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Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Tirsdag 16. juni 2020, kl. 16.00-20.10 

Sted: Videomøde via Microsoft Teams 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt og Gitte Lippert (referent) 
 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens seneste møde var der udarbejdet dagsorden. 

 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen 

 

________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde (kl. 16.05-16.10) 

________________________________________________________________________________________ 

Referat af møde i Hovedbestyrelsen 15. maj 2020 blev udsendt 20. maj og godkendt 27. maj 2020 uden 
bemærkninger. 

 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 

 
________________________________________________________________________________________ 

3. Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 16.10-16.15) 

________________________________________________________________________________________ 

Der havde været møde i Formandskabet 2. juni 2020.  

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 

Bilag: 

Referat af Formandskabsmøde 2. juni 2020. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Præsentationer fra de fire rekrutteringsbureauer (kl. 16.15-18.10) 

_________________________________________________________________________________________ 

De fire bureauer præsenterede deres tilbud for Hovedbestyrelsen, der stillede relevante uddybende spørgsmål 

undervejs. 
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_________________________________________________________________________________________ 

5. Votering og beslutning om valg af rekrutteringsbureau (kl. 18.30-18.50) - beslutning  

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen valgte rekrutteringsbureauet, der skal bistå med ansættelsen af ny adm. direktør i 

Diabetesforeningen. 
 

Hovedbestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Evaluering af digitalt Repræsentantskabsmøde (kl. 18.50-19.00) - orientering 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontoret havde gennemført en evaluering af den digitale afvikling af Diabetesforeningens 

ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2020. 

 
Evalueringsskemaet var sendt til 111 delegerede, hvoraf 68 personer (61 %) havde svaret. 

 
96 % var meget tilfredse/tilfredse med afviklingen, mens langt hovedparten (93 %) ikke havde oplevet 

tekniske problemer, samtidigt med at stort set alle (97 %) havde nemt ved at finde rundt på portalen.    

 
Meget positive tilbagemeldinger på samtlige mødematerialer inkl. de vedlagte videopræsentationer.  

 
Enkelte havde lidt udfordringer med at stille spørgsmål eller se svarene, hvilket meget sandsynligt beror på 

den enkeltes kundskaber. 
 

Hovedkonklusionen var meget stor tilfredshed med afviklingen og præsentationerne under de givne 

forudsætninger, at det ikke var muligt at mødes fysisk. Flere pegede dog på, at de savnede at mødes fysisk.   
 

Drøftelse: 
Den største udfordring er de 20 frivillige, som valgte ikke at afgive deres stemme. Da det var en anonym 

afstemning, er det desværre ikke muligt at komme tættere på hvorfor. 

Hovedkontoret var meget opsøgende i forhold til at få så mange med som muligt og var telefonisk kontakt 
med den enkelte delegerede 2-3 gange undervejs i forløbet. 

 
Sammenlignet med andet materiale, der bliver sendt ud til foreningens frivillige, er det et flot resultat. 

Normalen er ofte 50-60 %. Generelt ses det ofte, at man ikke får svaret på en evaluering, når man har 

deltaget i et arrangement. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning. Den giver et godt grundlag ift. afvikling af et digitalt 

delegeretmøde til september. 
 

Bilag: 

Evalueringsresultatet. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Valg af strategiproces efterår 2020, herunder delegeretmødets afvikling – præsentation fra 

Implement (kl. 19.00-19.40) - beslutning 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen skal beslutte, om de vil fastholde afviklingen af Delegeretmøde kombineret med 

regionsmøder d. 13. september 2020 på Odeon. Eller hvorvidt der ønskes en ændring til digital inddragelse i 
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temadelen af hensyn til de delegerede, som fortsat vil være i risiko for alvorligt forløb ved eventuel 
coronasmitte.  

 
Hovedbestyrelsen har tidligere på året besluttet, at temadelen på Delegeretmøde skal omhandle: 

 

1. Frivilliges involvering i udviklingen af den kommende strategi 
  

2. Midtvejsstatus på toårig national aktivitetsplan 2019-20 samt at pege på tema(-er) for toårig national 
aktivitetsplan 2021-23. 

 
En eventuel aflysning vil have konsekvens for, hvordan vi involverer i strategiarbejdet, og på mødet vil 

konsulentbureauet Implement give en præsentation af, hvordan inddragelse i strategiarbejdet kan foregå 

digitalt i 2020.  
 

