
RU møde den 25. april 2018 på Næstved Sygehus. 

 

REFERAT 

 

Afbud: Kim, Susanne, Karl, Michael og Elisabeth. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt! 

2. Nyt fra formanden: 

Blandt de mange gøremål siden sidst fremhæves formandens og HK’s møde med 
regionsrådsformand Heino Knudsen. Det blev et positivt og afslappet møde, hvor 
den nye regionsrådsformand – sammen med et par nye direktører – viste en ægte 
interesse for nye tiltag i regionen til gavn for Diabetesforeningens medlemmer! 

3. Steno Center Region Sjælland: 

Drejebog for virkeliggørelse af den vedtagne politik vil af forskellige grunde først 
være færdig efter sommerferien. 

4. Nyt fra alle: 

Jens og Svenning var indstillet til regionens Patientinddragelsesudvalg, PIU. 
Svenning er udpeget som medlem af udvalget, og efter et konstitueringsmøde 
starter udvalgsarbejdet med såvel kurser som ordinære udvalgsmøder. 
Jens har intet hørt fra Regionen om, at han ikke er udpeget, hvilket RU finder 
uacceptabelt. RU undersøger årsagen hertil. 

Jens orienterede om, at hans lokalformand pludselig er afgået ved døden. RU 
sørger for en sidste hilsen. Jens vil som næstformand træde ind som ny formand i 
Stevns. 

Kirsten orienterede om flere spændende tiltag resten af året, men at der også er 
problemer omkring samarbejdet med andre organisationer om et projekt, hvilket 
medfører, at Guldborgsund trækker sig ud af projektet. 

 



5. Børnefamiliegruppen: 

Intet nyt. 

6: Ungegruppen: 

Intet nyt. 

7: Arbejdsopgaver og opgavefordeling: 

Udsættes, da vi kun var 4 deltagere i mødet. 

8. Delegeretmøde 26.05. og møde med HB 27.05: 

Anne deltager som delegeret, Kim som suppleant. Til mødet med HB deltager 
Anne, Kim og Jens med Susanne som suppleant. 

9. Regionsmødet efteråret 2018. 

RU vil løfte dette møde med et ”trækplaster”! Tænk over et godt emne til 
foredrag/oplæg til kort debat. 

10. Temadage og kurser for lokalforeninger i RU Sjælland: 

Erfa møde og dato ligger nu fast til tirsdag den 22. maj kl. 19.00. Anne udsender 
endelig indbydelse. Tema for et kursus drøftes stadigvæk med HK. 

11. Næste mødedato: 

Onsdag den 30. maj kl. 18.30 på Næstved Sygehus. RESERVÉR DATOEN NU, SÅ VI 
KAN BLIVE SÅ FULDTALLIGE SOM MULIGT! 

12: EVT: 

Intet at bemærke 

 

Referent: Svenning 


