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Diabetesforbundet
Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for 
personer med diabetes og andre som er interessert i diabetes.

ORGANISASJON

Forbundet ble stiftet i 1948 og har i dag i underkant av 33.000 medlemmer.  

Per januar 2019 har vi 17 fylkeslag (Aust- og Vest-Agder har slått seg 

sammen, og Nord- og Sør-Trøndelag har slått seg sammen) og 113 aktive lo-

kallag. Diabetesforbundet er tilsluttet den internasjonale diabetesføderasjonen 

(IDF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet FUNKIS. 

Diabetesforbundet er også medlem av Innsamlingskontrollen, ExtraStiftelsen 

Helse og Rehabilitering og Frivillighet Norge.

Nina Skille satt som forbundsleder fram til landsmøtet 2018, der Sverre Ur  

ble valgt som ny leder. Forbundets generalsekretær er Bjørnar Allgot. 

Medisinsk medarbeider er professor Trond Geir Jenssen. Psykologisk med- 

arbeider er dr. philos i klinisk psykologi Jon Haug. Ernæringsfaglig medarbeider 

er klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas. Nina Skille overtok som pedagogisk 

medarbeider etter Kathrine Hestø Hansen ved landsmøtet 2018. 

VERDIER

Våre verdier – TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG – representerer det vi som 

organisasjon står for, og de danner en felles plattform for alle våre handlinger. 

Gjennom å etterleve våre verdier skal vi alle framstå slik at vi utgjør en forskjell 

både innad i organisasjonen og i forhold til dem rundt oss.

VISJON

Vår visjon er hva vi skal strekke oss etter i alt vi gjør. Visjonen er vår framtids-

drøm og er relatert til diabetes og det å mestre denne og ha et bedre liv  

– helst uten diabetes.

Ved å bidra med det vi kan, skal vi arbeide for å opplyse, utdanne og kvalifisere 

de rundt oss, slik at samfunnet er i stand til å bidra til at vi når vår visjon: 

SAMMEN FOR ET GODT LIV MED DIABETES – OG EN FRAMTID UTEN

OPPDRAG

Diabetesforbundets oppdrag beskriver de oppgavene vi skal bruke tiden vår og 

ressursene våre på. Vi skal i all vår innsats for de med diabetes og samfunnet 

rundt oss ha fokus på vårt oppdrag:

Vi skal fremme din sak og gi kvalitetssikret informasjon og veiledning – slik at 

du får god behandling og har kunnskap og motivasjon til å mestre livet med 

diabetes.
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Diabetesforbundet 70 år
I 2018 rundet Diabetesforbundet 70 år, fellesskapet som først het 
Landsforeningen for Sukkersyke. Det var også den gang et stort  
behov for å hjelpe de som ble rammet, spesielt fordi det var en  

enda mer krevende sykdom å leve med enn i dag.

Diabetesforbundet har i disse 70 årene hele tiden 

jobbet for at vi med diabetes skal ha tilgang på det 

beste tilgjengelige utstyret og medikamentene, og 

den beste mulige behandlingen. Uten Diabetesfor-

bundet hadde nok ikke dette vært så bra som det er 

i dag. Det gode arbeidet skal vi fortsette å føre. 

VI FØLGER MED PÅ UTVIKLINGEN INNEN SEKTOREN

I 2018 deltok vi på EASD, den store europeiske 

forskningskonferansen for diabetes med cirka 

15.000 deltakere, hvor all diabetesrelevant forskning 

legges fram. Her blir også nye medisiner presentert.

Vi deltok også på ATTD, en mindre konferanse med 

cirka 3000 deltakere, hvor alt diabetesrelatert utstyr 

som insulinpumper og sensorer blir presentert. Her 

får vi fanget opp hva som kommer av nytt utstyr.

På begge disse arrangementene er vi ofte sammen 

med noen av våre rådgivere fra medisinsk fagråd, 

som gir oss et godt grunnlag for å vurdere hva som 

er verdt å ta med seg.

POLITISK ARBEID

Det har blitt jobbet mye for å få gjennom nytt utstyr 

med funksjonalitet som kan bedre behandlingen be-

tydelig, deriblant FreeStyle Libre. Dette har vist seg 

å være en lang vei å gå, først på grunn av komplisert 

metodevurdering, og deretter personvernregler. Men 

vi kommer stadig nærmere en løsning. 

Vi oppnådde også en økning fra to til fire millioner 

til Diabetesplanen over statsbudsjettet for 2019.

BETYDELIG ARBEID UTE I LOKAL- OG FYLKESLAG

Det nedlegges et stort arbeid rundt om i det ganske 

land på flere områder: 

• Kursvirksomhet av mange slag både for type 1  

og type 2, noen fylkeslag har også hatt  

Diabetesforum.

• Likepersonvirksomhet i alle kategorier.

• Barn og foreldresamlinger er et særdeles viktig 

arbeide for en sårbar gruppe som har et helt liv 

foran seg hvor diabetes skal mestres.

• Ungdom er også en utsatt gruppe som er vanskelig 

å nå ut til, men som det også jobbes mye med å ha 

med i en periode av livet hvor motivasjonen for 

god behandling av egen diagnose ofte er lav.

• Vervekampanjer pågår kontinuerlig gjennom 

stands og blodsukkermåling ved apotek og andre 

steder, da spesielt på Verdens diabetesdag.

STØRRE BEGIVENHETER

Landsmøtet ble avholdt med stor deltakelse, cirka 

350 personer og med 230 delegater til stede.  

Revidert strategi og retningslinjer for fylkessammen-

slåing ble vedtatt samt valg av nytt sentralstyre.

Forskningspriser ble også utdelt i år på Verdens  

diabetesdag, som første gang var i 2017.

Nytt av året var at vi delte ut to priser, den ene til 

yngre forskere under 40 år.
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Den ordinære prisen gikk til Knut Dahl-Jørgensen, 

som har utført fremragende forskning på diabetes-

feltet over mange år. Prisen for yngre forskere gikk 

til Simon Nitter Dankel, som også har utført et stort 

arbeide innenfor diabetesrelatert forskning. Han er 

også i ferd med å initiere flere studier som vil  

komme oss til gode etter hvert.

VEIEN VIDERE

I året som kommer vil det naturlig nok bli en del 

arbeid med fylkessammenslåing. Dette har allerede 

krevd og vil fortsatt kreve en god del innsats. Her 

må vi bare gjøre det som er nødvendig, da dette 

dessverre ikke gir noen ekstragevinst i diabetes- 

saken.

Vi vil jobbe med digitalisering og enda mer bruk av 

digitale medier også innenfor innsalg av forbundet 

og medlemsverving. Opplysning og opplæring via 

video vil det bli mer av, slik at alle medlemmer får 

tilgang til god informasjon hjemme i stua, uten  

nødvendigvis å dra langt til samlinger for å få tak  

i det siste og beste. 

Vi vil opprettholde god oppmerksomhet rundt hjelp 

til type 2-behandling og se på hva som kan gjøres 

for å få tilgang til spesialister også der hvor avstan-

dene er store.

Det jobbes også med forbedring av omsorgen  

på sykehjem, den beste løsningen vil være å få  

diabetesbehandling inn i regulær opplæring og  

etterutdanning av personell på institusjonene.  

Dette arbeidet er i gang.

I tillegg til dette vil det bli jobbet mye for å få  

på plass det beste av utstyr for type 1.   

