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Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Onsdag 3. februar 2021, kl. 16.00-ca. 20.00 
Sted: Videomøde via Microsoft Teams 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen  
Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, David Rasmussen, Henning Thygesen, Malene 
Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Sophie Hindkjær, Mette D. Jensen og Per Jensen. 
 
Hovedkontoret 
Claus Richter, Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Sebastian Erbo Hoffmann, Tanja Thybo, Helen 

Heidemann, Anne Sander og Gitte Lippert (referent). 

 
Gæster 
Implement: Tor Nonnegaard-Pedersen og Asbjørn Kristensen Høgsbro under pkt. 9.  
________________________________________________________________________________________ 

1. Velkommen til Claus Richter  
________________________________________________________________________________________ 

Mødet indledtes med en varm velkomst til ny adm. direktør Claus Richter, der trods corona-situationen er 
kommet godt i gang med det mere udadvendte politiske arbejde for at få sat diabetes på dagsordenen.  
 
En stor tak til Peer Steensbro for indsatsen på direktørposten de seneste 3 år, hvor foreningen har været 
igennem en forandringsproces. Opgaven med genopretning af foreningens økonomi og genskabelse af god 
trivsel på hovedkontoret er løst til bestyrelsens fulde tilfredshed. 
________________________________________________________________________________________ 

2. Godkendelse af dagsorden  
________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årshjul er der udarbejdet dagsorden. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
Pia havde forud for mødet indsendt diverse bemærkninger, som Jørgen kort kommenterede på.  
 
Bilag: 
Ingen. 
________________________________________________________________________________________ 

3. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde  
________________________________________________________________________________________ 

Referat af møder i Hovedbestyrelsen 25. november og 3. december 2020 blev godkendt uden 
bemærkninger.  Flere bestyrelsesmedlemmer havde kommentarer til det medsendte strategidokument 
omkring mulige gennembrud, der er taget med i det videre arbejde med strategien. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning. 
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Bilag: 
Ingen. 
________________________________________________________________________________________ 

 
4. Opfølgning på Formandskabsmøde  
________________________________________________________________________________________ 

Der havde været møde i Formandskabet 19. januar 2021.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Referat af Formandskabsmøde 19. januar 2021. 
________________________________________________________________________________________ 

5. Årsevaluering af strategi 2018-2021 - status  
________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontoret fremlagde den årlige evaluering af strategi 2018-21 med fokus på de tre strategiske 
målsætninger; politisk indflydelse, antal medlemmer samt kendskab og sympati inkl. en vurdering af de 
opnåede resultater set i lyset af den store forandringsproces, foreningen har været igennem i siden 2018 til 
2020.  
 
Evalueringen indeholdt tillige en vurdering af Hovedbestyrelsens beslutninger fra 2018: Er foreningen på 
rette vej med at få genskabt balance i økonomien samt højnet medarbejder-trivslen på hovedkontoret. 
 
Hovedkontoret gav en kort status på den videre proces med, hvordan de 10 mio. kr. på Finansloven til et 
forsøg med glukosemålere forventes udmøntet og forvaltet. Der er søgt faglig rådgivning hos 
Teknologiudvalget under det Nationale Diabetesudvalgs og den afventes i skrivende stund. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
 
Bilag: 
Evaluering af Strategi 2018-21. 
________________________________________________________________________________________ 

 
6. Repræsentantskabsmøde 2021 – beslutning  
________________________________________________________________________________________ 

Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag 29. maj 2021. 
 
I forbindelse med budget 2021 godkendte Hovedbestyrelsen, at alle forårets møder i udgangspunktet skal 
afvikles digitalt. Vaccinen mod covid-19 udbredes i løbet af foråret til Danmarks befolkning, og 
Hovedbestyrelsen bedes på den baggrund drøfte og beslutte, hvorvidt repræsentantskabsmødet skal 
afholdes fysisk, digitalt eller udsættes til sensommeren. 
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Beslutning: 
Hovedbestyrelsen besluttede følgende:  
 
Repræsentantskabsmøde 2021 
29. maj – digitalt møde, hvor repræsentantskabet godkender regnskab, eventuelt kontingentstigning og 
budget. Mødet kan evt. suppleres med et diabetesrelevant oplæg. 
 
