskraft.
Det pågår en utredning om jämlik tandhälsa på uppdrag av regeringen.
Funktionsrätt Sverige har bjudit in utredaren Veronica Palm till dialog, som
tackat nej i väntan på betänkandet som skulle redovisats den 1 mars 2020. Hela
utredningen har emellertid förlängts till 1 mars 2021 med tilläggsdirektivet:
Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till
att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med
särskilda behov av tandvårdsinsatser.
Förbundsstyrelsen har bevakat utredningens resultat och redovisningen den 1
mars 2021. Resultatet samt förslag på vidare åtgärder utifrån det redovisas på
Riksstämman 2021.
I början av 2020 lanserade Diabetesförbundet som en proaktiv insats en
tandvårdsförsäkring för våra medlemmar. I grunden vill vi inte att det ska
behövas en särskild tandvårdsförsäkring och målet är att den ska kunna
avskaffas när tandvården ingår i högkostnadsskyddet. Vår tandvårdsförsäkring
ska därför ses som ett komplement till gällande tandvårdssystem.
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Motion 13 från Riksstämman 2018:
Angående organisationsförändring av
lokala diabetesföreningar inom länet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att finna vägar för att engagera medlemmar i föreningsarbetet
och stärka och förenkla arbetet inom organisationen.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som under 2020 och 2021 har haft
12 digitala sammanträden. Arbetsgruppen bestod av representanter från länsoch lokalföreningar från Norrbotten till Skåne samt representant från
förbundskansliet.
Förbundsstyrelsens svar omfattar fyra huvudområden: Engagemang, Utbildning,
Föreningsadministration/föreningsdemokrati/styrelsearbete samt Stadgar.

Engagemang
Det lokala engagemanget är en viktig grundbult i Diabetesförbundets
verksamhet. Det kan vara i form av studiecirklar, mötesplatser, arbetsgrupper,
promenader, fikastunder att samla medlemmar och få dem att lära känna
föreningen samt utbyta erfarenheter mellan personer med diabetes och
närstående.
I en arbetsgrupp kan medlemmen göra tidsbegränsade insatser och med det
kunna prova på innan man vågar ta på sig ett förtroendeuppdrag. För att locka
in nya medlemmar och intresserade att ta förtroendeuppdrag är ett tips att
starta familjegrupper. Dels att barnen när de blir äldre vill engagera sig i
föreningen och dels att föräldrarna, när barnen vuxit upp, vill fortsätta engagera
sig i Diabetesförbundet. Uppmana vårdcentraler att träffa Diabetesföreningen
och skapa kontaktyta för att finna presumtiva medlemmar
Föreningen kan skapa sektioner med eget budgetansvar.
Föreningen kan hjälpa till att finna verksamhets-/möteslokaler för
arbetsgrupper och sektioner nära medlemmarna via t.ex. kommun, ABF, andra
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organisationer. ABF är till exempel behjälpliga med ledare, föreläsare,
kulturarrangemang etc. Det är bra om föreningen är representerad i ABFs
arbete.
I föreningar som omfattar stora geografiska områden eller olika kommuner kan
ett mål kan vara att sektionen växer sig stark till att bilda ny eller återskapa en
Diabetesförening i området/kommunen. I det arbetet kan länsföreningen vara
behjälplig.
Samarbete med andra föreningar inom folkrörelsen, t.ex. Förbundet Hjärt-Lung,
Funktionsrätt Sverige, kring föreläsningar, evenemang, påverkansarbete.

Utbildning
”Vi människor lär så länge vi lever, men organisationer lever bara så länge de
lär.” För att lära sig mer om styrelseuppdrag kan det vara lämpligt att gå en kurs
eller anordna en studiecirkel i föreningskunskap. Denna kunskap omfattar hur
beslut tas i en Diabetesförening, styrelsens mandat och ansvar, medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och
ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i förändring.
Förslagsvis att ha styrelseutbildning i samband med styrelsemöte där man t.ex. i
samarbete med ABF inleder styrelsemötet med ett utbildningspass. Passen kan
ha olika teman beroende var i planeringsprocessen styrelsen befinner sig i, t.ex.
budgetarbete.
Föreningen kan även ta hjälp av Folkhögskolor att genomföra kurser och
utbildningar.
Förbundsstyrelsen har för avsikt att bland annat ta fram material till
studiecirklar via ABF om hur Svenska Diabetesförbundet fungerar till
medlemmar och förtroendevalda.

