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Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Fredag 15. maj 2020, kl. 16.00-20.00 

Sted: Videomøde via Microsoft Teams 

________________________________________________________________________________________ 

 

Tilstede: Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Mette David Jensen, Henning 

Thygesen, David Rasmussen, Malene Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Per Jensen og Sophie 
Hindkjær. 

 
Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Anne Sander, Tanja Thybo, Helen 

Heidemann og Gitte Lippert (referent). 

 

________________________________________________________________________________________ 

Ekstra punkt - Godkendelse af årsrapport 2019 - beslutning 

________________________________________________________________________________________ 

På HB-mødet 4. marts 2020 blev årsrapport 2019 fremlagt af statsaut. revisor Mikael Johansen, PwC, og taget 
til efterretning. 

Da Hovedbestyrelsens fysiske møde 15. maj blev erstattet af et virtuelt HB-møde havde revisionen bedt om 

en officiel godkendelse af regnskabet, der blev ført til referat. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte officielt Diabetesforeningens årsregnskab 2019. Regnskabet underskrives 

elektronisk via Penneo. 
 

Bilag:  

Årsrapport 2019. 
Revisionsprotokollat. 

Tiltrædelsesprotokollat. 
Årsrapport for Aksel Kastrup Nielsen legat. 

 

________________________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden (kl. 16.00-16.05) 

________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde (kl. 16.00-16.10) 

________________________________________________________________________________________ 

Referat af møde i Hovedbestyrelsen 4. marts 2020 blev udsendt 9. marts og godkendt 17. marts 2020 uden 

bemærkninger. Der blev dog udtrykt fælles bekymring om foreningens økonomi på grund af Corona-krisens 
påvirkning. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
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________________________________________________________________________________________ 

3. Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 16.10-16.15) 

________________________________________________________________________________________ 

Formandskabet havde møde 29. april 2020.  
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 
Referat af Formandskabsmøde 29. april 2020. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

4. COVID-19 situationen (kl. 16.15-16.35) – orientering og drøftelse 

_________________________________________________________________________________________ 

Den aktuelle situation med COVID-19 har krævet drastiske ændringer på hovedkontoret og aflysning af 

arrangementer i det frivillige bagland til og med den 15. august. 

Hovedkontoret sendte dagen efter statsministerens pressemøde onsdag d. 11. marts alle medarbejdere hjem 

på hjemmearbejde med det nødvendige it-udstyr. En gradvis åbning af hovedkontoret er iværksat fra den 20. 

april frem til den 11. maj, hvor medarbejdere kan komme ind på kontoret i forskudte hold. 
 

Kommunikation og rådgivning  
Diabetesforeningen prioriterer kommunikation og rådgivning omkring corona som noget af det allervigtigste i 

denne tid. Vurderingen er, at foreningen netop nu skal vise sin berettigelse og sit værd gennem kvalificeret 

og hurtig kommunikation om, hvordan man forholder sig med diabetes tilhørende en risikogruppe. 

Diabetesforeningen har oprettet siden diabetes.dk/coronavirus med løbende opdateringer af de væsentligste 

retningslinjer – kvalificeret med en diabetesvinkel. Ligeledes er åbningstiden i rådgivningen udvidet til også at 

rumme onsdage og aftenvagter, grundet stigende antal henvendelser pga. COVID-19.  

Der har løbende været kontakt til Sundhedsstyrelsen om fortolkning af og videreformidling af nye meldinger. 

Senest har hovedkontoret skrevet brev til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, hvor vi efterspørger 

en præcisering af risikogrupper for COVID-19, så personer med diabetes og andre med kroniske sygdomme 
ikke er i tvivl om, hvorvidt det er sikkert for dem at tage på arbejde i takt med at samfundet åbner 

op.  Ligeledes har vi samarbejdet med Danske Handicaporganisationer om muligheder for at opnå 
lønkompensation for de virksomheder, der lader personer med diabetes blive hjemme. 

 

Arrangementer og frivillige 
En række arrangementer er ændret, aflyst eller udkast. Det gælder bl.a. repræsentantskabsmøde/ 

delegeretmøde, Nordisk Møde, Rådsmøde, Folkemøde mv.  

