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Referat af ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Tirsdag 21. januar 2020, kl. 15.00-20.00 

Sted: Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup 

________________________________________________________________________________________ 

Tilstede: Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Mette David Jensen, Henning 

Thygesen, Malene Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Per Jensen og Sophie Hindkjær. 

 
Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Anne Sander, Tanja Thybo, Helen 

Heidemann og Gitte Lippert (referent). 
 

Afbud: David Rasmussen. 

 

________________________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden 

________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden. 
 

Beslutning: 
På forespørgsel fra Sophie afsættes der ekstra tid til drøftelse af pkt. 6 – Formandsprofil. 

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde  

_______________________________________________________________________________________ 

Referat af møde i Hovedbestyrelsen 25. november 2019 blev udsendt 28. november 2019 og godkendt 4. 
december 2019 med bemærkning fra Henning Thygesen omkring manglende nuancer fra bl.a. diskussionerne 

omkring økonomi og annoncering til formandsposten. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.  
Der var enighed om at fortsætte nuværende format på referatet.  

HB-medlemmer er altid velkomne til at få ført særlige meninger til referat. 
 

________________________________________________________________________________________ 

3. Opfølgning på Formandskabsmøde  

________________________________________________________________________________________ 

Formandskabet afholdte møde 8. januar 2020.  

 
Retningslinjer for HB-medlemmers deltagelse i konferencer: 

Hovedbestyrelsen er velkomne til at videresende invitationer til hovedkontoret til vurdering. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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________________________________________________________________________________________ 

4. Nordic Forum og HB-seminar 2020 – beslutning  

________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen har besluttet at fastholde Nordic Forum 2020, hvor Danmark er vært. På baggrund af 

tidligere drøftelser med Hovedbestyrelsen og de andre nordiske lande, foreslås følgende: 
 

1. Nordic Forum afholdes 27.-28. august 2020 i København.  
Torsdag har fagligt program fra 14.00-18.00 – herefter middag og socialt samvær. Fredag har fagligt 

program fra kl. 09.00-15.00. I forlængelse af Nordic Forum foreslås yderligere, at der afholdes HB-

seminar 28.-29. august med start fredag eftermiddag og slut lørdag eftermiddag. Det betyder, at 
Nordic Forum forkortes. 

 
2. På baggrund af input fra de nordiske lande og med udgangspunkt i foreningens ressourcer og 

fokusområder foreslås følgende temaer for mødet: 
 

a. Den nyeste viden om diabetes (fokus på teknologi, forebyggelse og kost) 

 
b. Diabetesorganisationer i fremtiden (fokus på finansiering, politisk interessevaretagelse og sociale 

medier) 

 

3. Planlægningen af Nordic Forum vil primært foregå via mailhøring, evt. suppleret med 

telefonmøder/skype med de andre nordiske lande.  
 

4. I budgettet er afsat deltagelse af 3 HB-medlemmer, 3 unge og 3 fra hovedkontoret begge dage. 
Derudover åbnes der op for den øvrige bestyrelse til at deltage hele fredagen i og med, at der starter 

HB-seminar senere samme dag. HB beslutter, hvem der skal deltage fra bestyrelsen på mødet 4. 

marts. 
 

Der forventes ca. 6 deltagere fra hver søsterorganisation, men det er op til det enkelte land, hvor mange der 
deltager, da de hver især dækker egne udgifter. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte format og foreløbigt indhold på Nordic Forum. Der var ligeledes opbakning til 

afholdelse af HB-seminar i forlængelse af Nordic Forum med start om fredagen kl. 16.00.  
Der træffes beslutning om Hovedbestyrelsens repræsentation på næste HB-møde 4. marts. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Temadel på Delegeretmøde – beslutning  

________________________________________________________________________________________ 

Delegeretmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg til formandsposten afholdes 16. maj 

2020 på Odeon i Odense. 
 

Delegeretmøde afholdes traditionen tro med en temadel om eftermiddagen, som i år foreslås at være input til 
ny strategi.  

  

Udover stemmeberettigede til Delegeretmødet, er der tradition for at invitere flere gæster end til et 
Repræsentantskab. Det vil give god mening i år, hvor Hovedbestyrelsen ønsker input til ny strategi.  

