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Uppförandekod 
för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – 
Diabetesfonden 

 

Diabetesfondens uppförandekod är våra riktlinjer för hur vi arbetar på ett etiskt, socialt och 

eller miljömässigt riktigt sätt. 

 

Allmänt 

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för 

att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Vi ökar även kunskapen kring 

diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.  

 

Vår vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi 

forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer.  

 

Diabetesfondens uppgift handlar om att  

• Anskaffa resurser till svensk diabetesforskning  

• Ge människor med en relation till diabetes möjligheten att stödja forskningen  

• Fungera som en länk mellan givare och forskare  

• Informera om sjukdomen och dess konsekvenser 

 

Vi möjliggör forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetes. Vi stödjer 

projekt för att personer med diabetes ska kunna leva ett långt och friskt liv. Allt fler 

drabbas av diabetes och det gör vårt arbete allt mer viktigare.  

 

Diabetesfondens kärnvärden  

• Kunskap  

• Professionalism  

• Hopp  

 

Diabetesfondens värderingar  

Diabetesfonden behandlar alla med respekt och ingen får diskrimineras utifrån kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

Diabetesfondens förtroendevalda och tjänstepersoner  
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Diabetesfondens förtroendevalda och tjänstepersoner förväntas följa Diabetesfondens 

uppförandekod när de representerar organisationen gentemot givare, samarbetspartners, 

och i andra representativa sammanhang. Diabetesfonden tillämpar allmänna 

anställningsvillkor enligt kollektivavtal mellan Fremia och Unionen. Diabetesfonden ser att 

det är viktigt för de anställda att ha en sund balans mellan arbete och fritid.  

 

Samarbete med företag  

Diabetesfonden är alltid oberoende i förhållande till företags kommersiella intressen och 

vårt arbete ska inte påverkas av våra samarbeten. Företag som Diabetesfonden 

samarbetar med får under inga omständigheter tillgång till Diabetesfondens givarregister 

eller Diabetesförbundets medlemsregister. Genom att ett företag samarbetar med 

Diabetesfonden företaget Diabetesfondens riktlinjer för företagssamarbeten; vilket 

innebär att de delar våra grundläggande värderingar, visar socialt ansvarstagande, är 

etiskt medvetna och har en positiv verksamhets- och produktimage samt har en god 

personalpolitik. Diabetesfonden samarbetar inte med företag vars verksamhet bedrivs 

inom alkohol eller tobak, inte heller är involverade i oetisk eller exploaterande 

verksamhet eller verksamhet som kan utgöra fara för miljö och/eller människors hälsa. 

 

 

 

 


