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Ordförande har ordet

Nu kan diabetesforskningen i Sverige ta nya kliv för att hitta botemedel och sätt att minska konsekvenserna av
diabetessjukdomarna, tack vare Diabetesfondens anslag på 15 miljoner kr. Det är samma nivå som 2011, vilket
är möjligt enbart genom människors generösa gåvor och testamenten. Antalet månadsgivare ökar stadigt och
fondens marknadsföring bidrar till att göra Diabetesfonden mer känd. Både insamlingen och avkastningen på
grundkapitalet har under 2012 varit god. Styrelsens arbete och engagemang borgar för en fortsatt god ekonomisk kontroll. Det finns därför möjlighet för Diabetesfonden att under de kommande åren hålla forskningsanslagen på samma höga nivå, förhoppningsvis med en viss ökning. Även anslagen till information om diabetessjukdomarna är betydelsefulla.
Det historiska och naturliga samband som finns mellan Diabetesfonden och Svenska Diabetesförbundet ger
Diabetesfonden en unik ställning på arenan för diabetesforskning. I maj 2012 höll Svenska Diabetesförbundet
riksstämma. Vid denna valdes en ny förbundsordförande och en delvis ny styrelse samt beslutades bland annat
om en genomgripande organisationsförändring. Detta har betydelse också för Diabetesfondens styrelsesammansättning och verksamhet. Förutsättningarna för att agera utifrån ett helhetsperspektiv på diabetesfrågan och
med bred förankring är nu större än någonsin.
Diabetesfonden driver tillsammans med Svenska Diabetesförbundet flera kampanjer för att öka kunskapen om
diabetes i samhället. Detta sker genom filmer, digitala medier och skrifter. I sin verksamhet tar Diabetesfonden
tillvara styrkan i att både fonden och förbundet arbetar för alla människor med diabetes, oavsett typ. Vårt kännetecken är och ska vara att vi stödjer forskning av hög kvalitet som bedrivs i Sverige. För att lyckas med detta
har vi hjälp av ett vetenskapligt råd som består av de främsta diabetesforskare som finns att tillgå i Sverige.

Fredrik Löndahl
Ordförande Diabetesfonden
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Diabetesfonden
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är en avkastningsstiftelse som bildades genom beslut den
25 maj 1958 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma i Malmö. I maj 2007 fick Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond godkänt av Patent och registreringsverket att använda namnet Diabetesfonden.
År 1958 delade stiftelsen ut 75 000 kronor till vetenskaplig forskning och har därefter årligen delat ut medel
till angelägen forskning. År 2012 beviljade Diabetesfonden 15 miljoner kronor i anslag till diabetesforskningen, vilket delas ut under 2013.

Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
För att uppnå detta syfte har fyra ändamål satts upp. Diabetesfonden har till ändamål:
att
att
att
att

främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes,
verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes,
främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes,
verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes

Styrelsen
Styrelsen för Diabetesfonden utgörs av Svenska Diabetesförbundets verkställande utskott samt tre personer med
expertkunskap inom professionen och ekonomi. I styrelsen finns också juridisk kompetens. Styrelsen har under
året haft följande sammansättning:
Margareta Nilsson, ordförande (t.o.m. juni)
Fredrik Löndahl, ordförande (fr.o.m. juni, vice ordförande t.o.m. juni)
Birgitta Kihlberg, vice ordförande (fr.o.m. juni)
Roland Jonsson, ledamot (t.o.m. juni)
Hannah Helgegren, ledamot (fr.o.m. juni)
Sven Georén, ledamot
Thorbjörn Ekström, ledamot och tidigare direktör FoU-enheten vid Stockholms läns landsting
Peter Lönnroth, ledamot och professor Sahlgrenska sjukhuset
Claes-Göran Östenson, ledamot och professor vid Karolinska universitetssjukhuset
Diabetesfondens styrelse har under året hållit två ordinarie sammanträden den 29 mars och 29 november. Utöver detta har ett per capsulam (22/2), ett konstituerande telefonmöte (1/6) samt tre ytterligare telefonmöten
(17/4, 7/9 och 21/12) hållits.

Revisor
Grant Thornton Sweden AB har varit ansvarig revisionsbyrå under 2012 och Lena Johnson auktoriserad revisor.
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Vetenskapliga rådet
Ansökningar om medel från Diabetesfonden bedöms av ett Vetenskapligt råd som består av följande ledamöter:
Stellan Sandler, ordförande, professor Uppsala universitet
Unn-Britt Johansson, vice ordförande, klinisk lektor Sophiahemmets högskola/Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus
Anna Krook, sekreterare, docent Karolinska Institutet Stockholm
Jan Bolinder, professor Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Katarina Hjelm, professor Växjö universitet
Mona Landin-Olsson, docent Lunds universitet
Hendrik Mulder, professor Lunds universitet/Malmö Allmänna universitetssjukhus
Tommy Olsson, professor Norrlands universitetssjukhus Umeå
Nils Welsh, professor Uppsala universitet
Eva Thors Adolfsson, medicine doc. Västmanlands sjukhus Västerås
Vetenskapliga rådet har under året hållit ett ordinarie sammanträde den 6 november. Stellan Sandler deltog som
adjungerad vid styrelsens ordinarie sammanträden den 29 mars och den 29 november.

Anställda
Följande personer har varit anställda under året:
Åsa Thunqvist, insamlingsansvarig, föräldraledig (hela 2012)
Maria Noresson, vikarierande insamlingsansvarig
Därutöver arbetar ett antal medarbetare på Svenska Diabetesförbundets kansli även del av sin tid för Diabetesfondens räkning:
Kanslichef, 20 %
Informatör, 20 %
Ekonomichef, 40 %
Ekonom, 30%
Administrativ service, 50 %
Administrativ service, 20 %
Sekreterare, 20 %
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Forskningsanslag
Enligt 2012 års verksamhetsplan ska Diabetesfondens forskningsstöd inriktas och prioriteras på att:
- Stödja forskning med hög kvalitet
- Bidra till att kunskapen hos människor med diabetes tas tillvara i forskningssammanhang
Anslag ges i form av projektanslag med årligen återkommande ansökningsprocess eller i form av projektsamarbete där stiftelsen är en av flera finansiärer. Projektanslagen ges inom ramen för två teman; Orsaker, uppkomst
och komplikationer samt konsekvenser och upplevelser.
År 2011 beviljades 14 990 000 kronor i forskningsanslag. Detta delades ut under 2012 med undantag av 305
000, vilka aldrig rekvirerades. Diabetesfondens styrelse beslutade att de utdelningsbara forskningsmedlen för
2012, avseende verksamhetsår 2013, var 15 mkr. Stiftelsen har under 2012 beviljat anslag till 47 nya forskningsprojekt av inkomna 103 ansökningar, samt till 30 projekt som fått fortsatt stöd.
En donation till Mark Gutniaks minne ”För utveckling av farmakologisk behandling av typ 2-diabetes” används
som ett bidrag till professor Juleen Zierath, Stockholm, vars ansökan faller inom donationens ändamål.
De forskare som får forskningsanslag beviljade av Diabetesfonden redovisar slutrapporter under det första kvartalet efter avslutat anslag.

Främjande av ändamål
Genom att dela ut årliga anslag kommer forskningen närmre att upptäcka orsakerna till diabetes och att minska
konsekvenserna av sjukdomen. Genom forskningsanslagen främjas även utarbetandet av nya undersökningsoch behandlingsmetoder som är till hjälp för personer med diabetes. Diabetesfonden delar varje år ut informationsbidrag till Svenska Diabetesförbundet som med dessa medel skapar informationsmaterial för att upplysa
om diabetes och problemen kring sjukdomen. Att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna görs indirekt i och med att det informationsmaterial som Diabetesfonden finansierar, fritt kan beställas av
vårdpersonal.
För att främja ändamålen arbetar Diabetesfonden med att dels öka verksamhetsintäkterna och dels genom att
förvalta fondens kapital. Insamlingsverksamheten jobbar med att öka medvetenheten om sjukdomen och diabetesforskningen för att fler ska bidra till verksamheten. Flertalet aktiviteter görs i detta syfte och finns att läsa
om på sidorna 6-7. Diabetesfondens styrelse har antagit en kapitalplaceringspolicy för en trygg förvaltning av
kapitalet och minskade risker vid ekonomiska fluktuationer.

FRIIs Kodrapport
FRII:s årsmöte antog i maj 2007 en kvalitetskod som ska tillämpas av alla medlemsorganisationer från 2009.
Koden syftar till ökad transparens och öppenhet inom organisationen. Kodrapporten lämnas som en separat
rapport och ingår inte i årsredovisningen.
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Insamlingsresultat
Under 2012 samlade Diabetesfonden in 14,4 miljoner kronor.
Avkastning från det egna kapitalet var ca 4,9 miljoner kronor.
De insamlade medlen var fördelade på följande sätt:

Enskilda gåvor
1 487 815 kr
kom in från privatpersoner, företag,
föreningar och stiftelser under 2012.

Månadsgivare
161 940 kr
kom in via autogirogivare under 2012.
I slutet av året hade
Diabetesfonden ca
120 månadsgivare.

Gåvobevis
95 408 kr
gav gåvobevis under
2012, d.v.s. produkter till förmån för
forskningen, som
exempelvis gosedjur,
pins och julkort.

