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”För ett friskt liv med och 
en framtid utan diabetes”



Ett förbund för alla typer av diabetes genom livets alla faser

0-14 år
• Barnläger

• Barnförsäkring

• Barnfond

• Sakkunnig barn-
föräldrafrågor

• Informations-material (typ 
1, diabetes i skolan, Bamse)

15-30 år
• Ung Diabetes läger

• Ungdomsidrottsfond 

• Ställ din ung-fråga till våra 
experter 

• Sakkunnig ung-frågor

• Informations-material (typ 1, 
graviditet/amning) 

• Livförsäkring (från 16 år) 

• Försäkring Olycksfall special 
16-6

31-64 år
• Föreningsaktiviteter
• Rekreationsfond
• Hjälpfond
• Ställ din fråga till vår diabetes-

ssk
• Ansvarig utrednings -och 

påverkansfrågor
• Informations-material (typ 

2,ögon, fötter, kost, motion)
• Livförsäkring
• BoKvarförsäkring
• Tandvårdsförsäkring
• Försäkring Olycksfall special 

16-64

65 år -
• Föreningsaktiviteter 

• Bo-Kvarförsäkring

• Pensionsärsfond

• Ställ din fråga till vår diabetes-
ssk

• Ansvarig utrednings -och 
påverkansfrågor 

• Informations-material (typ 2, 
ögon, fötter, kost, motion) 

• Försäkring Olycksfall special 65



Vårt (diabetesnära) medlemserbjudande
• Tidningen Allt om Diabetes med 6 nummer per år

• Möjlighet att som medlem teckna
- Barnförsäkring
- Livförsäkring
- Tandvårdsförsäkring
- Olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring
- Bo-kvarförsäkring

• Träffar och läger genom våra region- och lokalföreningar

• Möjlighet att söka bidrag ur våra medlemsstiftelser (barnfond, 
idrottsungdomsfond, rekreationsfond, pensionärsfond, hjälpfond)

• Informations- och identifikationsmaterial i vår webbshop



Vad gör Diabetesförbundet för skillnad 
lokalt och regionalt?



110 lokal- och 
regionföreningar som…

• Bevakar regionala och lokala politiska 
beslut och aktuella händelser
• Arrangerar läger, medlemsmöten, 

föreläsningar
• Genomför lokala och regionala 

kunskapsspridnings- och 
påverkansaktiviteter

Särskilda råd:
- Föräldrarådet
- Ung Diabetes

Visby

Uddevalla

Ystad

Kiruna



42 läger 
i 9 län

1033 barn
68 lägerdagar*

Förutom diabeteskunskap - rollerderby, pyssel, spökvandring, skidåkning 
och pulka (vinterläger), frågetävlingar, lekar, disco, femkamp, lägerbål, 
utflykter, bollspel, bumberballs, kanot, såpabandy, bad, matlagning och 
fiske. *2018-2020



Vad gör Diabetesförbundet för skillnad 
nationellt?



Fakta och kunskap



Corona-våren

81%
mediareferens till 

Diabetes-förbundet 
för fakta om 

diabetes och 
covid



Lyfter patientperspektivet

• Nationella Diabetesteamet (NDT)

• Nationell arbetsgrupp för diabetes (NAG-D)

• Nationella Diabetesregistret och Swediabkids

• Referensgrupper, bl.a.:

• Läkemedelsverket

• Tand- och Läkemedelsförmånsverket

• Transportstyrelsen

• Socialdepartementets Patientråd

FLER kan 
göra 
MER!



• Utredningar
• Remisser
• Debatter och seminarier
• Media
• Samarbeten:
• Funktionsrätt Sverige
• International Diabetes Federation
• Nordiskt forum

- Jämlik diabetesvård
- Individ- och 
kunskapsbaserad 
diabetesvård
- Villkor och rättigheter i 
samhället

Påverkansarbete



2018-2020
79 miljoner till

90 forsknings-
projekt*

Forskning

*54 typ 2-projekt, 22 typ 1-projekt 14 typ 1+2-projekt



Diabeteskampen



Diabeteskampen

• Sprida kunskap om diabetes
• Insamling till forskning och kunskapsspridning
• Fokus 2021: Tillgång till vård - psykosocialt stöd









TACK!