Sverre Ur

Forbundsleder

SENTRALSTYRET: Bak f.v. Torill Lien Nilsen (vara), Erlend Gjerve, Inger Myrtvedt, Sverre Ur (leder), Lars Tore Haugan, 

Maria Therese Breistrand. Foran f.v. Martine Hemstad Lyslid (nestleder), Ronny Bjørkavåg. Ingvar Hauge (vara) og Cato 

Hekkilæ (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.
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70-årsjubileum landet rundt
30. september fylte Diabetesforbundet 70 år. Festen 

startet allerede i august, og nachspielet varte og rakk.

Allerede under Arendalsuka i august tjuvstartet 

Diabetesforbundet jubileumsfeiringen. Med nærmere 

100 politikere, samarbeidspartnere, tillitsvalgte og 

medlemmer fra fylkes- og lokallag i Agder og andre 

støttespillere tilstede, ble glassene hevet høyt for 

den blivende 70-åringen.  

Under Arendalsuka ble også Diabetesforbundets 

70 år lange historie presentert i bokform. Jubileums-

boka «Historien om diabetes: forskning, framskritt 

og forbund» ble lansert til stor begeistring. Det er 

ikke ethvert bursdagsbarn forunt å bli hedret mellom 

to permer, til og med halvannen måned før selve 

dagen.

På landsmøtet i oktober ble det arrangert gallamid-

dag for 70-åringen. Den ærverdige og fortsatt virile 

jubeloldingen ble hedret med treretters middag, 

taler, og musikalsk underholdning fra øverste hylle 

ved koret Frisk Pust.

Rundt omkring i landet gjorde også mangt et fylkes- 

og lokallag stas på jubilanten. Hele veien fra Finn-

mark til Agder kunne man høre champagne-korkene 

sprette med jevne intervaller i høstskumringen. 

FØDSELSDAGSKAKE: Diabetesforbundets 

egen diabeteskake ble også lansert i anled-

ning jubileet. Denne godsaken ble utviklet i 

samarbeid med matskribent og TV-kokk Ida 

Gran-Jansen.

GJESTER: 70-åringen ble feiret med fl ott 

fest under landsmøtet, her er noen av 

bursdagsgjestene. 

JUBILEUMSBOK: Jubileumsboka ble 

lansert allerede under Arendalsuka.

1. VETERAN: Bent Pedersen fra Porsgrunn var på den første 

sommerleiren i 1954 og var en spesiell gjest under gallamiddagen. 

Her på scenen sammen med ass. organisasjonssjef Tore Amundøy 

og kommunikasjonssjef Turid Gjerde Spilling.

2. FRISK PUST: Jubilanten ble hedret med korsang fra øverste 

hylle.

1

2
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Det har i 2018 blitt gjennomført Diabetesforum  

i følgende fylker: 

• Hedmark og Oppland, 25.–26. januar 

• Telemark og Vestfold, 15.–16. mars 

• Sogn og Fjordane, 11.–13. april 

• Hordaland, 19.–20. oktober  

Det har vært en representant fra nasjonalt Diabetes-

forumstyret, sekretariatet, eller sentralstyret til stede 

på de fleste av arrangementene i fylkene.

DIABETESFORUMKONFERANSE

Diabetesforbundet inviterte til Diabetesforumkon-

feranse – en konferanse som har til hensikt å øke 

samarbeidet mellom det nasjonale Diabetesfor-

umstyret og Diabetesforum i fylkene. Målet er at vi 

sammen skal løfte fylkesforumene både med hensyn 

til aktualitet og oppslutning. Bakgrunnen for valgte 

fagtema på Diabetesforumkonferansen var et ønske 

om at disse skal få økt aktualitet også på neste års 

fylkesforum. 

På Diabetesforumkonferansen 2018 var det 39 del-

takere. Representanter fra tolv diabetesforumstyrer i 

fylkene, nasjonalt Diabetesforumstyre, sentralstyret 

og sekretariatet var tilstede. Spesielt hyggelig var 

det denne gangen at flere fylkesledere var til stede 

på konferansen. 

Faglig innlegg var forebygging av diabeteskomplika-

sjoner og diabetes i allmennpraksis. Bakgrunnen for 

dette er ønske om økt fokus på denne målgruppen i 

neste periode. 

GRUNNKURS FOR ANSATTE I KOMMUNE- 

HELSETJENESTEN

Høsten 2018, parallelt med høstens fylkesforum, ble 

et grunnkurs, initiert av nasjonalt Diabetesforum- 

styre på Diabetesforumkonferansen november 2017, 

satt opp som en pilot i Hordaland. Til grunnkurs ble 

det benyttet lokale krefter, og kurset hadde en varig-

het av tre timer. Kurset var sponset med kr 10.000,- 

både av sentralstyret og Utviklingssenter for syke-

hjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT), og ble 

tilbydd kostnadsfritt for helsepersonell i kommune-

helsetjenesten. Kurset og kostnadsrammen var tenkt 

til 50 kursdeltakere. Stor pågang gjorde at deltaker- 

antallet ble utvidet til 100, og at Hordaland dekket 

underskuddet gjennom eget budsjett. Spørsmålet er 

om det er mulig å få dette ut til øvrige fylker i Norge 

gjennom et samarbeid med USHT på landsbasis. 

Representant for nasjonalt Diabetesforumstyre Liv 

Krossøy og organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen 

var begge tilstede på kurset med tanke på videre 

samarbeid med USHT. 

HVA HAR VI GJORT? 

Diabetesforum  
i fylkene

De årene det ikke blir arrangert nasjonalt Diabetesforum,  
blir det arrangert fylkesvise Diabetesforum.
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HVA HAR VI GJORT? 

Innvandrerhelse i 
Diabetesforbundet 

Diabetesforbundet arbeider aktivt med å oppsøke personer 
med minoritetsbakgrunn og øke kunnskapen blant disse.  

Informasjonsarbeid om diabetes rettet mot denne gruppen  
er ressurskrevende, da det kreves oppsøkende arbeid.

Faktorer som språkvansker, kulturelle forskjeller, 

myter, manglende kunnskap og helsevitenskap 

samt analfabetisme, gjør at vi må drive med ny-

brottsarbeid for å nå frem med budskapet.

For å kunne nå frem til ulike kulturelle miljøer med 

ulikt språk, har Diabetesforbundet ansatt veiledere 

med ulik bakgrunn som sammen danner «Diabe-

teslinjen face2face». I 2018 har face2face bestått 

av fire veiledere med ulik helsefaglig og kulturell 

kompetanse. Fra 2016 til og med 2018 har veile-

derne hatt fokus på somali-, urdu- og arabisktalende 

miljøer.

DØRÅPNERE

Dette er grupperinger som også statistisk sett er mer 

utsatt for diabetes type 2, og hvor vi ser at forebyg-

ging er viktig. Veilederne fungerer som «døråpnere» 

til sine språkmiljøer, kjenner til ulike møtesteder og 

får lettere innpass blant likesinnede.

I 2018 har face2face oppsøkt i overkant av 5000 

personer med minoritetsbakgrunn. 

Eksempler på oppsøkte møteplasser er religiøse ste-

der som templer og moskeer, ulike innvandrerorga-

nisasjoner, norskskoler, kulturelle grupper og større 

arrangementer som Melafestivalen og andre steder 

hvor personer med minoritetsbakgrunn treffes.

MÅLEDAG FOR KVINNER

Den 13. mai inviterte Diabetesforbundet, Stella Røde 

Kors og Boots apotek, kvinner til Stella kvinnesenter 

for å måle blodsukker, kolesterol og BMI. Rundt 80 

kvinner fikk målt sitt blodsukker hos veilederne fra 

face2face – og arrangementet var svært vellykket. 