Minnesgåvor
3 264 657 kr
kom in för minnesgåvor vid begravningar under 2012.
Detta utgör en stor
inkomstkälla för
Diabetesfonden.

Hyllningsgåvor
253 835 kr
kom in i hyllningsgåvor under 2012.
Den höga siffran
detta år berodde på
att en stor fest gav ca
150 000 kr.

Testamentsgåvor
9 145 091 kr
kom in genom testamenten som är den
allra största och viktigaste inkomstkällan
för Diabetesfonden.
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Aktiviteter
Insamlingsbrev
liv
ingen förlänger
Diabetesforskn
!
Ditt stöd behövs

Tack för att du stödjer diabetesforskningen!
Jag som lever med diabetes vet att sjukdomen inte bara drabbar den som insjuknar, den påverkar människorna runt
omkring. Jag är oerhört tacksam för diabetesforskningen som gjort att människor med diabetes lever friskare och
längre än tidigare. För att nå nya framsteg inom forskningen och förbättra livet för människor med diabetes behövs
mer resurser och som månadsgivare gör du en viktig insats.
Utöver forskningen stödjer Diabetesfonden även informationsspridning om diabetes och sjukdomens komplikationer. Jag tycker det är viktigt att öka kunskapen om diabetes och hur sjukdomen påverkar diabetessjuka och
deras anhöriga. Vi vill skapa förståelse för hur livet förändras för två barn varje dag som får den kroniska och
obotliga sjukdomen diabetes typ 1, men också för deras familjer. Att allt fler insjuknar i typ 2-diabetes och att flera
tusen svenskar har sjukdomen utan att veta om det, är något vi tar på stort allvar och vill förhindra.
Lämna gärna en extra julgåva i år till stöd för informationsspridning om diabetes. Den har betydelse.
Med önskan om en fin jul,
Diabetesfonden genom

Två gånger om året skickar Diabetesfonden ut insamlingsbrev till
befintliga givare och medlemmar i Svenska Diabetesförbundet. Vid
dessa utskick visar sig ett stort intresse att stödja diabetesforskningen
och de två breven har tillsammans inbringat ca 600 000 kronor.

Fredrik Löndahl
Ordförande
Kontakta oss gärna!

Ja, jag vill ge en extra julgåva för att öka kunskapen
om diabetes och dess komplikationer.
50 kr
100 kr
250 kr
Annat belopp:
Tack för ditt stöd!
Vi inbetalning över internet vänligen ange ”information”.

Digitalt
2012 var året då Diabetesfonden blev mer digital. Fonden har nu en
egen Facebook-sida där information på ett enkelt sätt kan spridas till
intresserade. Digitala utskick för insamling och informationsspridning testades för första gången med positiva resultat. Möjligheten att
på internet starta egna insamlingar inför en sportaktivitet satte igång
tillsammans med en samarbetspartner.

Utställare vid event
Diabetesfonden har funnits på plats på mässor och event som AIMday Diabetes, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds
(SFSD) symposium, Diabetesförbundets riksstämma, Dagens Medicins event på Världsdiabetesdagen samt vid ett seminarium om insulinets historia på Nobelmuseet. Syftet att medverka i dessa sammanhang är att synas, sprida information om fonden och få nya givare.

Företagssamarbeten
Diabetesfonden samarbetar med ett litet antal företag som säljer
produkter där en viss summa går till diabetesforskningen. De företag
som sålt saker till förmån för Diabetesfonden under 2012 är: Diabetessmycken.se, 925 Catrine Linder, Cara Collection och Hand by
MiMA. Ett annat samarbete där fonden kostnadsfritt får visa en informationsfilm på skärmarna på Landvetters flygplats är med Biavision.
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Material
På hemsidan har det under 2012 kommit upp nya annonser, affischer och en roll-up som går att ladda ner. Diabetesfonden tog även
fram gosedjuret Bästis och julkort som såldes till förmån för forskningen.

Livets gång
Livets Gång är ett initiativ från Ung Diabetes och är ett lopp eller en
promenad som arrangeras lokalt av diabetesföreningarna i september
varje år. Syftet är att samla in pengar till diabetesforskningen och för
barn med diabetes i utvecklingsländer.

Insamlingsguide
Till hösten togs det fram en insamlingsguide, informationsblad samt
klistermärken att använda vid egna insamlingar. I insamlingsguiden
fanns tips och råd till dem som ville starta en egen insamling till
förmån för diabetesforskningen.

Världsdiabetesdagen
Inför Världsdiabetesdagen gjorde Diabetesfonden ett gemensamt
utskick tillsammans med Diabetesförbundet till alla föreningar. Där
fanns insamlingsguiden och material från förbundet på hur man
kunde engagera sig under Världsdiabetesdagen. Materialet fanns sedan att beställa i webbutiken och blev populärt att beställa.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013
Allmänt om Diabetesfonden
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond stiftades vid Svenska Diabetesförbundets
riksstämma 1958. Sedan 2007 används begreppet ”Diabetesfonden” och i logotypen används Livets
löv. Stiftelsen är en avkastningsstiftelse som också bedriver viss insamling. Det högsta beslutande
organet för stiftelsen utgörs av styrelsen, som har sitt säte i Sundbyberg. Stiftelsen har 90-konto och
granskas därigenom av Svensk Insamlingskontroll. Diabetesfonden är även medlem i FRII
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) via Svenska Diabetesförbundet.
Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden är två skilda juridiska personer, men har ett nära och
naturligt samarbete. Diabetesfonden är en professionell forskningsfinansiär som satsar på kvalitet i
forskningen. Kopplingen till Diabetesförbundet, med sin kunskap om människor med diabetes, sitt
intressepolitiska arbete och sina aktiviteter, ger möjlighet att agera utifrån ett helhetsperspektiv och
med bred förankring.
Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. För
att uppnå detta syfte har fyra ändamål satts upp. Diabetsfonden har till ändamål:
att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes,
att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes,
att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes,
att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

