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Verksamhetsberättelse 2012 
 
 

Gör det lättare att leva med diabetes! 
 
2012 har på många sätt varit ett bra år för Svenska Diabetesförbundet. Vid riksstämman i maj valdes ny 
förbundsordförande och ny styrelse. En ny stadga antogs som är gemensam för hela organisationen och 
som ger oss möjlighet att vara moderna och flexibla. Det finns nu en stabil grund för ett starkt och enat 
förbund som gör att den svenska rösten för alla människor med diabetes får genomslag, såväl gentemot 
beslutsfattare på olika nivåer som till allmänheten i stort. 
 
I Sverige beräknas hela en miljon människor antingen ha diabetes eller befinna sig i riskzonen för att få 
diabetes. Diabetesförbundet har en given plats i arbetet för att vända trenden, både till gagn för enskilda 
och för samhället i stort. Ett omfattande påverkansarbete har inletts inom ramen för samarbetet i 
Nationella Diabetesteamet i syfte att ge diabetes en framskjuten roll i regeringens planer på en nationell 
strategi mot kroniska sjukdomar. Vinsterna för samhälle och individer av att ge människor med diabetes 
tillgång till bästa möjliga behandlingsformer och den stöttning som krävs för att klara livet med en kronisk 
sjukdom är naturliga utgångspunkter i förbundets arbete. Så har det varit i 70 år, och så kommer det att 
fortsätta.  
 
Förbundets aktivitet på det intressepolitiska området har varit mycket omfattande under 2012. Det har 
gällt körkortsfrågor, hjälpmedel och användning av icke godkända läkemedel. Men också situationen för 
barn i förskola/skola och situationen för äldre med diabetes. Rättsväsendets behandling av människor med 
diabetes har fått ökad uppmärksamhet, medan försäkringsfrågan kommit ett viktigt steg på väg genom 
lanseringen av en medlemsförsäkring.  
 
Styrelsen har inlett en ny fas i Diabetesförbundets historia där de enskilda ledamöterna har en mer aktiv 
roll och också ett större ansvar för vissa frågor. Samarbetet mellan styrelse och kansli har också blivit tätare 
och utvecklas. Ett omfattande arbete har påbörjats för att utveckla arbetsformer och samarbete med och 
mellan föreningarna. Detta tillsammans med förbundets kampanj för att värva medlemmar och erbjuda 
olika förmåner – under parollen Gör det lättare att LEVA med diabetes – är en avgörande kugge för att 
stärka organisationen och göra Svenska Diabetesförbundet attraktivt för betydligt fler människor med 
diabetes, deras anhöriga och andra intresserade. 
 
Under 2012 har mycket nytt informationsmaterial tagits fram, och merparten distribueras numera utan 
kostnad. Nya informationskanaler har införts genom sociala medier, den nya hemsidan utvecklas och 
information sprids i allt större utsträckning i form av filmer. Syftet och tanken är att på ett enkelt sätt nå ut 
till så många som möjligt, både för att uppmärksamma och sprida kunskap om diabetessjukdomarna men 
också för att värva medlemmar. I styrelsearbetet har ett stort fokus legat på förbundets ekonomi och att 
förbättra de interna rutinerna och den interna kontrollen. Samtal har inletts med Diabetesorganisationen i 
Sverige för att försöka att åter bli ett gemensamt förbund. 
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Jubileumsåret 2013 har märkts redan under 2012 genom all den planering som pågår för att 
uppmärksamma Svenska Diabetesförbundets 70-års jubileum i samband med Världsdiabetesdagen den 14 
november. Nationella Diabetesteamet har arbetat med planeringen av Diabetesforum 2013, ett stort 
arrangemang som riktar sig till såväl profession som beslutsfattare och människor med diabetes. Som så 
mycket annat är detta resultatet av samverkan och samarbete över gränser – tillsammans Gör vi det lättare 
att leva med diabetes! 
 
Fredrik Löndahl 
Förbundsordförande 
 
 

Förtroendemannaorganisationen 
Riksstämma 
Riksstämma hålls vart tredje år. Åren däremellan genomförs ordförandemöten som inte är beslutande 
organ. 2012 års Riksstämma genomfördes den 18-20 maj.    

 
Förbundsstyrelsen 
Mellan riksstämmorna är det förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och riksstämmobeslut leder 
organisationen. Ordföranden var fram till riksstämman heltidsarvoderad men är därefter arvoderad på 
deltid och initierar och leder det intressepolitiska arbetet. 
 
Styrelsens sammansättning fram till riksstämman 
Ordförande   Margareta Nilsson, Örebro  
Vice ordförande  Fredrik Löndahl, Helsingborg  
Ledamöter  Bert Bohlin, Kareby 

Sven Georén, Luleå 
Hannah Helgegren, Malmö 
Maria Holmgren, Umeå 

  Anna-Lena Johansson, Åryd 
Cathrine Jonsson, Umeå 
Roland Jonsson, Kovland 

  Lars Persson, Örnsköldsvik 
Hans-Jürgen Pilz, Kopparberg  
Kristine Strömberg, Västervik  

 
Verkställande utskottet har utgjorts av Margareta Nilsson, ordförande, Fredrik Löndahl, vice ordförande, 
Sven Georén och Roland Jonsson.  
 
Styrelsens sammansättning efter riksstämman 18-20 maj 2012 
Ordförande   Fredrik Löndahl, Helsingborg 
Vice ordförande  Birgitta Kihlberg, Stockholm  
Ledamöter  Bert Bohlin, Kareby 

Sven Georén, Luleå 
Hannah Helgegren, Malmö 
Cathrine Jonsson, Umeå 
Roland Jonsson, Kovland 
Thomas Löfvenius, Gävle 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 

  Lars Persson, Örnsköldsvik 
Kristine Strömberg, Västervik  
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Verkställande utskottet har utgjorts av Fredrik Löndahl, ordförande, Birgitta Kihlberg, vice ordförande, Sven 
Georén och Hannah Helgegren.  
 
Styrelsen har inom sig fördelat ansvars- och bevakningsområden i för förbundet väsentliga frågor.  
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit fyra ordinarie sammanträden den 16-18 mars, 17-18 maj, 31 augusti – 2 
september, 30 november – 2 december, samt per capsulam sammanträden den 21 februari, 6 mars och 17 
september. Ett konstituerande sammanträde hölls 20 maj i anslutning till Riksstämmans avslutning. Ett 
telefonmöte hölls den 28 mars.  
 
