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Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Torsdag 25. marts 2021, kl. 16.00-20.10 
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 
Regnskabschef Bo Bachmann, Hovedkontoret – pkt. 1-3. 
Statsaut. revisor Mikael Johansen og Sigurd Skov Nielsen fra PwC – pkt. 3. 
 
________________________________________________________________________________________ 

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

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årshjul og seneste HB-møde var der udarbejdet dagsorden. 
Grundet en stram tidsplan var punktet ”HB-seminar 2021” udsat til maj-mødet. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen med følgende bemærkninger:  
Opfølgning på Formandskabsmøde ønskes på dagsordenen igen. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 

________________________________________________________________________________________ 

2. Økonomi - status (kl. 16.05-16.20) 
________________________________________________________________________________________ 

Peer Steensbro gav en status på økonomien, hvor de to første måneder af 2021 med få undtagelser følger 
budgettet for perioden. 
 
Vi har fortsat et bekymringspunkt omkring gadesalget i forbindelse med forårslotteriet. Her forventer vi en 
negativ afvigelse i forhold til det budgetterede. For at mobilisere flere sælgere er der p.t. sat en række 
kampagner i gang i forhold til idrætsforeninger/klubber og enkeltsælgere. 
Derudover arbejdes der på andre indtægtsgenerende indtægter, bl.a. virtuelle løb og et muligt samarbejde 
med NENT Group omkring et gallashow til efteråret. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
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Bilag: 
Økonomisk afrapportering – 4. kvartal 2020. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

3. Årsregnskab 2020 og revisionsprotokollat - status (kl. 16.20-17.05) 

________________________________________________________________________________________ 

Statsaut. revisor Mikael Johansen og Sigurd Skov Nielsen fra PwC gennemgik foreningens årsregnskab for 
2020 og det tilhørende revisionsprotokollat. 
 
Årsregnskab 2020 
Årets resultat blev et overskud på 2,2 mio. kr. Det budgetterede resultat for året var et overskud på 45.000 
kr. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. 
Det positive resultat skyldtes primært et positivt afkast af den investerede kapital på i alt 3.992 t.kr. 
Årets resultat havde i stor grad været præget af effekterne af coronapandemien i kraft af faldende indtægter 
ved salget af skrabelodder og besparelser på foreningsaktiviteter med aflyste kurser og møder.  
 
Diabetesforeningens samlede egenkapital steg i 2020 med 10 %, så egenkapitalen ultimo 2020 var 71,8 mio. 
kr. Egenkapitalens sammensætning består af frie midler 29,3 mio. kr. og formålsbestemte midler på 42,5 
mio. kr. 
 
Revisionsprotokollat 
Den udførte revision gav ikke anledning til bemærkninger af en sådan karakter, at det ville komme til udtryk i 
revisionspåtegningen af regnskabet. 
Årsregnskabet og Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision forsynes med en såkaldt ”blank” 
revisionspåtegning. 
En ”blank” revisionspåtegning betyder, at revisionen har udtalt sig om 95 % af regnskabet. 
 
Kritisk revisor 
Mikael Johansen og hovedkontoret har haft møde med kritisk revisor John Veng. John Vengs 
revisionspåtegning blev gennemgået. 
 
Revisionen anbefalede, at der ikke ændres i selve påtegningen i år, da den identisk med tidligere år. 
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig revisoranbefalingen.  
 
Det anbefaledes fra PwC og kritisk revisor, at der fremadrettet udarbejdes en mere konkret 
”funktionsbeskrivelse” for den kritiske revisor, ligesom selve revisionspåtegningen bør opdateres.  
PwC kan assistere på denne opgave. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab 2020 og indstillede regnskab og tilhørende revisionsprotokollat til 
endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet 29. maj 2021. 
 
Bilag: 
A: Årsregnskab 2020. 
B: Revisionsprotokollat 2020. 
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________________________________________________________________________________________ 
 

4. Fastsættelse af medlemskontingenter - beslutning (kl. 17.05-17.20) 

________________________________________________________________________________________ 

Diabetesforeningens kontingent foreslås reguleret, så der sker en tilpasning i forhold til de øgede 
omkostninger til bl.a. distribution af medlemsblade samt for at konsolidere foreningens økonomi og 
minimere risikoen ved udsving i de indtægtsgenererende aktiviteter. 
 
