
Välkomna



Schema

Torsdag 8 december

11.30-12.30 Lunch

12.30-12.40 Välkommen

12.55-15.00 Förbundsinfo

15.00-15.30 Fika

15.30-17.15 Framtidsresan 

17.15-17.30 Gruppaktivitet

18.00-19.30 Middag

19.30-21.00 Mingel
21.00 Kvällsfika 

Fredag 9 dec

09.00-09.30 Backspegel

09.30-10.30 Aktuella frågor i länen

10.30-11.00 Fika

11.00-11.45 Hur går vi vidare?

11.45-12.00 Utvärdering

12.00 Lunch



Varför D20?

• Förmöte 20 september
• Nätverk som ger stöd till länsföreningarnas funktion och utveckling

• Plattform för samarbete mellan organisationens olika delar

• Informationsutbyte: dela idéer, exempel, inspirera och dela erfarenheter



Dags för presentation!

• Vad heter du?

• Var kommer du ifrån?

• Vad har du för förväntningar på de här två dagarna?



På gång i förbundet



Världsdiabetesdagen 2016

• Samarbeten med uppdrag att öka kännedom om diabetes
• Apotek hjärtat
• Jihde bok

• Medlemsvärvningskampanj
• 336 nya medlemmar på 10 dagar

• Vi finns på plats. Vi syns och hörs
• Aktiviteter runt om i Sverige med lokal-, läns och förbundsrepresentation: Malmö, 

Örnsköldsvik, Eslöv, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Oskarshamn, Karlstad 
m.fl.

• Medialt genomslag

Världsdiabetesdagen- exempel på att vårt gemensamma arbete ger effekt!



Idéprogrammet – en gemensam grund

• Stark och enad organisation

• Erbjuda attraktivt medlemskap

• Påverkansarbete på alla nivåer

Vi är unika och experter på livet med diabetes!



Grunden för vår verksamhet är våra medlemmar. Medlemmarna är vår 
viktigaste tillgång och anledningen till att Diabetesförbundet finns. Tack 
vare medlemmarna kan vi nå framgång och utgöra en stark röst i 
påverkansarbetet. Förbundet och föreningarna har ett gemensamt 
ansvar att möta den nedåtgående medlemstrend […] Diabetesförbundet 
lever med idag. 

Diabetesförbundets idéprogram 2015-2018



Medlemsundersökningen 2015

Varför är du medlem? 
1. Informations- och kunskapsspridning

2. Stöd till forskning via medlemskapet

3. Gemenskap

4. Intressepolitisk påverkan



Vårt intressepolitiska arbete

Idéprogrammet anger tre prioriterade områden:

• Jämlik diabetesvård

• Individ- och kunskapsbaserad diabetesvård

• Villkor och rättigheter i samhället 



Hur arbetar förbundet intressepolitisk?

• Proaktivt och reaktivt arbete i frågor som rör människor med diabetes
• Omvärldsbevakning

• Remisser och skrivelser 

• Medial spridning

• Samarbeten och nätverk

• Topplistan och påverkansteamet



Tillsammans blir vi starkare!

Samarbeten för att öka möjligheten att nå våra mål 

Dessutom ingår förbundet nationellt i 30-tal nätverk där vi förenklar livet med diabetes på olika sätt. 

Samarbete Framgångar

Nationella Diabetesregistret (NDR) Stor spridning och uppmärksamhet runt 
den blå- och röda boken

Kvalitetsregister för diabetes (NDR, 
Swediabkids)

PROM (patientrapporterade utfallsmått)

Nationella programrådet för diabetes Kulturanpassad egenvårdsutbildning,
mall för kravspec vid upphandling av 
CGM och pumpar.



Ständigt aktuella frågor

Som även varit aktuella under 
2016:

• Körkort

• Tekniska hjälpmedel

• Teststickor vid typ 2-diabetes



Rätten till VAB för diabetesföräldrar

Rätten till tillfällig föräldrapenning 
för föräldrar som måste avstå arbete 
för att följa med sina barn till skolan 
eller lära upp personal. 

• Lyssnat och tagit tydligt ställning

• Skrivelse till Annika Strandhäll, 
Socialförsäkringsminister

• Höjt vår rösten 

• Frågan uppmärksammats medialt



Bubblare – frågor vi arbetar allt mer med

Som vi fortsätter arbeta med 
under 2017:

• E-hälsa

• Invandrare

• Ungdomsmottagningar



Resultat av arbetet

• PROM

• Diabetes i skolan – turné och 
undersökning med NDT

• Anna Hedh (S) EU-
parlamentariker

• Ella Bohlin (KD) Landstingsråd 
Stockholm



Hur arbetar ni intressepolitiskt?





Stöd i arbetet

• Påverkansmanual

• Idéprogram

• Ställningstaganden

Information om verksamheten

• Förbundsbladet

• diabetes.se

• Region- och 
förbundskonferenser



7 tips 

1. Diskutera ert problem och varför ni vill få till en förändring

2. Skaffa er kunskap om vilka ni behöver påverka och vad de har för åsikter

3. Välj rätt verktyg

4. Ta fram en påverkansplan

5. Var öppen och tillgänglig

6. Ta reda på vad insatsen kostar

7. Utvärdera



Marknadsföringsstrategi

Strategin anger vad vi behöver satsa på.

