
1  Sådan afholder I en paneldebat 
 

 

1) Find tid og sted 

Fastlæg et tidspunkt og sted for debatten tidligt i processen, da politikernes og kandidaternes kalen-

dere typisk er travle op til et valg.  

 

I kan overveje at afholde paneldebatten et sted i kommunen, hvor de gør en særlig forskel for men-

nesker med diabetes. Det kunne for eksempel være i det kommunale Sundhedscenter eller Steno Dia-

betes Center. 

 

2) Inviter lokale kandidater 

Husk at invitere kandidater, der repræsenterer begge politiske fløje. I kan også tænke over, om nogle 

kandidater er særligt relevante at invitere, for eksempel på grund af deres mærkesager, interesse for 

diabetes eller politiske område i kommunen.  

 

Når I inviterer lokale kandidater til panelet, så husk at informere om debattens tema(er), format samt 

hvilke lokale kandidater I ellers har inviteret. 

 

3) Forbered programmet 

Ud over de lokale kandidater, er det også en god idé at invitere en moderator/ordstyrer til at lede de-

batten, så alle får taletid, så der bliver stillet uddybende spørgsmål, og så deltagerne inddrages. Chef-

redaktøren eller journalisten fra den lokale avis kan være en oplagt moderator, da de er vant til at in-

terviewe og stille kritiske spørgsmål. På denne måde får I også inddraget den lokale presse i jeres ar-

rangement.  

 

Tema(erne) for debatten skal være fastlagt på forhånd, og til hvert tema kan det være en god idé 

også at have fastlagt nogle spørgsmål til panelet, som man ønsker, at kandidaterne kommer omkring 

og tager politisk stilling til. Inden debatten skal moderatoren briefes om det fastlagte tema og formå-

let med debatten. Tema(erne) og spørgsmålene kan med fordel tage udgangspunkt i Diabetesforenin-

gens to politiske mærkesager ved kommunalvalget: Lige og bedre adgang til ny diabetesteknologi 
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Ved en paneldebat inviteres en række politikere til at danne panel og debattere et 
udvalgt emne, hvortil deltagerne kan stille uddybende spørgsmål. Paneldebatter er 
en oplagt mulighed for politikerne til at positionere sig selv under valgkampen.  
 
Fordelen ved en paneldebat er, at man kan få de lokale politikere til at debattere og 
svare på spørgsmål om diabetesrelevante problemstillinger i kommunen.  
 
Nedenfor er der nogle skridt til planlægningen af en god paneldebat. 
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og/eller undervisning i diabetes og hjælp til kost og motion, som kan findes her: Regional- og kommu-

nalvalg 2021 (diabetes.dk) 

 

Eksempler på spørgsmål til panelet kunne være: 

- Hvad skal der til, for at vores kommune kan komme op på samme bevillingsgrad af sensorba-

serede glukosemålere som sammenlignelige kommuner?  

- Hvordan sikrer vi tidlig opsporing af borgere med prædiabetes og udiagnosticeret type 2-dia-

betes, før de udvikler type 2-diabetes eller følgesygdomme?  

- Hvordan sikrer vi, at flere mennesker med type 2-diabetes får hjælp til kost og motion? 

- Hvordan får vi en bedre brobygning i overgangen fra kommunale forløb til det lokale for-

eningsliv?  

Husk også at afsætte tid i programmet til spørgsmål fra salen. Det er en god måde både at engagere 

sit publikum samt at få skabt et talerør for de borgere, der lever med udfordringerne med et liv med 

diabetes.  

 

4) Inviter deltagere og annoncer paneldebatten 

For at gøre opmærksom på jeres arrangement, er der flere ting, I kan gøre: 

- Skriv en pressemeddelelse, og send den til lokale medier (vi har lavet en guide til debat med 

gode råd til at skrive en pressemeddelelse, som kan findes på Regional- og kommunalvalg 

2021 (diabetes.dk)).  

- Informerer Diabetesforeningens hovedkontor, så vi kan dele arrangementet på hjemmesiden 

og på sociale medier. 

- Kontakte DH’s lokalafdeling for at få dem til at deltage og hjælpe med at informere om arran-

gementet i deres netværk.  

- Lave et event på Facebook, og del det fra jeres egen side. I kan ligeledes bede paneldelta-

gerne om at dele eventet på deres side. Eventet kan også deles i lokale facebookgrupper.  

- Hænge plakater op relevante steder i kommunen, eksempelvis i Sundhedscenteret, i børnenes 

fodboldklub, på apoteket eller Steno Diabetes Center. 

- Få den lokale presse til at omtale arrangementet. 

5) Praktiske forberedelser 

Kom i god tid på dagen og sørg for at sætte stole og borde op. Husk at sørge for navneskilte og vand 

til paneldeltagerne. Hvis der skal bruges mikrofoner og lyd, så husk at afprøve det forinden. 

 

Hvis I gerne vil servere mad og/eller drikkevarer, så husk at bestille det nogle dage forinden. 

 

6) Opfølgning 

Efter debatten kan I med fordel sende en opfølgningsmail til kandidaterne og sige tak for en god de-

bat, og fordi de tog sig tid til at deltage. I mailen kan I også sende noget skriftligt materiale om de 

drøftede politiske temaer. Det kan for eksempel være de notater, som hovedkontoret har udarbejdet 

om lige og bedre adgang til ny diabetesteknologi og/eller undervisning i diabetes og hjælp til kost og 

motion, hvis I har drøftet dette samt en kort opsummering af pointer fra dagen. Notater om Diabetes-

foreningens mærkesager findes her: Regional- og kommunalvalg 2021 (diabetes.dk) 

 

 

RIGTIG GOD FORNØJELSE! 
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