GRATIS TRENING FOR KVINNER

I november startet en av veilederne i face2face et 

pilotprosjekt med gratis trening for innvandrerkvin-

ner. Prosjektet hadde en varighet på tre måneder, og 

var et samarbeid med treningsstudioet Actic. Trenin-

gene hver onsdag og torsdag på henholdsvis Holmlia 

og Furuset ble et populært tilbud for kvinner med 

ulik innvandrerbakgrunn. 

Forekomsten av – og risikoen for  
– diabetes type 2 er mange ganger 

høyere hos personer fra Asia og Afrika

Personer med minoritetsbakgrunn og
diabetes får sykdommen tidligere og har 

dårligere blodsukkerkontroll, sammen-
lignet med etnisk norske personer  

med diabetes

Raske fakta
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Diabetes på 
Melafestivalen
Standen til Diabeteslinjen face2face og Diabetesforbundet Oslo  
var godt besøkt under den årlige Melafestivalen.

Veiledere fra face2face målte blodsukker, mens  

tillitsvalgte fra fylkeslaget i Oslo delte ut in-

formasjon fra standen på Rådhusplassen – alle tre 

festivaldagene 17.–19. august. 

– Standen var godt besøkt gjennom helgen, og av 

de som var innom, var det nærmere 400 som fikk 

målt blodsukkeret sitt. Besøkende fikk også utdelt 

informasjon og svar på ulike spørsmål, forteller Ina 

Jakobsen, leder for Diabeteslinjen face2face i  

Diabetesforbundet.
Rundt 400 besøkende fikk målt blodsukkeret på standen til 

face2face. Her snakker Bjørn Andresen fra Diabetesforbundet 

Oslo med noen av dem som er innom. 

Nour AlHouda ThayThay og Akfa Siddiqui, veiledere for face2face, målte blodsukker og svarte på  

spørsmål gjennom helgen. 

HVA HAR VI GJORT? 
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I30 år har Ungdiabetes talt ungdommens stemme 

i Diabetesforbundet, og hatt en viktig rolle i saker 

som omhandler ungdom. Jubileumsåret ble feiret 

i stor stil i forbindelse med årets lederforum og 

ledertreningskonferanse. Der var både fylkesledere 

og Ungdiabetes’ tillitsvalgte samlet til fest i ungdom-

mens tegn. Tidligere ledere av Ungdiabetes nasjonalt 

var invitert, og holdt hver sin presentasjon fra sin 

del av Ungdiabetes-historien. De voksne fi kk testet 

sin kunnskap om både Ungdiabetes og ungdomsrela-

terte tema i en quiz. Det var et stolt nasjonalt styre 

som feiret 30 år med fokus på å gi ungdom med 

diabetes et godt liv. 

PREMIERE PÅ SNAPCHAT

Ungdiabetes har for første gang annonsert sin tilste-

deværelse på Snapchat. Kontoen går på rundgang 

hos tillitsvalgte og andre interesserte, fra uke til 

uke. Her kan man følge hverdagen til ungdom med 

diabetes, og stille spørsmål hvis man lurer på noe. 

Temaene hittil har vært trening, blodsukkeret om 

morgenen, eksamensstress, sykehusbesøk og mye 

annet. Allerede etter noen få måneder var det over 

500 følgere på kontoen. 

SAMMEN OM DIABETES

Diabetesweekend er Ungdiabetes sitt årlige arrange-

ment, som går av stabelen i september. Det er nye 

temaer og aktiviteter fra år til år, og aktiviteten i år 

var curling. Konkurransen var like hard som isen, 

og læringskurven var bratt. Temaene for helgen var 

diabeteskunnskap og livet med diabetes. Karianne 

Viken holdt et inspirerende foredrag om sitt liv som 

transplantert, og om de harde ungdomsårene med 

diabetes. Deltakerne kom fra hele landet. Flestepar-

ten hadde diabetes, men det var også noen pårøren-

de med. 

UNGT ENGASJEMENT

Ungdom med diabetes fi nnes over hele landet, og 

det gjør snart også Ungdiabetes. I 2018 er Ung-

diabetes i oppstarten i to nye fylker, og er dermed 

tilstede i 15 av 17 mulige fylker (Agder og Trøndelag 

er blant de sammenslåtte). Det lokale engasjemen-

tet er stort, og de tillitsvalgte gjør en kjempejobb 

for ungdom med diabetes. Derfor er Ungdiabetes 

opptatt av å følge opp og bistå lokalt der hvor det 

trengs. Å gi et tilbud i alle fylker er en viktig del av 

dette arbeidet. Ungdiabetes er veldig stolte av hver 

eneste engasjerte ungdom der ute, og heier på dem 

hver eneste dag. 

HVA HAR VI GJORT? 

Ungdiabetes
Feiret 30 år med ungdomsfokus.

«Diabetes er en kamp, som man 
skal jobbe for å vinne» «Diabetes har formet meg 

som person» 

«Diabetes er min yndlingssykdom» 

«Den største utfordringen 
er fordommene» 

(Gutt 18 år)

(Jente 19 år)

(Jente 26 år)

(Gutt 18 år)
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1,3 millioner  
til Insufanten
Nasjonalt barn- og familieutvalg jobber for barn i aldersgruppen 
0–16 år og deres familier. I 2018 har hovedfokuset vært Insufanten, 
en liten blå elefant som er barnas trygge følgesvenn.

Målet med prosjektet er å gjøre barna tryggere 

på insulin og egenbehandling, og la dem vite  

at de ikke er alene. Det vil bli laget materiell og 

verktøy til bruk i lokal- og fylkeslag, i tillegg til at 

Insufanten reiser på besøk til forhåpentligvis alle 

Norges fylkeslag. 

ExtraStiftelsen innvilget i 2018 hele 1,3 millioner 

kroner til prosjektet som vil vare i tre år. Det var en 

stolt gjeng fra nasjonalt BFU som lanserte prosjektet 

på landsmøtet, hvor selveste Insufanten også var 

med. Ivrige BFU-ere over hele landet gjør en uvur-

derlig innsats for barn med diabetes hver eneste 

dag, og det nasjonale utvalget gleder seg til å sende 

Insufanten ut på Norgesturné. 

HVA HAR VI GJORT? 

Insufanten skal reise rundt  
og sette barnediabetes på  
dagsorden.
Gry Brun Blåbærvik
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Sommerleir 
med stor S
Fellesskap og følingsrisiko, sommer og selvstendighet. Den siste uka i 
juni var 39 ungdommer i alderen 14 til 18 år samlet på sommerleir.

HVA HAR VI GJORT? 

Årets sommerleir ble arrangert på Sørmarka  

Konferansehotell på Siggerud i Ski. Under disse  

juni-dagene fikk ungdom fra hele landet moret seg  

med workshops, quiz, «Farmen light», trening og 

«Torsdagsrådet» med svar på innleverte spørsmål,  

i tillegg til masse fritid og egenaktivitet.

1. Diabetes ingen hindring! De aller fleste oppsøkte vannet på sommerleiren.

2. Emma Marie Rebne bar på Tuva Olsen Simensen i treningsøkten. Etterpå byttet de. 

3. Anders Ahlquist gikk en runde til mange, blant annet til Julie Sangolt.

4. Viktig å tøye ut etter trening.

1

3

2

4
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Diabeteslinjen 
Diabeteslinjen er Diabetesforbundets veiledningstjeneste som  
tilbys på telefon 815 21 948, Chat og nett: diabetes.no/linjen  
og på trykk i medlemsbladet Diabetes. 

D iabeteslinjen har i 2018 hatt en 12 % nedgang i 

henvendelser fra året før. I 2018 kom 56 % av 

henvendelsene på telefon, 29 % på Chat, mens nett-

henvendelsene sto for 15 %. Det var 3007 telefon-

henvendelser i åpningstiden. Svarprosenten var 83.

