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Forældre udtrykker 
om grupperne, at det er 
rart at dele bekymringer 

med andre i samme 
situation

Forældre udtrykker,
at det er rart for deres 
børn at opleve, hvordan 
andre børn lever med 

diabetes

Vil du blive medlem?

Diabetesforeningen

diabetes.dk/blivmedlem
Meld dig ind i dag på

eller ring på telefon 66 12 90 06

Diabetesforeningen
Stationsparken 24, st.tv. 

2600 Glostrup
Telefon 66 12 90 06

info@diabetes.dk

arbejder på at sikre et godt liv for mennesker med  
diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse  
og helbredelse, og vi taler din sag over for  
landets politikere. 

SOM MEDLEM FÅR DU:

• Adgang til foredrag, kurser og oplevelser 
   med ligesindede

• Medlemsbladet Diabetes fire gange om året

• Gode tilbud på flotte kogebøger, motionsredskaber  
 og mange andre rabatter på netbutik.diabetes.dk

• Diabetesrådgiverne – et panel af socialrådgivere,  
 diætister, sygeplejerske og frivillige, der selv har  
 erfaring med livet med diabetes, og som kan 
 hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål    

• Rabatter på forsikringer, bl.a. pumpeforsikring  
 og udvidet dækning på ulykkesforsikringen.

 Læs mere på 
 diabetes.dk/ 
 medlemsfordele

BLIV EN DEL AF ET 
STÆRKT  

FÆLLESSKAB
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Har I lyst til at møde  
andre familier, der har  
et barn med diabetes? 

Fællesskab, følgeskab, livgivende  
aktiviteter og erfaringsudveksling for børn 
med type 1-diabetes og deres familier. 

Diabetesforeningen har en børnefamiliegruppe i hver 
region for familier, der har børn med diabetes. 

Børnefamiliegrupperne arrangerer foredrag, aktiviteter og 
netværk for børn, for børnefamilier og deres pårørende. 
Det kan være bowling, jule- eller sommerfest, grillaftener 
og meget andet. Derudover kan børnefamiliegrupperne 
også samarbejde med ambulatorier.

Som diabetesfamilie kan det være rart at mødes med 
andre familier, som kender til diabetes relaterede  
udfordringer med skole, kammerater, fritidsaktiviteter 
eller bare det at være barn med diabetes. Som forældre 
kan I finde støtte, styrke og inspiration i hinandens erfa-
ringer, mens børnene har mulighed for at lege med andre, 
som også måler blodsukker, sammenligne pumpe og vejer 
deres mad.

Er jeres barn nydiagnosticeret giver børnefamilie-
grupperne jer mulighed for at blive mødt af ligesindede 
med en helt særlig forståelse for jeres situation. 

Lyder børnefamiliegrupperne  
som noget for dig og din familie?  

 Find din børnefamiliegruppe på diabetes.dk  
eller på Facebook. 

Vi passer på dine personoplysninger. 
  Læs mere på diabetes.dk/privatlivspolitik 

BORNHOLM

Region Nordjylland
Mail: barnnordjylland@diabetes.dk
Facebookgruppe: 
Børnefamiliegruppen Nordjylland

Region Syddanmark
Mail: barnsyddanmark@diabetes.dk
Facebookgruppe: 
Børnefamilegruppen Region Syddanmark

Region Midtjylland
Mail: barnmidtjylland@diabetes.dk
Facebookgruppe: 
Børnefamiliegruppen Region Midtjylland

Region Sjælland 
Mail: barnsjaelland@diabetes.dk
Facebookgruppe: 
Børnefamiliegruppen Sjælland

Region Hovedstaden
og Bornholm 
Mail: barnhovedstaden@diabetes.dk  
Facebookgruppe: 
Børnefamiliegruppen Region Hovedstaden

 