Förhinder förelåg för Maria Holmgren, Anna-Lena Johansson, Kristine Strömberg och Lars Persson den 28 
mars och för Bert Bohlin den 30 november – 2 december.  
 
Verkställande utskottet har hållit fyra sammanträden. 
 

Råd under styrelsen 
Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som bedriver olika aktiviteter för ungdomar i åldern 15-30 år, deltar 
i utåtriktad verksamhet och i det internationella arbetet. 
 
Föräldrarådet fungerar bl.a. som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller barn med diabetes och 
deras föräldrar. 
 

Revisorer 
Förtroendevalda revisorer har varit Peter Pollak, Sala och Anci Lundström, Söderhamn, med Ros-Mari Fältås 
som ersättare. Auktoriserad revisor har varit Lena Johnson, Grant Thornton AB, Stockholm. 
 

Valberedning 
Valberedning inför 2012 års riksstämma var Roland Andersson, sammankallande, Lisbet Rothqvist, Aina 
Jonsson och Mats Dahlstrand. 
 
Till valberedning inför 2015 års riksstämma valdes Margareta Nilsson, sammankallande, Lars-Göran Jurin, 
Maria Holmgren, Birgitta Engman och Maritha Johansson. 
 

Regionkonferenser  
Varje år hålls regionkonferenser där representanter från lokal- och länsföreningar träffas och diskuterar 
gemensamma frågor. Regionkonferenserna är inte reglerade i stadgarna och är inte något beslutande 
organ.  
 

Internationellt  
Diabetesorganisationerna i de nordiska länderna träffas vid två tillfällen varje år. I februari äger ett så kallat 
förmöte rum i Köpenhamn. Där diskuterar en mindre grupp gemensamma problemområden samt 
vilket/vilka teman som ska behandlas på Nordiskt Forum. Från Svenska Diabetesförbundet deltog från 
styrelsen Fredrik Löndahl och Hannah Helgegren och från kansliet Sylvia Larsson.  
 
Årets Nordiska Forum ägde rum i Torshavn på Färöarna i juni och Fredrik Löndahl och Hannah Helgegren 
deltog från styrelsen, Sylvia Larsson från kansliet samt Jenny Pettersson och Linda Barknertz från Ung 
Diabetes.  
 
Fredrik Löndahl, Hannah Helgegren och Jenny Pettersson deltog också i Internationella 
DiabetesFederationens Europa-regions årsmöte och Together We Are Stronger-möte, som hölls i Lissabon.  
 
Samarbete och erfarenhetsutbyte sker också på andra sätt mellan länderna. 
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Medlemskap i andra organisationer  
Svenska Diabetesförbundet har varit medlem i bl.a. följande organisationer: 
 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
 Folkrörelsernas arkivförbund 
 Folkspel, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor, FSL 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII 
 HandikappHistoriska Föreningen, HHF 
 Handikappförbunden (tidigare HSO) 
 International Diabetes Federation, IDF 
 Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO 
 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung Diabetes) 
 Livet som gåva 
 My Right (tidigare SHIA) 
 

Uppdrag 
Styrelsemedlemmar och tjänstemän har haft följande uppdrag: 
 Handikappförbunden: Margareta Nilsson, Fredrik Löndahl   
 Styrelsen för Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, FSL: Roland Jonsson 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII: Roland Jonsson  
 Livet som Gåva: Lars Persson  
 Läkemedelsverkets Brukarråd (mandat från Handikappförbunden): Lillemor Fernström 
 Nationella Diabetesteamet (NDT): Margareta Nilsson, Fredrik Löndahl 
 Nationella Diabetesregistrets styrgrupp (NDR): Margareta Nilsson, Fredrik Löndahl  
 Apotekets Nationellt Forum för handikapporganisationer och pensionärsföreningar: Lillemor Fernström 
 Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd (SPSM): Kristine Strömberg 
 Skolverket, samrådsgrupp om regeringens regleringsbrev: Kristin Strömberg  
 Blodsockergruppen: Lillemor Fernström, Margareta Nilsson 
 Referensgrupp Nationella kvalitetsregister (Sveriges kommuner och landsting (SKL): Margareta Nilsson 
 Arbetsgrupp för utarbetande av ny modell för statsbidrag, Handikappförbunden: Fredrik Löndahl 
 

Kansli 
Följande personer varit anställda under hela eller delar av året. Antalet anställda har uppgått till i medeltal 
13. Några av de anställda utför också arbetsuppgifter för Diabetesfondens räkning.  
 
Sylvia Larsson, kanslichef 
Anders Agnefalk, vaktmästare, del av året 
Mariann Dahlén, sekreterare  
Karin Engström, information o kommunikation, del av året 
Emma Everitt, utredare socialpolitiska frågor, del av året 
Lillemor Fernström, utredare hälso- och sjukvård  
Christina Hjertén, ekonomichef, del av året 
Mathias Hägglund, kontorist medlemsregistret  
Lena Insulander, utredare socialpolitiska frågor, del av året 
Annika Karlsson, information o kommunikation 
Ann-Sofi Lindberg, redaktör 
Cecilia Lund, ekonom 
Sara Nylander, receptionist, ekonomi 
Staffan Ohlson, redaktör 
Tomas Paulsson, handläggare, it-ansvarig 
Ulf Ålander, ekonomichef, del av året 
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Organisation och verksamhet 
 

Allmänt om förbundet 
Svenska Diabetesförbundet är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Förbundet är 
uppbyggt i tre nivåer. Lokalföreningar bedriver den medlemsnära verksamheten i hela landet medan 
länsföreningarna bevakar landstingsnivån och kan ordna gemensamma aktiviteter t.ex. läger. Förbundets 
främsta uppgift är att driva intressepolitiskt påverkansarbete i vård- och socialpolitiska frågor som har 
betydelse för livsvillkoren för personer med diabetes och som minskar konsekvenserna av sjukdomen. 
Förbundet producerar också informationsmaterial samt ger information via tidningen Diabetes och 
hemsidan. Den väg som Diabetesförbundet har valt sedan ett antal år, och som visat sig vara framgångsrik, 
är utökad dialog och bättre samverkan såväl inom som utanför organisationen. 
 

Riksstämman 2012 
Riksstämman i maj 2012 beslutade om en ny stadga som är gemensam för alla nivåer i organisationen. Den 
nya stadgan innebär också en genomgripande organisationsförändring. Från och med oktober 2012 är 
medlemskapets hemvist i förbundet från att tidigare ha varit i lokalföreningen. Den enskilde medlemmen 
väljer eller placeras därefter i en lokalförening.  
 