@Diabeteslinjen har vært på Twitter siden oktober 

2010, og har nå 1224 følgere. Det tvitres om 

forskning, behandling, hjelpemidler, kosthold med 

mer. Medarbeidere på Diabeteslinjen svarer også på 

aktuelle e-post og Facebook-henvendelser.

Diabeteslinjen kan svare på språkene norsk, engelsk, 

somali, arabisk og tyrkisk. Ekspertpanelet består av 

tre leger, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og to 

psykologer (en på nett og en på telefon).

Diabeteslinjen får midler via statsbudsjettet og  

Diabetesforbundet.

HVA HAR VI GJORT? 
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Diabetes.no på stø kurs
2018 kan vise til en jevn flyt av både trofaste og 
skuelystne besøkende. På tampen av året ble også 
planlegging av ny drakt påbegynt.

De foregående årene har vært preget av nylanse-

ring, tilrettelegging for mobil og nettbrett, samt 

aktive kampanjer. Dette har også påvirket statistik-

ken. I 2018 var diabetes.no litt mer tilbakelent, men 

gjestene har ikke uteblitt. 

STABIL FREMGANG

Tallet på antall brukere forholder seg relativt stabilt, 

mens antallet unike sidevisninger økte med 1,34 %  

i 2018. Det totale antallet sidevisninger var 2,7  

millioner.

 

Sidene som var mest besøkt, er de som omhandler 

symptomer, diabetes type 1, diabetes type 2, risiko-

testen, blodsukkermåling, og kosthold/oppskrifter. 

 

KVINNER DOMINERER

Hele 69 % av nettsidenes brukere er kvinner, og av 

disse er det største segmentet i alderen 25–34 år, 

noe som utgjør 25 %. Ellers er det ganske jevnt  

fordelt på aldersgruppene. 

HVA HAR VI GJORT? 

Halvparten av alle besøkende tok turen via mobil- 

telefon. 

I 2018 var vi ikke like aktive med kampanjer, som 

for eksempel risikotest-kampanjen. Allikevel gjen-

nomførte hele 68.381 personer risikotesten. 

Høsten 2018 startet vi et prosjekt med å optimalise-

re nettsidene, og gjøre diabetes.no enda mer forbru-

kerrettet og navigasjonsvennlig. Dette pågår for fullt, 

og i løpet av 2019 vil besøkende merke endringer.
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Diabetesskolen

Landsmøtet 2015 vedtok å sette i gang med pro-

sjektet «Diabetesskolen». På landsmøtet 2018 ble 

resultatet lansert. 

Diabetesskolen er vår interne opplæringsplattform 

for tillitsvalgte. Den hjelper tillitsvalgte å skape 

læringsarenaer som gir kunnskap og trygghet til 

alle målgrupper. 

Målet med Diabetesskolen er å gi gode verktøy når 

tillitsvalgte skal arrangere kurs og foredrag. Tillits-

valgte er hjertet i Diabetesskolen, og ved å logge seg 

inn på «Min side» på diabetes.no/diabetesskolen, 

fi nner man verktøy som kan brukes:

HVA HAR VI GJORT? 

• Ulike maler

• Oversikt over nasjonale og interne kurs

• Tips til deg som tillitsvalgt

• Oppskrift på hvordan du kan lage egne kurs og 

arrangementer

• Oversikt over tilgjengelige foredragsholdere

Diabetesskolen vil fortsette å utvikle seg, og mange 

nyheter venter i årene som kommer. 

diabetes.no/diabetesskolen
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HVA HAR VI GJORT? 

Samhandling om diabetes 
og spiseforstyrrelser

Diabetes og spiseforstyrrelser er en vanskelig kobling å  
håndtere – også for helsepersonell. Mer samarbeid om  

temaet var målet for konferansen på Gardermoen.

30. august arrangerte Diabetesforbundet og Regional 

avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) konferansen 

«Diabetiske spiseforstyrrelser? – sammenheng, 

forståelse, behandling». 60 helsepersonell fra hele 

landet fordelt på sykepleiere, kliniske ernæringsfy-

siologer, leger, psykiatere, miljøterapeuter, psyko-

loger, og veiledere fra Diabeteslinjen deltok. Målet 

med konferansen var å få til mer kunnskapsdeling og 

samarbeid mellom de som jobber med diabetes og 

spiseforstyrrelser.

Tema for dagen var blant annet utfordringer på  

diabetespoliklinikken, forskning på diabetes og 

spiseforstyrrelser, og erfaringer med behandling av 

diabetes og spiseforstyrrelser ved Norsk Diabetiker- 

senter. Diabetesforbundets psykologiske medarbei-

der Jon Haug inviterte to brukere til en samtale om 

deres erfaringer med både diabetes type 1 og mange 

år med spiseforstyrrelser. Dette bidro til mange 

spørsmål fra salen og en ivrig diskusjon rundt  

hvordan helsepersonell kan møte disse pasientene 

på en bedre måte. Dagen ble avsluttet med en panel- 

debatt med mange ulike meninger og synsvinkler, 

men med bred enighet om at dette er et tema som 

må utforskes mer i fremtiden.

Generalsekretær Bjørnar Allgot snakket til full sal da han åpnet konferansen om diabetes og spiseforstyrrelser.
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HVA HAR VI GJORT? 

Diabetesforbundets 
likepersoner i ny drakt

I 2018 startet vi arbeidet med å friske 
opp likepersonsordningen vår.

En helg i november deltok til sammen 30 personer 

på likeperson- og likefamiliekurs. For første gang 

ble de to kursene slått sammen i et helt nyutviklet 

kurskonsept, med en litt lengre del for likefamiliene. 

På lørdagen ble det også avholdt en «Motivasjons-

boost» for gruppeledere av motivasjonsgrupper.

ELISABETH
DIABETES TYPE 2

Du kan ha
tillit til meg

ARNE
DIABETES TYPE 2

Jeg vil høre 
hva du har

å si

HEGE KRISTIN 
DATTER MED 

DIABETES TYPE 1

Jeg støtter 
deg

KAROLINE 
DIABETES TYPE 1

Jeg lytter 
til deg

På landsmøtet i oktober ble ny strategi vedtatt, og 

i henhold til den vil vi i neste landsmøteperiode ha 

stort fokus på å synliggjøre likepersonsordningen, 

slik at fl ere av våre motiverte likepersoner blir 

kontaktet og benyttet av de som trenger det. Det 

utvikles blant annet nye annonser og fi lmer for 

markedsføring.
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HVA HAR VI GJORT? 

Nordisk forum på Færøyene
I starten av juni var den nordiske diabetesfamilien samlet  

på vakre Færøyene for å delta på Nordisk forum.

Nordisk forum er en årlig møteplass for diabetes-

organisasjonene fra Norge, Sverige, Danmark, 

Finland, Island og Færøyene. Hensikten med møtet 

er å diskutere felles problemstillinger og å hente 

inspirasjon og dele gode ideer. Også deltakere fra de 

nordiske ungdomsorganisasjonene er med og deltar 

på lik linje med de «voksne».

Hele Nordisk forum på fjelltur. Målet var Kirkjubø, der fredagens middag skulle inntas.

Ungdommen samlet: F.v. Freja Bjerregaard Jensen 

(Danmark), Meinar Ortind (Færøyene), Bjørn Peter 

Sandmo (Norge), Lærke Thømming (Danmark), Robin 

Åhrling (Sverige), Milla Friman (Finland), Sophie  

Hindkjær (Danmark), Katrine Mariell Karlsen (Norge).