4. september – fysisk møde på Odeon i Odense, hvor repræsentantskabsmødet øvrige dagsordenspunkter 
behandles. 

 
På næste HB-møde 25. marts præsenteres: 

• Plan for afvikling af repræsentantskabsmødet på baggrund af HB-beslutning – herunder opdateret 
gæsteliste, vedtægtsjusteringer og tentative tidsplaner 

• Oplæg til budgetramme og eventuel kontingentstigning 
 

Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
7. Prokura – beslutning  
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen kan jf. vedtægternes § 14.2 meddele prokura (fuldmagt) til den daglige ledelse. 
 
I lighed med tidligere er der udarbejdet et dokument herom til Danske Bank, som kræver seks underskrifter 
fra Hovedbestyrelsen. 
Hovedkontoret arbejder på indførelse af digital signatur til brug for underskrift af dokumentet. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte prokura til Claus Richter.  
Dokumentet rundsendes til digital underskrift, når løsningen er på plads. 
 
Bilag: 
Meddelelse om prokura til Danske Bank. 
 
________________________________________________________________________________________ 

8. Nordic Forum 2021 – orientering  
________________________________________________________________________________________ 

Det har siden 2019 været Diabetesforeningens tur til at være vært for Nordic Forum. Mødet har været udsat 
i to omgange, første gang pga. ressourcemæssige årsager og siden pga. corona. 
 
Datoer for det kommende Nordic Forum er aftalt med de andre nordiske foreninger til at være d. 26. og 27. 
august 2021.  
 
På planlægningsmødet d. 21. februar deltager formand og direktør samt konsulent fra hovedkontoret. 
Dagsordenen for planlægningsmødet er Covid-19, herunder vaccinationsprogrammer og planlægning af 
program for Nordic Forum i august.  



Referat 
 
 
 

4 

 

 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen bakkede op om programmet og tog orienteringen til efterretning. 
Der følges op på punktet på næste HB-møde 25. marts i forhold til program og deltagelse. 
 
Bilag: 
Tidligere program for Nordisk møde 2020 aftalt med de andre nordiske foreninger. 
 
________________________________________________________________________________________ 

9. Ny strategi 2022-2025 – drøftelse  
________________________________________________________________________________________ 

Der foreligger nu en opdateret version til ny strategi 2022-2025 til Hovedbestyrelsens drøftelse, inden 
strategiudkastet skal ud og vendes på Landsmødet 27. februar 2021.  
 
Strategien er blevet til på baggrund af input fra delegerede, regionsudvalg, ansatte, Diabetesrådet og andre 
eksterne - og nu også den nytiltrådte adm. direktør – med hjælp fra Implement.  
Der havde kun været kort tid til den nye direktørs involvering. 
 
Drøftelse: 
Claus Richter indledte drøftelserne med en kort præsentation på det nye oplæg til strategi. 
 
Hovedbestyrelsen havde generelt stor ros til udkastet, der var mere konkret og jordnært. Et godt grundlag 
for det videre arbejde.  
HB bidrog med relevante input til det videre arbejde. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen drøftede udkast til strategi og bidrog med gode input til det videre arbejde:  
Hovedkontoret og Implement opdaterer udkast til en 1. behandling på HB-mødet 25. marts 2021. 
2. behandling bliver på maj-mødet. 
Hovedbestyrelsen kan pr. mail sende deres sproglige forslag til justeringer til hovedkontoret. 
 
Bilag: 
Udkast til Strategi 2022-2025. 
 
________________________________________________________________________________________ 

10. Planlægning af HB-seminar 2021 – drøftelse  
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsens sommerseminar var planlagt til at finde sted i forlængelse af Nordic Forum i dagene 27.-
28. august 2021.  
 
Da bestyrelsen tidligere på dette møde besluttede at udsætte repræsentantskabsmødet til 4. september 
udskydes HB-seminaret flyttes til oktober/november 2021. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen bidrog med gode input til indhold på HB-seminaret. 
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Hovedkontoret udarbejder forslag til program inkl. tidsplan til næste HB-møde 25. marts, hvor HB vil træffe 
endelig beslutning om indhold. Datoforslag til HB-seminar drøftes. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

11. Kommunal- og Regionsvalg 2021 – orientering  
________________________________________________________________________________________ 

Kommunal- og regionsvalg 2021 
Diabetesforeningen vil i perioden op til og efter kommunal- og regionsvalg 2021 sætte fokus på diabetes og 
forebyggelse af følgesygdomme/multisygdom – i samarbejde med foreningens aktive frivillige. 
 