Förändringen har vidare inneburit att kansliet tar över medlemshanteringen och debiteringen av 
medlemsavgifterna. En förutsättning för att kunna genomföra detta är det nya medlemssystemet som 
infördes i november 2012. Implementeringen och utvecklingen av systemet pågår fortfarande. 
 
Vid riksstämman valdes också en ny ordförande och en ny styrelse. Ordförande är numera 
deltidsarvoderad. Antalet ledamöter minskades från tolv till tio.  
 

Medlemmar 
Förbundet består av 96 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av lokalföreningarna har också 
länsföreningsuppgifter. Medlemsantalet den 31 december 2012 uppgick till 23 661.  
 
Lokal- och länsföreningarna har på olika sätt arbetat med att värva nya medlemmar, bland annat med hjälp 
av värvningsbroschyrer och annat informationsmaterial som framställts av förbundet.  
 
Diabetessjuksköterskorna har en betydande roll när det gäller att värva nya medlemmar. Förbundet har på 
flera sätt en tät kontakt med Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och deltar bl.a. vid 
SFSD:s årliga symposium. 
 

Intressepolitik 
Ett omfattande intressepolitiskt arbete har bedrivits under året. Det gäller bevakning av vad som händer 
inom diabetesområdet på departements- och verksnivå liksom ute i landet i landsting och regioner. 
Förbundet har också drivit projekt, deltagit i olika referens- och arbetsgrupper, ibland på mandat från 
Handikappförbunden, och avgett ett antal remissvar. Information och rådgivning via telefon- och mail har 
getts i stor utsträckning. 
 
Nedan ges exempel på områden och frågor som varit aktuella under året: 
 
Nationell plattform för jämlik hälsa och vård  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Nationell Plattform för jämlik hälsa och vård i 
samarbete med myndigheter och organisationer och syftet med plattformen är att verka för att hitta 
system och metoder för att identifiera och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång på vård. 
Svenska Diabetesförbundet har deltagit i konferensen Jämlikvård – vårda jämlikt den 11 juni 2012 och 
medverkade då med en utställning där vi presenterade vårt material.  
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Diabetesforum  
Svenska Diabetesförbundet har deltagit i programgruppen inför arrangerandet av Diabetes Forum 2013.  
 
Diabeteskonsulent – ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång 
Projektet påbörjades i februari 2010 med medel från Allmänna arvsfonden. En ansökan om förlängning till 
mars 2013 har beviljats i februari 2012. Huvudman för projektet är Svenska Diabetesförbundet och 
samarbetspartner är Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings Läns landsting. 
Diabeteskonsulenten har besökt alla nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes i förskolor och skolor i 
Jönköpings län. Ett utbildningsmaterial som visar hur kroppen fungerar som används i utbildningen och en 
informationsbroschyr ” Diabetes i Grundskolan” till personal har tagits fram. Projektet har utvärderats och 
en slutrapport har påbörjats. Gruppen har under 2012 haft möten Socialstyrelsen och SKL för att beskriva 
barn med diabetes situation i skolan. 
 
Försäkringar 
Förbundet har under 2012 tillsammans med försäkringsmäklarföretaget Aon lyckats förhandla fram en 
olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring, kopplad till olycksfall i försäkringsbolaget Trygg Hansa. Förbundet har 
sedan mars månad 2012 kunnat erbjuda medlemmar ett försäkringspaket. Förbundet ser detta som ett bra 
första steg men arbetar vidare på att i framtiden kunna utöka försäkringsmöjligheterna.  
 
Arbetsgrupp, Synfältsbedömningar och körkort 
Under året har en arbetsgrupp tillsammans med Glaukomförbundet arbetat vidare. Gruppen har träffats 
vid ett flertal tillfällen och har bl.a. tagit fram en gemensam strategi för att påverka hur körförmåga och 
synfältsprövningar bedöms.  
 
Studiecirkel 
I samarbete med Hufvudstadens Diabetesförening har Svenska diabetesförbundet haft en studiecirkel och 
testat Diabetesförbundets studiecirkelmaterial för typ 2- diabetes. En utvärdering gjordes som visar att 
deltagarna var mycket nöjda. 
 
SIS kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg  
Swedish Standards Institute, SIS, har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för 
kvalitet inom äldrevård och omsorg. Svenska Diabetesförbundet deltar i detta arbete. Uppdraget avser 
både offentliga och privata vårdgivare och innefattar att ta fram en standard för kvalitet för vård och 
omsorg i äldreboenden och en för hemtjänsten. Syftet är att samlas kring en nationell överenskommelse 
om vad som krävs för god vård och omsorg. Slutmålet är ökad livskvalitet för de äldre samt ett mer effektivt 
resursutnyttjande med förbättrad kvalitet. 
 
Vårdbidrag 
Ett öppet brev till regeringen har skickats med efterföljande korrespondens i frågan om det omoderna 
regelverk som gäller för vårdbidraget och hur den rapport som Försäkringskassan lämnade 2007, på 
uppdrag av regeringen, bereds. Förbundet fick ett tydligt icke-svar tillbaka från Regeringskansliet och inget 
svar på vem eller vilka som har ansvaret och ingen tidsplan för arbetet. Arbetet fortsätter dock. 
 
Kostnadsfria hjälpmedel 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att insulinpumpar och system för kontinuerlig 
glukosmätning inte längre kan anses vara förbrukningsartiklar. Konsekvensen av detta är att sådana 
produkter inte längre kommer att ingå i det statliga förmånssystemet, utan blir en fråga för varje 
landsting/region. Frågan är inte slutligt avgjord då besluten överklagats till domstol. Förbundet har agerat 
kraftigt och i debattartiklar krävt att TLV, i väntan på en översyn av lagen om kostnadsfria hjälpmedel, 
stoppar processen att utesluta diabeteshjälpmedel såsom insulinpump ur den statliga subventionen. 
 
Referensgruppsmötet ”Delaktiga barn och unga” 
Svenska Diabetesförbundet deltar i referensgruppen inom HSO i projektet ”Delaktiga barn och unga”. 
Projektet är en fortsättning på projektet Egen Växtkraft. Genom medel från Allmänna Arvsfonden har man 
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fått pengar för detta projekt. Projektet går ut på att arbeta med att utveckla förhållningsätt hur man ska 
förhålla sig utifrån barns och ungas eget perspektiv. 
 
Blodsockergruppen 
Blodsockergruppen, som består av representanter för professionen och Svenska Diabetesförbundet, har 
under 2012 fortsatt med utarbetat av dokument” Vägledning vid upphandling av 
plasmaglukosmätarsystem” som kan användas för upphandling av blodsockermätare i alla landsting. 
 
