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Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Onsdag 25. november 2020, kl. 16.00-20.50 (bemærk – udvidet tid) 
Sted: Videomøder via Microsoft Teams 
________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
 
Hovedbestyrelsen  
Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, David Rasmussen, Henning Thygesen, Malene 
Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Sophie Hindkjær og Mette D. Jensen.  
Afbud: Per Jensen (syg). 
 
Hovedkontoret 
Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Tanja Thybo, Helen Heidemann, Anne Sander, 
Sebastian Erbo Hoffmann og Gitte Lippert (referent). 
 
Gæster 
Regnskabschef Bo Bachmann under pkt. 1-7. 
Seniorkundechef Per Tillegreen og senior erhvervsrådgiver Pia Staal Christensen fra Danske Bank Asset 
Management under pkt. 6. 
Statsaut. revisorer Mikael Johansen og Sigurd Skov Nielsen, PwC under pkt. 7. 
 
________________________________________________________________________________________ 

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

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årshjul var der udarbejdet dagsorden. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 
Brush-up på GDPR-regler og rettigheder vil finde sted efter årsskiftet.  
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde (kl. 16.05-16.10) 
________________________________________________________________________________________ 

Referat af møde i Hovedbestyrelsen 30. september 2020 blev udsendt d. 6. oktober 2020 og godkendt d. 9. 
oktober 2020 uden bemærkninger. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
Bilag: 
Ingen. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

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

Der har været afholdt møde i Formandskabet 9. november 2020.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Referat af Formandskabsmøde 9. november 2020. 
 
________________________________________________________________________________________ 

4. Økonomi - status (kl. 16.15-16.30) 
________________________________________________________________________________________ 

Mundtlig status på foreningens økonomi v/ Peer Steensbro.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og bakkede op om udskydelsen af det nye regnskabsprincip 
omkring afskrivning og lagerføring til næste år. 
 
Bilag: 
Økonomisk rapportering 3. kvartal. 
 
________________________________________________________________________________________ 

5. Budget 2021 – beslutning (kl. 16.30-17.00) 
________________________________________________________________________________________ 

Budgettet for 2021 er udarbejdet med det overordnede mål at bibeholde en driftsmæssig balance mellem 
indtægter og udgifter.  
 
Budgettet for 2021 er i lighed med de faktiske resultater for 2020 negativt påvirket af corona. I tillæg til 
dette, er den økonomiske påvirkning af den nye adm. direktørs tiltræden indarbejdet i budgettet. Dette til 
trods udviser budgettet et nulresultat for 2021. 
 
På aktivitetssiden forventes det, at alle planlagte aktiviteter afholdes, men aktiviteter i 1. halvår 2021 
forventes primært afholdt digitalt. Dette gælder også for HB-møder, Landsdelsmøder og 
Repræsentantskabsmøde. 
 
Budget 2021 
Budgettet for 2021 udviser indtægter for i alt DKK 79 mio., med en forventning om et marginalt overskud på 
53.000 kr. 
Forventninger om kursgevinster er som altid ikke medregnet. 
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Rådighedsbeløb 2021 
Som det fremgår af budgetpræsentationen, lægges der op til en reduktion af det udbetalte rådighedsbeløb i 
2021.  
 
På grund af corona-nedlukning, er der i 2020 kun forbrugt et minimum af midler rundt om i landet.  
P.t. vurderes der at være forbrugt ca. TDKK 400.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2021 – herunder en reduktion på rådighedsbeløbet til halv 
udbetaling (DKK 1 mio.). De sparede midler forbeholdes støtte til frivilligområdet, IT-investeringer – 
herunder hjemmeside, CRM-webinarer, film til frivillige mv. 
 
Er der enkelte lokalforeninger/grupper, der kun har få midler tilbage fra 2020, kan de rette henvendelse til 
hovedkontoret, hvor der findes en løsning i fællesskab.    
 
Bilag: 
Budgetpræsentation 2021. 
 