Främjande av ändamålet
Forskningsanslag
Enligt 2013 års verksamhetsplan ska Diabetesfondens forskningsstöd inriktas och prioriteras på att:
- Stödja forskning med hög kvalitet.
- Bidra till att kunskapen hos människor med diabetes tas tillvara i forskningssammanhang.
Anslag ges i form av projektanslag med en årligen återkommande ansökningsprocess eller i form av
projektsamarbete där stiftelsen är en av flera finansiärer. Projektanslagen ges inom ramen för tre
teman; orsaker, uppkomst och komplikationer, konsekvenser och upplevelser samt utvärderings- och
behandlingsforskning.
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År 2012 beviljades 15 Mkr i forskningsanslag, vilka delades ut under 2013. I ansökningsprocessen
för 2013, avseende verksamhetsår 2014, utlystes anslag på 17 Mkr. I samband med
fördelningssammanträdet beslutade styrelsen att höja denna summa med 205 000 kr, med medel från
Bertil Ströhms fond. Anslag har beviljats till 71 forskningsprojekt, varav 40 är nya projekt. 2013
inkom 91 ansökningar.
Donationen till Mark Gutniaks minne ”För utveckling av farmakologisk behandling av typ 2diabetes” har knutits till det anslag som beviljats Lena Carlson, vars ansökan faller inom donationens
ändamål.
De forskare som får forskningsanslag beviljade av Diabetesfonden redovisar slutrapporter under det
första kvartalet efter avslutat anslag. På Diabetesfondens hemsida presenteras ett antal av de forskare
som fått anslag och deras projekt. Vidare presenteras ett urval av framsteg som forskningen lett till.
Genom att dela ut årliga anslag kommer forskningen närmre att upptäcka orsakerna till diabetes och
att minska konsekvenserna av sjukdomen. Genom forskningsanslagen främjas även utarbetandet av
nya undersöknings- och behandlingsmetoder som är till hjälp för personer med diabetes.
Diabetesfonden har under 2013 även delat ut tre jubileumsstipendier á 100 000 kr, se nedan under
rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret.
Anslag till utbildnings- och upplysningsverksamhet
Under 2013 har anslag lämnats till Svenska Diabetesförbundet med 272 541 kr för framtagning av
informationsmaterial. Det som producerats är filmen Diabetes – en tickande bomb, som finns
tillgänglig på Diabetesfondens hemsida men också på Youtube. Informationsfoldern ”Diabetes – en
folksjukdom” har omarbetats och getts ut på nytt, medan specialutgåvan av tidningen Bamse tryckts
om. Båda dessa publikationer finns att beställa kostnadsfritt på Svenska Diabetesförbundets hemsida
samt delas ut i publika sammanhang för att öka kunskapen om diabetes. Att verka för utbildning av
personal inom de olika vårdsektorerna görs indirekt i och med att det omfattande
informationsmaterial som Diabetesfonden finansierar, fritt beställs av vårdpersonal genom
Diabetesförbundet.
Insamling - kapitalförvaltning
För att främja ändamålen arbetar Diabetesfonden dels med att öka verksamhetsintäkterna, dels med
att förvalta fondens kapital. Beträffande förvaltningen av kapitalet, se nedan under rubriken
Ekonomi. Insamlingsverksamheten arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen och
diabetesforskningen, för att fler ska bidra till verksamheten genom olika aktiviteter. Arbetets syfte är
stor del till att etablera långsiktiga relationer med givarna för att få människor att regelbundet ge en
gåva eller att välja Diabetesfonden som förmånstagare i bl.a. sina testamenten. Det syftar också till
att få människor att göra enstaka insatser till stöd för fondens verksamhet. Två insamlingsbrev har
gått ut under året till befintliga givare, samt till ett antal medlemmar i Diabetesförbundet.
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Annonsering om insamlingsverksamheten sker i varje nummer av tidningen Diabetes, som också
skriver om olika insamlingsprojekt och forskare som får anslag.
På Diabetesfondens hemsida, www.diabetesfonden.se, hittar besökare information om verksamheten,
olika sätt att lämna stöd samt om de forskningsprojekt som beviljats anslag. Här finns också en
insamlingsguide för de föreningar i Diabetesförbundet eller privatpersoner som vill starta en egen
insamling. Ett sätt är det projekt som Ung Diabetes råd driver under benämningen ”Livets gång”,
som engagerar lokalföreningar och samlar in pengar bl.a. till Diabetesfonden. Diabetesfondens sida
på Facebook följs av drygt 500 personer.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I samarbete med Svenska Diabetesförbundet, JG Communication och Ritualen har Diabetesfonden
tagit fram en animerad kortfilm, Diabetes - en tickande bomb. Filmen syftar till att öka kunskapen
om diabetes och att öka resurserna till forskningen. Filmen nominerades till Svenska Designpriset i
kategorin rörlig bild/film och vann guld.
Under 2013 fyllde Svenska Diabetesförbundet 70 år, vilket uppmärksammades i samband med
Världsdiabetesdagen den 14 november med en föreläsningsdag och jubileumsgala. Diabetesfonden
utlyste under året tre stycken jubileumsstipendier till yngre lovande forskare, som bedriver forskning
med relevans för diabetes inom Sverige. 26 nomineringar kom in som bedömdes av en vetenskaplig
kommitté, bestående av Peter Lönnroth, Claes-Göran Östenson, Stellan Sandler och Unn-Britt
Johansson. Till stipendiater utsågs Ann Hammarstedt, Göteborg, Peter Spégel, Lund, och Gustaf
Christoffersson, Uppsala. Stipendierna delades ut under jubileumsgalan. Under jubileumsdagen
uppmärksammades Diabetesfonden bl.a. genom en film om Nike, 7 år, som beskrev sina tankar kring
sin diabetes typ 1. Under jubileumsgalan påbörjades en SMS-insamling som samlade in cirka 20 000
kr.
I mars 2013 genomförde Nationella Diabetesteamet Diabetesforum 2013. Under två dagar kunde
drygt 1 100 deltagare, såväl profession som personer med diabetes och andra intresserade, lyssna och
delta till ett stort utbud av föreläsningar och seminarier. Diabetesfonden deltog med utställning och
information.
En telemarketingkampanj har genomförts i syfte att få befintliga givare och medlemmar i
Diabetesförbundet att bli månadsgivare. Kampanjen har resulterat i cirka 100 nya månadsgivare.
Det företag, Orbelon, som tillhandahåller Diabetesfondens ansökningssystem för anslag (OrbelonAMS) slogs under året samman med Zapote Consulting AB. Därigenom skulle fler systemutvecklare
och säljare vara delaktiga. Under året har det fortsatt kommit synpunkter på systemet från
användarna. I början av 2014 har företaget beslutat att avveckla systemet. En upphandling av ett nytt
ansökningssystem har därför inletts. Ansökningssystemet är nödvändigt för att ansökningar ska
kunna tas emot, utvärderas, behandlas, bedömas och anslagbestämmas på ett effektivt och
kvalitetssäkrat sätt.
Förvaltning
Styrelsen
Diabetesfonden har egen förvaltning, vilket innebär att styrelsen är högsta beslutande organ.
Styrelsen består av de fyra ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets verkställande utskott samt tre
externa experter inom medicinsk vetenskap, ekonomi och juridik (”för att representera
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diabetesprofessionen och näringslivet”). De externa ledamöterna utses av styrelsen för en
mandatperiod om tre år. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen har under 2013 bestått av följande ledamöter:

Ordförande

Fredrik Löndahl, Helsingborg (Diabetesförbundet, rådman vid Förvaltningsrätten
i Malmö)

Vice ordförande

Birgitta Kihlberg, Stockholm (Diabetesförbundet, jurist, socionom)

Ledamot

Thorbjörn Ekström, Mariefred (f.d. finansdirektör Stockholms läns landsting,
biträdande landstingsdirektör, VD för Huddinge Universitetssjukhus samt
FoUU-direktör)

Ledamot

Sven Georén, Luleå (Diabetesförbundet, egenföretagare)

Ledamot

Hannah Helgegren, Malmö (Diabetesförbundet, leg. dietist Skånes
Universitetssjukhus)

Ledamot

Peter Lönnroth, Göteborg (professor och diabetesforskare Sahlgrenska
Akademien)

Ledamot

Claes-Göran Östenson, Stockholm (professor och överläkare Karolinska
Institutet)

Styrelsen har under 2013 hållit tre ordinarie sammanträden den 22 april, 10 juni och 17 december.
Per capsulam sammanträden hölls den 8 mars, 6 maj och 23 september. Förhinder förelåg för
Thorbjörn Ekström och Claes-Göran Östenson den 22 april samt för Birgitta Kihlberg och Thorbjörn
Ekström den 17 december.
Arvode till styrelseledamöterna utgår med 67 920 kr/år till ordföranden (10 % av inkomstbasbeloppet
per månad) respektive 22 640 kr/år till övriga ledamöter (40 % av inkomstbasbeloppet per år). Inga
sammanträdesarvoden utgår. Reseersättning och traktamente utgår enligt fastställda riktlinjer för
resor och enligt inkomstskattelagens skattefria nivåer medan förlorad arbetsförtjänst ersätts mot
intyg.
Revisor
Grant Thornton Sweden AB har varit revisor med Lena Johnson som huvudansvarig.
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Vetenskapliga rådet
Till sig har Diabetsfonden knutit ett vetenskapligt råd bestående av Sveriges ledande
diabetesspecialister. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera de forskningsansökningar som
kommer in till Diabetesfonden avseende vetenskaplig kvalitet. Vetenskapliga rådet lämnar ett förslag
till styrelsen om vilka som ska få anslag ur fonden. Rådets ordförande och vice ordförande deltar vid
styrelsens sammanträden som adjungerade.
Det vetenskapliga rådet har under 2013 bestått av följande ledamöter:
Stellan Sandler, ordförande, professor Uppsala universitet
Unn-Britt Johansson, vice ordförande, klinisk lektor Sophiahemmets högskola/Karolinska
institutet/Danderyds sjukhus
Anna Krook, sekreterare, docent Karolinska institutet
Jan Bolinder, professor Karolinska universitetssjukhuset
Katarina Hjelm, professor Växjö universitet
Mona Landin-Olsson, professor Lunds universitet
Hindrik Mulder, professor Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus
Tommy Olsson, professor Norrlands universitetssjukhus
Nils Welsh, professor, Uppsala universitet
Eva Thors Adolfsson, medicine doc., Västmanlands sjukhus
Det vetenskapliga rådet har haft ett sammanträde den 12 november 2013. Katarina Hjelm och Mona
Landin-Olsson avslutade sina uppdrag vid utgången av året, då de fullföljt två mandatperioder och
inte kan väljas om.
Arvode till ledamöterna i vetenskapliga rådet utgår med 16 000 kr/år till ordföranden, 13 000 kr/år
till sekreteraren och 8 000 kr/år till övriga ledamöter.
Kansli
Under året har Maria Noresson varit anställd som insamlingsansvarig.
Diabetesfonden har kontorsgemenskap med Svenska Diabetesförbundets förbundskansli. Ett antal av
Diabetesförbundets medarbetare arbetar en del av sin tid för Diabetesfondens räkning. Ersättning för
denna tid utgår enligt en beräkningsmodell som godkänts av styrelsen:

Befattning

Uppgift

Andel av
heltidstjänst

Kanslichef/

Övergripande ansvar för Diabetesfondens
administration

20 %

Informatör

Hemsida, informationsmaterial, pressmeddelanden

20 % (40 % under tre
mån)

Ekonomichef

Budget, uppföljning och prognoser, kvartals- och
årsredovisningar, kodrapport, likviditetsplanering,
kapitalförvaltning

40 %

förbundsdirektör
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Ekonom

Löpande redovisning, löner och arvoden,
testamentshantering

30 %

Administrativ service

Minnesgåvor, växel, fakturahantering

50 %

Administrativ service

Kontorsservice, backup för minnesgåvor, webbutik 20 %

Sekreterare/
samordnare

Ansvar för ansökningssystem och administration
av detta, stöd till vetenskapliga rådet,
ärendehantering, protokollsekreterare, diarium