Patienthandbok om patientsäkerhet 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med berörda aktörer utarbeta en patienthandbok om 
patientsäkerhet. Svenska Diabetesförbundet har sedan 2010 deltagit i en referensgrupp. Syftet med 
handboken ”Min guide till säker vård” är att öka möjligheterna för patienter att medverka till en trygg och 
säker vård. Den innehåller vägledning och konkreta råd om hur man som patient kan bli delaktig i egenvård 
och behandling. Den ger också en kort information om vad lagstiftningen säger om patientens rätt och 
hänvisning till vad man kan få mer information. Handboken blev klar under 2011 och har skickats ut till 
landstingen. Handboken har utvärderas under 2012 och finns översatt till 9 språk digitalt och är anpassad 
till lättläst. Rapporten om Guiden ska vara klar under våren 2013.  
 
Nationellt forum för handikapporganisationer- pensionärsföreningar och Apoteket AB 
Svenska Diabetesförbundet har deltagit i möten i denna grupp. Man har haft möjlighet att lyfta frågor som 
gäller apotekets service, tillgänglighet och aktuella läkemedel.  
 
Från Svenska Diabetesförbundet har följande remissvar lämnats 

 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Ds 2011: 36 

 TLV - Omprövning av subventionen av insulinpumpar och tillbehör.  

 Socialdepartementet – Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77. Remissvar 

lämnats i samarbete med HSO 

 Socialstyrelsen Remiss avseende Översyn av läkarnas specialitetsindelning  

 Datainspektionen Kommentarer om integritetsskyddet i europeiskt e-hälsoprojekt ep SOS 

 Socialdepartementet - Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU- Förhindrande av 

förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan, Ds 2012:16 

 Kulturdepartementet - En taltidningsverksamhet Ds 2012:12 

 Socialdepartementet - Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för 

hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2012:20 

 Socialdepartementet - Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om kliniska prövningar 

av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG.  

 Kulturdepartementet - Ny bibliotekslag Ds 2012:13 

 Socialdepartementet - Remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) och 

Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastruktur för vård och apotek. Ett remissvar har också lämnats 

från HSO 

 Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria  

 Arbetsdepartementet Funka A-utredningens betänkande Sänkta trösklar – Högt i tak, SOU 2012:31 i 

samarbete med HSO 
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 Socialdepartementet Remissvar över betänkandet Bättre behörighetskontroll – Ändringar i 

förordningen över hälso-och sjukvårdspersonal (2006:196) SOU 2012:42 

 Myndigheten för Yrkeshögskolan Synpunkter på bedömning av Yrkesanalys om Medicinska 

fotterapeuter  

 Svar på samråd om målgruppen för tandvårdsstöden - uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård.  

 Remissvar avseende Hälso-och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 

S2012/6727/FS.  

 Socialstyrelsen, Synpunkter på nationella riktlinjer för diabetesvård inför revidering 2013-2014.  

 Remissvar på Europaparlamentets och rådets förordning om medicinskteknisk utrustning för in 

vitro diagnostik.  

Kommunikation och marknadsföring 
Informationsmaterial 
Svenska Diabetesförbundet producerar en mängd informationsmaterial som tillhandahålls medlemmar, 
föreningar, sjukvårdsinrättningar och övriga. Allt egenproducerat informationsmaterial är sedan oktober 
2012 gratis att beställa från förbundet. Förändringen och den samtidigt stundande Världsdiabetesdagen 
gjorde att antalet beställningar sköt i höjden under hösten.  
 
Nytt material under 2012 är serietidningen Bamse och Lill-Mickel, en tidning för barn om typ 1-diabetes, 
och boken ”Låt det gå ett år…”, där Malin Nyman ur ett föräldraperspektiv berättar om att ha ett litet barn 
som insjuknar i typ 1- diabetes. Både Bamse och ”Låt det gå ett år...” har finansierats av Harry och Elsa 
Nilssons testamente. Till Världsdiabetesdagen producerades en affisch och en folder med temat ”Trött och 
sliten?”. Förutom detta har en ny värvningsfolder tagits fram, med talong att skicka in för att anmäla sig 
som ny medlem.  
 
Revidering och nytryck har skett av samtliga fyra varianter av de befintliga värvningsbroschyrerna, Diabetes 
i skolan, diabetesrisktest, Diabetes – en folksjukdom samt av skolfilmen Håll Koll. 
 
Under tre veckor, i samband med Världsdiabetesdagen, producerades och sändes en radiospot, med 
uppmaning att testa sin risk att drabbas av diabetes på Diabetesförbundets webbplats. 
 
Webbplatsen 
Diabetesförbundets webbplats, www.diabetes.se, är förbundets fönster utåt. Där ska besökare hitta 
information om Diabetesförbundet och dess arbete samt om diabetessjukdomarna. Under våren 2012 
lanserades en ny version av webbplatsen, med förbättrad funktionalitet och integrerad intern webbplats, 
”Förtroendewebben”. På webbplatsen finns samtliga läns- och lokalföreningar presenterade med egna 
sidor, där föreningarna själva lägger ut information och aktuella arrangemang. Även Ung Diabetes finns på 
webbplatsen. 
 
Under 2012 hade webbplatsen 170 507 besök, varav drygt 100 000 var unika besökare. Antalet besök är 
något lägre jämfört med föregående år vilket delvis kan förklaras av den nya webbplatsen, och att 
diskussionsforumet som hör till ännu ligger på en extern adress vilket inte var fallet tidigare. Mest besökta 
var sidorna om diabetes, webbutiken där informationsmaterial och profilprodukter kan beställas samt 
föreningarnas sidor. 
 
Under 2012 startades Svenska Diabetesförbundets sida på Facebook, med information om aktuella frågor 
för förbundet och med en förhoppning om dialog direkt med medlemmar. Sidan följs för närvarande av 
drygt 1100 personer. 
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Intern kommunikation 
Svenska Diabetesförbundet kommunicerar med föreningarnas förtroendevalda genom Förbundsbladet, ett 
nyhetsbrev med information från förbundsstyrelsen och kansliet exempelvis gällande personalförändringar, 
medlemsregister, socialpolitiska frågor och nyheter om förbundets informationsmaterial. Förbundsbladet 
utkom sex gånger under 2012. Förutom Förbundsbladet läggs samtliga protokoll från förbundsstyrelsen och 
det verkställande utskottet ut på den interna webbplatsen. Detsamma sker med övrig viktig information, 
blanketter och enkäter. 
 