________________________________________________________________________________________ 

6. Diabetesforeningens investeringsportefølje – status (kl. 17.00-17.45) 
________________________________________________________________________________________ 

Seniorkundechef Per Tillegreen og senior erhvervsrådgiver Pia Staal Christensen fra Danske Bank Asset 
Management gav en status på Diabetesforeningens investeringsportefølje: 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
 
Bilag: 
Præsentation. 
 
________________________________________________________________________________________ 

7. Økonomisk Ledelsesberetning – status (kl. 18.15-19.00) 
________________________________________________________________________________________ 

Diabetesforeningens statsaut. revisor Mikael Johansen og Sigurd Skov Nielsen redegjorde for 
PricewaterhouseCoopers opfattelse af foreningens overordnede økonomi samt ledelsen heraf. 
 
PwC gennemgik følgende: 

• Diabetesforeningens overordnede økonomi samt ledelsen heraf 

• Samspillet mellem bestyrelse og revisor 

• Diabetesforeningens indtægter 

• Årshjul 

• Foreningens økonomiske udvikling 

• Medlemstal og kontingentindtægter 

• Diabetesforeningens indtægter nu og i fremtiden 

• Covid-19 påvirkning på kort og langt sigt 
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Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
 
Bilag: 
Præsentation. 
 
________________________________________________________________________________________ 

8. Generalforsamlinger 2021 – beslutning (kl. 19.00-19.15) 
________________________________________________________________________________________ 

Diabetesforeningens lokalforeninger og grupper holder vanligt generalforsamlinger hvert år i januar/februar 
måned.  
Vi ved fra vores brancheforening, at generalforsamlinger er friholdt fra forsamlingsforbuddet, da de har et 
demokratisk formål. De er derfor også annonceret sådan i bladet og på hjemmesiden.  
 
Det må forventes, at Corona-situationen kan påvirke fremmødet ude lokalt, og der arbejdes derfor på 
nedenstående alternative koncept til brug for afvikling af generalforsamlingerne: 
 
1. Generalforsamlinger som normalt 

Fordele: Alt er kendt og lever op til, at aktiviteter med et ”demokratisk eller meningsbefordrende” 
formål er undtaget fra forsamlingsforbuddets max. grænse. 
Udfordringer: Nogle medlemmer vil ikke deltage, fordi de er i en risikogruppe, eller der kan ikke findes 
egnede lokaler, så generalforsamlinger ikke kan blive gennemført, som de skal iflg. vedtægterne. 
Konsekvenser: Hvis aflysning i sidste øjeblik, så ny generalforsamling senere. Ved gennemførelse, så er 
det de fremmødte, der, ligesom under normale omstændigheder, kan udøve deres demokratiske 
indflydelse. Hvis der måtte opstå sygdom i lokalforening eller gruppe, så kan den resterende bestyrelse 
gennemføre. 

  
2. Generalforsamlinger med digital gennemførelse 

Fordele: At alle kan deltage hjemmefra. Bestyrelser og medlemmer kan prøve denne mulighed af. 
Udfordringer: Medlemmer, der ikke er stærke digitale, kan få sværere ved at deltage. Valget bliver 
anderledes at gennemføre, usikkert om frivillige formænd er klar til at være værter på dagen, at der 
forventes støtte på dagen fra hovedkontoret, som vi ikke kan honorere. 
Konsekvenser: Et stort arbejde for såvel de frivillige som hovedkontoret. Svært at gennemføre. 

  
Hovedkontoret har været i dialog med foreningens advokat Peter Lambert, der er kommet med følgende 
juridiske vurdering i forhold til foreningens vedtægter: 
 
”Opbakning til at lave digitale møder, da der foreligger en ganske ekstraordinær situation. Selv om 

forsamlingsforbuddet er lempet i forhold til afholdelse af generalforsamlinger, er der her tale om en 

patientforening, hvor et betydeligt antal medlemmer vil føle sig utrygge ved at møde op til en fysisk 

generalforsamling.  