Efter påske er der indgået samarbejde med Center for Aktiv Sundhed om koncept, så frivillige aktivitetsledere 
og motivationsgruppeinstruktører kan tilbyde motion inden for sundhedsmæssige forsvarlige rammer. Dertil 

mødes deltagerne i mentorordningerne og nogle bestyrelser virtuelt i stedet for fysisk i denne tid. 
Hovedkontoret har ringet til alle formænd omkring påske for at høre, hvordan det går i coronakrisen efter 

aflysning af fysiske aktiviteter og møder, hvilket har været værdsat. 

Foreningens økonomi 
Af efterfølgende punkt vil det fremgå, hvordan foreningens økonomi også vil blive påvirket af COVID-19, og 
hvilke tiltag, vi har gjort i den forbindelse.  
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Drøftelser: 
 

Fastholdes åbningsdatoen 15. august 2020? 
Et par golfklubber har forespurgt til muligheden for at afholde arrangementer primo august. 

Åbnes der op tidligere fra myndighedernes side, bør vi se på det sikkerhedsmæssige igen. 

Vi kan lade det være op til den enkelte diabetiker, om de har lyst til at deltage på de givne vilkår. 
 

Generelt holder mange frivillige sommerferie fra midt juni til midt august, og ud fra et forsigtighedsprincip 
skal vi gå et skridt længere end andre. Det vurderes, at vi forholdsvist hurtigt kan igangsætte frivilligarbejdet 

igen, men giver det mening for en 14 dages periode. 
 

Hjælp til digitale møder 

Opfordring til, at lokalforeningerne i løbet af juni måned afholder interne digitale møder med henblik på 
planlægning af efteråret, inden der åbnes op. Digitale værktøjer til disse møder er tidligere omtalt i 

FrivilligNyt, og dette gentages. 
 

Gadesalget genoptages 

Som nævnt i seneste nyhedsbrev er gadesalget af skrabelodder genoptaget. Indtil videre involveres de 
frivillige ikke, og der er udelukkende fokus på klubber og skoler til gadesalg. 

 
Overvægt og Covid-19 

Diabetesforeningen har kommunikeret herom – både som nyhed og på vores corona-site 
Hovedkontoret arbejder på et positionspapir. 

 

Kommunikation til ikke-digitale medlemmer 
Det er en sårbar gruppe, og der kan rækkes ud til disse via medlemsbladet, artikler i Helse, P4 m.m. 

Foreningens rådgivning er ligeledes let at kontakte. 
 

Delegeretmøde 13. september 2020 

Hovedbestyrelsen drøftede det kommende Delegeretmøde og den risiko, der er ved et fysisk møde og en 
sårbar deltagerkreds. 

Hovedbestyrelsen foretrækker et fysisk møde. Det er vigtigt, at få baglandet med i diskussionerne om 
strategien, og mødet kan eventuelt gennemføres med færre deltagere, så vi kan sikre en god afstand. 

Der var enighed om at se tiden an indtil næste HB-møde i juni, hvorefter der skal træffes en endelig 

beslutning. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen drøftede den aktuelle situation med COVID-19 og roste kommunikationen fra 

hovedkontoret.  
Hovedkontoret kommer med oplæg til plan A og B til næste HB-møde til brug for bestyrelsens endelige 

beslutning om et fysisk delegeret/regionsmøder medio september. 

 
Bilag: 

Kommunikation om Corona. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Økonomi (kl. 16.35-16.50) - status  

_________________________________________________________________________________________ 

Peer Steensbro gav en kort status på tallene fra 1. kvartal 2020, herunder status på den aktuelle COVID-19’s 

betydning for foreningens økonomiske situation. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
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Bilag: 

Afrapportering 1. kvartal 2020. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
6. Digitalt ekstraordinært repræsentantskabsmøde (kl. 16.50-17.15) – orientering/beslutning 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen godkendte via mailhøring den 30. marts 2020 oplægget til et nyt koncept for afholdelse af 
foreningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde hen over en 2-ugers periode frem til den 29. maj. 

Desuden godkendte Hovedbestyrelsen at udskyde Delegeretmødet til efteråret og kombinere det med 
efterårets regionsmøder/landsdelsmøder.  

 

  
Praktik og tidslinje 

 
Primo maj  
Videooptagelser (2 stk.) af formand og adm. direktør, som hver især præsenterer hhv. årsberetning og 
årsregnskab ud fra en PowerPoint præsentation. 

 

Den 1. maj 
Forventet levering og test af nyt subsite, herunder færdiggørelse af velkomsttekst, brugervejledninger mv. 