Hovedbestyrelsen behandlede forslag til fastsættelse af medlemskontingenter. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen fik uddybet relevante spørgsmål til brug for den endelige beslutning, der endte med en 
afstemning, hvor et flertal stemte for. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse på 
repræsentantskabsmødet 29. maj. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

5. Rammebudget 2022-2024 - beslutning (kl. 17.20-17.35) 

________________________________________________________________________________________ 

På repræsentantskabsmødet 29. maj 2021, skal rammebudgettet for de kommende tre år besluttes.  
 
Rammebudgettet udgør det overordnede råderum indenfor hvilket, HB/Hovedkontoret kan planlægge og 
disponere de mere detaljerede indsatser i perioden. 
 
I det vedlagte rammebudget for perioden 2022-2024 er der indarbejdet de realistiske forventninger til såvel 
indtægter som udgifter for perioden. I lighed med det seneste rammebudget, er der indarbejdet tre års 
historik samt det godkendte budget for det indeværende år, alt med det formål at give en større 
gennemsigtighed i den økonomiske udvikling. 
 
Som noget nyt er der indføjet en linje ”strategi implementering”. Formålet med denne er at synliggøre den 
investering, der vurderes nødvendig for at gennemføre den nye strategi. Som det fremgår, udgør dette beløb 
DKK 3,5 mio. over en treårig periode.  
 
Beløbene er engangsinvesteringer til aktiviteter/kampagner på indsatsområderne og ikke langvarige 
lønudgifter. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte rammebudgettet for 2022-24 herunder investering i implementering af ny 
strategi. Rammebudgettet indstilles af Hovedbestyrelsen til godkendelse på repræsentantskabsmødet 29. 
maj 2021. 
 
Bilag: 
Udkast til rammebudget 2022-2024. 
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________________________________________________________________________________________ 

6. Første behandling af Strategi 2022-2025 – drøftelse/beslutning (kl. 18.05-18.50) 
________________________________________________________________________________________ 

Der er siden hovedbestyrelsesmødet 3. februar arbejdet videre med strategiudkastet med afsæt i de 
kommentarer, som kom på mødet. Særligt er der arbejdet på en mere sammenhængende, positiv tone og 
klar storytelling samt forkortelse af dokumentet. 
 
Strategiudkastet sætter en ambitiøs retning for Diabetesforeningen og fokuserer på 3 strategiske 
pejlemærker med mennesket med diabetes i centrum og 4 strategiske indsatsområder. Strategien er 
overordnet og sætter retning, men vil blive fulgt op af en mere detaljeret arbejdsplan for hver af de 
kommende år.   
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen gennemgik strategien og bidrog med relevante bemærkninger. 
Der udarbejdes en pixi-udgave af strategien, der let kan formidles videre. 

 
Hovedkontoret arbejder videre med strategien på baggrund af kommentarerne.  
Der er 2. behandling på HB-møde 27. maj 2021, hvorefter strategien indstilles til godkendelse på 
repræsentantskabsmødet 4. september.  
 
Bilag: 
Udkast Strategi 2022-2025. 
  
________________________________________________________________________________________ 

7. Politiske prioriteringer 2021 – orientering (kl. 18.50-19.00) 
________________________________________________________________________________________ 

Vi har vurderet, at de vigtigste prioriterede politiske indsatser i 2021, bliver nedenstående fire 
fokusområder; sundhedsaftale, post corona, teknologimærkesagen og valget i november. Der er tale om en 
dynamisk plan, fordi vi hele tiden skal være i stand til at navigere og omstille os i forhold til den aktuelle 
politiske dagsorden. 
 
1. Sundhedsaftale/reform 
Der er et åbent vindue lige nu, hvor Diabetesforeningen i løbet 2021 vil komme med et uddybet input, der 
bygger videre på det, vi på nuværende tidspunkt har liggende på vores hjemmeside. Vores input 
præsenteres for regeringen, regeringens støttepartier, oppositionen samt embedsværk, der skriver på aftale.  
 