På dette grundlag er foreningen efter min opfattelse berettiget til at finde løsninger, som ikke har klar støtte i 

vedtægterne, og som er båret af force majeure betragtninger. I den forbindelse bemærker jeg, at 

lokalforeningen i henhold til standardvedtægternes § 13 skal vedtage og indsende regnskab senest den 7. 

marts, hvorfor udgangspunktet må være, at en udsættelse af generalforsamlingen bør undgås.” 
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Hovedbestyrelsen havde en længere drøftelse af fordele og ulemper ved de nævnte modeller, og så gerne at 
bestyrelserne frit kan vælge mellem en fysisk og digital model. For at kunne træffe dette valg, skal de oplyses 
om, hvilken støtte og support hovedkontoret kan bidrage med, så de føler sig trygge i beslutningen. 
 
Projektet ”Sammen hjemmefra” har bl.a. til formål at få alle lokalforeninger op at køre digitalt. 
Hovedkontoret erfarer, at det kan virke besværligt for den enkelte frivillige at springe ud i det digitale, men 
når først de er på, bliver de begejstret. 
 
Beslutning: 
Der er flere problematikker ved begge modeller, og en tredje model omkring udsættelse af 
generalforsamlingerne i et år ønskes belyst ved foreningens advokat om det rent juridisk er muligt. 
Der træffes endelig beslutning på HB-mødet 3. december 2020. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

9. Forårets regionsmøder – beslutning (kl. 19.15-19.30) 
________________________________________________________________________________________ 

Regionsmøderne i foråret 2021 planlægges afholdt som digitalt møde på grund af corona situationen.  
Mødet afholdes som et fælles landsmøde lørdag d. 27. februar 2021. 
 
Der var udarbejdet forslag til et tilpasset og forkortet program på grund af den digitale afholdelse.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte programmet, der tilføres små pauser undervejs. 
Hovedkontoret vender tilbage med en gennemprøvet model ift. valghandling m.m. 
 
Bilag: 
Program til forårets regionsmøder afholdt som digitalt landsmøde. 
 
________________________________________________________________________________________ 

10. Ny hjemmeside – orientering (kl. 19.30-19.45) 
________________________________________________________________________________________ 

Den 18. januar 2021 går Diabetesforeningen i luften med en ny hjemmeside. Baggrunden er, at motoren på 
den eksisterende hjemmeside er stærkt forældet, og at der ikke længere udvikles på platformen. 
 
Den kommende hjemmeside får nyt design, har fokus på øget tilgængelighed og brugervenlighed og får 
desuden nye marketingfunktioner. 
 
Foreningens hjemmeside har i år rundet over 1 mio. besøgende, og det skyldes blandt andet vores dækning 
af corona. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog informationen om ny hjemmeside til efterretning. Udviklingsarbejdet fortsætter efter 
lancering af 1. fase. 
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Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

11. Sexisme (kl. 19.45-19.50) 
________________________________________________________________________________________ 

Et hovedbestyrelsesmedlem har rejst et ønske om at drøfte, hvilke tiltag, overvejelser eller lignende 
hovedkontoret har gjort sig i forbindelse med de mange verserende historier om sexisme i medierne.  
 
I vores personalehåndbog er der kort beskrevet, at vi under ingen omstændigheder accepterer mobning, 
seksuel chikane, vold eller trusler om vold, som i grovere tilfælde vil medføre bortvisning og evt. 
politianmeldelse.  
 
Uddrag fra personalehåndbogen: 

Afsnit 5.4. Mobning, seksuel chikane, vold eller trusler om vold 
Diabetesforeningen skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som 
følge af mobning, vold eller trusler herunder seksuel chikane. 
 
Mobning, seksuel chikane, vold eller trusler om vold er en uacceptabel adfærd, som ledelsen og 
medarbejderne har et fælles ansvar for at gøre en aktiv indsats imod.  
 
Opstår der tilfælde af mobning eller seksuel chikane, skal foreningen være villig og i stand til at håndtere 
dette. Særligt ledelsen har et ansvar for, at opståede problemer bliver taget op og håndteret. 
 