Tidningen Diabetes  
Tidningen Diabetes har under 2012 utkommit med sex nummer i en upplaga om i genomsnitt 24 000 
exemplar (25 000 ex 2011), vilket innebär en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. 
 
Omfånget har varit i snitt 43-44  sidor per utgåva (49 sidor 2011). Den minskade annonsmängden samt det 
faktum att den ena redaktören varit föräldraledig hela året har omintetgjort ett planerat omfång om 52 
sidor i varje nummer. 
 
Diabetes har bl.a. belyst TLV:s agerande och förbundets åtgärder i samband med insulinpumpsdebatten, 
aktuell forskning om t ex C-peptidbehandling, konstgjord bukspottkörtel och öceller, olika synpunkter på 
ögonsjukvård vid diabetes samt haft fokus på kostfrågor i nästan varje utgåva.  
 
Redaktionen har fortsatt samarbetet med diabeteskocken Fredrik Palmér och kunnat erbjuda nya recept i 
ett par nummer av tidningen. Den har bevakat flera socialpolitiska frågor om diabetes i samhället, t ex 
arbets- och arrestmiljö samt Försäkringskassans agerande. 
 
Förbundets riksstämma skildrades, liksom Världsdiabetesdagen, hemlöshet och diabetes samt boken ”Låt 
det gå ett år”. 
 
Annonsintäkterna har minskat med 23 procent jämfört med 2011 (minskning året dessförinnan var 24 
procent).  
 
Diabetes trycks sedan 2011 hos Printall i Estland. 
 

Övrig verksamhet 
 
Lägerverksamhet  
Med medel från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Svenska Diabetesförbundet stöttade 
förbundet ekonomiskt 11 läger i 6 län. Totalt deltog 277 barn och ungdomar i sammanlagt 59 lägerdagar. 
Deltagarna var företrädesvis i åldrarna 8 - 17 år. De olika lägren pågick i mellan 4-7 dagar. 
 
Radiohjälpen 
Under 2012 har Svenska Diabetesförbundet haft ett samarbete med Radiohjälpen och Kronprinsessan 
Victorias fond där Svenska Diabetesförbundet samlar in och förmedlar bidragsansökningar och 
redovisningar från våra läns- och lokalföreningar. I och med detta har Radiohjälpen gjort enklare 
ansöknings- och redovisningsrutiner, där bl.a. föreningarna inte längre behöver skicka in kvitton vid 
redovisningar utan det räcker med att föreningens revisor intygar. 
För detta erhåller Svenska Diabetesförbundet en summa (5 % på erhållet bidrag) för 
administrationskostnader. 
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Ung Diabetes råd 
 
Under 2012 har Ung Diabetes råd verkat för att förbättra livskvalitén för unga med diabetes genom att: 

 Skapa mötesplatser  

 Fungera som ett råd till förbundet  

 Vara ett stöd till föreningarna  

 Intressepolitisk bevakning  

 Samarbeta med sjukvården 
 
Rådet 
Anders Ljungqvist, entledigad oktober 
Frida Melander, entledigad oktober 
Hanna Jernberg 
Jenny Pettersson 
Lina Karlsson 
Linda Barknertz 
Nora Gyllström 
Cajsa Lindberg, invald juni 
Anton Niemi, invald oktober 
Camilla Schieche, invald oktober 
 
Rådsmöten 
Rådet har haft fyra rådsmöten under året. 

 9-11 mars i Stockholm  
 17-20 maj i Stockholm i samband med riksstämman  
 15-16 september i Varberg  
 23-25 november i Stockholm 

 
Ledningsgrupp 
Gruppen består av Jenny Pettersson samt Linda Barknertz. 
 
Arbetssätt 
Rådsarbetet har utvärderats och strukturerats med hjälp av uppdaterade arbetsdokument, såsom 
Arbetsordning och Aktivitetsguide. Kommunikation inom rådet sker främst via mail, där vi använder oss av 
Google Mail samt tillhörande kringtjänster, såsom Google Drive. Detta underlättar samarbetet samt 
produktionen av skriftligt material. 
 
Lokala Ung Diabetes - LUD 
Syftet med LUD är att fler ska kunna engagera sig på lokal nivå för att tillsammans med lokalföreningarna 
kunna erbjuda fler mötesplatser än vad vi i rådet kan. För att dessa kontaktpersoner ska få kontakt med 
andra i samma roll och få inspiration och stöd har vi skapat LUD där vi i rådet fungerar som bollplank och 
hjälper till att skapa förutsättningarna för ett engagemang av unga på lokal nivå. För närvarande finns elva 
aktiva LUD:are vilket är en ökning med tre personer sedan föregående år.  
 
Diabetesmottagningar 
Vi har ett stort kontaktnät med ca 90 kontaktpersoner som arbetar på diabetesmottagningar runt om i 
landet. Syftet är att få bättre kontakt med vården och visa vad vi gör och vad vi kan hjälpa till med. Vi 
skickar kontinuerligt information och nyhetsbrev till kontaktpersonerna, för att hålla dem uppdaterade om 
vad vi gör.  
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Diabetesföreningar 
Vi håller föreningarna kontinuerligt uppdaterade kring vad vi gör via utskick och nyhetsbrev, vi är även ute 
och informerar om vår verksamhet i samband med regionkonferenserna. Syftet är att föreningarna skall 
veta att vi finns, vad vi jobbar med, vad vi kan hjälpa till med samt uppmärksamma ungdomsengagemang. 
 
Mottagningsformuläret 
Mottagningsformuläret skapades 2009 genom det nordiska samarbetet då vi i alla länder såg behovet av 
bättre kommunikation med vårdens olika professioner. Vi har informerat om mottagningsformuläret via 
tidningen Diabetes och SFSD's tidning Diabetesvård, hemsidan och på symposiet SFSD. Under året har Nora 
tagit över ansvaret för mottagningsformuläret.  
 
Aktiviteter 
Boda Borg 
Plats: Östersund 
Datum: 2012-08-02--05 
Åldersgrupp: 15-18 år 
Antal deltagare: 8 st. 
Antal ledare: 2  
Föreläsningar/kurser/aktiviteter: Under helgen så spenderades större delen av tiden på Boda Borg där 
deltagarna tillsammans jobbade för att klara sig genom alla banor. Förutom detta så besökte de även 
Östersund storsjöbad och hade diabetsrelaterade diskussionsgrupper. I början av helgen så hade även 
ledarna en presentation av Ung Diabetes och Svenska Diabetesförbundet för alla deltagarna.  
 
