Diabetesförbundets interna nyhetsbrev

Förbundsbladet nr 1, 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Thomas har ordet
Nomineringar till Riksstämma 27 januari
Uppstartsmöte D20
Diabetesfonden delar ut 26 miljoner under 2021
Föräldrarådet deltar i VAB-utredning
Årsmöten 2021 – Hålls digitalt
Vi firar insulinet 100 år!
Medlemsfonder för Huvudmedlemmar
Diabetesforum flyttat
Webbseminarium om typ 2-diabetes
Medlemsenkät 2021
Webbstatistik och webbkurs
Personalförändringar förbundskansliet
Ett nytt spännande år med Ung Diabetes

Thomas har ordet

1. Thomas har ordet
Kära förtroendevalda,
God fortsättning på 2021 som jag hoppas har börjat bra. Vi ser att det ljusnar på
många sätt, inte minst att vaccinet snart kommer till alla. Trots det kommer även
större delen av året att fortsätta präglas av digitala möten, detta gäller även
årsmötena som kommer att behöva hållas digitalt. Jag vet att det är en stor
utmaning för många, medan andra gjorde det redan förra året med goda resultat.
I år firar vi Insulinet 100 år – det är stort och viktigt. En påminnelse om att mycket
har förändrats, men också att mycket kan förändras. Det vi tar för givet idag,
kanske inte gäller imorgon. Därför tar vi det här jubileumsåret till att fira, men
också reflektera och fundera över vikten av att vi som förbund finns i framtiden
och står starka, tillsammans.
Med varma hälsningar,

Thomas Löfvenius, ordförande Diabetesförbundet

Verksamhetsinformation

2. Nomineringar till Riksstämma 27 januari
Alla medlemmar har rätt att nominera till förtroendeuppdrag för kommande
riksstämmoperiod. Detta ska göras före den 27 januari. Vem som kan nomineras
och hur det går till finns att läsa här:
Nominering till Riksstämman 2021 (diabetes.se).
Nästa deadline inför Riksstämman är den 27 februari då fördelning av ombud per
län ska vara kansliet tillhanda.
För frågor kring Riksstämman kontakta riksstamma@diabetes.se

3. Uppstartsmöte D20
Önskemål om att återuppta det mötesforum som tidigare benämnts D20 och som
omfattar Diabetesförbundets anslutna länsföreningar har funnits under en tid.
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att tillsammans med kansliet bjuda in till
ett digitalt ”Uppstarts-D20”.
Dels behöver vi tillsammans diskutera länsföreningarnas roll och uppdrag inom
Diabetesförbundet i god tid inför årets Riksstämma, dels hur länsföreningarnas
påverkansuppdrag påverkas av Sveriges nya regionindelning.
Mötet hålls torsdagen den 11 februari kl 15.00-17.00. Separat inbjudan till
ordföranden i Diabetesförbundets länsföreningar skickas under vecka 4.

4. Diabetesfonden delar ut 26 miljoner under 2021
Trots ett på flera sätt osäkert år kan Diabetesfonden dela ut hela 26 miljoner
kronor i ändamålsanslag inför 2021. Av anslaget kommer 20,5 miljoner att
forskning och 5,5 miljoner delas ut särskilt till projekt som omfattar
kunskapsspridning och utbildningsinsatser i diabetes.
- Hela 55 forskningsprojekt kommer 2021 att ta del av forskningsanslaget på
20,5 miljoner, såväl rekommenderade som nya, säger Anna Stigsdotter Jansson,
ordförande i Diabetesfonden.
Pandemin, där diabetes initialt identifierades som riskfaktor för covid, har än mer
tydliggjort betydelsen av utbildnings- och kunskapshöjande insatser kring

diabetes. Diabetesfonden har därför, bland annat till följd av läget, valt att göra
en särskild projektsatsning till dessa ändamål under en kommande treårsperiod
genom Diabetesförbundet.
- Förutom de 55 forskningsprojekten som vi stöttar kommer vi också att kunna
satsa mer långsiktigt på att höja kunskapsnivån om diabetes till allmänheten och
riktade grupper, det känns både viktigt och roligt, menar Anna Stigsdotter
Jansson.
Frågor & svar anslag Diabetesfonden 2021
Beviljade projekt 2021

5. Föräldrarådet deltar i VAB-utredning
Regeringen fattade i november beslut om att se över den tillfälliga
föräldrapenningen (VAB). Utredningen ska redovisas till Socialdepartementet
senast den 31 maj 2022.
En delredovisning ska lämnas redan i maj 2021. Delredovisningen gäller
uppdraget att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig
föräldrapenning för att stödja exempelvis skolpersonal i den egenvård som barn
med kroniska sjukdomar kan behöva.
Diabetesförbundet har i samband med det tillfrågats av Socialstyrelsen att
medverka i intervju kring den pågående utredningen samt medverka i
utredningen om anhöriga till barn med funktionsnedsättning/långvarig sjukdom,
genom representanter från vårt Föräldraråd.
Föräldrarådet arbetar just nu också med frågorna kring diabeteskonsulenter och
IVO’s utvärdering av omvårdnadsbidraget. En förstudie ska vara klar i september
och Föräldrarådet har direktkontakt med utredaren på IVO.
Allt om Diabetes nr 2 som kommer i april har tema som berör föräldrars vardag och
svårigheter i att få stöd och bidrag.
Föräldarrådet består av: Emma Skepp, Anna-Karin Gustavsson, Anna Manell, Irene
Lammela, Anna Forsberg och Mickael Wicktröm.
Mer information om Föräldrarådet hittar du på vår hemsida: Föräldrarådet
(diabetes.se)