Hvad gør man, hvis man observerer mobning el.lign. 
Hvis du som medarbejder observerer, at en medarbejder er udsat for mobning, seksuel chikane el.lign., kan 
du afhængigt af situationen indledningsvis tage fat i udøveren og gøre opmærksom på den ikke-ønskelige 
adfærd, der udvises. Du kan også vælge at tage fat i offeret og tilbyde din hjælp. Du har selvfølgelig også 
mulighed for i særlig grove tilfælde at tage en snak med din leder eller HR-chefen. Lederen og/eller HR-chefen 
vil derefter tage sagen op med de berørte parter.   
 
Hvad gør man, hvis man selv er udsat for mobning el.lign. 
Hvis du er udsat eller føler dig udsat for mobning, seksuel chikane el.lign., kan du enten tage fat i personen 
selv, tage en snak med din leder, HR-chefen eller en SU-repræsentant. Og som en sidste mulighed, kan du 
også vælge via HR at rette henvendelse til ekstern konsulentstøtte, der kan hjælpe med råd og vejledning. 
 
Alle henvendelser behandles naturligvis med størst mulig diskretion for alle parter med mindre andet aftales 
med offeret. 
 
Det skal understreges, at alvoren i disse sager særligt omkring seksuel chikane og vold gør, at det normalt 
medfører bortvisning på stedet samt i særlig grove tilfælde politianmeldelse. 
  
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Bilag: 
Ingen.  
 

________________________________________________________________________________________ 

12. Hovedbestyrelsens årshjul og mødekalender 2021 (kl. 19.50-19.55) 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontoret har udarbejdet forslag til årshjul og mødekalender for 2021. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog årshjul og mødekalender til efterretning.  
Der planlægges et møde med Diabetesrådet i 2. halvår 2021. 
Opdateret mødekalender udsendes sammen med referatet.  
 
Bilag: 
Hovedbestyrelsens Årshjul 2021. 
Mødekalender 2021. 
 
________________________________________________________________________________________ 

13. Eventuelt (kl. 19.55-20.10) 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontorets Trivselsmåling 2020 
Hovedkontoret har i løbet af oktober gennemført en trivselsmåling med henblik på at få be- eller afkræftet 
vores forventninger om, at medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er blevet væsentligt forbedret de 
seneste par år.  
 
Målingen har et overordnet fokus på arbejdslyst, som måles ud fra en række spørgsmål inden for syv 
faktorer; Medbestemmelse, Mening, Mestring, Resultater, Ledelse, Kolleger og Balance jf. bilag. 
 
Hovedkontorets resultat vurderes værende meget tilfredsstillende, hvor vi på stort set alle faktorer scorer 
højere end benchmark – ikke mindst på Arbejdslyst, hvor resultatet ligger på 80 % tilfredshed.  
 
Det opfølgende arbejde med resultatet er igangsat i afdelingerne med henblik på at forbedre de lidt lavere 
scorer. I 2. eller 3. kvartal i 2021 laves en opfølgning med ny undersøgelse og denne gang også afdelingsvist. 
 
Bilag: 
Resultatet af Trivselsmåling. 
 

 

Status NCD Alliancen 
Diabetesforeningen v/ Ane Eggert har d. 20. oktober været til første styregruppemøde i NCD samarbejdet, 
siden alliancen blev en programorganisation hos CISU i 2019 med en bevilling på ca. 15. mio. kr. over fire år.  
Lungeforeningen er kommet med i alliancen, hvilket har gjort, at Diabetesforeningens kontingent er nedsat 
med ca. 35.000 kr., så det i dag årligt er 155.000 kr.  
 
Selvom arbejdet i NCD projekterne også lider lidt under Corona, så er der fortsat godt gang i aktiviteterne, 
men nogle af aktiviteterne er omlagt til præventive COVID-19 tiltag. Læs evt. uddybning i vedhæftede bilag. 
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Programmet har fortsat 5 overordnede fokusområder; lobby og fortalervirksomhed overfor de syv 
østafrikanske regeringer, oprettelse af netværk, kapacitetsopbygning af professionelle NGO-kompetencer 
samt fokus på forskning og statistik indsamling.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til hovedkontoret. 
 