Snowroller 
Plats: Trysil 
Datum: 2012-01-08- -12 
Åldersgrupp: 18-30 år 
Antal deltagare: 30 st. 
Antal ledare: 3 st. 
Föreläsningar/kurser/aktiviteter: Den främsta aktiviteten under helgen var skidåkning och alla deltagarna 
spenderade många timmar i backen. Förutom detta så hölls en presentation av Ung Diabetes och Svenska 
Diabetesförbundet och gruppdiskussioer om frågor rörande diabetes.  
 
Diabeteskompis 
Diabeteskompis är en tjänst vi erbjuder via hemsidan. Dit man kan maila frågor som rör allt som har 
anknytning till att leva med diabetes och få svar från någon ur teamet. I höstas tog Nora över detta 
ansvarsområde från Anders och det kommer in ca 4-5 mail i månaden. Dessa handlar om allt ifrån 
insulindosering till nydebuterade som behöver hjälp att hantera denna stora förändring. 
 
Internationellt samarbete 
I juni åkte Jenny och Linda tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och kansliet till 
Färöarna för att medverka på det nordiska mötet. Lina medverkade i juli på IDF:s ungdomsläger i Slovenien 
där fokus låg på att inspirera framtida ledare inom diabetes. På lägret deltog också Jenny som föreläsare 
där hon presenterade Ung Diabetes arbete för alla deltagarna. I september deltog Jenny även på IDF:s 
årsmöte i Lissabon.  
 
Material 
Under 2012 har rådet arbetat aktivt för att ta fram nya förslag på material och det kommer att synas under 
2013 i form av ny layout på affischerna, broschyrerna och våra t-shirts. Vi har även fortsätt trycka upp 
boken Tänk dig en väg som är skriven av Ellen Grahn. 
 
Medlemsvärvning 
Medlemsvärvning sker via aktiviteter lokalt och nationellt, på hemsidan, Facebook, vid representation och 
genom informationsmaterial på diabetesmottagningar. 
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Facebook 
På vår sida Ung Diabetes Sverige på Facebook informerar vi om aktuella aktiviteter och nyheter. Sidan har 
568 medlemmar vilket är en ökning med 368 medlemmar från föregående år.  
 
Livets Gång 
Livets Gång är ett projekt som ska sprida kunskap om diabetes och diabetesförbundet i hela Sverige 
samtidigt som vi samlar in pengar till Diabetesfonden och IDF's fond Life for a Child. Under 2012 så 
anordnades Livets Gång av lokalföreningar runt hela Sverige och 13 000 kr samlades in till Diabetesfonden 
och Life for a Child.  
 

Föräldrarådet  
Diabetes typ 1 finns i alla åldrar och antalet personer som får diagnosen har ökat. Det ställs allt högre krav 
på föräldrar i och med den ökade egenvård som krävs för att barn med diabetes ska kunna vara friska så 
länge som möjligt. Det krävs också mycket kraft och energi för att barnet ska få den vård det behöver i 
skola och omsorg, samt för att mota fördomar som möter barnet i samhället. 
 
Svenska Diabetesförbundet har uppmärksammat detta och dragit slutsatsen att ökade insatser behövs för 
att förbättra situationen för barn med diabetes och deras familjer. De som har mest kunskap om detta är 
föräldrarna och de är därför en viktig resurs i förbundets påverkansarbete mot olika myndigheter. 
 
Föräldrarådets uppgifter är: 

 att fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i frågor som gäller barn med diabetes och 
deras närstående 

 att uppmärksamma förbundet om viktiga frågor som gäller barnens och familjernas situation, både 
när det gäller vård- och socialpolitiska frågor 

 att föra vidare erfarenheter av arbete med familjer med diabetes 

 att tillsammans med förbundet kunna representera i olika sammanhang där frågor som är viktiga 
för barn med diabetes och deras närstående berörs 

 
Rådet ska bestå av fyra till åtta personer, gärna från olika delar av landet. 
 
Föräldrarådet har haft en träff 2012 där olika frågor diskuterades och synpunkter lämnades 
 

Kodrapport 
Frivillorganisationernas insamlingsråd (FRII) har utarbetat en kvalitetskod som ska tillämpas av alla 
medlemsorganisationer från 2009. Koden syftar till ökad transparens och öppenhet inom organisationen. 
Förbundet lämnar en separat Kodrapport avseende verksamhetsåret 2012. Rapporten ingår inte i 
årsredovisningen.  
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Förvaltningsberättelse Svenska 
Diabetesförbundet 2013 
 

Allmänt om Diabetesförbundet 
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är en rikstäckande ideell förening 
som är politiskt och religiöst obunden. Diabetesförbundet har sitt säte i 
Sundbyberg. Ändamålet är att samla och organisera alla dem som vill förbättra 
livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras 
intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. 
 
Förbundets främsta uppgift är att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i 
viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående. Den 
andra viktiga uppgiften är att sprida information om sjukdomen och dess effekter. 
Förbundet stödjer vetenskaplig forskning rörande diabetes samt arbetar med 
medlemsvärvning och att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner. 
 

Främjande av ändamålet 

Gör det lättare att leva med diabetes 
Förbundsstyrelsen har som en del i sitt strategiska arbete beslutat om ett 
övergripande budskap för förbundets arbete, ”Gör det lättare att leva med 
diabetes”. Budskapet är en del i förbundets arbete för att värva och behålla 
medlemmar och syftar till att ge uttryck för vad ett medlemskap innebär för den 
enskilde. Men budskapet är också en signal till beslutsfattare med flera om 
samhällets uppgift samt till den breda allmänheten, vars kunskaper om 
diabetessjukdomarna i många avseenden är alldeles för låga. Det är också en 
signal om att uppmärksamma och stödja forskningen kring diabetes. 
 

Intressepolitiskt påverkansarbete 
Ett omfattande intressepolitiskt arbete har bedrivits under 2013, med 
utgångspunkt i det idéprogram som fastställts av riksstämman 2012 och som är 
publicerat på hemsidan. Arbetet gäller bevakning av vad som händer inom 
diabetesområdet på departements- och myndighetsnivå liksom ute i landet i 
landsting, regioner och kommunal sektor. Förbundet har drivit projekt och deltagit 
i olika referens- och arbetsgrupper samt nätverk. Under året har 20 remisser 
besvarats. Information och rådgivning via telefon och e-post har getts i stor 
utsträckning.  
 
