
 

 

   Aalborg, den 26.09.2019 

Bestyrelsesmøde 

Diabetesforeningen Regionsudvalg Nordjylland 

Dato & Tid:  Onsdag 25.09.2019, kl 17:00 

Sted:  Gasværksvej 26, 9000 Aalborg 

Deltagere:  HNi, DRa, TBr, HTh, SJø, SBH 

Fraværende:  

Dagsorden: 

1. Erfaringer fra landdelsmødet 

2. Læsø 

3. Kommende ERFA-arrangement i regionen 

4. Evt 

5. Næste møde 

 
Pkt. Referat 

1. Stedet – fantatisk, men en mindre udfordring mht til transport 
Workshop 

• politik: god og inspirerende 

• rekruttering: få forventningsafstemt når man finder nye 

• håndbold: få fat i DH som arrangerer/aftaler med lokal håndbold-klub 
2. HNi/SJø to på tur 

2 deltagere mødte frem 
Postomdelte breve var ikke kommet frem i tide 
Forud for næste forsøg, sendes brevene ca 1 mnd før mødet. 
SBH anbefaler indlæg i FB-siden ”Læsø i mit hjerte” – SBH fremstiller et forslag 
Indrykning i kalenderen anbefales idet dette kan deles 

3. Mulige emner: 
- nyt CRM system, nyhedsbrev og kalenderen 
- ny netbank fra Dansk Bank 
- brug af FB 
- ERFA på tværs 

 
Netbank udfordring bedes forsøgt at få dækket via Danske Bank 
 
ERFA – hvad menes med ERFA / f.eks. tidligere lego-kursus har været inspirerende om end lidt 
grænseoverskridende 
Samskabelse har været brugt i FRH som en måde at få forskellige patient-foreninger til at arbejde 
sammen. 
DRa får til opgave at definere en proces/kursusoplæg udfra følgende ideer: 

- Hver deltager bringer 1-3 emner som man selv finder at være en udfordring 
- Deltagerne kan deles i grupper på tværs af lokalforeninger 
- Spm om hver LF vælger deres fælles udfordringer eller alle udfordringer kategoriseres af 

gruppedeltagerne- alternativt ”sælg” egne udfordringer til de øvrige gruppemedlemmer 
- Diskussion om løsningsmodeller til de enkelte udfordringer 



 

 

- Alle skal have mulighed for at komme til orde og fortælle hvad der betyder noget for en 
selv. 

 
ERFA-tema kan lægges sammen med intro til FB 
Efter HK har introduceret det nye CRM i foråret 2020, forventes planlagt en lokal workshop for 
træning heri, incl. nyhedsbrev og kalenderen 
 
Mulige mødesteder 

- Trekanten hvis med IT 
- Ældresagen, Nørresundby uden IT 
- Evt. FOA IT-lokaler TBr undersøger 

4. FRH har mulig problem med henvisning til Rehab.kurser. SJø tjekker op med læger, 
sundhedscentre o.lign. hvorfor der ikke henvises, og evt. løsningsmodeller. Evt fremsendes 
problemstilling til HNI,HTh som medtager dette på kommende møde i det Regionale Diab-udvalg. 

5. 09. jan 2020 

 