Bilag:  
Status den danske NCD Alliance. 
 
 
Novo Nordisk’ projekt om klimasamarbejde 
Orientering om genanvendelse af injektionspenne, der blev skudt i gang 14. november i byerne Kolding, 
Aarhus og København.  
De tre byer har annonceret via nyhedsbreve og opslag på Facebook. Næsten alle apoteker i de tre 
kommuner er med, og der indsamles kun Novo penne, da man her kender indholdet. 
Projektet løber frem til juni 2021. 
 
________________________________________________________________________________________ 

14. Næste møde (kl. 20.10-20.15) 
________________________________________________________________________________________ 

Der afholdes ekstraordinært strategimøde i Hovedbestyrelsen d. 3. december 2020, kl. 18.00-21.00. 
Mødet afholdes som videomøde i Teams. 
 

________________________________________________________________________________________ 

Særskilt møde for Hovedbestyrelsen og ansættelsesudvalget: 

________________________________________________________________________________________ 

15. Ansættelse af ny adm. direktør – beslutning (kl. 20.15-20.35) 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen havde en drøftelse omkring kandidaten og besluttede enstemmigt at ansætte Claus 
Richter som ny adm. direktør. 
 
Bilag: 
Ingen. 
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________________________________________________________________________________________ 

ORIENTERINGSSAGER 
________________________________________________________________________________________ 

Status politiske sager i Diabetesforeningen: 
 
Adgang til sensorbaseret glukosemåling  
De seneste måneder har vi arbejdet for, at der med finansloven findes en løsning, så alle med diabetes får 
adgang til sensorbaseret glukosemåling. Vi har afholdt møde med SF’s sundhedsordfører Kirsten Norman 
Andersen og præsenteret hende for udfordringer og økonomien.  
Herudover har vi sendt materiale til de øvrige støttepartiers ordførere og er nu i kontakt også med 
oppositionen.  
Ane Eggert skulle have holdt oplæg til en høring på Christiansborg d. 18. november om prioritering og lige 
adgang til sensorbaseret glukosemåling – konferencen er desværre nu rykket til april 2021 pga. corona. 
 
Skole  
Både SF og socialministeren har de sidste uger fremsat forslag, der skal gøre det lettere for forældre til børn 
med kroniske sygdomme og handicap at klage, hvis de ikke får den tilstrækkelige støtte eller ikke kan indgå 
på lige fod med deres klassekammerater.  
 
Ulighed – Samarbejde med Apotekerforeningen om medicintilskud  
Alt for mange har udfordringer med at få råd til deres medicin. Derfor er Diabetesforeningen gået i alliance 
med Apotekerforeningen m.fl. for at arbejde for en ændring af tilskudssystemet, så alle har råd til deres 
medicin hele året.  
 
Fælles nationalt udbud af behandlingsredskaber 
Der kører nu en proces omkring det nationale udbud af behandlingsredskaber på diabetesområdet. Vi har 
afholdt møde med de udbudsansvarlige i Region Midtjylland og har især lagt vægt på vigtigheden af at 
inddrage mennesker med diabetes, samt et bredt sortiment af udstyr. Umiddelbart lægges der op til et ret 
bredt sortiment, så vi er for nuværende fortrøstningsfulde.  Vi følger processen tæt.  
 
Revurdering af tilskudsstatus for insuliner 
Vi afgav i starten af året et kritisk høringssvar. Vi har orienteret nationalpolitikerne og har desuden været i 
dialog med ministeren. Vi har for nylig udtalt os kritisk i Medicinsk Tidsskrift og har været til møde i 
Lægemiddelstyrelsen. Vi fastholder presset for at undgå unødvendige omlægninger af tilskud til insuliner. 
 
Kommunal og regionsvalg 2021 
Næste år er der kommunal- og regionsvalg i november. Hovedbestyrelsen vil i begyndelsen af det nye år få 
et oplæg til, hvordan vi sammen med lokalforeninger og regionsudvalg op til og efter valgene kan skabe 
synlighed om diabetessagen. 
 