20 %

Kontaktuppgifter till medarbetare och styrelse finns publicerade på hemsidan. För de anställda finns
möjlighet till friskvårdsbidrag och företagshälsovård med bland annat hälsokontroll. Under 2013
deltog kansliet som ett lag i Diabetesförbundets stegtävling, som en friskvårdsåtgärd. Med verkan
från 2014 har Diabetesförbundet två informatörer anställda. En av dessa kommer att arbeta 50 % för
Diabetesfondens räkning.
Framtida utveckling
Diabetesfonden har inlett ett samarbete med CCS Healthcare som har tagit fram en produkt som
testats av personer med diabetes. Samarbetet har lett fram till att två kronor per försåld produkt
kommer att skänkas till Diabetesfonden. I samarbete mellan CCS Healthcare, Diabetesförbundet,
Diabetesfonden och Fotterapeuterna kommer också en kort informationsbroschyr att tas fram.
Arbete har påbörjats med att ta fram ett ”Främja hälsan”-paket som riktar sig till företag. Paketet
innehåller bl.a. information om diabetes och forskning, risktest för diabetes typ 2 och ett antal
produkter. Detta kommer att säljas till företag som ett sätt att långsiktigt stödja forskningen och
samtidigt främja hälsan på arbetsplatsen, med början under 2014.
Under våren och försommaren 2014 kommer ett nytt ansökningssystem att upphandlas och tas i bruk,
inför 2014-års ansökningar, se Väsentliga händelser under året. Arbete har också påbörjats för att se
över Diabetesfondens grafiska profil och logotype.
Ekonomi
Diabetesfondens intäkter från insamling består främst av testamenten, minnesgåvor och gåvor från
månadsgivare. Intäkterna från testamenten är svåra att prognosticera och har under 2013 varit lägre
än tidigare år. I detta avseende är Diabetesfondens arbete långsiktigt, där det gäller att skapa och
vidmakthålla förtroendefulla relationer. Resultatet av fondens finansiella investeringar ligger på
ungefär samma nivå som föregående år. Fasta kostnader för lokalhyra, personal och tjänster utgör en
väsentlig del av kostnaderna. Diabetesförbundet fakturerar Diabetesfonden för gemensamma
kostnader enligt en beräkningsmodell som godkänts av styrelsen.
Diabetesfondens tillgångar är fördelade på två externa förvaltare. Förvaltningen sker genom
diskretionär förvaltning i enlighet med fastställd placeringspolicy, som är publicerad på hemsidan.
Kapitalplaceringspolicyn ses över varje år.
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Kod- och effektrapport
FRII har utarbetat en kvalitetskod som ska tillämpas av alla medlemsorganisationer från 2009. En
uppdaterad kvalitetskod antogs av FRII i maj 2013. Koden syftar till att bidra till ett starkt och
långsiktigt förtroende för givande i Sverige och därmed skapa resurser för att uppnå
organisationernas ändamål. Diabetesfonden lämnar en separat kodrapport samt effektrapport enligt
FRII:s tidplan. Rapporten ingår inte i årsredovisningen.
Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren
2013
2012
2011
2010
Stiftelsens intäkter (tkr)
14 720
18 046
22 067
14 379
Resultat före
11 167
14 642
18 449
11 128
realisationsresultatet (tkr)
Årets resultat (tkr)
14 051
20 171
11 963
14 824
Balansomslutning (tkr)
141 554 141 036 135 845 133 159
Beviljade anslag (tkr)*
17 777
15 000
14 990
13 320
Antal forskningsprojekt, inkl.
71
77
77
35
rekommenderade
Antal anställda
1
1
2
2
*2013 innehåller till skillnad från tidigare även de anslag som lämnats till Svenska
Diabetesförbundet för framtagning av informationsmaterial, 2013 272 tkr.
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2009
15 936
12 712
24 478
134 630
12 218
62
3

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
forskningsfond
Org nr 802006520

RESULTATRÄKNINGAR
Resultaträkning (tkr)
Stiftelsens intäkter
Verksamhetsintäkter
Intäkter från värdepapper
Stiftelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Not

1
2

4
3, 4

Förvaltningsresultat

2013

2012

11 313
3 407
14 720

14 434
3 612
18 046

-2 593
-946

-2 522
-868

-14
-3 553

-14
-3 404

11 167

14 642

2 884

5 529

14 051

20 171

Resultat från finansiella
investeringar
Resultat från värdepapper
som är anläggningstillgångar

5

Årets resultat
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Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
Org nr 802007-6520

BALANSRÄKNINGAR
Balansräkning (tkr)

2013-12-31

2012-12-31

621

635

621

635

58 929
66 059

65 835
69 535

Summa

124 988

135 370

Summa anläggningstillgångar

125 609

136 005

49
0
49

25
19
44

Kassa och bank

15 896

4 987

Summa omsättningstillgångar

15 945

5 031

141 554

141 036

Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

8

Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Räntebärande värdepapper

6
7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kost. och upplupna int.
Summa

Summa tillgångar
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2013-12-31

2012-12-31

93 424

90 540

366

366

224

429

590

795

14 198

14 174

14 051
28 249

20 171
34 345

Summa eget kapital

122 263

125 680

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

147

32

17 205
148
1 791
19 291

15 000
86
238
15 356

141 554

141 036

2013-12-31

2012-12-31

Balansräkningar (tkr)

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

9

Bundet kapital

Ändamålsbestämda medel
Ögonforskning
Barn- och ungdomsdiabetes
Summa ändamålsbestämda medel
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kost. och förutbetalda int.
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter

INGA

INGA

Ansvarsförbindelser

INGA

INGA
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Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond
Org nr 802007-6520

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd, BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser med viss vägledning av FRIIs
mall för årsredovisning.
Intäkter och kostnader
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Med gåva
avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvor i form av kontanter
redovisas till nominellt värde. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till
marknadsvärdet vid gåvotillfället. För fastigheter används aktuellt taxeringsvärde eller
marknadsvärde. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. I den
mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer
intäktsförs dessa efter individuell prövning. Intäkter i form av utdelningar från värdepapper och
räntor ingår i förvaltningsresultatet och utgör utdelningsbara medel. Realisationsresultatet från
handel med aktier och andra värdepapper redovisas i balansräkningen mot bundet eget kapital
och utgör inte utdelningsbara medel.
Kostnadsredovisning
Administrativa kostnader innefattar arvoden, löner, sociala avgifter, hyror, revisionskostnader
mm.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges.
Donerade tillgångar
Tillgångar som aktier och andra värdepapper som doneras till Diabetesfonden, värderas till
marknadsvärde vid gåvotillfället. Fastigheter värderas till taxeringsvärde eller
marknadsvärde vid gåvotillfället. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som en
materiell eller finansiell anläggningstillgång.
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga innehav av aktier och andelar och andra räntebärande instrument värderas till det
lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Portföljmetoden tillämpas, det vill säga
nedskrivningar görs inte för enskilda placeringar, om inte det verkliga värdet för hela
aktieportföljen är lägre än anskaffningsvärdet. Om marknadsvärdet underskrider
anskaffningsvärdet görs nedskrivningsprövning
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och minskas med
avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna framgår av not till avskrivningar.
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Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond
Org nr 802007-6520

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Not 1 Verksamhetsintäkter

2013

2012

Testamentsdonationer
Gåvor
Minnesgåvor
Hyllningsgåvor

5 511
2 263
3 450
89
11 313

9 145
1 770
3 265
254
14 434

Utdelningar
Räntor

3 393
14
3 407

3 570
42
3 612

Not 3 Personalkostnader

2013

2012

1

1

Ordförande
Övriga styrelse och vetenskapligt råd
Anställd personal
Totalt

68
250
387
705

63
230
400
693

Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda

222
19

167
8

241

175

2013

2012

1 151

1 431

Not 2 Intäkter från värdepapper

Medeltalet anställda, kvinnor
Löner, ersättningar och arvoden

Not 4 Administrationskostnader
Administrationskostnader
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Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond
Org nr 802007-6520

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Not 5 Realisationsresultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Övriga finansiella intäkter
Årets förändring av nedskrivning

Not 6 Aktier och andelar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp och erhållet via arv
Försäljning
Omklassifissering
Utgående anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde
Marknadsvärde
Not 7 Räntebärande värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning
Omklassifissering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivning
Förändring nedskrivning/uppskrivning
Utgående nedskrivning
Utgående bokfört värde
Marknadsvärde

14

2013

2012

3 223
-341
2
0
2 884

1 896
-627
36
4 224
5 529

2013-12-31

2012-12-31

65 835
9 041
-16 020
73
58 929

61 712
5 310
-1 187

58 929
70 986

65 835
66 458

2013-12-31

2012-12-31

69 535
25 563
-28 966
-73
66 059

70 608
982
-2 055
69 535

0
0
0

-4 223
4 223
0

66 059
65 933

69 535
70 205

65 835

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond
Org nr 802007-6520

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Not 8 Byggnader

2013-12-31

2012-12-31

737
737

737
737

-102
-14
-116
621

-88
-14
-102
635

371
330

371
330

Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Ugående bokfört värde
Taxeringsvärde
Byggnad
Mark
Avskrivningar görs med 2%
av anskaffningsvärdet

Not 9 Eget kapital

Ändamålsbestämda medel
Bundet
kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Realisationsresultat
Beviljade ändamålsanslag
Utbetalde stipendier
Återföring av tidigare beviljat
forskningsanslag
Belopp vid årets utgång

90 540

ÖgonNancy
Bertil
forsk- Erikssons
Ströhms
ning
minnesfond
fond

366

186

2 884

93 424

243

-205

366

186

15

38

Balanserat
Resultat

34 345
14 051
-2 884
-17 272
-300
309
28 249

Verksamhetsberättelse
2013

Höjdpunkter 2013

Diabetesfilm vinner
guld i designpris

Nike, 7 år, engagerar
sig

Den animerade
kortfilm som
togs fram för att
visa på allvaret
med diabetes
vann guldmedalj
i Svenska
Designpriset.