Arbejdet skal resultere i et gennemarbejdet oplæg fra Diabetesforeningen til forbedring af det nære 
sundhedsvæsen. Dette oplæg vil tage afsæt i emner, som vi tidligere har haft som mærkesager eller er en del 
af den nationale handlingsplan for diabetes, f.eks. tidlig opsporing, sammenhængende patientforløb og 
patientuddannelse.  
 
Regeringen har i sit forståelsespapir fra 2019 sagt, at invitation til forhandlinger om en aftale vil handle om, 
at der skal skabes større lighed i sundhedsvæsenet, større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem 
praktiserende læger, kommuner og regioner.  Der ønskes et løft af det nære sundhedsvæsen og etablering af 
nærhospitaler. 
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Kronikerdagsordenen er en del af dette. Diabetesforeningen er gang med at nedsætte et rådgivende fagligt 
panel inklusive patientrepræsentanter, der kan hjælpe os med et solidt oplæg.  

 
2. Post corona – forebyggelse, kost og motion 
Nedlukningen af Danmark forventes at have haft store konsekvenser for folkesundheden. Risikoen for at 
mennesker med en diagnosticeret diabetes ikke er opsporet er stor, såvel som at mange ikke har fået dyrket 
den motion, som er så livsnødvendig for at holde kiloene på afstand og undgå prædiabetes og type 2-
diabetes. Forebyggelsesdagsordenen herunder særligt kost og motionsområdet er særlig vigtigt for 
Diabetesforeningen.  
 
Den nationale handlingsplan for diabetes løber ud i 2021, og der er behov for at få fulgt op med nye 
initiativer til at styrke folkesundheden og forebygge diabetes. Her er planer om at lave et sundhedens 
topmøde i samarbejde med Dansk Erhverv og DGI. 
 
3. Ny teknologi 
Bedre adgang til sensorbaserede glukosemålere og opgør med den geografiske ulighed på området. Vi følger 
forsøgsordningen afsat på årets finanslov tæt og ser på, om vi kan lave nye undersøgelser, der dokumenterer 
de langsigtede økonomiske gevinster ved brug af sensorbaserede glukosemåler teknologi. Ligeledes vil vi 
bidrage med konkrete bud på, hvordan vi skaber et opgør med kassetænkning. Sidstnævnte kan desuden 
være bidrag til vores input til ny sundhedsaftale. 

 
4. Kampagne kommunal- og regionsvalg – med fokus på forebyggelse 
Diabetesforeningen vil i perioden op til kommunal- og regionsvalget i november 2021, samt den 
efterfølgende periode, sætte fokus på ”diabetes og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdom” – i 
samarbejde med foreningens frivillige. 
 
Herudover skal der være manøvrerum til at vi kan reagere på aktuelle politiske sager, som optager vores 
medlemmer, som f.eks. medicintilskud, coronavacciner og udbud.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Opfordring til at synliggøre det fine materiale, der er lavet til skolestart.  
Arbejdet med øvrige politiske initiativer – f.eks. skolesagen, kører på nedsat kraft, men områderne følges 
nøje. Ses der anledning til at rejse sagen, f.eks. ved skolestart, vil aktuelle sager blive taget op. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

8. Repræsentantskabsmøde 2021 - beslutning (kl. 19.00-19.15) 

________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen besluttede på seneste møde at afvikle det kommende repræsentantskabsmøde i to tempi:  
 
Digitalt møde - lørdag 29. maj 2021: 
Digitalt møde med præsentation af regnskab, eventuel kontingentstigning og budget, som skal til afstemning 
hos Repræsentantskabet. 
Mødet skal ikke kun handle om tal, og der planlægges et spændende foredrag som afslutning på dagen. 
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Proces følger vedtægternes krav omkring indkaldelse to måneder før. Relevante bilag udsendes pr. mail 14 
dage før mødet.  
 
Deltagere digitalt møde: 
Der inviteres ikke gæster. 
Deltagerkredsen følger vedtægternes § 10.2 og består af delegerede fra lokalforeninger, 
børnefamiliegrupper, ungegrupper, regionsudvalg og Hovedbestyrelsen.  
Der lægges op til, at de udpegede delegerede bliver gennemgående deltagere på begge møder om muligt. 
 