Ble inspirert av andre unge

Den færøyske diabetesorganisasjonen, som var vert-

skap for helgen, hadde lagt opp til et fullpakket og 

spennende program. Viktige og engasjerende temaer 

var organisasjonsutvikling for fremtiden, hvordan 

lykkes med likepersonarbeid, ny teknologi og inter-

nasjonalt diabetesarbeid. Deltakerne fikk også en 

innføring i færøysk historie og kultur, og flere fikk 

opp pulsen da gruppen fikk prøve det nye trenings-

konseptet «Football fitness».

– Inkluderende, lærerikt, morsomt, sosialt og interessant er ord 

som beskriver helgen på Færøyene, sier Katrine Mariell Karlsen 

fra Ungdiabetes. Hun deltok på Nordisk forum sammen med leder 

av Ungdiabetes, Bjørn Peter Sandmo. 

– Vi kom hjem med masse inspirasjon, nye bekjentskaper og venn-

skap, samt mange gode minner. Det var spesielt interessant å høre 

hva unge fra de andre nordiske landene driver med, og hvordan 

de organiserer og planlegger for sine medlemmer, sier Karlsen.
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Nye blader – mer enn ny design
I 2018 fikk Diabetesforbundets medlemsblader  
en markert ansiktsløftning. 

Med utgangspunkt i 2017s leserundersøkelse, 

jobbet Diabetesforbundet fram en forbedret 

versjon av det som kjennetegner medlemsbladet 

Diabetes: nyttig, troverdig, aktuell, modig, nær og 

tydelig. Første nummer i ny drakt ble lansert sep-

tember 2018.

Det lille selskapet Mediamania har vært med på å 

utvikle design og oppbygging. Mediamania er for 

øvrig det designbyrået som har vunnet flest fagpres-

sepriser, med blant annet Fjell og Vidde, Politiforum 

og Teknisk Ukeblad i porteføljen.

Fagpressen – interesseorganisasjonen som Diabe-

tesforbundets medlemsblader er med i – har vært 

involvert i valget av trykkeri og distributør. Gjennom 

Fagpressen ble det tegnet kontrakt med Ålgård Off-

set i Rogaland og Easy2You (tidligere Norpost).

HVA HAR VI GJORT? 

NYTT NAVN – NY FAGREDAKTØR

Det ble også gjort flere grep med medlemsbladet for 

helsepersonell, som har gått fra å hete Diabetesfor-

um til å hete Diabetesfag. Hanne Løvdahl Gulseth ble 

ny fagredaktør, og det ble etablert en egen redak-

sjonsgruppe med stor faglig og geografisk bredde.

Begge medlemsblader i ny, forbedret design ble lansert i september.
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HVA HAR VI GJORT? 

Troverdig, hjelpsom og modig  
– i presse og sosiale medier

D iabetesforbundet fortsetter å figurere i bredden 

av norske medier. I 2018 preget den stadig aktu-

elle FreeStyle Libre-saken nyhetsbildet. Vedvarende 

strid rundt personvernhensyn og behandlingshensyn 

har engasjert bredt, såpass bredt at generalsekretær 

Bjørnar Allgot også ble invitert til Dagsnytt 18 for 

å tale brukernes sak. Gladnyheten om at færre har 

uoppdaget diabetes type 2 enn antatt, har også vært 

omtalt. 

Av i alt 514 medieoppslag i 2018, er 343 rene 

nyhetssaker hvor Diabetesforbundet er omtalt. 

Diabetesforbundet hadde hovedfokus i 10 prosent 

av medieomtalen. Nyheten «I dag markeres Verdens 

diabetesdag», fikk mest spredning i media. 

Hele 63 prosent av dekningen var i lokale medier, 

mens riksdekkende nisjemedier sto for 25 prosent. 

Det resterende ble fordelt mellom regional- og riks-

Også de unge med diabetes viser troverdighet  

og mot. Elleve år gamle Helenes erfaringer  

engasjerte stort på Facebook.

Den store dagen vekker glød og samhørighet 

på sosiale medier hvert eneste år.

medier. Trykte medier hadde 60 prosent av deknin-

gen, nettmedier det resterende.

Det totale antall medieoppslag omfatter også annon-

ser og spalter av ikke-redaksjonell art. 

Veksten i sosiale medier blomstrer i takt med entu-

siasmen. Her brant engasjementet varmt rundt blant 

annet forskningsstoff, tips å ha med seg i diabetes-

hverdagen, dialog og forbrukerstoff. 

Per 15. januar 2019 hadde vi 

• 32.222 følgere på Facebook

• 5760 følgere på Instagram

• 3277 følgere på Twitter

Ungdiabetes

• 2563 følgere på Facebook

• 1587 følgere på Instagram
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Diabeteslotteriet
Det ble i 2018 solgt nesten 210.000 lodd. I starten 

av året ble en del lodd solgt via Bistandshuset (tele- 

fonsalg), men Diabetesforbundet valgte å avslutte 

dette samarbeidet sommeren 2018. Av totalsalget 

har lokal- og fylkeslag solgt nærmere 9000 lodd, 

som også har finansiert ulike aktiviteter i lokal- og 

fylkeslagene.

En av de fire hovedgevinstene (reisegavekort til en 

verdi av 70.000) ble skrapt fram av en heldig  

vinner, og en annen gladlaks skrapte fram en el- 

sykkel. Totalt har vi gledet premievinnere med om 

lag 3000 gevinster i denne runden. Årets overskudd 

fra lotteriet – som går tilbake til diabetesrelatert 

arbeid – var på 2,8 millioner kroner.

HVA HAR VI GJORT? 

Mange bekker små ...

• I løpet av april og mai hadde lokallag over 
hele landet diabetesdugnad, der de delte ut 
tusenvis av brosjyrer om diabetes type 2 på 
legekontorer. Diabetesdugnaden er  
planlagt å bli en årlig aktivitet. 

• Diabetesdugnad også rettet mot ordførere!  
På landsmøtet kunne vi vise fram ordførere 
fra hele landet som poserte med den blå  
diabetesringen. Her må vi berømme alle  
lokal- og fylkeslag som har jobbet politisk  
på grasrotnivå for å fremme diabetessaken. 

• Under Forskningsdagene i september  
hadde vi stand på Forskningstorget på  
Universitetsplassen i Oslo. Aktiviteten var 
rettet mot skoleklasser, med formål å forklare 
hvordan insulin virker i kroppen og hva  
diabetes type 1 er. Et utall ungdommer sto  
i kø for å måle blodsukker og lære om  
diabetes type 1.   

• I anledning 70-årsjubileet utarbeidet vi  
en egen quiz til bruk på stand og arrange-
menter for å skape engasjement. 
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Diabetesforbundet  
på EASD

Over 15.000 mennesker var til stede da den 

fire dager lange konferansen i oktober gikk av 

stabelen. Diabetesforbundet var som alltid represen-

tert, både avtroppende forbundsleder Nina Skille, 

generalsekretær Bjørnar Allgot og redaksjonen fra 

Diabetesforbundet var på plass. 

 

Under åpningen av konferansen presenterte 

EASD-president Juleen R. Zierath noen harde,  

tankevekkende fakta:

 

– Hvert 6. sekund dør noen av komplikasjoner fra 

diabetes – de fleste med hjerte- og karsykdom. 12 

prosent av helsebudsjettene våre går til diabetes. 75 

prosent av disse kostnadene brukes til å behandle 

komplikasjoner – komplikasjoner det er fullt mulig å 

forebygge.

For 54. gang var forskere, helsepersonell, legemiddelindustri og 
andre fra over 100 land samlet under det årlige diabetesforsknings- 
gildet. Denne gang i Berlin.

HVA HAR VI GJORT? 

Det er viktig for oss å holde 
oss oppdatert og få med oss 
de viktigste nyhetene, slik at 
vi kan gi våre medlemmer 
de beste rådene.