En film om Nike
spreds där hennes
tankar kring sin typ
1-diabetes visades och
man uppmanades att
stödja forskningen. Nike
samlade in ca 20 000
kr under mindre än två
månader.

Jubileumsstipendier

Lovisa Burfitt för
Diabetesfonden

Diabetesfonden vill
uppmuntra yngre,
lovande diabetesforskare och delade ut
stipendier á 100 000
kr till Ann Hammarstedt, Peter Spégel och
Gustaf Christoffersson
i samband med Diabetesförbundets 70-årsjubileum.

Illustratören Lovisa
Burfitt tog fram
en illustration som
trycktes på barnlinnen med pumpficka,
anteckningsböcker
och vykort.

Egna insamlingar
ökar
Allt fler startar egna
insamlingar ex. i form
av att springa ett lopp
eller tillverka smycken.
En av dem var Malin
Johansson, 20 år, som
med sina ängelhalsband
bidrog med 31 500 kr till
forskningen.

Rekordutdelning till
forskningen
Tack vare gåvor, testamenten och avkastning kunde
Diabetesfonden dela ut 17,2
miljoner kronor, det högsta beloppet någonsin, till
svensk diabetesforskning.

17,2 mkr

Forskning
Diabetesfonden stödjer forskning kring alla typer av diabetes, bl.a. forskning kring beta-celler
och genetiska undersökningar, insulinkänslighet, komplikationer, omvårdnad och behandlingar.
Samtidigt som forskningen går framåt insjuknar allt fler i typ 2-diabetes och
Sverige är ett av de länder med högst antal insjuknande i typ 1-diabetes.
Förebyggande behandlingar har minskat diabetesrelaterade skador och den förväntade livslängden för personer med diabetes har ökat konstant de senaste 50 åren.
Men fortfarande dör fem svenskar varje dag som en direkt följd av sin diabetes.
Ökade resurser krävs för att förbättra livskvaliteten, minska komplikationer och i framtiden hitta
ett botemedel mot diabetes.

Två forskningsprojekt som Diabetesfonden stödjer
Åke Lernmark har genom TEDDYstudien bättre kunnat kartlägga
vilka barn som riskerar att få typ
1-diabetes. Försök pågår även med
att låta personer som har en förhöjd
risk att utveckla typ 1-diabetes
äta insulin i kapslar och därigenom
förhindra eller fördröja insjuknandet.

Leif Groops forskning strävar efter
att förklara de ärftliga orsakerna
till typ 2 diabetes och dela in sjukdomen i fler undergrupper. Diabetesfondens anslag har bidragit till
projektet ANDIS (Alla Nya diabetiker i Skåne) som är ett steg mot en
mer individualiserad behandling.

Åke Lernmark, professor Lunds Universitet

Leif Groop, professor Lunds Universitet

Ekonomi
Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning
från det egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av
insamlade medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket
som möjligt. Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner,
Intäkter 2013
materialkostnad och verksamhetsutveckling.
2013 hade Diabetesfonden 14,7 mkr i verksamhetsintäkter tillgängliga
för ändamålet, vilka var
fördelade enligt följande:
gåvor 5,8 mkr, testamente 5,5 mkr och avkastning
3,4 mkr.

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

Gåvor

1
Testamenten

Avkastning

Vilka forskningsprojekt som beviljas stöd bestäms av Diabetesfondens styrelsen efter
rekommendation från ett vetenskapligt råd bestående av Sveriges ledande diabetesspecialister.
Diabetesfonden har 90-konto och står under tillsyn av Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll. Diabetesfonden är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) via
Svenska Diabetesförbundet.

Om oss
Diabetesfonden stödjer forskning kring diabetes för att hitta orsaker till och
botemedel mot sjukdomen. Innan denna dröm uppfylls vill vi att människor med
diabetes ska kunna leva ett långt liv fritt från besvär av sjukdomen.
”Jag tror på en framtid
utan diabetes. Men för
det krävs omfattande
insatser för att höja
kunskapen om diabetes
och öka resurserna till
forskningen.”
Fredrik Löndahl
Ordförande Diabetesfonden

Hjälp forskningen framåt!
Diabetesfondens stöd till forskningen är beroende av gåvor från privatpersoner
och företag. Ditt stöd behövs för att lösa diabetesgåtan!
Stöd forskningen genom gåva till Pg 90 09 01-0 eller på www.diabetesfonden.se.
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Styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2014.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond stiftades vid Svenska Diabetesförbundets
riksstämma 1958. Sedan 2007 används begreppet ”Diabetesfonden” och i logotypen används Livets löv.
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse som också bedriver viss insamling. Det högsta beslutande organet
för stiftelsen utgörs av styrelsen, som har sitt säte i Sundbyberg.
Stiftelsen har 90‐konto och granskas därigenom av Svensk Insamlingskontroll.
Genom att följa principerna för 90‐konto visar Diabetesfonden givarna att pengarna används på rätt sätt
och att de administrativa kostnaderna hålls nere.
Diabetesfonden är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).
Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden är två skilda juridiska personer, men har ett nära och
naturligt samarbete. Diabetesfonden är en professionell forskningsfinansiär som satsar på kvalitet i
forskningen. Kopplingen till Diabetesförbundet, med sin kunskap om människor med diabetes, sitt
intressepolitiska arbete och sina aktiviteter, ger möjlighet att agera utifrån ett helhetsperspektiv och
med bred förankring.
Diabetesfondens syfte är att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. För att
uppnå detta syfte har fyra ändamål satts upp. Diabetsfonden har till ändamål:
att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes,
att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes,
att främja utarbetandet av nya undersöknings‐ och behandlingsmetoder avseende diabetes,
att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.
Under 2014 beviljade Diabetesfonden 17 miljoner kronor i anslag till diabetesforskningen, vilka
utbetalas under 2015. Fonden har också under 2014 beviljat Svenska Diabetesförbundet anslag med
70 488 kr till informationsmaterial.

Främjande av ändamålet
Forskningsanslag
Anslag ges i form av projektanslag med en årligen återkommande ansökningsprocess eller i form av
projektsamarbete där stiftelsen är en av flera finansiärer. Projektanslagen ges inom ramen för tre
teman; Orsaker, uppkomst och komplikationer, Konsekvenser och upplevelser samt Utvärderings‐ och
behandlingsforskning.
År 2013 beviljades 17,2 Mkr i forskningsanslag, vilka delades ut under 2014. I ansökningsprocessen för
2014, avseende verksamhetsår 2015, utlystes anslag på 17 Mkr. Anslag har beviljats till 74
forskningsprojekt, varav 38 är nya projekt och 36 är rekommenderade anslag från tidigare
verksamhetsår. 2014 behandlades 92 nya och förnyade ansökningar.
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Donationen till Mark Gutniaks minne ”för utveckling av farmakologisk behandling av typ 2‐diabetes” har
knutits till det anslag som beviljats Peter Strålfors, vars ansökan faller inom donationens ändamål. I
Nancy Erikssons minne ”för forskning inom diabetes bland barn” har anslag delats ut till Per‐Ola Carlsson
och till minne av Bertil Ströhm ”för forskning som berör diabetiska senkomplikationer” har anslag getts
till Cesare Patrone.
De forskare som får forskningsanslag beviljade av Diabetesfonden redovisar slutrapporter under det
första kvartalet efter avslutat anslag. Forskningsprojekten presenteras på Diabetesfondens hemsida.
Genom att dela ut årliga anslag kommer forskningen närmre att upptäcka orsakerna till diabetes och att
minska konsekvenserna av sjukdomen. Genom forskningsanslagen främjas även utarbetandet av nya
undersöknings‐ och behandlingsmetoder som är till hjälp för personer med diabetes.
Per‐Ola Carlsson, diabetesläkare Akademiska sjukhuset och professor Uppsala universitet, är en av de
forskare som Diabetesfonden beviljat anslag. Hans forskargrupp får stöd för sin forskning kring
transplantation av mesenkymala stamceller för att rädda kvarvarande insulinproducerande celler.
Resultaten är lovande och de patienter som blivit transplanterade med dessa celler hade efter ett år
oförändrad eller till och med något bättre förmåga att tillverka eget insulin än innan. En annan forskare
som får stöd är Anna Krook vid Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om vad insulinet gör i
muskelcellerna, dit kolhydraterna transporteras och tas upp efter att man har ätit, och att försöka förstå
vad som kontrollerar musklernas insulinkänslighet respektive okänslighet vilket är en av orsakerna till
typ 2‐diabetes. Man har sett att fysisk aktivitet tydligt ökar muskelns förmåga att svara på insulin och
förbättrar blodsockret. De har även rent molekylärt studerat vilka faktorer som frisätts från muskeln och
som påverkar ämnesomsättningen. I framtiden skulle detta kunna resultera i ett läkemedel som ger
liknande effekt som träning.
Anslag till utbildnings‐ och upplysningsverksamhet
Under 2014 har anslag lämnats till Svenska Diabetesförbundet med 70 488 kr för framtagning av
informationsmaterial. Det som producerats är broschyrerna ”Fina fötter förebyggande fotvård” och
”Hantera vardagen med typ 2‐diabetes egenvård och praktiska tips”. Dessa publikationer finns att
beställa kostnadsfritt på Svenska Diabetesförbundets hemsida samt delas ut i publika sammanhang för
att öka kunskapen om diabetes. Att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna görs
indirekt i och med att det omfattande informationsmaterial som Diabetesfonden är med och finansierar,
fritt beställs av vårdpersonal genom Diabetesförbundet.
Insamling ‐ kapitalförvaltning
För att främja ändamålen arbetar Diabetesfonden dels med att öka verksamhetsintäkterna, dels med att
förvalta fondens kapital. Beträffande förvaltningen av kapitalet, se nedan under rubriken Ekonomi.
Insamlingsverksamheten arbetar för att öka medvetenheten om sjukdomen och diabetesforskningen,
för att fler ska bidra till verksamheten genom olika aktiviteter. Arbetet syftar till stor del till att utverka
långsiktiga relationer med givarna för att få människor att regelbundet ge en gåva eller att välja
Diabetesfonden som förmånstagare i bl.a. sina testamenten. Men det syftar också till att få människor
att göra enstaka insatser till stöd för fondens verksamhet. Två insamlingsbrev har gått ut under året till
befintliga givare, men även till ett antal medlemmar i Diabetesförbundet. Information om
insamlingsverksamheten finns med i varje nummer av tidningen Diabetes, som också skriver om olika
forskare som får anslag.
Under 2014 kom det in ett antal gåvor som var öronmärkta till forskning kring typ 1‐diabetes.
Sammanräkning från CRM‐systemet KomMed visar att detta belopp var 114 tkr. Då Diabetesfonden
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delar ut miljonbelopp till forskning kring typ 1‐diabetes*, behövs inga justeringar göras utifrån de
öronmärkta gåvorna.
* Nya anslag 2014: 10 st (2 500 tkr) i grupp 1: Beta‐celler inklusive studier av betacellfunktion vid både typ 1 och typ 2 diabetes
och inkluderande relevanta genetiska undersökningar, 16 st (3 620 tkr) i grupp 2: Muskel, fett och lever, dvs. studier av
insulinkänslighet och även obesitas, 6 st (1 010 tkr) i grupp 3: Diabeteskomplikationer och behandlingsstudier och 6 st (1 080
tkr) i grupp 4: Omvårdnadsforskning, epidemiologi och hälsoekonomi.