Föreningsadministration/föreningsdemokrati/styrelsearbete
Att driva en förening innebär en hel del pappersarbete. Handlingar som ska till
kommun, Skatteverket, Diabetesförbundet med flera. Postnord har aviserat att
de framöver kommer leverera brev med varannan dags täthet istället för varje
dag. Det har även varit problem under åren lopp att handlingar skickade
brevledes inte har kommit fram till sin destination.
Ett säkrare sätt är då att skanna in sina handlingar (PDF) och skicka in dem via Epost.
Diabetesförbundet har under åren arbetat med att digitalisera flera av sina
handlingar så att de kan skrivas in på dator och skickas via E-post. Förbundet
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följer noga den tekniska utvecklingen, bland annat att kunna signera dokument
digitalt på ett säkert sätt.
Tekniska lösningar till trots är det viktigt att föreningen utser personer som ser
till att handlingar till förbundet (och andra intressenter, t.ex. kommun) kommer
in i tid. Där skulle även länsföreningarna få i uppdrag att hjälpa till med att
handlingarna kommer in.
Bokföring är ett område som kräver en hel del administration. Idag finns
bokföringsprogram som kan kopplas till föreningens bankkonto, t.ex.
Speedledger, Visma, Fortnox. Finns även föreningar som lagt ut sin bokföring
och lönehantering externt, t.ex. via bokföringsfirmor, Funktionsrätt Sverige.
På Diabetesförbundets hemsida, https://www.diabetes.se/foreningsmanualer,
finns information kring förenings- och styrelsearbete, t.ex. styrelseprotokoll.
Vad gäller protokoll är det viktigt att fundera på vad ska stå i ett protokoll och
vad som inte ska stå (t.ex. känsliga uppgifter som istället bör finnas i en bilaga).
Ett förslag är att sätta samman manualer för styrelsearbetet samt överlämning
till ny styrelse (t.ex. en överlämningsguide)
Under pandemin har behovet ökat av alternativa sätt att träffas än traditionellt
fysiska möten. Idag finns ett flertal digitala mötessystem som t.ex. Zoom,
Google meet och Teams att tillgå. Dock behövs en ökad kunskap om att kunna
använda dess system. ABF erbjuder ett antal kurser och studiecirklar i ämnet.
Läns- och lokalföreningar kan erhålla gratis eller kraftigt reducerade priser på
program och tjänster från Google och Techsoup (Microsoft, Zoom m.fl.),
www.techsoup.se, https://www.google.com/intl/sv/nonprofits/

Stadgar
Stadgar och lokala föreskrifter är de regelverk som anger hur vår organisation
styrs och verkar. Vikten av de lokala föreskrifterna anges i förbundets stadgar
från 2018 i §3, §4, §14, §15, §17 och §22. Förbundets stadgar reglerar vissa
förehavanden i läns‐ och lokalföreningar och lämnar andra till respektive
förening att avgöra. Det är därför viktigt att de lokala föreskrifterna
kompletterar i de delar som förbundets stadgar inte reglerar. Lokala föreskrifter
skall antas av medlemmarna på föreningens årsmöte och beslutet skall skrivas in
i årsmötesprotokollet. De lokala föreskrifterna bör finnas lättillgängliga för
föreningens medlemmar att ta del av, förslagsvis läggas in på föreningens
hemsida.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Hur och när årsmöte skall
genomföras regleras dels i förbundets stadgar (§17, §22) och dels i föreningens
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lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna ska ange hur styrelsen väljs på
årsmötet och längd på mandatperiod, t.ex. om ordförande, kassör väljs särskilt
på årsmötet eller om alla styrelseposter utses vid det konstituerande mötet.
Minsta antal ledamöter i styrelsen anges i förbundets stadgar till 3 personer.
Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte samtidigt innehas
av samma person.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att representant/er från
länsföreningen bjuds in till lokalföreningens årsmöte samt att representant/erna
inte tillhör den egna lokalföreningen. Länsföreningens representant ska ha
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
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Motion 19 från Riksstämman 2018:
Information på de mest förekommande
språk
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

information inom kost, levnadsvanor och motion på arabiska, persiska,
somaliska tillhandahålles.