Formålet med indsatsen er at højne vidensniveau blandt de regional- og lokalpolitiske interessenter. At de 
forstår vigtigheden af, at god forebyggelse i diabetesbehandlingen giver færre følgesygdomme/multisygdom 
til gavn for samfundsøkonomien og den enkeltes livskvalitet. Kampagnen vil understøttes af konkrete 
politiske budskaber, som f.eks. ønsket om bedre adgang til patientuddannelse.  
I vedhæftede bilag er indsatsen uddybet og beskrevet. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog oplægget til efterretning. 
 
Bilag:  
Diabetes på dagsordenen ved kommunal- og regionsvalg 2021. 
 
________________________________________________________________________________________ 

12. Nyt fra hovedkontoret  
________________________________________________________________________________________ 

Claus gav en status på senest nyt fra hovedkontoret. 
 
Der var sat et godt introprogram op i de første uger. Desværre kom corona i vejen og på dag to blev 
hovedkontoret sendt hjem på hjemmearbejde. Der er igangsat sociale aktiviteter for at sikre 
medarbejdernes trivsel – både på tværs og internt i afdelingerne. Det forventes, at hjemmearbejdet vil 
strække sig ind i marts måned, inden der kan mødes ind igen i Glostrup. 
 
________________________________________________________________________________________ 

13. Eventuelt  
________________________________________________________________________________________ 

Landsmøde 27. februar 
Hovedbestyrelsen har på mødet i november 2020 godkendt program/dagsorden og besluttet, at forårets 
regionsmøder gennemføres som ét digitalt landsmøde på grund af corona-situationen.  
Alle frivillige inviteres – og der forventes et deltagerantal på ca. 110 i lighed med efterårets digitale møde. 
Der ydes teknisk support med test-aftener for frivillige op til mødet og ved indslusning til mødet og 
regionsopdelte møderum.  
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Bilag: Program for Landsmødet 
 
Der er formøde med RU-formændene 8. februar, så alle føler sig godt klædt på til opgaven.  
Hovedkontoret bistår med en medvært i alle regionerne. Valget planlægges gennemført på selve dagen.  
 
Udbud - status  
Nationalt udbud af diabetesudstyr 
Hovedkontoret har været i dialog med den udbudsansvarlige i Region Midtjylland (der står i spidsen for det 
nationale udbud), der har fortalt, at de er midt i forhandlinger med producenter/leverandører, og at 
processen skrider planmæssigt frem. Forhandlingerne om nyt tilbud forventes snart afsluttet. Se artikel. 
Det forventes, at det næste tilbud bliver det endelige, og at der ikke bliver behov for yderligere 
forhandlinger.  
Vi hører fra både region og leverandører, at de umiddelbart er positive, og der skulle være en god dialog.  
Bilag: Artikel fra Medwatch. 
 

Lokale udbud på hjælpemidler  
I 2021 skal der være udbud i ca. 5 kommunale indkøbsfællesskaber, der omfatter 26 kommuner. 
Hovedkontoret følger processen i de kommende udbud og alle berørte lokalforeninger er orienteret. Covid-
19 vil formentlig føre til, at nogle af udbuddene forsinkes.  
Hovedkontoret tager med løbende mellemrum fat i de frivillige for at spørge til deres erfaringer med 
adgangen til og kvaliteten af diabeteshjælpemidler, men det er ikke altid, at vi hører tilbage på trods af 
rykkere. 
På Frivilligportalen er link til brugervejledning til brugerrepræsentation ved kommunale udbud; 
https://frivillig.diabetes.dk/vaerd-at-vide/politisk-arbejde/brugerrepraesentation-ved-kommunale-udbud-af-
diabeteshjaelpemidler.aspx 
 
Vaccinestatus 
Der afholdes møde i Sundhedsstyrelsen torsdag 4. februar, hvor vi er lovet en mere fyldestgørende 
information om gruppe 5. Den manglende information er et gennemgående problem for mange 
patientforeninger. 
 