Nedan ges exempel på intressepolitiska områden och frågor som förbundet 
deltagit i och arbetat med under året: 

 Nationell plattform för jämlik hälsa och vård, Sveriges Kommuner och 
Landsting  

 SIS kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg, Swedish Standards 
Institute  
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 Frågan om olika tekniska hjälpmedel, t.ex. insulinpump och system för 
kontinuerlig blodglukosmätning, fortsatt kan anses som 
förbrukningsartiklar och därmed ingå i den statliga läkemedelsförmånen 

 Körsimulator som alternativt bedömningsunderlag vid ifrågasatt körkort 
p.g.a. synfältsinskränkning, i samarbete med Glaukomförbundet och 
Strokeförbundet. 

 Nationella programrådet för diabetes arbete med framgångsfaktorer i 
diabetesvården och olika vårdprogram. 

 Regeringens strategi för kroniska sjukdomar, där en projektansökan getts 
in i samarbete med Handikappförbunden, Reumatikerförbundet, Astma- 
och allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung. 

 Socialstyrelsens revidering av Nationella riktlinjer för diabetesvården. 
 Nationellt forum för handikapporganisationer, pensionärsföreningar och 

Apoteket AB 
 Försäkringar. Förbundet har under året arbetat med ytterligare 

försäkringslösningar för medlemmarna i form av en unik BoKvar-
försäkring. 

 
Förbundsordföranden har tillsammans med representanter för Ung Diabetes och 
förbundskansliet deltagit i flera seminarier, samtal och aktiviteter under 
Almedalsveckan i Visby. Ett flertal uttalanden och debattartiklar har publicerats i 
tidningar och ordföranden har även deltagit i nyhetsinslag i radio och TV. 
 
Under 2013 har förbundsordföranden av regeringen utsetts till ledamot i 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd. 
 
I verksamhetsberättelsen beskrivs det intressepolitiska arbetet utförligare. 
 

Informationsverksamhet 
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen som 
tillhandahålls medlemmar, föreningar, sjukvårdsinrättningar och övriga. I princip 
allt egenproducerat informationsmaterial är gratis att beställa från förbundet. 
Diabetesförbundet har erhållit anslag från Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets 
Forskningsfond, Diabetesfonden, för visst informationsmaterial. 
 
Nytt material under 2013 är bl.a. broschyren ”Hej kompis” och ”Diabetes i 
grundskolan”. En ny folder har tagits fram kring Världsdiabetesdagen liksom en ny 
”Bli medlem”-folder. De fyra värvningsbroschyrerna och ”Diabetes – en 
folksjukdom” har reviderats. I samarbete med Nyman & Nyman HB producerades 
under 2013 tolv kortfilmer för att åskådliggöra livet med diabetes typ 1 i en 
barnfamilj. Filmerna publicerades på hemsidan och har till största delen 
finansierats av Harry och Elsa Nilssons testamente. Vidare har filmer producerats 
där medlemmar lämnar vardagsberättelser om livet med diabetes och sina tankar, 
under parollen ”Gör det lättare att leva med diabetes”. 
 
I samarbete med Diabetesfonden producerades en animerad kortfilm om diabetes, 
”Den tickande bomben”. Filmen har spridits via hemsidan och sociala medier. 
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Filmen utsågs till vinnare av Svenska Designpriset 2013 i kategorin rörlig 
film/bild. 
 
På förbundets webbplats, www.diabetes.se, hittar besökare information om 
Diabetesförbundet och dess arbete samt om diabetessjukdomarna. Genom 
inloggning når förtroendevalda i organisationen förtroendewebben, där intern 
information samlas. Diabetesförbundets sida på Facebook följs av drygt 2 000 
personer. Ett konto på Twitter har också startats under året, i syfte att 
kommunicera med beslutsfattare och media. Ung Diabetes råd har en egen 
hemsida, www.ungdiabetes.se och en egen Facebook-sida, som följs av drygt 1 
100 personer. 
 
Diabetesförbundet kommunicerar med föreningarnas förtroendevalda genom 
nyhetsbrevet Förbundsbladet, som utkom sex gånger under 2013. Samtliga 
protokoll från förbundsstyrelsen och verkställande utskottet skickas ut till 
föreningarna och publiceras på förtroendewebben. Detsamma sker med övrig 
viktig information, blanketter och enkäter. Viss information har skickats till 
medlemmarna direkt via e-post. Tillgången till aktuella e-postadresser är dock en 
begränsning när det gäller att nå medlemmarna. Möjlighet finns att prenumerera 
på nyhetsbrev. 
 
Tidningen Diabetes har under 2013 utkommit med sex nummer i en upplaga av i 
genomsnitt 24 426 exemplar, vilket innebär en ökning med knappt 2 procent 
jämfört med föregående år. Annonsintäkterna har minskat under 2013 likväl som 
2012. Trots detta har sidantalet varit oförändrat.  
 

Forskning 
Forskning kring diabetessjukdomarna stöds genom Stiftelsen Svenska 
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, som är en egen fristående 
juridisk person. Diabetesfonden delade under 2013 ut 17,5 miljoner kr i 
forskningsanslag (inklusive 205 000 kr från Bertil Ströhms fond) och 
jubileumsstipendier. Diabetesfondens insamlingsverksamhet stöds genom 
annonsering i tidningen Diabetes och att tidningen skriver om olika 
insamlingsprojekt och forskare som får anslag. Tidningen följer fortlöpande 
forskning som bedrivs över hela världen med diabetesrelevans. Andra exempel är 
insamling som sker via lokal- och länsföreningar samt genom Ung Diabetes 
projekt ”Livets gång”. 
 

Medlemsvärvning och medlemsförmåner 
Förbundet består av 94 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av 
lokalföreningarna fungerar även som länsföreningar. Under 2013 har två 
föreningar lagts ner. Vid årsskiftet hade Diabetesförbundet 22 959 medlemmar, 
vilket är en minskning med 702 st. 
 
I medlemsavgiften ingår möjlighet att delta i de aktiviteter som lokal- och 
länsföreningarna anordnar, att kontakta förbundskansliets utredare för råd och 
hjälp, att söka medel från förbundets medlemsfonder och att teckna olika 
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försäkringar. Tidningsavgiften är frivillig och ger sex nummer per år. Medlemmar i 
åldern 15-30 år har också möjlighet att delta i Ung Diabetes aktiviteter. 
Medlemmar kan välja att engagera sig i verksamheten på lokal-, läns- eller 
förbundsnivå. Som medlem bidrar man till att det finns en stark organisation som 
arbetar med intressepolitiskt arbete för att minimera konsekvenserna av 
diabetessjukdomarna. 
 