 
Gæster:  

Temaet for Delegeretmødet er ny strategi og følgende inviteres som gæster: 
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• Én ekstra fra hvert regionsudvalg                   

• Én ekstra fra hver ungegruppe                  

• Én ekstra fra hver børnefamiliegruppe        

• Fra hver af de lokalforeninger, der dækker to kommuner, inviteres udover den stemmeberettigede 

delegerede én gæst 

• Statsautoriseret revisor 

• Kritisk revisor 

• Æresmedlemmer 

• Dirigent/mødeleder 
 

Der var modtaget forespørgsel fra de fem regionale Type 1-netværk omkring deltagelse i Diabetesforeningens 
repræsentantskabsmøder/delegeretmøder fremadrettet.  

Deltagelsen vil være med gæste-status og med én repræsentant fra hvert regionale Type 1-netværk. 
 

Tema (eftermiddag) 

• Midtvejsstatus 2-årig national aktivitetsplan  

• Ny Strategi 2022-2025 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte emnerne for temadelen på Delegeretmødet, der uddybes på næste HB-møde 4. 
marts. 

Type 1-netværkene får mulighed for at være repræsenteret med en deltager fra hvert regionale netværk med 

gæstestatus. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Formandsprofil – beslutning  

________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen præsenteres for den justerede beskrivelse af formandsprofilen, som lægges ud på følgende 

medier i løbet af januar-marts 2020: 
 

• Medlemsbladet Diabetes (udkommer 3.-6. marts 2020) 

• LinkedIn 

-------------------- 

• Nyhedsbrevet DiabetesLiv 

• FrivilligNyt 
 

Hovedkontoret vil også tweete fra Diabetesforeningens profil. På den måde rammer vi både almindelige 

medlemmer, frivillige, politikere og øvrige meningsdannere samt sundhedspersonale. 
Interesserede skal melde deres kandidatur til Diabetesforeningen senest 16. april 2020. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte brugen af foreningens medier. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
7. 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 var igennem i 2019.  
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Evalueringen indeholdte tillige en vurdering af Hovedbestyrelsens beslutninger fra 2018: Hvorvidt foreningen 
var på rette vej med at få genskabt balance i økonomien, genskabt foreningens image overfor 

samarbejdspartnere m.fl. samt højnet medarbejdertrivslen på hovedkontoret. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
Det er vigtigt ved ny strategi 2022-2025, at der er noget konkret at måle på. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

8.  Strategi 2022-2025 – drøftelse  

_______________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen godkendte procesplan for arbejdet med ny strategi på deres møde i november 2019. 
Dette møde var kick-start på processen, hvor Hovedbestyrelsen for alvor tog hul på drøftelserne om den nye 

strategi. 
 

Program:  

 
1) Indledning v. Jørgen 

Det næste års tid vil HB-møder og landsdelsmøder være præget af strategidrøftelser. 
Jørgen så gerne, at der udover den 4-årige strategi 2022-2025 blev set endnu længere frem og tænkt 

ud af boksen. Opmærksom på samfundet ændrer sig i relativ stor hast. 
 

2) Intro til strategiarbejdet v. Ane 

Vi er på vej med ny formand og ny adm. direktør, der også gerne vil sætte sit præg på ny strategi. Vi 
har ikke mere travlt, end at dette også kan nås. På hvert møde leveres der foreløbigt bearbejdet 

materiale på strategien. 
 

3) Afsæt for ny strategi – Situationsanalyse v. hovedkontoret (til inspiration og fælles afsæt)  

a) Hvad siger vores medlemmer og stakeholdere? Operates medlems- og stakeholderanalyse fra 
2018 v. Ane 

b) Hvilke politiske trends og strømninger skal vi forvente os af fremtiden? v. Ane 
c) Hvilke udfordringer har vores medlemmer i dagligdagen? Livet med diabetes v. Tanja 

d) Hvad betyder udviklingen af Steno Centrene for DBF? v. Tanja 

e) Forskningsmidler – hvordan skiller vi os ud? v. Tanja 
f) Hvorledes ser udviklingen ud på rådgivnings- og frivilligområdet? v. Anne 

g) Hvorledes ser mediebilledet ud i fremtiden? v. Helen 
h) Diabetesforeningen som forretning i fremtiden? v. Peer 

 
4) Postkort fra fremtiden (gruppe- og plenumøvelse) 

a)   HB formulerer ønsker til den kommende strategi 

b)   Prioritering 
 

5) Næste skridt  
Drøftelse af den videre proces 

 

Beslutning: 
Hovedkontoret samler op på Hovedbestyrelsens valgte prioriteringer og vil på mødet i marts komme med et 

beslutningsoplæg til temaer i overskriftsform, som ønskes præsenteret og trykprøvet på de kommende 
møder; delegeretmøde, møde med de faglige råd m.fl. 