1. Diabetesförbundet      Diabetesfonden 

2. Centralt och lokalt medlemserbjudande

3. Förbundets medlemserbjudande måste tydliggöras

4. Vårt medlemserbjudande ska ”underlätta att leva med diabetes”

5. Diabetessjuksköterskorna är våra viktigaste rekryterare



Ett diabetesfritt liv

Strategin anger hur och till vem vi ska kommunicera i våra 
satsningar.

• Vår kommunikationsstrategi för att få fler att förstå varför 
diabetes är viktigt.         Fler medlemmar och mer 
insamlade medel till forskningen.

• Rullas ut i organisationen under 2017



När diabetes griper tag är det för resten av livet

Vi tycker att alla ska få leva ett 
diabetesfritt liv. Genom att slå hål 
på myter, sprida kunskap, förenkla 
i vardagen och stödja forskningen 
gör vi livet med diabetes så 
rättvist och förenklat som möjligt.



Som medlem får du

Förmån Förmån sedan år

Livförsäkring 2016

Juridisk rådgivning 2015

Bo-kvarförsäkring 2014

Olycksfallsförsäkring 2012

Tidningen Allt om Diabetes Väl etablerad förmån

Engagemang i förening, Ung Diabetes Väl etablerad förmån

Söka medel från medlemsfonder Väl etablerad förmån

Råd och stöd i kontakter med sjukvården och myndigheter Väl etablerad förmån



Diabetesförbundets livförsäkring

• Unik

• Likvärdiga villkor som för andra livförsäkringar

• Positiv respons



Allt om Diabetes 

• Nytt namn, nytt utseende och 
form och delvis nytt innehåll 

• Innehåll även på diabetes.se

• Nominerad i 
kommunikationstävling



Ny webbplats

• Direktbetalning medlemskap

• Logga in 

• Responsiv (funkar i alla format)

• Modern

• Digitala gåvobevis (fonden)



Föreningarnas webbplatser

• Hämtar uppgifter automatiskt från 
medlemsregistret

• Samma möjligheter som tidigare

• Redaktörers inloggning knutet till 
medlemskapet

• Stöd till redaktörer
• CMS-guide
• YouTube klipp
• Webinar?



Satsning på diabetessyrror

• Erbjudande av gratis 
prenumeration på Allt om Diabetes

• Särskild satsning på SFSD:s
konferens

• Nästa steg: 
Material/information/erbjudande 
som underlättar för 
diabetessjuksköterskorna att 
konvertera nydebuterade till 
medlemmar.



Statsbidragsansökan

• Förutsättningar för engagemang

• Intäkt

• Verksamhet

• Påverkan



Pilotkampanj – ej betalande medlemmar

• 100 medlemmar som ej betalat in medlemsavgiften fick ett 
samtal med frågan om du ville stanna kvar i förbundet:

45 valde att stanna kvar

Två anledningar till att avsäga sitt medlemskap:

• Man anser att medlemskapet kostar mer än vad det ger.

• Man har för långt för att kunna delta på det lokala aktiviteterna



Hur många medlemmar har vi?

Antalet betalande medlemmar: 22 421 st (05-12-
2016)

Fördelning mellan våra olika medlemskategorier
• Med tidning 19 253 st
• Med tidning och talband 87 st
• Utan tidning 1 666 st
• Familjemedlem 1 417 st



Antalet medlemmar ökar!

12579 12536 12817

9078 8946 9025

21 813 21 646 22 007

0

5000

10000

15000

20000

25000

01-jan-14 01-jan-15 01-jan-16

Medlemstrend
Kvinnor Män Totalt Linjär (Totalt)



Hur ser fördelningen ut mellan typ-1 och typ-2?
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Vad krävs för ökat medlemsantal?

• En enhetlig organisation som pratar om samma saker, med en tydlig 
röst

• Ett ökat medlemsantal – ett gemensamt ansvar!



En effektiv och modern 
organisation

Ordning och reda

Målstyrning - nytt arbetssätt

Medlemstrend och kostnadseffektivitet

Intressepolitik: samordna och utveckla

Framtidsresan: brett internt strategiarbete

Ordning och reda

2013 2014 2015 2016



Föreningar - dialog och samordning 

• Ordförandemöte blev 
förbundskonferens

• Mål och funktion med 
regionkonferenser

• D20

Kansliet 
samordnar 

och bereder

förbundskonferens

Lokal/länsförening

FSregionkonferenser

D20



Diabetesfonden

• Forskningsperspektiv

• Samarbete med Molly Sandén

• Julkort

• Peter Jihdes bok

• KEB17



Arbetet och resan fortsätter

• Strategiska vägval för att möta 
omvärlden och framtiden
• Självklar påverkansaktör

• Potential att växa som 
medlemsorganisation

• Diabetesfrågorna engagerar 
många i samhället



4 viktiga framgångar som du kan ta med dig härifrån

• Medlemstrenden har vänt

• Politiker och kändisar kontaktar oss för samarbeten

• Livförsäkringen är ett exempel på våra unika medlemsförmåner

• Vi utvecklar dialog och samordning i länen som regionkonferenserna 
och D20