Et velkjent problem som Diabetesforbundets utsend-

te kjenner godt igjen fra norsk helsepolitikk. Nina 

Skille og Bjørnar Allgot var der også for å tilegne seg 

ny kunnskap:

 

– Det er viktig for oss å holde oss oppdatert og få 

med oss de viktigste nyhetene, slik at vi kan gi våre 

medlemmer de beste rådene. I tillegg bruker vi kunn-

skapen til å etterspørre siste nytt innen både be-

handling og behandlingsutstyr for alle med diabetes 

i Norge, er de to enige om.

President i EASD Juleen R. Zierath åpnet årets konferanse i Berlin.
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HVA HAR VI GJORT? 

Blodsukker, politikk og  
jubileum på Arendalsuka

I løpet av uka deltok Diabetesforbundet på flere de-

batter, blant annet «Kan vi regulere oss til et bedre 

liv?». Det ble delt ut informasjon om diabetes på 

stand fra mandag til fredag, og mange fikk mulighet 

til å teste kunnskapen i en diabetes-quiz.

På standen var det fokus på et nytt tema hver dag. 

Tirsdag var Diabeteslinjen sin dag, og sykepleiere 

var tilstede for å måle blodsukker og svare på spørs-

mål. Onsdagen var turen kommet til face2face, som 

jobber målrettet og oppsøkende opp mot personer 

med innvandrerbakgrunn. På torsdag var frivillige 

fra lokallaget i Arendal representert på standen, og 

samme kveld ble det storstilt jubileumsfeiring. På 

fredagen ble det satt fokus på ungdom og diabetes. 

For femte år på rad var Diabetesforbundet representert under 
Arendalsuka. Dette året også som 70-årsjubilant.

Den blå ringen er et internasjonalt symbol for 

diabetessaken. Bjørnar Allgot har den gjerne på 

jakkeslaget også.

Diabetessykepleier Gry Lillejordet målte blodsukkeret til 

politiker Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet.

Helseminister Bent Høie var også innom standen. Her  

i prat med avtroppende forbundsleder Nina Skille.
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POLITISK ARBEID

Politiske begivenheter 
i 2018 – fokus på insulinpumper 

og glukosemålere 
Tilgang på nye insulinpumper og glukosemålere har vært den 

viktigste politiske saken for Diabetesforbundet i 2018. 

Diabetesforbundet har, gjennom hele 2018, jobbet 

iherdig med politisk påvirkning mot myndigheter 

og beslutningstakere for å få fart på det nasjonale 

anbudet på insulinpumper og glukosemålere, og for å 

få FreeStyle Libre på refusjon. Vi har hatt møter med 

en rekke stortingspolitikere og politisk ledelse i Hel-

se- og omsorgsdepartementet. Vi har hatt tett dialog 

med Sykehusinnkjøp RHF (regionale helseforetak), og 

ga direkte innspill til arbeidet med anbudet. 

Parallelt har vi forsøkt å få mest mulig oppmerksom-

het om situasjonen rundt tilgang på nytt behand-

lingsutstyr, gjennom våre egne kanaler og innsalg til 

eksterne medier. Dette resulterte i en rekke oppslag 

og dekning av saken på tampen av året. 

POLITISK SEIER FOR DIABETESFORBUNDET 

– DOBLING AV BEVILGNINGEN TIL NASJONAL 

DIABETESPLAN

Nasjonal diabetesplan (2017–2021) har som formål 

å gi bedre helsetjenester til personer med diabetes. 

Det har vært viktig for Diabetesforbundet å følge 

med på om planen blir satt ut i livet. I 2018 har 

Diabetesforbundet hatt møter med ledelsen ved 

alle de regionale helseforetakene, hvor Nasjonal 

diabetesplan var tema. Unntaket var Helse-Vest, 

som ikke besvarte møteforespørslene våre.

Diabetesforbundet har, fra Nasjonal diabetesplan ble 

lansert i 2017, reagert på manglende bevilgninger 

til gjennomføring av planen. Etter påvirkningsarbeid 

mot Stortinget klarte vi å få doblet bevilgningen til 

diabetesplanen, fra 2 til 4 mill. kroner, over stats-

budsjettet for 2019.

Avtroppende forbundsleder Nina 

Skille og generalsekretær Bjørnar 

Allgot var godt fornøyde etter møtet 

med ledelsen i Helse-Nord RHF.

Organisasjonsrådgiver Betül Cokluk og 

avtroppende forbundsleder Nina Skille 

på plass i Stortingets vandrehall da 

statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram.

Delegasjon fra Diabetesforbundet på vei 

til møte med helseministeren. Temaet er 

tilgang på FreeStyle Libre og andre nye 

behandlingshjelpemidler. Fra venstre: 

Medisinsk rådgiver Trond Geir Jenssen, 

generalsekretær Bjørnar Allgot, 

avtroppende forbundsleder Nina Skille 

og barnelege Hans-Jacob Bangstad.
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Med blomster og bram ble Sverre Ur valgt inn som ny forbundsleder.
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Engasjerende og innholdsrik 
landsmøtehelg

Avtroppende forbundsleder Nina Skille ble overrakt 

Diabetesforbundets gullnål av generalsekretær  

Bjørnar Allgot.

«En av de viktigste tingene Diabetesforbundet gjør, 

er å gi møteplasser til folk i samme situasjon». 

Nina Skille åpnet landsmøtet med å tenne to lys, 

tradisjonen tro når Diabetesforbundet inviterer, og 

belyste med dette et vesentlig bidrag i vår diabetes-

hverdag. 

MED STORE ØRER OG KLART BLIKK

Landsmøtet som ble avholdt på Clarion Hotel & 

Congress Oslo Airport 12.–14. oktober, samlet nesten 

350 deltagere, hvorav 230 delegater. Legg til en 

bukett fra Ungdiabetes nasjonalt, et knippe opp-

merksomme observatører, medlemmer av nasjonale 

komitéer, gjester fra fjern og nær, et opplagt sentral-

styre og et sekretariat som sto for den tekniske gjen-

nomføringen, og vi hadde en fin miks for å kunne 

gjennomføre helgen, uten at noen fikk nevneverdige 

skrammer i hverken selvbilde eller på knær.

Med en fyldig og innholdsrik saksliste var det en 

engasjert forsamling som viste at de tok tilliten som 

delegater og representanter for sine respektive lag 

seriøst. Med store ører og klart blikk var det ingen 

saker som ikke skapte engasjement. De sakene som 

skapte flest notater i protokollene, var imidlertid 

den forestående fylkessammenslåingen og hvorvidt 

Diabetesforbundet skal følge de nye fylkesgrense-

ne eller ikke. Samt valg av nytt sentralstyre og den 

kommende strategien for landsmøteperioden 2019–

2021. Møtelederne Dagfinn Østbye, Stine Vedvik og 

Hans Christian Lillehagen loset oss trygt igjennom 

vedtektsendringer, resolusjoner og valg. 

GULLNÅL TIL NINA

En god pause i det hele tilegnet jubileumsmarkerin-

gen av Diabetesforbundets 70 år med arbeid for alle 

som er berørt av diabetes. Avtroppende forbundsle-

der, Nina Skille, ble som en start på jubileumsfesten 

hedret med Diabetesforbundets Gullnål med diamant 

for sitt arbeid med å gjøre  

forbundet både varmere og sterkere. Foruten seks 

flotte hverdagshelter var det lite heder og ære 

denne kvelden. Men i tillegg til festmiddagen, fikk 

alle med seg noen gullkorn fra forbundets historie, 

og noen musikalske innslag fra koret Frisk Pust, før 

kursen ble peilet inn mot dansegulvet og etter hvert 

inn på soveavdelingen. 

