
1  Sådan afholder I et dialogmøde 
 

 

1) Find tid og sted 

Fastlæg et tidspunkt og sted for dialogmødet tidligt i processen, da politikkernes og kandidaternes ka-

lendere typisk er travle op til et valg.  

 

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

sker med diabetes. Det kunne for eksempel være i det kommunale Sundhedscenter eller Steno Diabe-

tes 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, så husk at informere om formålet med dialogmødet samt mødets 

form, tema og andre deltagere. 

 

3) Inviter mennesker med diabetes og pårørende 

Ud over at invitere lokalforeningens egne medlemmer, er det er god idé at invitere bredere. På den 

måde kan I gøre flere opmærksomme på lokalforeningens arbejde.  

 

Kontakt og inviter eventuelt andre relevante institutioner, såsom den lokale DH-afdeling, det lokale 

Sundhedscenter, den lokale hjerteforening, den lokale Ældresagen eller lignende. I kan spørge dem, 

om de vil informere om dialogmødet i deres netværk, så eventet når bredt ud. Sørg for at tydeliggøre, 

om man skal tilmelde sig dialogmødet og i så fald hvordan.  

 

 

       

   

Sådan afholder I et dialogmøde 
  

 

Et dialogmøde er en struktureret dialog om et bestemt emne, hvor der lægges op til, 
at alle deltagere kan komme til orde, så faglig viden kan deles mellem deltagerne, og 
de går derfra med gensidig inspiration til det videre arbejde. Sørg derfor for at finde 
relevante casepersoner, der kan belyse problemstillingerne til dialogmødet.  
 
Fordelen ved et dialogmøde er, at kandidaterne kan blive klogere på de udfordringer, 
et liv med diabetes kan forårsage, ved at indgå i dialog med eksperterne på området. 
Det giver lokalforeningen en hel anden måde at være konkrete og løsningsoriente-
rede på, og politikere vil finde det inspirerende.  
 

Nedenfor er der nogle skridt til planlægningen af et dialogmøde. 
 
 

 

 



 

2  Sådan afholder I et dialogmøde 
 

Hvis I vælger et politisk fokusområde for dialogmødet, er det vigtigt, at I sørger for, at der er rele-

vante deltagere, som politikerne kan lytte til. Hvis I for eksempel vælger at have fokus på lige og 

bedre adgang til ny diabetesteknologi, er det vigtigt, at der er en deltager med type 1-diabetes eller 

en deltager med type 2-diabetes, der har insulinkrævende diabetes, og som ikke har fået bevilliget en 

sensorbaseret glukosemåler.  

 

4) Forbered programmet 

Det er en god idé at lave en detaljeret plan/drejebog for dialogmødet og aftale, hvem der gør hvad. 

 

Hvis der er flere end fem deltagere til dialogmødet, er det en fordel at dele mødet op i mindre grupper 

ved forskellige borde, så der er plads til dialog. Ved hvert bord skal der både være en politiker, en el-

ler flere cases, en eller flere repræsentanter fra Diabetesforeningens lokalforening samt eventuelt an-

dre deltagere. I kan også vælge at have forskellige borde med forskellige politiske temaer. Det kan 

eksempelvis være et bord med fokus på sensorbaserede glukosemålere, et bord med fokus på pati-

entuddannelse og et bord med et helt tredje fokus, der er en lokal problemstilling. I kan lade delta-

gerne gå på runde mellem bordene.  

 

Til hvert bord skal I udvælge en ordstyrer fra bestyrelsen, der kan lede dialogen. Det er en god idé, at 

vedkommende tænker over nogle spørgsmål på forhånd, der kan belyse de udfordringer, mennesker 

med diabetes står overfor i deres hverdag. Spørgsmålene skal altså målrettes dem, der ved noget om 

diabetes.  

 

Det kunne eksempelvis være: 

- Hvilke udfordringer har man i hverdagen, når men lever med diabetes?  

- Hvilke bekymringer om dit helbred går du med?   

- Kan du pege på et konkret ønske/tilbud/indsats til politikerne i din kommune, der kunne gøre 

livet med diabetes nemmere?  

5) Kontakt lokalpressen 

Inviter lokalavisen til at dække dialogmødet. Skriv til pressen et par dage før dialogmødet og følg 

gerne op på telefon. 

 

6) Praktiske forberedelser 

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

 

I kan overveje, om der er brug for andet materiale til bordene eller andre praktiske forberedelser, så-

som bordopsætning og tydeliggørelse af tema(er).  

 

7) Opfølgning 

Ved afslutning af dialogmødet kan I give kandidaterne noget skriftligt materiale om de drøftede politi-

ske temaer. Det kan for eksempel være notater om Diabetesforeningens mærkesager ved kommunal-

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

kost og motion, hvis I har drøftet dette. Notater på mærkesagerne kan findes her: Regional- og kom-

munalvalg 2021 (diabetes.dk) 

 

I kan med fordel sende en opfølgningsmail til kandidaterne og sige tak for, at de tog sig tid til at 

komme. I mailen kan I også sende en kort opsummering af pointer fra mødet.  

 

 

RIGTIG GOD FORNØJELSE! 

https://diabetes.dk/politik/fokusomrader/valg-2021#diabetesteknologi
https://diabetes.dk/politik/fokusomrader/valg-2021#diabetesteknologi