Rådet for sund mad kampagne – Ja tak, lidt mindre 
Diabetesforeningen er ikke med, da det kræver medlemskab af Rådet for Sund Mad til 50.000 kr. 
Vi er med i undersøgelsen om danskernes syn på overvægt sammen med Kræftens Bekæmpelse, der går i 
gang i marts måned. 
 
Medicintilskud 
Medicintilskudsnævnet er netop kommet med et revideret forslag til, hvilke insulintyper der kan få tilskud. 
Det gennemgås nu grundigt, så der kan gives et høringssvar inden 14. marts. 
 
Valg til regionsudvalgene 
Hovedkontoret havde modtaget spørgsmål om muligheden for at ændre på valgperioderne til det 
kommende regionsvalg, så det sikres, at alle RU-medlemmer ikke vælges for samme periode og dermed også 
kommer på valg samtidigt. 
Advokaten er spurgt i denne sag – og det kan godt lade sig gøre som en overgangsordning i år. Dette 
kommunikeres ud til Regionsudvalgene på det kommende forberedelsesmøde. 
 
Opdateret årshjul/kalender  
Opdaterede versioner udsendes med referatet.  

https://frivillig.diabetes.dk/vaerd-at-vide/politisk-arbejde/brugerrepraesentation-ved-kommunale-udbud-af-diabeteshjaelpemidler.aspx
https://frivillig.diabetes.dk/vaerd-at-vide/politisk-arbejde/brugerrepraesentation-ved-kommunale-udbud-af-diabeteshjaelpemidler.aspx
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________________________________________________________________________________________ 

14. Næste møde (kl. 20.00-20.05) 
________________________________________________________________________________________ 

Næste møde afholdes 25. marts 2020, kl. 16.00-20.00. 
Mødet afholdes som videomøde i Teams. 
 
________________________________________________________________________________________ 

ORIENTERINGSSAGER 
________________________________________________________________________________________ 

Corona vaccine – status pr. 25/1 
Vi følger sagen tæt og skriver løbende om udviklingen på vores digitale og sociale medier og lægger pres på 
myndighederne for skarpere kommunikation.  
 
Hovedkontoret v/ Tanja Thybo har i december og januar deltaget i tre orienteringsmøder mellem 
patientforeninger og Sundhedsstyrelsen/Søren Brostrøm om det kommende vaccinationsprogram. Det 
seneste møde fandt sted den 14/1-2021.  
 
Vi har indsendt følgende spørgsmål omhandlende vaccinationsgrupperne til Sundhedsstyrelsen og 
sidstnævnte også til regeringens Covid19-følgegruppe:  
 
1. Skal man som patient stole på at den behandlingsansvarlige læge har nok oplysninger til at afgøre, om 

man er i gruppe 5 eller 10, eller blot sin aldersgruppe? 
 

2. Hvis en person behandles på sygehus for f.eks. diabetes, men samtidig har en anden kronisk sygdom, 
som f.eks. astma, der behandles ved praktiserende læge:  Kan man så være sikker på, at det fanges af 
sygehuslægen, at man har flere kroniske sygdomme? 

 
3. Har I gjort jer tanker om, hvornår den gruppe af kronisk syge, som ikke falder i gruppe 5 og 10, skal 

vaccineres? Det vil sige dem, som ikke er i øget risiko for at dø, men har en kronisk sygdom som f.eks. 
diabetes eller gigt, der bliver forværret i tilfælde af Covid-19 smitte. På nuværende tidspunkt skal de 
vaccineres i gruppe 12, men er der tanker om differentiering udover alder i gruppe 12 f.eks. efter kronisk 
sygdom? 

 
Ang. spørgsmål 1 og 2, så var det efter mødet den 14. januar stadig uklart, og vi var i DR TV-avis v/ David 
Rasmusen og Tanja Thybo for at gøre opmærksom på problemstillingen og efterspørge mere information. 
Sundhedsstyrelsen har lovet at fremsende yderligere omkring gruppe 5 til patientforeningerne. Vi afventer 
stadig d.d. 
 
Vi afventer også stadig svar på spørgsmål 3, og i mellemtiden har PLO fremlagt muligheden for udelukkende 
at vaccinere efter alder i gruppe 10 og fremefter. Vi vurderer derfor, at det største problem lige nu ligger i at 
sikre gruppe 10 rettidig vaccination, da de skal visiteres af de praktiserende læger. Gruppe 5 visiteres af 
sygehuslæge. 