6. Årsmöten 2021 – Hålls digitalt

Vi har en utmaning framför oss att kunna genomföra 2021 års årsmöten med
tanke på pandemin och de regler som gäller för möten. Tyvärr har Socialstyrelsen,
som ansvarar för statsbidraget, inte gjort några undantag varken för år 2020 eller
2021 för när årsmöteshandlingarna behöver vara inne vilket gör att de regler som
står i Diabetesförbundets stadgar är de som gäller tills eventuellt något annat
meddelas.
Sveriges Regering har utfärdat begränsningar vad gäller antal deltagare vid
sammankomster vilket gör att digitala möten blir ett allt viktigare alternativ till
fysiska möten. På hemsidan finns tips på olika digitala mötessystem: Inför
årsmöte (diabetes.se)
Vad gäller lokalförening skall årsmöte hållas senast 31 mars och handlingar vara
inskickade till förbundskansliet senast 30 april. (§20)
Vad gäller länsförening skall årsmöte hållas senast 30 april och handlingar vara
inskickade till förbundskansliet senast 31 maj. (§25)
I år har vi valt att inte skicka ut årsmöteshandlingarna per brev. Samtliga
handlingar finns att hämta på Diabetesförbundets hemsida:
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/inforarsmote/
Är det någon som ändå vill ha handlingarna skickade per brev så hör av er till
tomas.paulsson@diabetes.se

7. Vi firar insulinet 100 år
I år är det 100 år sedan man startade en effektiv insulinbehandling. Detta ska vi
naturligtvis fira under hela året. Nästa nummer av Allt om Diabetes är ett
specialnummer tillägnat insulinet och vi kommer att på olika sätt uppmärksamma
det även i våra digitala kanaler.
Vi vill gärna ha hjälp av er som följer oss på instagram och Facebook - använd
#insulinet100år när ni berättar om insulinet i er vardag, aktiviteter i föreningen
eller annat som är kopplat till ämnet.
På hemsidan Insulinet 100 år (diabetes.se) kommer vi att fylla på med historier,
anekdoter från förr, forskningsresultat med mera. Naturligtvis så uppmärksammar
även vår internationella organisation IDF temat Insulinet 100 år under 2021 och
på årets Världsdiabetesdag.

8. Medlemsfonder för Huvudmedlemmar

Under året som gått har vi sett över ansökningsförfarandet till
Diabetesförbundets medlemsfonder. Syftet har varit att förtydliga reglerna för
vem och på vilket sätt man kan ansöka om stöd. I samband med detta har vi också
gjort tolkningen att möjligheten att ansöka om stöd från medlemsfonderna ska
ses som en medlemsförmån som omfattas av det Huvudmedlemskap. Tolkningen
utgår ifrån det Riksstämmobeslut om huvudmedlemskap som fattades på
Riksstämman 2018.
Beslutet har, trots informationsinsatser från oss, inte uppfattats som tydligt och
skapat viss kritik från dem som fått avslag på grund av att supportmedlemskapet
inte omfattar denna förmån. Förbundsstyrelsen och kansliet kommer därför, i
samband med att vi öppnar möjligheten att ansöka till medlemsfonderna under
2021, att se över hur vi ytterligare kan tydliggöra vad som gäller inför nästa
ansökningsomgång.

9. Diabetesforum flyttat
Diabetesforum 2021 har på grund av rådande restriktioner valt att flytta det
fysiska mötet till december 2021. Däremot kommer man att genomföra ett
digitalt möte den 15 april. Mer information och anmälan finns här: Nationellt
Diabetesmöte och Diabetesforum 2021 – Två unika diabetesmöten-ett digitalt
och ett fysiskt Svenska Mässan Göteborg

10. Webbseminarium om typ 2-diabetes
Den 2 februari kl. 17.00 hålls ett digitalt webbseminarium om typ 2-diabetes med
Lena Insulander, sakkunnig diabetessjuksköterska på Diabetesförbundet.
Anmälan till seminariet görs senast den 1 februari – om man inte har möjlighet att
närvara kommer seminariet att finnas tillgängligt på Diabetesförbundets
youtubekanal i efterhand.
Anmälan dig här: https://www.diabetes.se/medlem/anmalan-webbseminarium/

11. Medlemsenkät 2021
Under februari genomför Diabetesförbundet en medlemsundersökning i form av
en enkät där vi undersöker vad våra medlemmar tycker att vi gör bra och vad vi
kan göra bättre. Detta är en chans för våra medlemmar att göra sin röst hörd
samtidigt som det ger oss ett underlag till förbättring, därför är det viktigt att så
många medlemmar som möjligt fyller i enkäten.