På Diabetesfondens hemsida, www.diabetesfonden.se, hittar besökare information om verksamheten,
olika sätt att lämna stöd samt om de forskningsprojekt som beviljats anslag. Här finns också en
insamlingsguide för de föreningar i Diabetesförbundet eller privatpersoner som vill starta en egen
insamling. Ett sätt är det projekt som Ung Diabetes råd driver under benämningen ”Livets gång”, som
engagerar lokalföreningar och samlar in pengar bl.a. till Diabetesfonden. Diabetesfondens sida på
Facebook följs av över 700 personer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
I samarbete med JG Communication har Diabetesfonden tagit fram en ny gåvosida som gör det enklare
att ge en gåva till forskningen. I samma projekt har Diabetesfondens hemsida flyttat in som en flik på
Diabetesförbundets hemsida. Detta för att den gamla hemsidan låg i ett gammalt system och för att
man ville förtydliga kopplingen mellan de två organisationerna.
Diabetesfonden har under året inlett ett samarbete med CCS Healthcare som har tagit fram en
fotvårdsprodukt som testats av personer med diabetes. Samarbetet har lett fram till att två kronor per
försåld produkt går till Diabetesfonden. I samarbete mellan CCS Healthcare, Diabetesförbundet,
Diabetesfonden och Fotterapeuterna har även en kort informationsbroschyr tagits fram.
Arbete med att se över Diabetesfondens grafiska profil har gjorts under 2014 vilket resulterat i ny
logotype och grafisk profil. Dessa är mer lika Diabetesförbundets, för att man lättare ska förstå
kopplingen mellan organisationerna.
Under 2014 meddelade Zapote Consulting AB att de beslutat att avsluta sitt avtal med Diabetesfonden
då deras ansökningssystem Orbelon AMS inte längre hade ekonomisk bärighet och skulle avvecklas.
Kansliet arbetade därför för att finna en ny leverantör av den digitala ansökningshanteringen. Efter
referensinhämtning samt visning av två digitala ansökningssystem för berörd kanslipersonal och
vetenskapliga rådets sekreterare lämnades förslag till styrelsen att välja digiPlant ABs ansökningssystem
(SBS Manager) vilket godtogs.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Beviljade anslag *
Antal forskningsprojekt, inkl.
rekommenderade

2014
14 360
16 484
139 052
88
17 071

2013
11 313
14 051
141 554
86
17 777

2012
14 434
20 171
141 036
89
15 000

2011
17 245
11 963
135 845
88
14 990

2010
9 265
14 824
133 159
92
13 320

74

71

77

77

35

*Innehåller sedan 2013 även de anslag som lämnats till Svenska Diabetesförbundet för framtagning av informationsmaterial
(2014: 70 488 kr).
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Finansiella tillgångar
Placeringspolicy
Diabetesfondens tillgångar är fördelade på två externa förvaltare. Förvaltningen sker genom
diskretionär förvaltning i enlighet med fastställd placeringspolicy, som är publicerad på hemsidan.
Kapitalplaceringspolicyn ses över varje år.

Framtida utveckling
Diabetesfondens styrelse har beslutat att satsa mer på insamlingsverksamheten under de kommande
åren. Därför kommer en marknadsassistent anställas i början av 2015 och man har även beslutat om en
större marknadsföringsbudget.

Förvaltning
Styrelsen
Diabetesfonden har egen förvaltning, vilket innebär att styrelsen är högsta beslutande organ. Styrelsen
består av de fyra ledamöterna i Svenska Diabetesförbundets verkställande utskott samt tre externa
experter inom medicinsk vetenskap, ekonomi och juridik (”för att representera diabetesprofessionen
och näringslivet”). De externa ledamöterna utses av styrelsen för en mandatperiod om tre år. Styrelsen
utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen har under 2014 bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Fredrik Löndahl, Helsingborg (Diabetesförbundet, Rådman)
Birgitta Kihlberg, Stockholm (Diabetesförbundet, Jur. kand., Socionom)
Thorbjörn Ekström, Mariefred (f.d. finansdirektör Stockholms läns landsting,
biträdande landstingsdirektör, VD för Huddinge Universitetssjukhus samt
FoUU‐direktör)
Sven Georén, Luleå (Diabetesförbundet, egenföretagare)
Hannah Helgegren, Malmö (Diabetesförbundet, leg. dietist Skånes
Universitetssjukhus)
Peter Lönnroth, Göteborg (professor och diabetesforskare Sahlgrenska
Akademien)
Claes‐Göran Östenson, Stockholm (professor och överläkare Karolinska
Institutet)