Fysisk møde – lørdag 4. september 2021 på Odeon i Odense: 
Repræsentantskabet behandler øvrige punkter jf. dagsordenen. 
Proces følger vedtægternes krav omkring indkaldelse to måneder før. Indkomne forslag og kandidater til 
Hovedbestyrelsen har frist en måned før og endelig dagsorden med relevante bilag udsendes 14 dage før 
mødet.  
 
Deltagere fysisk møde: 
Deltagerkredsen følger vedtægternes § 10.2 og består af delegerede fra lokalforeninger, 
børnefamiliegrupper, ungegrupper, regionsudvalg og Hovedbestyrelsen.  
Sammenlagte lokalforeninger kan deltage med en delegeret + en gæst. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte forslag til afvikling af repræsentantskabsmøderne i digital og fysisk form.  
Gæstelisten blev godkendt efter afstemning. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

9. Kalender 2021 (kl. 19.15-19.25) 
________________________________________________________________________________________ 

Formandskabet har på seneste møde gennemgået HB-mødekalenderen med henblik på mulig optimering, da 
der er mange weekendmøder i efteråret – ofte i træk og med de samme aktører.  
 
På den baggrund indstilles følgende ændringer til Hovedbestyrelsen: 
 
HB-seminar 
HB-seminar afholdes 19.-20. november 2021. 
 
HB/RU fællesmøde 
Det årlige HB/RU-fællesmøde er planlagt til 6. november 2021. 
Dette møde flyttes til søndag 5. september 2021 (dagen efter repræsentantskabsmødet) og kombineres med 
RU/hovedkontorets møde (planlægning af efterårets regionsmøder).  
Emnet for mødet vil primært være en kickstart af ny strategi i regionerne. Herunder værktøjer til 
regionsudvalgene med henblik på inddragelse af lokalforeningerne i processen med implementering af ny 
strategi.  
Program for HB/RU/HK-mødet præsenteres i udkast på HB-mødet i maj. 
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Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog Formandskabets indstilling til efterretning.  
 
Bilag: 
Opdateret HB-mødekalender 2021. 
 
________________________________________________________________________________________ 

10. Nyt fra hovedkontoret (kl. 19.25-19.40) 
________________________________________________________________________________________ 

Claus gav en status på seneste nyt fra hovedkontoret. 
 

Midler fra Sundhedsstyrelsen 
Diabetesforeningen har 2.55 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse-
pulje med fokus på mental sundhed.  
 
Midlerne gives til projektet ”Inkluderende Fællesskaber – mentorordninger målrettet børn og unge med 
diabetes”. Projektet bygger ovenpå erfaringer fra de seneste 6 år med mentorordninger, herunder de 
seneste år arbejde i Familieprojektet.  Med midlerne kan vi videreføre mentorordningerne ung-til-ung, 
forældre-til-forældre og mentorordninger, der rækker ud til sårbare med type 2. 
Et særligt fokus vil være kompetenceudvikling af frivillige gennem kombinerede fysiske og virtuelle 
læringsforløb. 
 
________________________________________________________________________________________ 

11. Eventuelt (kl. 19.40-19.50) 
________________________________________________________________________________________ 

Kort opsamling på mailkorrespondance om samarbejdet med Diabetesrådet 
Hovedkontoret trækker ofte på Diabetesrådets kompetencer ved faglige spørgsmål, forskningsnyheder, 
specifikke sager m.m. 
Der var enighed om at fastholde et årligt møde og løbende kontakt med rådet. Efter fællesmødet i 
september tages der stilling til, om denne mødefrekvens skal øges. Fastholdes indtil videre.  
 
SDCC 
Word Economic Forum har udnævnt Steno Diabetes Center Copenhagen til at være blandt de bedste i 
verden til at udvikle et værdibaseret sundhedsvæsen til gavn for personer med diabetes og anden kronisk 
sygdom. 
 
RKKP (Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram) 
Pia gav en kort orientering fra sin post som patientpårørende repræsentant i RKKP. 
 
Paneldebat – canadiske ambassade og Novo Nordisk Canada 
Sophie deltog i en paneldebat med den canadiske ambassade med fokus på mental sundhed. Sophie 
rundsender intern rapport fra mødet. 
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________________________________________________________________________________________ 

12. Næste møde (kl. 19.50-19.55) 
________________________________________________________________________________________ 

Næste møde afholdes 27. maj 2021, kl. 16.00-20.00 – bemærk, at der tidligere er udmeldt 17.00-19.00. 
 