  
Uge 20, medio maj senest 
Årsberetning, årsregnskab inkl. videoer samt kandidat/-er til formandsposten uploades elektronisk via log-in, 

således alle deltagere får adgang. 
Mødematerialer fremsendes efter ønske pr. brev til de delegerede: Årsberetning, årsregnskab og kandidat/-er 

til formandsposten. 
 
Den 15.-22. maj: Q&A 
De delegerede har mulighed for elektronisk at fremkomme med kommentarer og stille spørgsmål med 

efterfølgende svar fra HB. Alle kan læse både kommentarer, spørgsmål og svar. 

  
Den 25.-29. maj:  
Godkendelse og valg. 
 

Drøftelser: 

Diabetesforeningen digitale repræsentantskabsmøde er gået i luften i dag. Det har krævet et stort arbejde af 
hovedkontoret at lancere et helt nyt site. Af sikkerhedsmæssige hensyn er stemmetællingen lagt ud af huset 

til firmaet Rambøll.  
Både Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen afvikler deres generalforsamlinger digitalt i år. Der er aftalt 

en efterfølgende erfaringsudveksling med begge foreninger. 

 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  

Q & A – digitalt Repræsentantskabsmøde. 
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_________________________________________________________________________________________ 

7. HB- seminar 28. og. 29. august 2020 (kl. 17.15-17.35) - drøftelse 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte, om de ønsker at fastholde afvikling af HB-seminar ultimo august set i 

lyset af den aktuelle situation med COVID-19.  
 

Hovedkontoret har lavet skitse til program med afsæt i Hovedbestyrelsens tidligere ønsker og aktuelle større 
sager, som drøftes før programmet endeligt færdiggøres. 

 

Dag 1: 

• Status på Diabetesforeningens økonomi – herunder hvad kommer COVID-19 krisen til at betyde for 
Diabetesforeningens økonomi? 

Drøftelse af foreningens investeringsstrategi med tilhørende scenarier for åbning af foreningens 
aktiviteter i august og fortsat lukning resten af 2020. 

 

• Årlig status på bundne arvemidler og plan for anvendelse – oplæg til 4-årig forskningsstrategi 

 

• Medlemsstatus – hvordan vi rekrutterer og fastholder?  
 

Dag 2:  

• Kort ”Brush up” fra sidste års bestyrelseskursus (1-2 timer) 
 

• Strategidrøftelser med et indledende oplæg fra ekstern konsulent (ca. 5-6 timer) 

 

Hovedkontoret er i dialog med firmaet Implement og anbefaler, at de vælges til at hjælpe os godt i gang med 
strategiprocessen. 

 
Sted: Der findes et mindre sted for afholdelse med mulighed for at sidde med afstand. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen ønskede at fastholde HB-seminaret i dagene 28.-29. august 2020 og godkendte det 

foreløbige program med eksterne oplæg. 
Hovedkontoret finder et mindre sted for afholdelse med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ift. corona. 

 
Bilag: 

Ingen. 

 

________________________________________________________________________________________ 

8. Ny procesplan strategi 2022-2025 (kl. 17.35-17.50) - beslutning 

________________________________________________________________________________________ 

På grund af den aktuelle situation med COVID-19 er en række møder aflyst og flyttet til efteråret. 
Det har betydet, at vi har været nødt til at ændre procesplanen vedr. involvering i det forberedende arbejde 

med ny strategi 2022-2025.  
 

I vedhæftede bilag er udarbejdet en opdateret procesplan. 
 

Ændringerne betyder, at følgende møder vil blive anvendt til den ønskede evaluering i efteråret - og at den 

endelige formulering af strategien skubbes en smule til primo 2021: 
 

• HB-seminar 28.- 29. august  
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• Møde med Diabetesrådet primo september 

 

• Regionsmøder som landsmøde/kombineret med Delegeretmøde søndag 13. september på Odeon. 
 

Såfremt vi risikerer, at COVID-19 fortsat huserer ind i efteråret, kan vi igen blive nødt til at aflyse møder. 
Derfor arbejdes der i skrivende stund også med en plan B, hvor involvering i strategiarbejdet alene bliver 

digitalt.  
 

Drøftelse: 

Hovedkontoret foreslog, at der på HB-mødet i juni blev en præsentation af model for digital inddragelse ved 
firmaet Implement.  

Hovedbestyrelsen drøftede mulighederne for inddragelse af Diabetesrådet – og gerne et fysisk møde om 
muligt. 

