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Allan og Mourits standa fyri vali 

Tiltøk Nevndin hevur sum mál at hava trý tiltøk um árið. Hetta kunnu 
vera almenn- ella limatiltøk. 
Vit høvdu limafund í Bátasavninum í Leirvík á altjóða 
diabetesdegnum 14. november. Har møtti væl av fólki. Herborg 
Johannesen, endokrinologur, helt fyrilestur um viðgerð av 
diabetes. Bæði tær viðgerðir, sum eru væl kendar, og tær nýggju.  
Vit høvdu ætlanir um at hava eitt tiltak fyri ung við diabetes í vár, 
men hetta bleiv av ongum vegna korona.  

Vitjan á Steno í 
Keypmannahavn 

24. juni 2019 juni í fjør vóru vit og vitjaðu á Steno-sentrinum í 
Keypmannahavn, saman við umboðum frá Íløgusavninum og 
Fysioterapeutfelagnum.  
Stjórin, Allan Flyvbjerg, gav okkum eina neyva lýsing av 
uppbygnaði og uppgávum hjá sentrinum. Vitjanin var sera 
upplýsandi. 

Norðurlendskur 
fundur  

Nordic Forum, sum er fundur millum norðurlendsku 
diabetesfeløgini, og áður hevur verður hildin á hvørjum ári, varð 
ikki  2019, tí danska diabetesfelagið, sum skuldi vera vertur, 
hevði innanhýsis avbjóðingar, sum tey vildu arbeiða við fyrst. 
Avgjørt varð at hava fundin í august í ár, men hann er útsettur til 
2021 vegna korona. 

Valátak Í samabandi við veljaraátak í Fuglafirði í august vórðu vit boðin 
við og kunnaðu um virksemið hjá felagnum. Vit høvdu eisini 
møguleika at tosa við tey ymsu valevnini, sum vóru til staðar. 

Fund við 
landsstýrismannin 

Í oktober vóru vit á fundi við nýggja landsstýrismannin í 
heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen. Har greiddu vit frá 
støðuni viðvíkjandi diabetes í Føroyum. Vit heittu á 
landsstýrismannin um at fáa heildarætlanina um diabetes 
endurskoðaða.  
Komið varð eisini inn á ætlanirnar við diabetessentri í Føroyum, 
sum er við í samgonguskjalinum. Hann kundi ikki koma nærri inn 
á ítøkiligar ætlanir tá, men lovaði at hava okkum í huganum viðv. 
menning av einum slíkum.  



 

Aðalfundur í altjóða 
diabetesfelagsskpinum 
IDF 

Birita og May-Britt vóru í Busan, Suður Korea, til europeiskan og 
altjóða aðalfund í desember. Síðani var vísindaliga ráðstevnan og 
framsýning av nýggjastu tøkni á diabetesøkinum.  
Andrew Boulton úr Onglandi tók við sum formaður fyri IDF, og 
Aktar Hussain úr Noreg (Bangladesh) varð valdur at taka við um 
tvey ár.  
Viðurskiftini og samstarvið í IDF hava verið rættiliga turbulent 
seinnu árini, og tað bar aðalfundurin eisini brá av. Nýggja IDF-
nevndin hevur sett sær fyri at fáa skil á, og at fáa 
arbeiðiðsviðurskiftini í lagi.  
Okkara luttøka á IDF-fundum og norðurlendska samstarvið hava 
stóran týdning, og vit raðfesta tey. Tað gevur okkum nógva vitan 
og sambond og ger okkum betur før fyri at fáa ávirkan á 
heilsuverk og heilsupolitikk her heima og tann vegin gera 
umstøðurnar hjá føroyingum við diabetes betur. 

Málið um Novo 
Nordisk Grunnin 

Landsstýrismaðurin í heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannessen, 
hevur avgjørt at fara undir eina tilgongd saman við Novo 
Nordisk- grunninum fyri at finna fram til, hvussu eitt møguligt 
samstav kundi verið í Føroyum.  
Forkvinnan í felagnum er við í einum projektbólki saman við 
umboðum frá HMR, Novo Nordisk-grunninum og fakfólki á 
økinum. Fyrsti fundur hevur verið og arbeitt verður við at gera 
greitt, hvussu støðan viðvíkjandi diabetes er í Føroyum. Næsta 
stig verður at staðfesta, hvagar vit skulu og triðja, hvussu vit 
koma hagar. 
Næsti fundur verður 15. Juni, og í heyst er ætlanin, at vit hava 
skrivað niður visjónina, sum bólkurin hevur fyri einum samstarvi. 
Arbeiðið fer fram í tøttum samstarvi við politisku skipanina og 
viðkomandi partar á økinum.  

Nýtt logo Í fjør avgjørdu vit at broyta navn felagsins frá Diabetesfelag 
Føroya til Diabetesfelagið. Tí hava vit valt at fáa eitt nýtt 
búmerki, sum Allan fer at leggja fram her.  

Framtíðarætlanir Nevndin hevur sett sær fyri, at heimasíða felagsins skal gerast meira 
sjónlig og brúkilig. Tí hava vit fingið Brynhild Thomsen, sum er roynd 
tíðindakvinna, at hjálpa okkum við tí arbeiðinum. Hetta ber í fyrstu 
syftu við sær, at heimasíðan skal fáa skap, og grundleggjandi 
upplýsingar skulu leggjast inn. Eftir tað er ætlanin, at tíðindi skulu 
verða løgd á heimasíðuna javnan. Hetta er nakað, sum vit gleða okkum 
til, og vónandi fara limir okkara at taka væl ímóti hesum.  
 
Nevndin ynskir framvegis at fáa at vita frá limunum, hvat teir ynskja, at 
vit arbeiða fyri, og hvørji tiltøk teir ynskja.  
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