Før helgen ble avsluttet med lunsjbuffet og en siste 

runde med glutenfrie kaker, hadde forbundet fått ny 

forbundsleder i tidligere sentralstyremedlem Sverre 

Ur. Det var også valgt fire nye sentralstyremed-

lemmer og tre nye varamedlemmer som skal holde 

forbundet på riktig kurs frem til 2021 – og dessuten 

er det vedtatt et økt fokus på den yngre gruppen 

medlemmer. Dette gir seg utslag i årlig sommerleir, 

en for barn og en for ungdom, samt at Insufanten nå 

reiser ut på en Norgesturné for å skape oppmerk-

somhet rundt barnediabetes. Det blir tre spennende 

og innholdsrike år vi går i møte.

LANDSMØTE



28  |  ÅRSMELDING 2018

HVA HAR VI GJORT? 

Verdens diabetesdag  
14. november

Markeringen av 70-årsjubileet fortsatte på 

Verdens diabetesdag. I tillegg ble det sendt ut 

pressemeldinger lokalt og nasjonalt om diabetes og 

barn. Her fikk vi dekning i avis og radio flere steder 

i landet. Aftenposten junior lagde en sak som også 

fikk oppslag på forsiden. 

Nærmere 300 apotek over hele landet bestilte 

informasjonspakker om diabetes type 2 og diabetes-

risikotesten. Temaet for pressemeldinger til lokal- og 

fylkeslag var «diabetes og familien», og her var det 

flere lag som fikk dekning i lokalavisene.

I sosiale medier var engasjementet stort. Hoved- 

posten om Verdens diabetesdag nådde over 194.000 

og hadde mer enn 1000 delinger. Som i tidligere år 

lyste det opp blå bygninger på både små og store 

steder, blant annet Tønsberg, Lødingen, Trondheim, 

Aurskog, Tromsø og Lofoten.

PRIS TIL YNGRE FORSKERE

Utdeling av Diabetesforbundets forskningspris har 

blitt et fast innslag 14. november, og i 2018 ble pri-

sen delt ut for andre gang. Formålet med prisutdelin-

gen er å stimulere til mer norsk diabetesforskning. 

Nytt av året var forskningsprisen for yngre forskere 

som gikk til førsteamanuensis Simon Nitter Dankel. 

Vi kunne også gratulere professor Knut Dahl-Jør-

gensen. Rundt 300 personer deltok på utdelingen 

i Samfunnssalen i Oslo med Katarina Flatland som 

konferansier. Stemningen i salen var god, og vi fikk 

tilbakemelding fra forskerne om at prisen er viktig 

for norsk diabetesforskning. 

For første gang ble arrangementet streamet. 200 

personer fulgte sendingen fra start til slutt, mens 

1000 personer var innom sendingen i en kortere 

periode. Årets kommersielle samarbeidspartnere  

var Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.

For første gang: to forskere – to priser

Knut Dahl-Jørgensen fikk hovedprisen, som ble 

utdelt for andre gang. Prisen fikk han for å ha gitt 

betydelig bidrag til norsk og internasjonal diabetes-

forskning, og for å ha vært en pioner på mange av 

sine forskningsområder.

Professor Knut Dahl-Jørgensen er professor ved 

Barne- og ungdomsklinikken ved Institutt for klinisk 

medisin UiO og OUS. Han er en av grunnleggerne bak 

Oslo Diabetes Forskningssenter, og leder forsker-

gruppen på barnediabetes.

Knut Dahl-Jørgensen og Simon Nitter Dankel kunne 

stolt motta Diabetesforbundets forskningspris på 

Verdens diabetesdag 14. november – sistnevnte  

som yngre forsker.

Dahl-Jørgensen har i mange år vært tilknyttet  

Diabetsforbundet, som medlem av medisinsk fagråd, 

samt medlem av og i de senere år leder av nasjonalt 

Diabetesforumstyre.

Førsteamanuensis Simon Nitter Dankel ved  

Universitetet i Bergen forsker på fettvevsforand-

ringer ved overvekt og diabetes type 2. Håpet hans 

er at det kan lede til mer persontilpasset behandling 

av denne sykdommen.
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FINN FORMEN

Motivasjonsgrupper
Diabetesforbundets motivasjonsgrupper handler om å skape de gode 

øyeblikkene sammen med andre, med fokus på trim, kosthold, 
motivasjon og erfaringsutveksling. Gruppene er åpne for alle, enten 
du har diabetes, eller bare ønsker å motiveres til sunnere levevaner. 

I 2018 valgte vi å fortsette fokuset på oppfølging av 

gruppeledere, samt øke fokuset på å få i gang flere 

kostholdsgrupper. For mange er det en litt høyere 

terskel å skulle ha ansvaret for slike grupper. Der-

for inviterte vi personer med ernæringsbakgrunn 

til gruppelederkurset vi arrangerte i april. Blant 24 

deltakere hadde åtte av disse ernæringsbakgrunn. 

Etter kurset har noen bidratt med opplysningsarbeid 

for Diabetesforbundet, og i løpet av 2019 starter det 

trolig opp kostholdsgrupper også.

MOTIVASJONSBOOST

I november arrangerte vi historiens første Motiva-

sjonsboost – en samling for eksisterende gruppele-

dere. På denne samlingen fikk de 14 deltakerne litt 

oppfrisking av kunnskap, men hovedfokuset var på 

erfaringsutveksling med andre gruppeledere.  

Den kanskje største seieren på motivasjonsgruppe-

fronten er likevel at vi nådde målet vårt om å få i 

gang grupper i alle fylkene. Etter at Indre Nordfjord 

startet gågruppe i samarbeid med frisklivssentralen, 

ble det hurrastemning på kontoret. 

Appen Styrk! som ble utviklet i samarbeid 
med Muscle Animations og Helsedirektoratet 

i 2015, er fortsatt en nedlastbar 
folkehelsefavoritt.

Per 18. januar 2019 ser statistikken for 
nedlasting av appen slik ut:

App Store = 43.845
Google Play = 29.350

Til sammen 73.195 nedlastninger

SYNLIGGJORT TRENING

Diabetesforbundet har i 2018 jobbet aktivt med 

folkehelse og fysisk aktivitet. I tillegg til motiva-

sjonsgrupper, har vi synliggjort trening på Verdens 

aktivitetsdag 10. mai. Fokus var da på sammenhen-

gen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

Fysisk aktivitet har også stått sentralt på diverse 

foredragsoppdrag i lokallagene. På nasjonale konfe-

ranser har det blitt gjennomført trening som del av 

programmet, i form av morgentrening og pausetrim. 

Her kan nevnes Ledertreningskonferansen for ung-

dom, Diabetesweekend og landsmøtet. 

App i oppsving
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MEDLEMSUTVIKLING

Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2018 hadde Diabetesforbundet 32.666 

medlemmer. I løpet av året meldte 2076 personer seg inn, 
og høstkampanjen vervet over 900 nye medlemmer.

I 2017 gjennomførte vi en kartlegging blant ek-

sisterende og potensielle medlemmer om hvilke 

forventninger de har til Diabetesforbundet og et 

medlemskap i organisasjonen. Funnene har blitt tatt 

inn i forbundets nye strategi, og blir retningsgivende 

for medlems- og vekstarbeidet i 2019.  

NYE MEDLEMSFORDELER

I september hadde Diabetesforbundet gleden av å 

presentere nye, diabetesrelevante medlemsfordeler. 

Vi håper de nye fordelene gjør diabeteshverdagen 

litt enklere.

