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Du kan nå oss: 
BDF:s Telefon: 073-800 71 21 
eller via e-post kontakt@blekingediabetes.se
kassor@blekingediabetes.se ordforande@blekingediabetes.se

Har du flyttat, fått ny adress? 
Bytt telefonnummer eller e-postadress?
Hjälp oss hålla vårt medlemsregister aktuellt, så att du 
inte missar information från föreningen. Du vet väl om 
att du kan få nya inlägg som läggs ut på hemsidan som 
e-postmeddelanden. Via hemsidan kan du kan också
 rapportera in om du har ny adress/e-post 
www.blekingediabetes.se

Redaktionen informerar
Vill du medverka i tidningen? Skicka text och 

oredigerade bilder till kontakt@blekingediabetes.se
Citat från tidningen får göras om källan anges.

För hela artiklar hänvisas till författaren.
Författaren är själv ansvarig för innehållet i artiklarna. 
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Styrelsen 
har ordet

Höstens styrelsearbete har i hög utsträckning hand-
lat om förberedelser och genomförande av semina-
riet på Ronneby Brunn, världsdiabetesdagen den 14 
november. Det, och att det i år är 100 år sedan insu-
linet upptäcktes förpliktade till att anstränga oss lite 
extra. Vi bestämde tidigt att vi skulle ha ett program 
som kunde intressera både medlemmar med typ 1 
och typ 2-diabetes. I föreningen finns fler medlem-
mar med eller intresserade av typ 1 än typ 2 trots 
att det i samhället finns 8 gånger fler typ 2-or. Vi 
eftersträvar dock en balans mellan de 2 typerna i 
både tidning och verksamhet. 
 Vi hade turen att hitta två mycket kompetenta fö-
reläsare och att de var lediga och ville komma till 
Blekinge. På annan plats i tidningen kan du läsa om 
deras föredrag. Om du inte hade möjlighet komma 
till Brunnen finns föredragen inspelade. På hemsi-
dan hittar du länkar.
 Styrelsen saknar fortfarande en ordförande. Det 
är synd men hindrar oss övriga i styrelsen inte från 
att jobba vidare med verksamheten. När du läser 
detta har vi just genomfört ett planeringsmöte med 
aktiviteter under 2022 i fokus. Vilka det blir får vi 
återkomma till.
 För många år sedan fanns ett samverkansorgan 
med dåvarande Landstinget, ett så kallat diabetesråd. 
Där behandlades frågor av intresse för våra medlem-
mar. Av sparsamhetsskäl lades verksamheten ner för 
mer än 10 år sedan. På årsmötet 2017 fick styrelsen 
i uppdrag att aktualisera frågan igen. Det har vi gjort 
vid många tillfällen men inte fått till stånd någon så-
dan samverkan. Det har alltid dykt upp olika hinder; 
överbelastning, covid-19, eftersläpning i vården, 
nyckelpersoner som har slutat etcetera.
 Vi ger dock inte upp och hoppas att Regionen 
kan se en samverkan med oss som en resurs i strä-

van mot en bättre diabetesvård och inte tvärtom.
 Innan pandemin hade styrelsen fysiska möten 
oftast i Ronneby, eftersom det blev kortaste totala 
resväg. Under pandemin har vi varit tvungna att 
hålla digitala möten och det har fungerat bra, men 
inte varit speciellt roligt. Nu har vi åter möjlighet 
att träffas och det gör vi, men fortsätter också med 
digitala träffar. Det har visat sig vara praktiskt och 
möjliggör att, vid behov, koppla upp sig med kort 
varsel. Ett nytt arbetssätt har etablerats för att stan-
na. ”Inget ont utan att det har något gott med sig”.
 Tidningen Diabetesnytt Blekinge är en bra möj-
lighet för oss i styrelsen att informera om vad som 
händer, men den har sina begränsningar. Informa-
tion är färskvara och det kan ta upp till 4 månader 
innan vi når dig. Därför vill vi uppmana alla som 
har en epostadress att rapportera den till förening-
en. Det gör du enklast på hemsidan, där det finns 
en knapp , ”Uppdatera dina kontaktuppgifter”. Den 
leder till ett formulär där epost- och övriga adres-
ser kan uppdateras. Idag har vi epostadress till ciska 
50 % av medlemmarna. 
 Hur vet man då att man inte redan har sin epost-
adress i föreningsregistret? Om du får information 
från föreningen via epost, så finns du med, an-
nars inte. Det gör heller inget om du rapporterar 
en extra gång.

God Jul 
& Gott Nytt År!

önskar styrelsen