Mødet forventes afholdt på Teams. 
 

________________________________________________________________________________________ 

13. Hovedbestyrelsens kvarter (kl. 19.55-20.10) 
________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

ORIENTERINGSSAGER 
________________________________________________________________________________________ 

Nordic Forum 2021 – orientering 
Til forberedelsesmødet i Nordic Leadership Forum d. 26. februar blev det besluttet, at Nordic Forum 
udskydes til februar/marts 2022. Det skyldes uvished om tidsrammen for vaccineudrulning samt Covid-19 
situationen og dertil hørende rejserestriktioner i august 2021.  
 
De nordiske lande var enige om, at næste Nordic Forum skal afholdes fysisk i Danmark, og i 2022 håber man 
på, at verden er mere tilbage til normalen.  
Næste forberedelsesmøde i Nordic Leadership Forum afholdes virtuelt til oktober/november måned 2021. 
 
 
Evaluering af regionsmøderne, forår 2021 – orientering  
Opsamling og evaluering af regionsmøder (afholdt som ét digitalt landsmøde) blev gennemført med afsæt i 
spørgeskemaet, der typisk bruges under regionsmøder. Spørgeskemaet var dertil suppleret med et 
spørgsmål om den digitale afvikling. Medværterne har desuden spurgt til relevans og varighed samt 
opfordret at skrive kommentarer i chatten.  
 
Der var i alt tilmeldt 128 deltagere til mødet. Det er lidt flere end sidste gang, hvor mødet også blev afholdt 
digitalt og 50 % færre, end hvad der typisk deltager på fysiske og regionsvise møder. I dette forår består de 
128 deltagere af 11 ansatte og 117 frivillige - fordelt på RU Hovedstaden (28), RU Sjælland (25), RU 
Syddanmark (19), RU Midtjylland (23) og RU Nordjylland (17) samt fra HB (5). 
 
Evalueringen viser: 

1. At der generelt er tilfredshed med mødet.  
Hovedparten har udtrykt ”Relevans for mig i mit frivillige” = Meget/ OK og ”Varighed” = OK og  
”Præsentation” = Godt. 
Fra chatten: ”Positiv dag - mange ting blev drøftet”’ (Hovedstaden). 
 

2. At de fleste havde positive oplevelser med den digitale form. På spørgsmålet ”Hvordan fungerede det at 
holde mødet digitalt” blev der svaret positivt i både chat og mundtligt. Enkelte manglede pauser om 
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formiddagen. Især i første halvdel hvor mange var på samtidig. Desværre ikke altid at Claus og Jørgen var 
synlige på deres skærm i det store møde som følge af det. 

 
Fra chatten: ”Det har været en lidt lang dag, når det er på video - især om formiddagen. Der var flere 
pauser over frokost. Næste gang det foregår online, kunne præsentation fra formand og direktør måske 
lave videoer med deres præsentation, så vi får informationerne inden, så vi kan have dialogen på mødet 
og eventuelt svare på spørgsmål, der er stillet inden.” (Nordjylland) 

 
”Det var godt, når det nu ikke kunne være anderledes” og ”Godt møde, god tid til de enkelte punkter, 
men samlet set et langt møde. Ellers alt ok.” (Sjælland)  

 
”Mødet havde en god varighed, men man skal bede folk om at slukke deres mikrofoner, når de ikke har 
taletid.” (Syddanmark) 

 
”Kunne man måske have 2 min. til at komme med input til andre på fysiske møder”. (Midtjylland) 

 
3. Der var for lidt tid til gruppearbejdet om formiddagen. Flere gav udtryk for at det var irriterende, at man 

ikke kan se alle med billeder og slides under strategipunktet. Under gruppediskussionen mangler der 
bedre styring, f.eks. via en dagsorden. 

 
Fra chatten: ”For kort tid til gruppearbejdet” (Sjælland) 
 

4. At alle valg blev gennemført tilfredsstillende og at alle, der havde stemmeret, fik afgivet stemme via 
SurveyXact. To i RU Hovedstaden brugte sms som kanal, da de af forskellige årsager ikke kunne afgive 
stemmen via systemet.  

 