Åtgärd
En kompletterande undersökning bland diabetessamordnare i landet kring vilka
språk som det fanns mest behov av gjordes våren 2020. Därefter togs det fram
informationsblad med tema Typ-2, Typ-2 och fysisk aktivitet, Typ-2 och mat på
engelska, arabiska, somaliska och dari. Dessutom togs ett generellt blad om Typ2 fram på lätt svenska.
Informationsbladen finns nedladdningsbara bland annat på hemsidan, i
webbutiken och på internetmedicin.se. De har också spridits till SFSD genom
artikel i deras tidning, samt till riksförbunden för de aktuella språkområdena.
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Motion 25 från Riksstämman 2018:
Medlemsvärvningsnummer av tidningen
Diabetes
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

ett årligt medlemsvärvningsnummer av tidningen Diabetes trycks upp för
möjlig distribution till vårdcentraler, diabetesmottagningar och lokala
Diabetesföreningar,

Att

ett arbete för att utveckla Svenska Diabetesförbundets användande av
sociala medier påbörjas.

Åtgärd
Det finns generellt en nedåtgående trend i viljan att gå med i föreningar, som
Diabetesförbundet delar med övriga föreningssverige. Människor väljer att
engagera sig i frågor på andra sätt idag, i andra typer av nätverk, i sakfrågor, i
projekt och inte minst digitalt. Förhoppningen att öka medlemsantalet i en
betydande utsträckning är med rådande läge inte så hög. Vi måste därför
identifiera nya möjliga sätt att fånga människors engagemang och viljan att göra
det tillsammans genom Diabetesförbundet som aktör.
Förbundsstyrelsens och kansliets utgångspunkt är att det inte finns något som
tyder på att en årlig tidning med fokus bara på medlemsvärvning skulle öka
medlemsantalet i motsvarande grad som ett framtagande av en så specifik
tidning skulle kosta ekonomiskt och resursmässigt. Förbundet har därför valt att
satsa på flera andra typer av medlemsvärvande insatser.
Grundläggande för en medlemsorganisation är att vårda och behålla befintliga
medlemmar, så kallad medlemsvård. Detta eftersom rekrytering av nya
medlemmar, som också måste göras, ofta kräver stora insatser och driver
kostnader. På nationell nivå utvecklar vi medlemsvårdande tjänster och
produkter som till exempel tidningen Allt om Diabetes och diabetesrelaterade
försäkringar som en del i huvudmedlemskapet. Utöver det kommer
förbundskansliet framöver att utveckla och erbjuda fler nationella aktiviteter
som lokalföreningarna, i tillägg till lokalföreningarnas egna aktiviteter, kan
erbjuda medlemmarna lokalt. Ett sådant exempel kan vara digitala föreläsningar
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och utbildningar, med tillhörande diskussionsunderlag som lokalföreningen kan
bjuda in medlemmar fysiskt till när så blir möjligt.
Rekrytering av nya medlemmar behöver och ska göras på alla nivåer i
organisationen. Nationellt arbetar Förbundskansliet fram material såsom
värvningsfolder, presentation, pluggannonser med mera som finns tillgängligt
på hemsidan (Föreningsstöd) och i butiken. Lokalt behöver föreningarna arbeta
med alltifrån uppsökande verksamhet, utåtriktade aktiviteter och lokal
annonsering.
Medlemstidningen Allt om Diabetes (som bytte namn 2016) har både
medlemsvårdande och rekryterande funktion genom sin aktualitet och
inspirerande utformning. Nummer 6, 2020 skickades ut till alla
diabetesmottagningar i Sverige (ca 700 st) med ett prenumerationserbjudande,
tyvärr med sval respons.
Allt om Diabetes kom också som specialbilaga i Aftonbladet i november 2020.
Ambitionen med denna satsning var att främst rikta sig till personer med
diabetes och anhöriga som inte redan är medlemmar och genom kunskap och
annonser för såväl medlemskap som månadsgivande öppna för möjligheten att
stötta oss.
Sociala medier är självklart en mycket viktig kanal för att sprida kunskap
information till medlemmar och allmänhet. Förbundskansliet arbetar ständigt
med utveckling av våra sociala kanaler utifrån de resurser vi har. Under 2020
satsade vi rejält på närvaro på våra sociala kanaler och ser en positiv trend i
antal inlägg, interaktioner, besökare och följare. Arbetet att utveckla förbundets
digitala närvaro fortsätter i allt högre takt. Förhoppningen är att vi också ska
kunna mäta vår ökade närvaro och engagemang i form av finansiellt stöd till oss,
i ökat antal medlemmar och givare.
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Förbundsstyrelsens svar till Motion 26
från Riksstämman 2018:
Diabetescertifiering, en möjlighet att
kvalitetssäkra och marknadsföra sin
verksamhet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet
för en diabetessäkrad äldrevård
Att stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att arbeta för
diabeteskonsulenter på fler platser i Sverige