Der er planlagt et fysisk møde i Diabetesrådet til september, hvor de skal drøfte input til strategien. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte den reviderede procesplan for strategi 2022-2025.  
Hovedkontoret ser på mulighederne for et fysisk møde med Diabetesrådet. 

 

Bilag: 
Revideret procesplan. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

9. Proces vedr. ansættelse af ny direktør, herunder valg af bureau (kl. 18.05-18.40) – 
drøftelse/beslutning  

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen drøftede de fire tilbud og besluttede, at alle fire skal præsentere deres tilbud.  
Hovedkontoret kommer tilbage med oplæg på datoer og afvikling af mødet, der eventuelt kan kombineres 

med HB-mødet 16. juni. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

10. Fokusområder ift. foreningens frivillige (kl. 18.40-19.15) - opfølgning 

_________________________________________________________________________________________ 

På Hovedbestyrelsens møde den 4. marts 2020 blev det drøftet, hvordan det kan blive nemmere at være 

frivillig i Diabetesforeningen. I bilag fremgår forslag fra frivillige, ideer fra Hovedbestyrelsen samt 

hovedkontorets vurdering af muligheder for at implementere disse. 
 

I gennemgang af forslag, jf. bilag, er frivilliges behov for støtte og værktøjer afvejet med ressourcetræk på 
økonomi og sekretariats- og konsulentstøtte, samt at de spiller væsentligt ind i visionen om et bedre liv for 

personer med diabetes og deres pårørende. Fremtidig udvikling er vigtig og kan muliggøres ved ekstra støtte 

fra fonde mv.  
 

I en årrække har foreningen arbejdet på at skabe en bevægelse mod en mere fleksibel og moderne 
organisation, som arbejder projektorienteret og aktivitetsbaseret, og som er attraktiv for flere frivillige og 

yngre målgrupper.  
 

For at frivillige skal opleve, at indsatsen gør nytte, at både frivillige og ansatte bruger tiden på det rigtige, er 

det afgørende, at foreningen arbejder mere i dybden fremfor at springe fra tue til tue. Vi har derfor startet en 
proces med den toårige nationale aktivitetsplan lanceret i 2019.  
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Med planen er det muligt for frivillige og ansatte at arbejde mere projektorienteret, fokuseret og teste, hvad 
der virker for målgruppen, herunder at udvikle læringsmoduler, værktøjer og materialer, såsom pjecer og 

plakater samt rekruttere nye frivillige. 
 

Alt sammen noget der skal sikre, det bliver nemmere at være frivillig, uden bureaukrati med let adgang til 

støtte og hjælp til selvhjælp, med meningsfulde aktiviteter, som gør det attraktivt at være frivillig i 
Diabetesforeningen. 

 
Drøftelse: 

Peer Steensbro gjorde opmærksom på, at mange af de emner, som blev bragt op, faktisk allerede eksisterer. 
Det er et tydeligt tegn på, at der generelt mangler viden om de mange tilbud/muligheder, der er. 

 

Der var enighed om, at der er en kommunikativ opgave, og vi skylder vores bagland, at vi har set på deres 
input og give en tilbagemelding på områderne. 

Det kan overvejes, om informationen kan lægges på FrivilligPortalen eller indgå som en del af 
informationsmaterialet til nye frivillige. 

 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog hovedkontorets vurdering af muligheder for at implementere relevante emner til 

efterretning. 
Hovedkontoret arbejder videre med oversigten i forhold til ca. priser og eventuelle tidshorisonter for mulig 

implementering. 
På det kommende Delegeretmøde gives en orientering om de enkelte punkter/områder, og hvad der er muligt 

at arbejde videre.   

 
Bilag: 

Opfølgning på fokusområder ift. foreningens frivillige. 
 
________________________________________________________________________________________ 

11. International Diabetes Federation (IDF) (kl. 19.15-19.25) - drøftelse 

________________________________________________________________________________________ 
 

Hovedbestyrelsen valgte i efteråret 2018 i forbindelse med spareplanen og pga. af den ledelsesmæssige 

situation i IDF at melde Diabetesforeningen ud.  
Diabetesforeningen havde tidligere på året modtaget brev fra IDF’s nye President Andrew Boulton, hvor 

Diabetesforeningen inviteres til at melde sig ind igen, jf. bilag. 
 

Der er fortsat blandede røster i forhold til, om der er kommet styr på governance situationen i IDF. 
Hovedkontoret har bl.a. været i dialog med Diabetes UK, som fortæller, at de bakker op om Andrew Boulton 

og Niti Pall, men de vil først melde sig ind igen, når de er helt sikre på, der er kommet styr på governance 

situationen, hvilket de ikke er endnu, jf. mail.  
 

