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Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder 
och typ av diabetes. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med 
från insjuknandet och fortsatt under hela livet. Förekomsten av diabetes 
typ 1 är relativt hög hos barn i Sverige. Cirka 8 000 barn beräknas ha 
diagnosen och varje år drabbas 700-800 nya individer av diagnosen före 18 
års ålder. Även bland vuxna, och då företrädesvis unga vuxna, insjuknar ett 
par hundra personer varje år i diabetes typ 1.   
 
Målgruppen för ungdomspolitiken innefattar alla ungdomar mellan 13 och 25 
år. Diabetesförbundet utgår från att remisspromemorians förslag även gäller 
ungdomar med funktionsnedsättningar och medicinska diagnoser. I den 
aktuella åldern befinner sig ungdomen i en övergång från barndom till 
vuxenliv. För ungdomar med diabetes typ 1 kan sjukdomen i dessa åldrar bli 
ett hot mot identiteten och en krisreaktion med sjukdomsförnekelse är inte 
ovanlig. Detta innebär många gånger att ungdomen inte har förmåga att ta 
hand om sin egenvård (hålla en balans mellan insulin och blodsocker)på ett 
adekvat sätt. 
 
Diabetesförbundet anser att de förslag som lämnas i promemorian är 
genomtänkta och ambitiösa. Det är dock av stor betydelse att tillräckliga 
resurser avsätts så att förslagen också kan genomföras. Vidare menar 
förbundet att det är väsentligt att inte endast fristående 
ungdomsorganisationer bjuds in för genomförande och uppföljning. 
Ungdomar med diabetes har inte någon egen organisation, utan dessa är 
medlemmar i Diabetesförbundet. Inom förbundet finns emellertid ett 
ungdomsråd för personer i åldern 15-30 år, Ung Diabetes råd, som till stora 
delar arbetar självständigt. Dessa ungdomar får inte glömmas bort i 
ungdomspolitiken, såsom de t.ex. gör idag vad gäller bidrag från 
Ungdomsstyrelsen eller deltagande i Ungdomspolitiska rådet.  
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