Enkäten skickas ut till alla medlemmar som vi har en e-postadress till. Vill du bidra
genom att delta i enkäten, men vet med dig att du inte har registrerat din epostadress, kan du göra detta på länken nedan. Vi behöver få in din e-post senast
på måndag 25 januari för att hinna registrera adressen i tid.
Registrera din e-post (diabetes.se)

12. Webbstatistik och webbkurs
Vi har tagit fram besöksunderlag för alla föreningars webbsidor på diabetes.se för
året 2020. Detta för att ge er en bild över hur välbesökta era sidor är och ge er ett
underlag för att planera hur mycket kraft och tid ni vill lägga på att arbeta med
sidan.
Statistiken visar antalet visningar och antalet unika visningar på er förenings
förstasida. Förutom er förstasida kan ni ha fler sidor, till exempel en kalender och
olika kalenderhändelser. Dessa sidor har också visningar, och det kan till och med
vara så att ni har en sida som har fler visningar än er förstasida, men anledningen
till att vi valt att samla statistik på era förstasidor är att alla föreningar har en
sådan och det ger oss ett enhetligt underlag.
Under våren kommer vi att anordna en webbkurs för föreningarna. Kursen
kommer rikta sig till den personen i föreningen som har hemsideansvar och ge en
grund i hur ni kan uppdatera er webbsida. Mer information och anmälan kommer
att komma när det närmar sig.
Är ni intresserade av att ta del av besöksstatistiken för er sida kan ni ladda ner
den här: Besöksstatistik föreningar

13. Personalförändringar förbundskansliet
Susanne Möllberg - börjar 15 januari för att från och med 22 februari vikariera
för Hanna Söderman som ekonomichef under hennes föräldraledighet.
Petra Rizvi – fortsätter från 1 januari som tillsvidareanställd i rollen som ansvarig
kommunikation & insamling.
Emmy Andersson - jurist med ansvar för testamentesfrågor, deltidsanställd.
Lena Insulander - fortsätter som sakkunnig vårdfrågor under 2021,
deltidsanställd.
Elin Sandström - ny sakkunnig ungfrågor. Utvecklar ungverksamheten på
kansliet och stöttar Ung Diabetes, deltidsanställd.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på förbundskansliet: Medarbetare kansli
(diabetes.se)

Ung Diabetes

14. Ett nytt spännande år med Ung Diabetes
År 2021 har ringt in och det betyder att vi har ett nytt spännande år framför oss! I
Ung Diabetes är vi många nya rådsmedlemmar som med ett stort engagemang tar
sig an nya utmaningar för att vara ett aktivt råd med aktiviteter och stöd för våra
medlemmar.
Vi tackar Elin Sandström, My Huotarinen, Anton Olsson, Greta Ehlers, Klara
Eriksson, Ida Lövgren och Ida Lindstén för ert fantastiska driv i diabetesfrågor
under er tid i rådet och hälsar samtidigt Amanda Rydén, Angelika Källström, Wilma
Lindquist, Jennifa Redin, Evelina Andersson och Louise Granlund varmt välkomna!
Alexander Storme är kvar som aktivitetsansvarig och Lovisa Hjalmarsson är ny
ordförande. Ni kan just nu lära känna nya som kvarsittande rådsmedlemmar på
Ung Diabetes Instagram (@ungdiabetessverige) samt läsa om oss på hemsidan:
https://www.diabetes.se/ungdiabetes/om-oss/ung-diabetes-rad/
Under 2021 har Ung Diabetes redan nu massa spännande projekt på gång. Bland
annat släpps det under våren en dokumentär om hur det är att leva med typ 1diabetes. Vi kommer att få följa med när Ung Diabetes tillsammans med 30
personer med typ 1 diabetes besteg Kebnekaise 2017 (#keb17) i syfte om att
visa att ingenting är omöjligt trots en diabetesdiagnos. Så håll er uppdaterade på
våra sociala medier så att ni inte missar denna spännande nyhet!
Det planeras också för ett ungdomsläger respektive vuxenläger i år! Även om det i
nuläget är oklart över om dessa kommer att gå att utföra i fysisk form, så arbetar
vi för fullt med planering med andra alternativ. Att vi kommer anordna någon form
av aktivitet, fysiska eller digitala, är klart då vi anser att det är viktigt att skapa
dessa mötesplatser för våra medlemmar. Den årliga projekthelgen
Diabetesprojektet går av stapeln i höst. Där får du som har en projektidé med
diabeteskoppling verktyg och möjligheter till att förverkliga idén. Håll även utkik
för uppdatering kring detta!
Året har bara börjat, men som ni märker har Ung Diabetes redan nu många projekt
och planer för 2021. Vi hoppas såklart att just Du vill följa oss och vara en del av
dessa!

Lovisa Hjalmarsson, ordförande Ung Diabetes