Novo Nordisk har for nuværende genoptaget deres støtteprogram til IDF med henblik på genopbygning af 
IDF. 

  

Hovedkontoret anbefalede at vente med at melde Diabetesforeningen ind igen, til der er kommet flere 
resultater af IDF’s igangværende arbejde med good governance, strategi, fornyelse af vedtægter og etisk 

revision.   
 

Det årlige medlemskab af IDF er ca. 70.000 kr. 

 
Drøftelse: 

Hovedbestyrelsen bakkede op om Diabetes UKs forventninger til niveau i IDF.  
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Der holdes en tæt kontakt til Diabetes UK og Holland, der ligner os mest. Ligeledes erfaringsudveksles der 
med de øvrige nordiske foreninger, der alle stadig er medlem af IDF. 

Sophie Hindkjær informerede om, at der er kommet gode, nye kræfter ind i IDF Europe. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde udmeldelsen indtil videre. Sagen drøftes igen primo 2021. 
Hovedkontoret udarbejder et officielt svar fra Hovedbestyrelsen til Andrew Boulton. 

 
Bilag: 

Brev fra Andrew Boulton. 
Orienteringsmail fra Diabetes UK. 

 

________________________________________________________________________________________ 

12. Evaluering af forårets regionsmøder (landsdelsmøder) (19.25-19.40) - orientering 

_________________________________________________________________________________________ 

I februar og begyndelsen af marts måned 2020 blev der afholdt to landsdelsmøder. I alt deltog 173 personer 

på regionsmøderne. Lidt færre end tidligere som blandt andet skyldes den generelle forsigtighed ved sygdom 

udvist i begyndelsen af corona-krisen.  

Herunder ses hvorledes fordelingen har været på hver landsdel og region. Dertil deltog 5 fra HB og 9 fra HK i 

øst og 4 fra HB og 7 fra HK i vest. 

 

Landsdelsmøde Øst Landsdelsmøde Vest 

Region 

Hovedstaden 

Region 

Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 

Frivillige              48 

 

Frivillige        37 Frivillige              23 

 

 

Frivillige            35 Frivillige            22 

 

Evalueringen af møderne foregik delvist digitalt denne gang, hvilket var en mulighed over halvdelen 

benyttede sig af.  

Resultaterne af evalueringerne ved regionsmøderne i øst og vest viser overordnet at: 

• Relevansen af oplæggene er overvejende besvaret med ”meget” eller ”ok”. Varigheden af oplæggene er 
generel OK og præsentationen overvejende OK.  

 

• Kommentarerne, der er gengivet under fane 1 ’Resultat af evaluering’, viser stor utilfredshed med mødet 
øst for Storebælt. 

 

• Regionsudvalgene i fire regioner ændrede kun marginalt på bestyrelsessammensætningerne, da de, der 

blev valgt foråret 2019, fulgte de tidligere vedtægter, hvor man blev valgt for 2 år som suppleant og 4 år 
som alm. medlem. i Region Hovedstaden skal valget gå om. I vest fandt 85 % valgenes relevans, 

varighed og præsentationen god eller OK. I øst var der kun 47,7 % der fandt varigheden OK og 58,5 % 
fandt præsentationen mindre god. 
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• Der er generelt en fløjdeling angående ’det gode ved at holde møder på tværs af regionerne’. På den ene 

side er der utilfredshed omkring afholdelsen af regionsmøder som landsdelsmøder. Flere vil gerne tilbage 
til de oprindelige regionsmøder. På den anden side fremhæves at disse møder giver mulighed for 

samarbejde og sparring på tværs samt få med nye kontakter.  

 

• For at landsdelsmodellen skal blive bedre til næste gang skal fokus være på bedre forberedelse af 

møderne, herunder teknik, forplejning og vedtægter, at tiden overholdes, samt at der er behov for mere 

gruppearbejde. Herudover vil flere gerne tilbage til den gamle ordning med særskilte regionsmøder. Ved 
dette spørgsmål i evalueringen er stemningen generelt bedre i vest end i øst. 

 

Når sagen om fremtidige regionsmøder lægges op til HB til efteråret medtages resultat pr. region fra sidste år 

sammen med den økonomiske konsekvens ved at gå tilbage til 10 møder fremfor 4. Det vil give indikator for, 

hvor i landet der bakkes op om model med landsdelsmøder, og hvor man ønsker at gå tilbage til den 

regionsopdelte model.  