Status national handlingsplan for diabetes 
I vedhæftede bilag fremgår Sundhedsstyrelsens status på implementering af den nationale handlingsplan for 
diabetes. Som det fremgår af status, er en del af initiativerne blevet forsinket pga. corona og løber derfor ind 
i 2021, såvel som evaluering af de enkelte initiativer. 
I begyndelsen af det nye år skal det besluttes sammen med den nye direktør, hvordan vi følger op. Der er 
bl.a. planer om, at vi afholder en afslutnings- og evalueringskonference i efteråret 2021. Ligeledes overvejes 
det at lave en forespørgselsdebat i Folketinget primo 2021. 
Bilag: SST-status på implementering af den nationale diabeteshandlingsplan. 
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Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling 2020 
Årets forskningslegatuddeling foregik via Facebook live den 20. og 21. oktober. Overrækkelserne kan stadig 
ses på facebook, og de er beskrevet her: 
https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2020/millionstoette-til-diabetesforskning.aspx 

Vi uddelte følgende: 

Diabetesforeningens 80 års Jubilæumslegat  
1,2 mio. kr. til sygeplejerske, ph.d. i sundhedsvidenskab og postdoc ved enheden for Diabetes Management 
Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen Pil Lindgreen (34 år) til projektet: ”Hvordan kan vi opspore 
og varetage biopsykosociale behov for støtte og behandling hos personer med sameksisterende type 1 eller 
type 2 diabetes og spiseforstyrret adfærd? Et forskningsbaseret udviklings- og afprøvningsstudie.” 

 

Diabetesforeningens Forskningslegat 2020 
• 500.000 kr. til læge, ph.d., postdoc ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet Steffen Ullitz 

Thorsen (37 år) til projektet: ”The importance of sleep for diabetes associated tasks and outcomes.” 
 

• 500.000 kr. til læge, ph.d., postdoc ved Gastroenheden, kirurgisk sektion samt Endokrinologisk Afdeling 
på Hvidovre Hospital Maria Saur Svane (39 år) til projektet: ”Colonic resections for cancer as 
diabetogenic risk factor (COLECDIAB)”. 
 

• 500.000 kr. til kandidat i human ernæring, ph.d., postdoc ved enheden for Klinisk Forebyggelsesforskning 
på Steno Diabetes Center Copenhagen Jonas Salling Quist (37 år) til projektet: ”Time-Restricted Eating in 
the Treatment of Type 2 Diabetes”. 

 
Dialog mellem KL, Danske Regioner og patient- og pårørendeforeninger 27. november 2020 
Danske regioner og KL offentliggjorde den 23. september et fælles udspil om pejlemærker for fremtidens 
sundhedsvæsen https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/september/kl-og-danske-regioner-praesenterer-
faelles-pejlemaerker-for-fremtidens-sundhedsvaesen/. Det er nogle spændende pejlemærker, og Danske 
Patienter ser frem til, at ministeren griber stafetten og sætter gang i arbejdet med en sundhedsaftale. 
 
Det fælles indspil har naturligvis stor interesse for patient- og pårørendeforeningerne.  
Danske Patienter inviterer derfor formænd, direktører og ledere af det politiske arbejde i Danske Patienters 
medlemsforeninger til møde med Adam Wolf (adm. direktør i Danske Regioner) og Christian Harsløf (direktør 
med ansvar for sundhed, ældreområdet og digitalisering i KL). Her vil de fremlægge organisationernes tanker 
bag udspillet, og der vil være plads til en efterfølgende dialog. 
Diabetesforeningen deltager i mødet med formand og direktør. 
 

https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2020/millionstoette-til-diabetesforskning.aspx
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/september/kl-og-danske-regioner-praesenterer-faelles-pejlemaerker-for-fremtidens-sundhedsvaesen/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/september/kl-og-danske-regioner-praesenterer-faelles-pejlemaerker-for-fremtidens-sundhedsvaesen/

