Diabetesforeningen om 10 år
Ved årets repræsentantskabsmøde bakkede Repræsentantskabet op om a t sæ tte projekt
"foremngsudvikling" i gang. I august og september blev der derfor sam let input ind fra alle dele
af Diabetesforeningen under overskriften "Hvad kendetegner Diabetesforeningen om 10 år"?
T ekst: C h a rlo tte R u lffs K lausen & Daniel H e n rik s e n

F oto: A n ne S a n d e r

D

er er sket rigtig meget på diabetesområdet de
seneste ti år, og den udvikling ser ud til at fortsætte.
På nuværende tidspunkt er en ny national handle
plan for diabetes i proces - og det har Diabetesforeningen
arbejdet for i nogle år. Der bliver bygget fem regionale Steno
Centre, og den teknologiske udvikling buldrer derudad.
Derfor besluttede Hovedbestyrelsen at igangsætte projekt
‘'foreningsudvikling'’, hvis formål er at fremtidssikre og
ruste Diabetesforeningen til de udfordringer og muligheder,
der vil byde sig til i og uden for organisationen.

Indsamling af input
Projektet er p.t. i den fase, hvor der bliver in d h en tet in 
spiration fra m ange forskellige sider. Hovedbestyrelsen
skød arbejd et i gang m ed et in sp irationssem inar i slu t
ningen a f august. På sem in aret var også suppleanterne
til H ovedbestyrelsen inviteret med, ligesom der blev gi
vet gode input fra ekstern e sam arbejd sp artnere, såsom
Su n d hed sm in isteriet sam t Steno København og M idt
jylland. M an drøftede blandt andet em n er som sociale
medier, politisk fokus, roller og aktiviteter i foreningen,
ligesom hæ m m ere og frem m ere, for a t foreningen er en
su cces, blev drøftet.
For at sikre involvering fra alle dele a f organisatio
nen, var et a f punkterne på efterårets regionsm øder
en w orkshop om foreningsudviklingen. W orkshoppens

om drejningspunkt var spørgsm ålet: Hvad kendetegner
en succesfuld D iabetesforeningen i 2028? Her fik alle
m ulighed for at kom m e m ed deres bud på, hvad D ia
b etesforening en skal beskæ ftige sig m ed, og hvordan
foren ingen skal være organiseret og arbejde? Der var
derudover gode drøftelser af, hvad der kan væ re med til
at sikre, at vi når i mål, og hvilket udfordringer der er?
- Det er m eget vigtigt for mig, at alle giver deres input,
og derfor var je g rigtig glad for at m æ rke det store enga
g em en t og den m egen positive energi, der var om kring
p ro jek tet på regionsm ødem e, siger D iabetesforeningens
form and Truels Schultz.
-V i supplerer inspiration en fra egne ræ kker m ed input
fra en bred kreds a f foreningens m edlem m er, ekstern e
sam arbejd sp artnere sam t eksterne, der ikke er sa m 
arbejd sp artn ere eller m edlem m er, m en alligevel kan
bidrage, såsom frem tidsforskere, fortæ ller ad m inistre
rende direktør Henrik Nedergaard.
- Når vi har fået input fra ekstern e, m ed lem m er og
frivillige hen over efteråret, vil vi afholde et større fæ l
lesm øde i starten a f 2018 m ellem H ovedbestyrelsen og
yderligere frivillige repræ sentanter. Efter fæ llesm ødet
vil vi forventeligt se konturerne a f forslag til ændringer,
som kan danne afsæ t for hovedbestyrelsens oplæg, der
så igen vil blive drøftet i foreningens bagland på regi
onsm ød ern e i foråret 2018, siger Truels Schultz.
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