Styrelsen har under 2014 hållit två ordinarie sammanträden den 27 maj och 8 december. Utöver dessa
hölls ett extramöte 5 september i samband med en planeringsdag, telefonmöten den 11 juni och 19
juni, samt två per capsulam sammanträden den 12 november. Förhinder förelåg för Claes‐Göran
Östenson den 27 maj samt för Birgitta Kihlberg den 5 september.
Ersättningar till medlemmar i styrelsen utgår med, för ordförande 5 690 kr/månad och för övriga 22 760
kr/år. Utöver detta utgår även ersättningar för tillkommande uppdrag.
Revisor
Grant Thornton Sweden AB har varit revisor med Lena Johnson som huvudansvarig.
Vetenskapliga rådet
Till sig har Diabetsfonden knutit ett vetenskapligt råd bestående av Sveriges ledande
diabetesspecialister. Rådets uppdrag är att bedöma och prioritera de forskningsansökningar som
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kommer in till Diabetesfonden avseende vetenskaplig kvalitet. Vetenskapliga rådet lämnar ett förslag till
styrelsen om vilka som ska få anslag ur fonden. Rådets ordförande och vice ordförande deltar vid
styrelsens sammanträden som adjungerade.
Det vetenskapliga rådet har under 2014 bestått av följande ledamöter:
Stellan Sandler, ordförande, professor Uppsala universitet
Unn‐Britt Johansson, vice ordf. klinisk lektor Sophiahemmets högskola/KI/Danderyds sjukhus
Anna Krook, sekreterare, docent Karolinska institutet
Jan Bolinder, professor Karolinska universitetssjukhuset
Hindrik Mulder, professor Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus
Tommy Olsson, professor Norrlands universitetssjukhus
Eva Thors Adolfsson, medicine doc., Västmanlands sjukhus
Anders Tengholm, professor Uppsala universitet
Per‐Anders Jansson, professor Sahlgrenska universitetssjukhuset
Janeth Leksell, docent Uppsala universitet och Högskolan i Dalarna
Det vetenskapliga rådet har haft ett sammanträde den 11 november 2014.
Ersättningar till medlemmar i vetenskapliga rådet utgår med, för ordförande 16 000 kr/år, för
sekreteraren 13 000 kr/år och för övriga 8 000 kr/år.
Kansli
Under året har Maria Halvorsen (f.d. Noresson) varit anställd som insamlingsansvarig, en titel som under
året döpts om till verksamhetsansvarig med insamlingsfokus för att ge en mer rättvis bild av tjänsten.
För kanslipersonal utgår ersättning i förbundet enligt en beräkningsmodell som revideras årligen efter
styrelsebeslut samt löpande vid personalförändringar. Under verksamhetsåret 2014 ersattes
Diabetesförbundet för ekonomichefskompetens under första delen av 2014, men då ekonomichefen
slutade sin anställning vid halvårsskiftet har denna kompetens under resterande verksamhetsår delats
upp på befintliga medarbetare samt genom att köpa in visst strategiskt och bokföringsmässigt
ekonomistöd från konsult. Diabetesfonden har kontorsgemenskap med Svenska Diabetesförbundets
förbundskansli. Ett antal av Diabetesförbundets medarbetare arbetar även del av sin tid för
Diabetesfondens räkning:
Förbundsdirektör, 20 %
Kommunikatör, 50 %
Ekonomichef, 40 % (under årets första halva)
Ekonom, 30 %
Administrativ service, 50 %
Administrativ service, 20 %
Koordinator, 20 %
Kansliet har haft en vikarierande förbundsdirektör då ordinarie varit föräldraledig från augusti.
Kontaktuppgifter till medarbetare och styrelse finns publicerade på hemsidan. För de anställda finns
möjlighet till friskvårdsbidrag och företagshälsovård med bland annat hälsokontroll.
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Övrig information
Ekonomi
Diabetesfondens intäkter från insamling består främst av testamenten, minnesgåvor och enskilda gåvor.
Intäkterna från testamenten är svåra att prognosticera, men har under 2014 överstigit den beräknade
summan som baseras på ett medelvärde från de senaste 10 åren. I detta avseende är Diabetesfondens
arbete långsiktigt, där det gäller att skapa och vidmakthålla förtroendefulla relationer. Resultatet av
fondens finansiella investeringar ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Fasta kostnader för
lokalhyra, personal och tjänster utgör en väsentlig del av kostnaderna. Diabetesförbundet fakturerar
Diabetesfonden för gemensamma kostnader.
Kod‐ och effektrapport
FRII har utarbetat en kvalitetskod som ska tillämpas av alla medlemsorganisationer från 2009. En
uppdaterad kvalitetskod antogs av FRII i maj 2013. Koden syftar till att bidra till ett starkt och långsiktigt
förtroende för givande i Sverige och därmed skapa resurser för att uppnå organisationernas ändamål.
Under året har man valt att ansöka om utträde för Svenska Diabetesförbundet ur FRII och inträde för
Diabetesfonden. Då detta gjordes under hösten har Diabetesfonden fått en utökad tid för att inkomma
med sin kodrapport som lämnades in 12 februari 2015. Den effektrapport som är en del av
kodrapporten och som ska publiceras årligen, skickades in och publicerades på hemsidan i september.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat‐ och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2014‐01‐01
‐2014‐12‐31

2013‐01‐01
‐2013‐12‐31

14 351 107
8 686
14 359 793

11 313 231
0
11 313 231

‐1 210 849
‐1 913 576
‐1 479 209
‐4 603 634

‐1 046 765
‐1 355 180
‐1 151 229
‐3 553 174

9 756 159

7 760 057

6 716 500
12 384
‐104
6 728 780

6 275 048
16 593
‐569
6 291 072

Resultat efter finansiella investeringar

16 484 939

14 051 129

Årets resultat

16 484 939

14 051 129

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not

2

3

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

4
5
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Balansräkning

Not

2014‐12‐31

2013‐12‐31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

6

604 616
604 616

620 486
620 486

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

7

131 097 718
131 097 718

124 987 749
124 987 749

131 702 334

125 608 235

3 361
63 333
66 694

49 362
0
49 362

7 283 461
7 350 155

15 896 094
15 945 456

139 052 489

141 553 691

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

Not

2014‐12‐31

2013‐12‐31

96 421 810
589 584
24 671 649
121 683 043

93 424 898
589 584
28 249 111
122 263 593

24 888
190 093
17 000 000
154 465
17 369 446

146 569
148 000
17 205 000
1 790 529
19 290 098

139 052 489

141 553 691

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Stiftelsekapital/donationskapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

9
10

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings‐ och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Diabetesfondens redovisnings‐ och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Övergång till K3‐regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har
inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.
Följande redovisnings‐ och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3:
Redovisning av bidrag och gåvor. Villkorade gåvor intäktsredovisades tidigare vid gåvotillfället för att
därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor
med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag. Villkorade
gåvor med återbetalningsskyldighet som tidigare redovisats som ändamålsbestämda medel har
omklassificerats till skuld.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Diabetesfonden erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Diabetesfonden tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten
erhålls därför att Diabetesfonden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Diabetesfonden
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor som Diabetesfonden avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärde vid
gåvotillfället.
I de fall Diabetesfonden lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls‐, insamlings‐ och
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Diabetesfondens uppdrag enligt
stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningshandlingar för anslag. Observera att
hantering av projekt inom ramen för ändamålet ofta inkluderar kostnader för ansökan om bidrag
eftersom bidraget ofta är en förutsättning för att projektet ska genomföras. Uppföljning, rapportering
och revision av projekt utgör ändamålskostnader.
Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet, t.ex. tematiska
kampanjer, i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ingår i ändamålet.
I ändamålskostnader ingår även samkostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som Diabetesfonden haft för att samla in medel (se
uppställningen Totala insamlade medel i noten Gåvor och bidrag).
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot Diabetesfondens
samtliga givare, d v s såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både
befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av
givarregister. Insamlingskostnaderna kan således bestå av annonser, informationsmaterial,
insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter.
Information om verksamheten som skickas till givaren kan vara en insamlingskostnad om inte
opinionsbildning och upplysande verksamhet ingår i ändamålet.
I insamlingskostnader ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera Diabetesfonden. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten,
revision av själva Diabetesfonden och administrativa system.
Om en kostnad varken avser ändamål eller insamling hänförs den till administration.
I administrationskostnader ingår även samkostnader.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
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Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens
verkliga värde vid gåvotillfället.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader

50 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens verkliga
värde vid gåvotillfället.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall Diabetesfonden fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Not 2 Gåvor
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten
Andra organisationer

Totala insamlade medel består av
Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2014

2013

14 326 107
25 000
14 351 107

11 288 231
25 000
11 313 231

14 351 107
14 351 107

11 313 231
11 313 231

2014

2013

1
1

1
1

68 280
239 891
405 354
713 525

67 920
250 505
387 180
705 605

19 404
212 650
232 054

19 252
221 815
241 067

945 579

946 672

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Ordförande
Övriga styrelse och vetenskapligt råd
Anställd personal

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Resultat vid avyttringar

2014

2013

3 719 588
2 996 912
6 716 500

3 393 406
2 881 642
6 275 048
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Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2014

2013

12 384
12 384

16 593
16 593

2014‐12‐31

2013‐12‐31

736 688
736 688

736 688
736 688

‐116 202
‐15 870
‐132 072

‐101 468
‐14 734
‐116 202

Utgående redovisat värde

604 616

620 486

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

371 000
329 500
700 500

371 000
329 500
700 500

2014‐12‐31

2013‐12‐31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

124 987 749
43 715 901
‐37 605 932
131 097 718

135 369 944
34 604 880
‐44 987 075
124 987 749

Utgående redovisat värde

131 097 718

124 987 749

Räntor

Not 6 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav

Not 8 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Realisationsresultat
Beviljade ändamålsanslag
Belopp vid årets utgång

Stiftelsekapital
donationskapital
93 424 898

Ögon‐
forskning
365 776

N. Erikssons
minne
185 771

B. Ströhms
minne
38 037

365 776

185 771

38 037

2 996 912
96 421 810

Balanserat
resultat
28 254 110
16 484 939
‐2 996 912
‐17 070 488
24 671 649

Verksamhetsberättelse
2014

Höjdpunkter 2014
Uppdaterad grafisk profil
Den nya moderna loggan visar
även vår samhörighet med
Svenska Diabetesförbundet.

Armband för forskningen
I vårt fortsatta samarbete med
Cara Collection tog vi fram nya
fina sidenarmband som säljs till
förmån för diabetesforskningen.

diabetesgåvan.se

Nytt betydelsefullt samarbete
Under året har vi tillsammans
med CCS Healthcare lanserat en
fotmousse testad av personer
med diabetes där 2 kr per såld
produkt går till forskningen.

Vi blir fler månadsgivare
Tillsammans bidrar våra
månadsgivare med över
en halv miljon kronor
varje år. Det är det mest
kostnadseffektiva sättet
att stödja forskningen på
och hjälper oss att planera
insatserna på längre sikt.

Ny gåvosida
För att göra det enklare och
smidigare att lämna gåvor har
vi under året lanserat en ny
gåvosida – besök den på
www.diabetesgåvan.se.