Model A 
Inddragelse i strategiarbejdet vil primært foregå som planlagt med fysiske møder fra august til og med foråret 

2021, jf. bilag procesplan, som præsenteret på sidste HB-møde. 

Delegeretmøde afvikles fysisk.  
 

Model B 
Inddragelse i strategiarbejdet vil primært foregå digitalt i 2020. Delegeretmøde afvikles digitalt.  

Implement fremlægger på mødet, hvordan strategiinvolvering digitalt kan gøres på en god måde. I foråret 
2021 vil baglandet blive involveret fysisk på de planlagte regions-/landsdelsmøder i februar/marts 2021 i håb 

om, der er kommet en behandling/vaccine til den tid. 

 
Implement præsenterede forslag til digital proces og inddragelse af foreningens frivillige/interessenter i 

strategiarbejdet.  
 

På baggrund af Implements præsentation af forslag til digital proces og inddragelse af foreningens frivillige i 

strategiarbejdet havde Hovedbestyrelsen en længere drøftelse af for og imod fysisk eller digitalt 
delegeretmøde. Det optimale vil være et fysisk møde, men vi kan risikere en anden bølge af Covid-19 i 

efteråret og hovedparten af deltagerne er i særlig risiko.  
Drøftelserne afsluttedes med en votering. 

 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen besluttede at afholde Delegeretmødet digitalt af hensyn til sikkerheden (model B).  

Delegeretmødet kombineres med regionsmøderne og afholdes digitalt den 13. september 2020. 
 

Hovedkontoret er opmærksom på de faldgrupper, der er med målgruppen i forhold til afvikling digitalt.  
Hovedbestyrelsen modtager mere information om den digitale afvikling på sommerseminaret. 

 

Bilag:  
A: Procesplan strategi 

B: Delegeretmøde 2020 – fysisk eller digitalt. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Program til HB- seminar 28. og. 29. august 2020 (kl. 19.40-20.00) - beslutning 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde afvikling af HB-seminar ultimo august set i lyset af den aktuelle 

situation med COVID-19.  

 
På baggrund af det seneste møde i HB og input fra Formandskabet er der lavet udkast til program for 

seminaret, jf. bilag. 
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte udkast til program for HB-seminar 2020. Der indlægges pauser med mulighed 
for fysisk aktivitet i programmet. 

 

Bilag: 
Tentativt program til HB-seminar. 

 

________________________________________________________________________________________ 

9. Eventuelt og næste møde (kl. 20.00-20.10) 

________________________________________________________________________________________ 

Eventuelt: 
 

Orientering om politiske budskabspapir: 
Hovedbestyrelsen kan løbende følge med i foreningens politiske budskaber på en række sager på 

hjemmesiden under ”Vi mener”: https://diabetes.dk/politik/vores-politiske-holdninger.aspx 

 
Der er netop opdateret med budskabspapirer om: 

• Type 2-diabetes og mad 

• Diabetesforeningens input til en kommende national sundhedsaftale/reform 

• Overvægt og svær overvægt (lægges på hjemmesiden ultimo uge 24) 

 
Nye budskabspapirer om ”Type 2-diabetes og motion” samt ”Tryg skoletid” er ligeledes på vej. 

I efteråret vil vi opdatere med papirer om ”Diabetes og ulighed” samt ”Tidlig opsporing” m.fl. 

Budskabspapirerne bygger på evidens og foreningens seneste undersøgelser ”Livet med diabetes”, 
”Sundhedstilstanden blandt mennesker med diabetes” og ”Kend dine tal”. 

 
 

John Arne Sørensen har bidraget med følgende orienteringspunkter: 
 

Normalisering af sygehusenes drift 

JAS: Det går for langsomt med at stille sygehusene om til normal drift – og mennesker med diabetes mærker 
det især på de medicinske afdelinger og i diabetesambulatorierne. 

 
HK: Diabetesforeningen har været i dialog med Steno centrene herom og har ikke hørt, at der er 

udfordringer: Ligeledes har vi heller ikke hørt noget i vores egen rådgivning. Hovedkontoret modtager gerne 

info om konkrete eksempler, hvis de opstår.  
 

JAS opfordrede til, at dette følges tæt, og der forespørges i regionerne.  
 

 
Det nationale Diabetesnetværk  

JAS: Central aktør i regionerne har udtalt sig kritisk ift., om diabetikere kan få bevilget flash glukosemålere. 