 
Det bliver en løbende proces, hvor Hovedbestyrelsen o.a. kan komme med input. Vi skal se realistisk på, hvad 

vi kan nå af mål. Al udvikling kræver afvikling, og det er en drøftelse, som HB skal have i løbet af processen.  
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Der er møde i Diabetesrådet 29. april omkring input til strategien, hvor HB er velkomne til at deltage. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Mærkesager 2020 - orientering  

_______________________________________________________________________________________ 

Mens vi forbereder strategi 2022-2025, har vi valgt i 2020 at arbejde særligt med tre mærkesager for at blive 

mere fokuserede i vores indsats med vores nuværende strategi – og blive klarere i kommunikationen af vores 
politiske budskaber. 

 

Mærkesagerne er en konkretisering af strategi 2018-2021 og er valgt ud fra, at det er noget som vores 
medlemmer i særlig grad efterlyser. 

 
De tre mærkesager er:  

 

• Lige adgang til diabetesteknologi. Alle med diabetes skal have adgang til udstyr, der hjælper dem til 
et bedre liv med diabetes. 

 

• Tryg skoletid. Alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og institution til at hjælpe med 

diabetes. 
 

• Mad og motion. Alle med type 2-diabetes skal have individuelt tilrettelagt livsstilstilbud – med styrket 

fokus på sund kost og motion (patientuddannelse). 
 

At vi lægger os fast på tre mærkesager betyder, at vi skruer op for kommunikationen af disse, men vi kan 

fortsat også arbejde med andre aktuelle sager. 
 

Vi skal fortsat kunne balancere i det strategiske hensyn mellem bredde/mangfoldighed på den ene side og 
konkrete sager på den anden. 

Det betyder, at vi samtidig og fortsat også skal have fokus på de mere overordnede dagsordener som f.eks. 

styrkelse af kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, ulighed og ønsket om en ny NHP for diabetes. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Eventuelt – herunder næste møde  

_______________________________________________________________________________________ 

Møde med Diabetesrådet 

Ift. strategi er der tentativt møde med Diabetesrådets formandskab m.fl. 29. april, hvor HB-medlemmer kan 
deltage. 

Der planlægges et møde mellem HB og Diabetesrådet i efteråret 2020, når det nye Diabetesråd er blevet 
sammensat. 

 
Fælles udbud på stomi-området 

Region Midt og Syd og kommunerne i de 2 regioner har startet et arbejde med henblik på et eventuelt 

samarbejde om stomiudbud. Herved undgås kassetænkning i og med, at region og kommune går sammen 
om et fælles udbud. Dette forventes udbredt til andre sygdomsgrupper - herunder diabetes.  

 
IDF 

Diabetesforeningen har modtaget brev fra præsident Andrew Boulton via vores norske søsterorganisation. 
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Andrew er kommet til som ny præsident og vil gerne sætte en ny retning for IDF. Han håber på at skabe en 
forandring og at foreninger, der tidligere har meldt sig ud, vil genoverveje et medlemskab.  

 
Forårets regionsmøder afholdt som landsdelsmøder 

Program til forårets regionsmøder afholdt som landsdelsmøder blev efterspurgt og uddelt på mødet. Vanen 

tro udsendes der invitationer 1 måned før mødets afholdelse. Programmet er udarbejdet i samarbejde med 
formændene for regionsudvalgene. 

 
Folkemøde 2020 

Diabetesforeningen deltager. 
 

Trailere øst og vest 

Konceptet eksisterer stadig men bruges ganske lidt. Trailerne er p.t. i Lemvig og Stevns. 
 

Husmøde 24. januar 
Jørgen kigger forbi på hovedkontoret til fællesmødet og fortæller seneste nyt fra Hovedbestyrelsen. 

 

Formandsvalg 16. maj 
Jørgen stiller sit kandidatur til rådighed. 

 
--- o --- 

 
Næste møde  

Der er HB-møde 4. marts 2020, kl. 16.00-20.00.  