Forskning
Diabetesfonden 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. Stöd utgår till forskning kring alla typer av diabetes och vi har som ambition att fördela
anslagen jämt mellan grupperna, dock beroende på kvalitet på pågående projekt. Ett vetenskapligt
råd bestående av 10 av Sveriges ledande diabetesspecialister bedömer varje år de ansökningar
som kommer in och lämnar en rekommendation till styrelsen.
Under 2014 delade vi ut 17 miljoner kronor till svensk diabetesforskning. När Diabetesfondens
vetenskapliga råd bedömde nya forskningsansökningar delades de in i fyra olika grupper:
Grupp 1: Beta-celler inklusive studier av betacellfunktion vid både typ 1 och typ 2 diabetes och
inkluderande relevanta genetiska undersökningar. Antal nya beviljade ansökningar inom denna
grupp 2014 var 10 stycken som sammanlagt fick 2 500 tkr.
Grupp 2: Muskel, fett och lever, dvs. studier av insulinkänslighet och även obesitas. Antal nya
beviljade ansökningar inom denna grupp 2014 var 16 stycken som sammanlagt fick 3 620 tkr.
Grupp 3: Diabeteskomplikationer och behandlingsstudier. Antal nya beviljade ansökningar inom
denna grupp 2014 var 6 stycken som sammanlagt fick 1 010 tkr.
Grupp 4: Omvårdnadsforskning, epidemiologi och hälsoekonomi. Antal nya beviljade ansökningar
inom denna grupp 2014 var 6 stycken som sammanlagt fick 1 080 tkr.
36 forskningsprojekt fick rekommenderade anslag, tillsammans delade de på 8 790 tkr.

Ekonomi
Diabetesfonden delar ut forskningsanslag med hjälp av gåvor, testamenten och avkastning från
det egna kapitalet. I enlighet med reglerna för 90-konto ser vi till att minst 75% av insamlade
medel går till ändamålet och vi jobbar för att hålla nere våra kostnader så mycket som möjligt.
Dock har vi som alla organisationer utgifter i form av exempelvis lokalhyra, löner, materialkostnad
och verksamhetsutveckling. Under 2014 uppgick intäkter tillgängliga ändamålet till 18 070 690 kr
och insamlings- och administrationskostnader till 3 392 784 kr (18,7%).
Intäkter tillgängliga ändamålet 2014 (kr)
Intäkter 2014

Procentkostnader
kostnader 2014
Procent
2014

9 000 000
8 000 000

18,7%

7 000 000
6 000 000
5 000 000

8 295 537

4 000 000
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Diabetesfonden har 90-konto och står under tillsyn av Länsstyrelsen och Svensk Insamlingskontroll. Diabetesfonden är även medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).

Effektrapport
Så arbetar vi
Diabetesfonden samlar in pengar och sprider information om diabetes och sjukdomens
konsekvenser. Tack vare de resurser som kommer in kan vi stödja svensk diabetesforskning
med miljonbelopp varje år. Organisationens effekter kan mätas i framsteg hos de forskare som
beviljas anslag. Därför krävs en väl fungerande process för att välja ut vilka forskningsprojekt
som förväntas ge störst effekt och för att kommunicera de effekter som forskningen leder till.

Kunskap inom
organisationen
Diabetesfondens personal är
specialiserade inom insamling,
ekonomi, administration
och kommunikation. Inom
styrelsen finns kompetenser
inom bl.a. juridik, medicin,
näringslära och ekonomi.
Det vetenskapliga råd som
bedömer forskningsanslag
består av 10 av Sveriges
ledande diabetesspecialister.

Vår strategi
Diabetesforskare anses bäst lämpade att stödja för att
uppnå vårt syfte om att eliminera orsakerna till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen. Parallellt krävs
informationsspridning för att upplysa om diabetessjukdomarna och förebyggande åtgärder kring typ 2-diabetes. Stöd utgår till alla typer av och områden rörande
diabetes. För att stödja forskningen krävs resurser
varav en insamlingsverksamhet bedrivs samtidigt som
kapitalet förvaltas för att ge högsta möjliga avkastning. Resurserna fördelas främst till att stödja diabetesforskningen, medan en mindre del går till upplysningsverksamhet och till insamlingsverksamheten för
att säkra nya forskningsanslag, verksamhetsutveckling
och administration.

Förväntad återstående livslängd för personer med typ 1-diabetes
I grafen kan man se hur forskningen lett till en konstant ökning av den
förväntade återstående livslängden räknat i år för en 10-åring som
insjuknat i typ 1-diabetes.
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Effektrapport
Diabetesfonden ser en framtid utan diabetes!
Men för att det ska hända krävs att vi tillsammans stödjer forskningen och ökar kunskapen
om sjukdomen. För att jobba i linje med vår vision ”för ett friskt liv med diabetes och en
framtid utan sjukdomen” har vi satt upp tre långsiktiga fokusområden:
1. Ett längre och friskare liv för personer med diabetes.
Vi har tagit fram en graf (se förgående sida) som bekräftar att den förväntade livslängden
för diabetessjuka konstant ökar (i detta fall för personer med typ 1-diabetes). Vi följer även
utvecklingen av sjukdomens konsekvenser och kan exempelvis se att komplikationer hos
diabetespatienter minskar ju tidigare sjukdomen upptäcks. Detta belyser vikten av att öka
medvetenheten om diabetes och tecken på insjuknande, samt risker och förebyggande av typ
2-diabetes.
2. Forskning för att hitta orsakerna till och ett botemedel mot diabetes.
Under 2014 delade vi ut 17 miljoner kronor till forskningsprojekt med tydlig
diabetesrelevans, där syftet är att upptäcka orsakerna, bota, eller förbättra livet för
diabetessjuka. Nedan beskrivs två av de projekt som vi stödjer, vad de lett till och hoppas
kunna leda till i framtiden.
3. Ökad kunskap om diabetes och sjukdomens konsekvenser.
Genom insamlings- och informationskampanjer sprider vi kontinuerligt information om
diabetes och dess konsekvenser för att öka kunskapen om sjukdomen och för att få in pengar
till forskningen. Vi har även finansierat Svenska Diabetesförbundets framtagande av två
informationsbroschyrer om förebyggande fotvård och egenvård vid typ 2-diabetes.
Anna Krook, professor vid Karolinska Institutet
– Min forskning handlar om vad
insulinet gör i muskelcellerna, dit
kolhydraterna transporteras och tas
upp efter att man har ätit, och att
försöka förstå vad som kontrollerar
musklernas insulinkänslighet
respektive okänslighet vilket är
en av orsakerna till typ 2-diabetes. Vi ser att
fysisk aktivitet tydligt ökar muskelns förmåga
att svara på insulin och förbättrar blodsockret. Vi
har också rent molekylärt studerat vilka faktorer
som frisätts från muskeln och som påverkar
ämnesomsättningen. I framtiden skulle det kunna
resultera i ett läkemedel som ger liknande effekt
som träning. Diabetesfonden bidrar med ett
långsiktigt stöd som är mycket värdefullt för att
kunna genomföra mer djupgående studier.

Per-Ola Carlsson, diabetesläkare Akademiska
sjukhuset och professor Uppsala
universitet
– Min forskargrupp får stöd
från Diabetesfonden för vår
forskning kring transplantation
av mesenkymala stamceller
för att rädda kvarvarande
insulinproducerande celler. Våra
resultat är väldigt lovande. De patienter som
blivit transplanterade med dessa celler hade
efter ett år oförändrad eller till och med något
bättre förmåga att tillverka eget insulin än innan.
Tack vare Diabetesfondens betydelsefulla stöd
kan vi planera studierna på längre sikt.

Diabetesfondens styrelse har vid två möten under året fått rapporter kring insamling, administration och ekonomi. Utifrån dessa har det funnits möjlighet att utvärdera hur verksamhetsplanen följts och målen uppnåtts. För att förbättra arbetet med effektmätning och uppföljning
har Diabetesfonden tagit fram en verksamhetsplan med översiktliga mål för verksamhetsåret.
Denna kompletteras med en årsplanering/handlingsplan som specificerar aktiviteternas syfte,
målgrupp, budskap och mål. Detta gör att vi bättre kan följa upp och utvärdera våra insatser.

Om oss
Diabetesfonden stödjer forskning kring alla typer av diabetes för att hitta
orsaker till och botemedel mot sjukdomen. Innan denna dröm uppfylls vill
vi att människor med diabetes ska kunna leva ett långt liv fritt från besvär
av sjukdomen.
Tack vare våra givare kan vi årligen dela ut miljoner till svensk
diabetesforskning. Ett vetenskapligt råd bestående av diabetesspecialister
bedömer de forskningsansökningar som kommer in och lämnar förslag till
styrelsen. Detta för att säkerställa att de gåvor vi får in hamnar där de gör
som störst skillnad för diabetessjuka.
Forskningen har gjort så att människor med diabetes lever längre än
tidigare, men ännu drabbas många av komplikationer och en
förkortad livslängd. Mer resurser behövs för att minska komplikationer,
förbättra behandlingar och i framtiden hitta botemedel mot diabetes. Din
hjälp behövs för att nå dessa framsteg.
Var med och stöd forskningen på www.diabetesgåvan.se!
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