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning. Formen på fremtidens regionsmøder drøftes på et 
kommende HB-møde i september/oktober. 

 
Bilag: 

Evaluering af forårets regionsmøder (landsdelsmøder). 

 

_________________________________________________________________________________________ 

13. Eventuelt (kl. 19.40-19.55) 

_________________________________________________________________________________________ 

Videohilsen fra Diabetesforeningens protektor 
H.K.H. Prins Joachim havde takket ja til at optage en film til foreningens medlemmer i anledning af den svære 

corona-tid. 
Formålet med filmen er en hilsen fra protektoren, som anerkender den svære situation, som mange med 

diabetes og pårørende til en med diabetes befinder sig i.  

Hovedkontoret stod efter behov til rådighed med et oplæg og stikord til en videohilsen. 
Indtil andet høres fra Kongehuset forventes det af H.K.H. Prins Joacim kommer tilbage til Danmark og sit 

protektorat. 

 

Diabetes og ramadan: 

Sophie Hindkjær efterspurgte kommunikation omkring diabetes og ramadan. 
Der er omtale på foreningens hjemmeside og SDCC har kommunikation på området. Hovedkontoret kan 

overveje, om der skal laves en omtale på Facebook. 
 

Ny kontaktperson for de unge: 
Anne er kontaktperson, indtil der er ansat en ny konsulent. 

 

Udbud – erfaringsudveksling: 
Jørgen: Udbuddet i region Midt blev annulleret efter Diabetesforeningen gjorde opmærksom på, at der ikke 

var patientinddragelse. Udbuddet går om på et tidspunkt. 
 

Henning: Det regionale diabetesudvalg har til Steno Nords teknologiudvalg bedt om brugerinddragelse, når 

der laves indstillinger på udstyr til diabetikere. Det blev afvist. Det kan overvejes, om Diabetesforeningen skal 
gå i dialog med centret. 

 
Pia: I region Sjælland undgås så vidt muligt patientinddragelse. Hovedkontoret er inde over denne sag. 
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Thomas: Problemet er ikke nødvendigvis udbuddene, men udmøntningen af dem. Der skal med fordel 
fastsættes en servicestandard i den enkelte kommune. Thomas har efterspurgt prisindikationer i sin 

kommune.  
 

JAS: Det største problem med de regionale udbud er, at de ikke skal igennem en kontrolmyndighed som de 

kommunale. 
 

Hovedkontoret: Der er i 2020 udbud af hjælpemidler i 5 indkøbsfællesskaber, hvoraf en af dem har 
informeret om, at de forlænger deres nuværende aftale (Morsø/Struer). Inden coronalukningen har vi været i 

kontakt med alle 5 ift. opfølgning og opmærksomhed på brugerinddragelse. Planen var en opfølgning med en 
henvendelse til de lokalforeninger her i foråret, hvor der i 2019 var udbud af hjælpemidler. Dette er udskudt 

til efter sommerferien. 

 
Aktuelt har vi fået en henvendelse fra et medlem fra Faaborg-midtfyn kommune angående den information, 

kommunen har sendt ud til borgerne om ny leverandør. Kommunen forsøger at lave lidt statistik over, hvad 
det er borgerne ringer om i forbindelse med ændringen. Kommunen ærgrer sig over, at der i 

orienteringsbrevet ikke er skrevet, hvilke produkter de er konverteret til, fordi mange af de henvendelser de 

får er spørgsmål om dette, i stedet for borgerne ringer direkte til leverandøren og får den information. Vi er 
på den baggrund gået i gang med en vejledning til, hvad et orienteringsbrev til kommunerne bør indeholde. 

Brevet kan vi lægge på hjemmesiden og sende til kommunerne.  
 

Formandens uddelegering af opgaver: 
Som nævnt af Jørgen i sit kandidatur til formandsposten vil uddelegering af opgaver til Hovedbestyrelsens 

medlemmer fortsætte. Det er vigtigt at udnytte kompetencerne i bestyrelsen – rette person med rette viden 

på rette sted. 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

14. Næste møde (kl. 19.55-20.00) 

________________________________________________________________________________________ 

Næste ordinære møde er planlagt til 16. juni 2020, kl. 16.00-20.00, og det forventes afholdt som et 

videomøde. 

 