Det går hårdt ud over regionsbudgetterne. 
 

HK: Diabetesforeningen har indgået et samarbejde med Copenhagen Economics, som vil hjælpe med at lave 
beregninger på, hvad det vil koste at bevilge sensorbaserede glukosemålere til dem, der har brug for det – 

både i form af udgifter på kort sigt og langsigtede mulige besparelser ved bedre blodsukkerregulering. Det vil 

give mulighed for at give et kvalificeret input på bl.a. effekten af det rette måleudstyr, når sagen skal rejses 
nationalt via de kommende finanslovsforhandlinger. 

 
JAS: JAS har hørt kritik af foreningens manglende information om smitterisikoen for børn med diabetes i 

starten af pandemien.  

https://diabetes.dk/politik/vores-politiske-holdninger.aspx
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HK: Foreningen læner sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de har været længe undervejs på visse 

områder på grund af manglende evidens i krisens tidlige faser. 
 

Steno Diabetes Centre i fremtiden 

JAS: Når fondsmidlerne udløber, og SDC Centrene overgår til normal drift, hvilke dele/aktiviteter/tilbud 
forventes implementeret i driften. Hvornår kan der gives en status på dette? 

 
HK: Hovedkontoret er opmærksomme på dette relevante spørgsmål og vil finde en måde at gå i dialog med 

Steno Centrene og regionerne herom.  
 

Danske Patienter 

Jørgen og Peer deltog i hilse-på-møde med Danske Patienters nye formand Klaus Lunding og direktør Morten 
Freil.  

 
Partnerskab mellem patient- og pårørendeforeninger og SUM 

Jørgen og Peer deltog i virtuelt møde, hvor Magnus Heunicke var vært. 

Inviterede var samtlige patientforeninger under Danske Patienter, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for 
Patientsikkerhed, faglige selskaber m.fl. 

Jørgen uddybede Diabetesforeningens erfaringer fra rådgivningen, der havde peaket, når 
sundhedsmyndighederne enten kom med ændringer eller nyt omkring genåbning af samfundet. 

 
Novo Nordisk Fonden 

Jørgen og Peer har haft hilse-på-møde med repræsentanter fra Novo Nordisk Fonden. De er positive overfor 

foreningen og bidrager gerne med input til foreningens kommende strategi.  
 

Novo Summit  
Sophie har deltaget i kick-off, hvor Diabetesforeningens tætte samarbejde med forskningsverdenen omkring 

covid-19 blev rost. På mødet deltog bl.a. repræsentanter fra de europæiske diabetesforeninger – i alt ca. 300 

deltagere.  
 

Interview - JAS 
JAS har deltaget i interview og artikel til P4 trekanten omhandlende isolation og covid-19 ”Bedstefar er 

giftig”.. 

Læs mere her: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/tusindvis-af-danskere-lever-stadig-i-isolation-
hverdagen-kommer-ikke-til?cid=soc_facebook_drnyheder_post_d5108mak&fbclid=IwAR22-2s-

Tld8G59B4ZCPfbKHO7XGMynFXLKNH18b1lT9o9nYZIGEUbHh9QI 
 

-- 0 -- 
 

Næste møde: 

Næste møde bliver Hovedbestyrelsens Sommer-seminar den 28.-29. august 2020. 
 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens beslutninger på dette møde omkring efterårets aktiviteter udarbejder 
hovedkontoret forslag til mødekalender for 2. halvår til udsendelse sammen med referatet. 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/tusindvis-af-danskere-lever-stadig-i-isolation-hverdagen-kommer-ikke-til?cid=soc_facebook_drnyheder_post_d5108mak&fbclid=IwAR22-2s-Tld8G59B4ZCPfbKHO7XGMynFXLKNH18b1lT9o9nYZIGEUbHh9QI
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/tusindvis-af-danskere-lever-stadig-i-isolation-hverdagen-kommer-ikke-til?cid=soc_facebook_drnyheder_post_d5108mak&fbclid=IwAR22-2s-Tld8G59B4ZCPfbKHO7XGMynFXLKNH18b1lT9o9nYZIGEUbHh9QI
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/tusindvis-af-danskere-lever-stadig-i-isolation-hverdagen-kommer-ikke-til?cid=soc_facebook_drnyheder_post_d5108mak&fbclid=IwAR22-2s-Tld8G59B4ZCPfbKHO7XGMynFXLKNH18b1lT9o9nYZIGEUbHh9QI

