
 
  

 

DiOS Nyhetsbrev september 2020  

Här kommer september månads nyhetsbrev från DiOS.  

Kontaktpersoner 

För att vi ska kunna påverka myndigheter och beslutsfattare krävs en stark och rikstäckande 

organisation. Tyvärr har vi ännu inte föreningar i alla regioner. Men för att öka aktiviteten 

och knyta nya kontakter så utser vi nu kontaktpersoner.  På nästa sida finns en aktuell 

sammanställning.  

Medlemsenkät 

I somras genomförde DiOS en medlemsenkät. Tyvärr fick inte alla medlemmar den, då 

enkäten skickades ut via föreningarna. Men vi vill rikta ett stort tack till er som svarat och här 

kommer några korta slutsatser av svaren vi fick in: 

DiOS bedriver påverkansarbete men det behöver förbättras, mer info om vad DiOS gör 

efterfrågas och det efterfrågas mer info om diabetes. 

God och Nära vård 

Den statliga utredningen God och Nära vård SOU 2020:19 har varit ute på remiss. DiOS har 

svarat. Läs vårt svar på DiOS´ hemsida 

Barndiabetesfonden 

Barndiabetesfonden har med stöd av ICA givit ut en bok där man vill lära ut samband mellan 

kost och hälsa. Som medlem i DiOS får du köpa boken med 20% rabatterat pris och du får då 

betala 159 kr. Beställ boken direkt hos 

www.tukanforlag.se och ange rabattkoden: blåknuten 

Rabatten gäller till 31 oktober. Alla intäkter tillfaller 

barndiabetesfonden. 

Följ DiOS 

Du kan följa vad som händer i DiOS på vår hemsida: 

www.diabetesorg.se samt på vår Facebooksida.  

 

      

     Vänliga hälsningar 

Thomas Magnusson, ordförande i DiOS 

 

Thomas Magnusson 

http://www.tukanforlag.se/
http://www.diabetesorg.se/


 
  

Län Förening Kontaktperson 

Blekinge Blekinge Diabetesförening 

 

Dalarna 
 

Carina Hansols Tel 0702-052135 

Gotland 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Gävleborg 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Jämtland 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Jönköping 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Kalmar 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Kronoberg 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Norrbotten 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Skåne 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Stockholm Storstockholms Diabetesförening 

 

Södermanland 
 

Peter Bylund, Tel 073-0405284 

Värmland 
 

Anders Lindström Tel 0703-539650 

Västerbotten 
 

Anne Rönnberg Tel 070-5617736 

Västernorrland 
 

Peter Bylund, Tel 073-0405284 

Västmanland 
 

Anders Lindström Tel 0703-539650 

Västra 
Götaland 

Alingsås Diabetesförening 

Åmåls Diabetesförening 

DiOS regionförening i Västra 
Götaland 

 

Västsverige 
 

Carita Henriksson, tel 0703-306547 

Uppsala Tierps Diabetesförening Per Ström Tel 070-6146630 

Örebro 
 

medlemsservice@diabetesorg.se  
Tel 0706-031915 

Östergötland 
 

Katarina Bergshem, Tel 0722-
042894 
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