Förbundsstyrelsens svar
Under mandatperioden har påverkansarbetet bedrivits i starkt reducerad
omfattning p g a neddragningar av medarbetare på förbundskansliet och specifikt
under 2020-21 på grund av den rådande pandemin.
Påverkansarbetet har främst bedrivits genom representation av ordförande och förste
vice ordförande i de forum där representation varit möjlig. I
dessa samverkansgrupper och nätverk samt i mediala sammanhang har
Diabetesförbundets representanter påtalat vikten av att säkerställa att diabetesvården
för äldre håller god kvalitet.
Med en omstart av Föräldrarådet under hösten 2020 har en agenda för påverkan satts
där uppföljning av hur arbetet med diabeteskonsulent i region Jönköping fungerat och
hur ett återtagande av påverkansarbetet från Diabetesförbundets sida på detta område
bör se ut. Utvärderingsarbetet pågår under våren 2021 och utifrån resultatet bör en
strategi arbetas fram för hur arbetet med att utöka antalet diabeteskonsulenter i
regionerna bör utformas.
Under våren 2021 kommer rekrytering av en ansvarig för utredning och påverkan leda
till att påverkansarbetet utifrån idéprogrammet kommer att kunna bedrivas mer
systematiskt på den nationella nivån, vilket också ger förutsättningar för en samordning
av påverkansarbetet på regional och lokal nivå i organisationen. Därutöver
bör Diabetesförbundet även utreda och utvärdera möjliga finansierings –
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och genomförandemöjligheter för certifieringsutbildningar för yrkesgrupper som stöttar
personer med diabetes, där sådana saknas idag.
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Motion 28 från Riksstämman 2018:
Rätten till moderna hjälpmedel
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att Diabetesförbundet aktivt verkar för individens enskilda rätt att påverka
behandlingen av sin sjukdom oavsett behov av behandling. Inklusive att hen
skall bli informerad om alla på marknaden tillgängliga alternativ och ha
möjlighet att välja tekniska hjälpmedel såsom pump och kontinuerlig
blodsockermätare utifrån egna preferenser.
Att Förbundsstyrelsen i sitt arbete med frågan ska arbeta mot ojämlikhet hos
landstingen i tillgången till tekniska hjälpmedel så som insulinpumpar och
CGM/FGM för att alla ska ha tillgång till likvärdig vård och undvika
komplikationer.

Åtgärd
Under mandatperioden har påverkansarbetet bedrivits i starkt reducerad omfattning p
g a neddragningar av medarbetare på förbundskansliet och specifikt under 2020-21 på
grund av den rådande pandemin.
Påverkansarbetet har främst bedrivits genom representation av ordförande och förste
vice ordförande i de forum där representation varit möjlig. I dessa samverkansgrupper
och nätverk samt i mediala sammanhang har Diabetesförbundets representanter
påtalat vikten av den enskilda individens rätt att påverka behandlingen av sin sjukdom
oavsett behov av behandling samt i aktuella forum påtalat vikten av jämlik tillgång till
tekniska hjälpmedel och likvärdig vård för att undvika komplikationer, särskilt när
pandemin gjort att vårdbesök och förebyggande insatser, så som fotvård, ställts in.
Diabetesförbundet har representerats i följande nationella arbetsgrupper under
mandatperioden:
•
•
•
•
•

Nationell Arbetsgrupp för Diabetes (NAG-D) för kunskapsstyrning och jämlik
vård
Nationella Diabetesregistret (NDR)
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) Både Rundabordssamtal
Diabetes samt Rundabordssamtal med föreningar inom Funktionsrätt.
Läkemedelsverket (LV)
Transportstyrelsen (körkortsfrågor, medicinska samt ögon)
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Under våren 2021 kommer rekrytering av en ansvarig för utredning och
påverkan leda till att påverkansarbetet utifrån idéprogrammet kommer att
kunna bedrivas mer systematiskt på den nationella nivån, vilket också ger
förutsättningar för en samordning av påverkansarbetet på regional och lokal
nivå i organisationen.
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