
Referat fra Regionsrådsmødet d. 27.04.19 kl. 10.30 
Fremmødte var: 
Jan, Bent, Mogens, Inger, Torkild, Kate, Tommy, Lars og JAS. 
Afbud: Betty. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
           Dagsorden godkendt incl. KomUdbud af diabetes varer. 
 

2. Præsentation: 
          Præsentation af nye medlemmer  
          Bent fra Esbjerg er næstformand, sekretær er Inger fra Kolding, Lars er    
          medlem, fra Vejen. 
          Første suppleant er Jan fra Esbjerg og anden suppleant er Tommy fra  
          Varde. 
 

3. Hvilke regler er der om RU? 
Vedtægternes § 9 omhandler regionsudvalg. I § 9.2 omtales formålet. 
Herudover varetager udvalget medlemmernes interesser over for de 
regionale myndigheder, d.v.s. sygehuse, praktiserende læger og regionen. 
Siden starten i 2009 har børnefamilie- og ungegrupperne deltaget i 
Møderne. Dette søges genoptaget. 

 
4. Hvor er vi repræsenteret? 

Patientinddragelsesudvalget PIU                            JAS 
Sundhedsbrugerrådet SBR                                       JAS 

           Regionalt Diabetes udvalg DURS                           JAS, Mogens og repræ- 
                                                                         sentant for Børnefamiliegruppen 
          Patient og Pårørende udvalg ved Steno Diabetes Center PPU  JAS, herud- 
          over er der flere repræsentanter for lokalforeninger. 
          Fyns Diabetes udvalg FDU. Birgitte Langebæk, Nordfyn 
          Fyns Diabetes Database FDDB. Betty Krorby. 
 
 

5. Hvad skal vi beskæftige os med de næste 2 år? 
a. Samarbejdsaftale 

 Der er afgivet høringssvar fra Diabetesforeningen og Regionsudvalget. 
Aftalen regulerer samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og 



praktiserende læger. Følges op i PIU. 
 

 
 

b.  Diabetes skoler: Har udsendt forespørgsler til kommunerne om de 
har oprettet en sådan. - KUN ca. hver anden har! 

                Fornyet henvendelse til Lokalforeningerne om at følge op på dette           
                vigtige emne. Er besluttet gældende fra 1-1 2019. 
 

c. Type 2 til almen praksis pr. 1-1-2020 
 Det tages op i de forskellige samarbejdsudvalg hvor vi er 
repræsenteret. 

 
d. Samarbejde med lokalforeninger og grupper 

 Der henvises til punkt 4 
 

e.  Udbud af diabetes varer: 
 KOM.UDBUD, der omfatter flere kommuner i Syddanmark er i udbud  

                 Der tages kontakt til de respektive lokalforeninger. 
 

f.  Steno Diabetes center 
 Orientering om aktuelle aktiviteter/emner. 

 
6. Repræsentantskabsmøde, herunder møde med LF og grupper. 

          Der indkaldes til møde, d. 14. 5. kl. 18.30 (oprindeligt 8.5.) om 
          dagsordenspunkter til repræsentantskabsmøde 
          Alle lokalforeninger og grupper indkaldes. 
          Repræsentantskabs mødet 25/5 blev drøftet. 
 

7. Møde mellem HK og RU 26/5 
          Blev drøftet. 
 

8. Uddannelse af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 26/10. 
          Der er tilslutning til denne uddannelse af bestyrelses- og udvalgs- 
          medlemmer. 
          Med hensyn til uddannelse af kasserere og formænd, søges dette 
          gennemført inden sommer 
 

9.  Næste møder 



Aftalt til d. 10.8 & 9.11 – begge dage kl. 10.30 til 14.00 
samt Landsdelsmøde d. 14.9. 
 

10.  Eventuelt 
              Intet at bemærke. 
Referent Inger Irene Hansen, Kolding Lokalafdeling. Videresendt d. 28.4. 2019. 
 
 