Munnhelse: Rabatterte behandlinger hos tannlege-

kjeden Odontia og spesialistklinikken Bærum  

Oralkirurgi. 

Syn: Interoptik gir medlemmer og deres familie- 

medlemmer nedsatt pris på briller og solbriller  

med styrke. 

Trening: Actic gir alle medlemmer rabattert pris på 

trening. Mange av treningssentrene ligger i til-

knytning til en svømmehall, og da inngår tilgang til 

svømmehall.

Forsikring: Diabetesforbundets medlemsforsikring 

omfatter nå også reiseforsikring og livsforsikring. 

Livsforsikring ble lansert i november for medlemmer 

fra 16 til og med 59 år, med tilbud om to måneders 

friperiode og ingen kvalifiseringstid. Dette er noe 

flere av medlemmene våre har etterspurt, og nær-

mere 1000 tegnet forsikringen før året var omme. 

Helse, miljø og sikkerhet

I 2018 hadde Diabetesforbundet 33 ansatte fordelt på  
31,9 årsverk – 6 menn og 27 kvinner.

Totalt sykefravær per 31.12. 2018 var 8,16 %.  

Egenmelding utgjør 1,61 % og langtidssykemeldinger  

6,55 %.

Det arbeides kontinuerlig med å bedre arbeidsmi-

ljøet, både fysisk og sosialt. Samarbeidet med de 

ansattes tillitsvalgte er godt og strukturert. Diabetes-

forbundet er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA).

Forbundets policy er at det skal råde full likestilling 

mellom kvinner og menn. Av forbundets 33 ansatte 

er 6 menn. Forbundets lønns- og ansettelsespolitikk 

likestiller kvinner og menn, og det er etter styrets 

oppfatning ikke behov for å planlegge eller iverk- 

sette tiltak når det gjelder likestilling eller forskjells- 

behandling i bedriften.

Diabetesforbundets virksomhet fører ikke til foru-

rensning av det ytre miljøet.   
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Vedlegg
VEDLEGG 1: AKTIVITETER I DIABETESFORBUNDET

Oversikt over kurs, konferanser, møter og samlinger i regi av Diabetesforbundet nasjonalt i 2018:

Samling for unge med type 2 (27.–28. januar)

Ledertrening for ungdom (20.–22. april)

Lederforum (20.–22. april)

Stipendiatkonferanse (26.–27. april)

Finn formen-kurs i Oslo (28. april)

Sommerleir for ungdom (25.–29. juni)

Grunnkurs for nye tillitsvalgte (31. august–2. september)

Diabetesweekend for ungdom (28.–30. august)

Landsmøte (12.–14. oktober)

Ungdomskonferanse med generalforsamling (27.–28. oktober)

Inspirasjonsdag for motivasjonsgruppe-ledere (3. november)

Likefamiliekurs (2.–4. november)

Likepersonkurs (3.–4 november)

Utdeling av Diabetesforbundets forskningspris (14. november)
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VEDLEGG 2: SAMMENSETNING AV SENTRALSTYRET, MEDISINSK FAGRÅD, NASJONALT DIABETESFORUM, 

UNGDIABETES OG FAGGRUPPE FOR DIABETESPSYKOLOGI

Styret fram til Landsmøtet

Leder 

Nina Skille

Nestleder

Morten Sandmo

Styremedlemmer

Sverre Ur

Beate Banne

Marlon Hepsø

Erlend Gjevre

Maria Breistrand

Varamedlemmer

Martine Hemstad Lyslid 

Lars Tore Haugan

Medisinsk medarbeider

Trond Geir Jenssen

Ernæringsfaglig medarbeider

Anne-Marie Aas

Psykologisk medarbeider

Jon Haug

Arbeidsutvalget

Nina Skille

Morten Sandmo

Maria Breistrand

Sverre Ur (vara)

Marlon Hepsø (vara)

Representanter fra sekretariatet

Bjørnar Allgot

Cecilie L. Wendelboe

Nytt styre etter Landsmøtet

Leder

Sverre Ur

Nestleder

Martine Hemstad Lyslid

Styremedlemmer

Ronny Bjørkavåg

Maria Breistrand

Erlend Gjevre

Lars Tore Haugan

Inger Myrtvedt

Varamedlemmer

Ingvar Hauge

Cato Hekkilæ

Torill Lien Nilsen

Medisinsk medarbeider

Trond Geir Jenssen

Ernæringsfaglig medarbeider

Anne-Marie Aas

Psykologisk medarbeider

Jon Haug

Pedagogisk medarbeider

Nina Skille

Arbeidsutvalget

Sverre Ur

Martine Hemstad Lyslid

Maria Breistrand

Lars Tore Haugan (vara)

Inger Myrtvedt (vara)

Representanter fra sekretariatet

Bjørnar Allgot

Cecilie L. Wendelboe

SENTRALSTYRET
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Leder

Kåre Inge Birkeland

Nestleder

Marit Graue

Styremedlemmer

Bjørnar Allgot

Tor Claudi

Knut Dahl-Jørgensen

Dag Fosmark

Anne Karen Jenum

Eirik Søfteland

Kristian Midthjell

Nina Skille

John Cooper

Anne-Marie Aas

Kristian F. Hanssen

Trond Geir Jenssen

Ane Wilhelmsen-Langeland

Tilla Landbakk

Jon Haug

Berit Rokne

Hans-Jacob Bangstad

Geir Joner

Kirsti Bjerkan

Ole E. Strand

Representant fra sentralstyret

Nina Skille

Representanter fra sekretariatet

Bjørnar Allgot

Heidi Henriksen

Leder

Knut Dahl-Jørgensen

Styremedlemmer

Brit Bechensteen 

Edel Olstad

Janne Smedberg

Jon Haug

Karianne Fjeld Løvaas

Karin Pleym

Kjersti Nøkleby

Kristin Kolltveit

Kristina Ravnås Sunde

Linda Holten Riste

Liv Krossøy

Ole Strand

Silje Stangeland Lie

Tor Claudi

Lise S. Nybo

Bente Aksnes (brukerrepresentant) 

Varamedlemmer

Annette Christin Lund 

Bente Kilhovd

Bodil E. Tungland

Eirin Winje

Karianne Sten Solheim  

Kristin Litlabø Bunes 

Kristine Kårstad Skjøthaug

Normund Svoen 

Thea Krogvik Bjørnstad

Tore Reinholdt

Bjørn Melsom (brukerrepresentant)

 

Møterett

Nina Skille

Trond Geir Jenssen

Representanter fra sentralstyret

Lars Tore Haugan

Nina Skille

Representant fra sekretariatet

Heidi Henriksen

MEDISINSK FAGRÅD NASJONALT DIABETESFORUM



ÅRSMELDING 2018  |  47  

Styre fram til generalforsamling

Leder

Bjørn Peter Sandmo

Nestleder

Mathilde Natlandsmyr

Styremedlemmer

Kaia Johansen

Jeanette Myran Grøstad

Kirsti Pedersen

Sander Vassanyi

Katrine Mariell Karlsen

Nytt styre etter 

generalforsamling

Leder

Mathilde Natlandsmyr

Nestleder

Katrine Mariell Karlsen

Styremedlemmer

Kirsti Pedersen

Sander Vassanyi 

Renate Sundsfjord 

Camilla Domingos

Morten Skoland

Leder

Ane Wilhelmsen-Langeland

Styremedlemmer

Jon Haug

Nina Handelsby

Siri Hoftun

Randi Abrahamsen

Eline Alten

Line Wisting

Eirin Winje

Ungdiabetes-representant

Sander Vassanyi

UNGDIABETES FAGGRUPPE FOR DIABETESPSYKOLOGI



48  |  ÅRSMELDING 2018