Det tidigare nämnda budskapet ”Gör det lättare att leva med diabetes” är en del i 
arbetet med att värva och behålla medlemmar. Ansvaret för detta arbete delas 
mellan förbundet centralt och föreningarna. En referensgrupp är tillsatt för att 
arbeta med olika former av medlemsvård. Under 2013 har fortsatt arbete 
bedrivits för att få fram ytterligare unika försäkringslösningar för personer med 
diabetes i form av en s.k. BoKvar-försäkring. 
 
Förbundet lämnar anslag till lägerverksamhet som bedrivs av lokal- och 
länsföreningarna, delvis med stöd av Frimurarna. Under 2013 lämnades anslag om 
249 340 kr till sammanlagt 17 läger, omfattande 395 barn och 84 dagar. 
Förbundskansliet samordnar också ansökningar om medel från Victoriafonden och 
Radiohjälpsfonden till föreningarna för lägerverksamhet m.m. 2013 uppgick detta 
stöd till 384 620 kr, avseende bidrag till ledarersättningar, sjukvårdspersonal och 
föreläsare. De medlemsfonder (stiftelser) som på olika sätt är knutna till 
förbundet har lämnat uppskattat stöd till enskilda medlemmar, för t.ex. 
deltagande i läger och konferenser, semestervistelser, julgåvor och akuta 
hjälpbehov. Sammanlagt har 132 medlemmar fått anslag uppgående till 343 300 
kr.  
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Diabetesförbundets 70-års jubileum uppmärksammades i samband med 
Världsdiabetesdagen den 14 november genom en föreläsningsdag på Sheraton 
hotell med 300 deltagare. Samtliga föreläsningar webbsändes för att föreningar, 
medlemmar och enskilda över hela landet skulle kunna få tillgång till dem. På 
kvällen genomfördes en jubileumsgala i Blå hallen, Stockholms stadshus, med 450 
deltagare. Där delade Diabetesfonden ut tre jubileumsstipendier till yngre lovande 
forskare. Jubileet har under året uppmärksammats i förbundets alla 
kommunikationskanaler, däribland tidningen och hemsidan. 
 
Under 2013 har förbundet antagit en moderniserad logotyp och grafisk profil som 
ska genomsyra hela organisationen. Som en följd av den nya stadga som antogs 
av riksstämman 2012 har förbundet centralt för första gången administrerat de 
enskilda medlemmarnas avgiftsbetalning, något som avlastat föreningarna från 
mycket administrativt arbete. Det nya medlemsregistret, som togs i bruk hösten 
2012, har i allt väsentligt fungerat samtidigt som behov av förbättring och 
utveckling identifierats. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade under året om en förändrad ledningsstruktur för 
förbundet, se vidare nedan under rubriken Förvaltning. 
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I mars genomfördes Diabetesforum 2013 i samarbete med Nationella 
Diabetesteamet. 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. 
 
Förvaltning 
Riksstämma hålls vart tredje år. Nästa stämma är i maj 2015. Vid stämman väljs 
förbundsordförande och övriga ledamöter till styrelsen, som utgör det högsta 
beslutande organet mellan riksstämmorna. Under 2013 har fem ordinarie 
styrelsesammanträden hållits samt därutöver ett telefonmöte och sex per 
capsulam-sammanträden. De år då riksstämma inte hålls genomförs istället ett 
ordförandemöte. Till sin hjälp har styrelsen ett förbundskansli. 
 
Vid riksstämman väljs också en valberedning, en auktoriserad revisor samt två 
förtroendevalda revisorer och en ersättare. Inom styrelsen utses ett verkställande 
utskott bestående av fyra personer, vilka också utgör del av styrelsen för 
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden. 
 
Samtliga förtroendevalda på förbundsnivån är arvoderade utifrån de beslut som 
fattats av riksstämman och, beträffande Ung Diabetes råd, av förbundsstyrelsen. 
De fasta arvodena baseras på inkomstbasbeloppet och utgår enligt följande: 
 

Uppdrag Belopp Andel av basbelopp

Förbundsordförande (deltidsuppdrag) 18 867 kr/mån 1/3 

Ledamöter i verkställande utskottet 33 960 kr/år 60 % 

Övriga ledamöter i styrelsen 19 810 kr/år 35 % 

Förtroendevalda revisorer 14 150 kr/år 25 % 

Sammankallande i valberedningen 8 086 kr/år 1/7 

Övriga ledamöter i valberedningen 7 075 kr/år 1/8 

Ordförande och vice ordförande i Ung Diabetes råd 33 960 kr/år 60 % 

Övriga ledamöter i Ung Diabetes råd 14 150 kr/år 25 % 

 
Till ledamöterna i föräldrarådet utgår inte något fast arvode. Samtliga 
förtroendevalda, utom förbundsordföranden, får sammanträdesarvode med 600 
kr/dag. Reseersättning och traktamente utgår enligt fastställt resereglemente 
och enligt inkomstskattelagens skattefria nivåer medan förlorad arbetsförtjänst 
ersätts mot intyg. 
 
Förbundsordföranden leder och styr verksamheten, förbereder sammanträden och 
deltar i strategiskt viktiga möten och vid annan representation. Övriga ledamöter 
deltar i verksamheten i enlighet med den arbetsfördelning som finns samt deltar i 
sammanträden och viss representation. Under 2013 har ordföranden och vice 
ordföranden därutöver operativt deltagit i det omfattande arbetet med 
förbundets 70-års jubileum. 
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Ung Diabetes råd är förbundets ungdomsråd, som organisatoriskt är en del av 
förbundet. Rådet arbetar med att förbättra livskvaliteten för unga med diabetes. 
Rådet anordnar landsomfattande aktiviteter för åldersgruppen 15-30 år samt ger 
information, inspiration, stöd och gemenskap för unga med diabetes och deras 
omgivning. Rådet arbetar också med lokal verksamhet genom Lokala Ung 
Diabetes.  
 
Under styrelsen finns också ett Föräldraråd som bl.a. fungerar som referensgrupp 
till styrelsen i frågor som gäller barn med diabetes och deras föräldrar samt 
uppmärksammar förbundet på viktiga frågor som gäller barnens och familjernas 
situation när det gäller vård- och socialpolitiska frågor. 
 
På förbundskansliet har tjänsten som kanslichef har förändrats till en tjänst som 
förbundsdirektör, som även inbegriper ett sammanhållet ansvar för förbundets 
intressepolitiska verksamhet. En förbundsdirektör rekryterades under våren 2013 
och tillträdde den 1 juni 2013. Tidigare kanslichef gick i pension i augusti 2013. 
Med verkan från den 1 januari 2014 har förbundsstyrelsen beslutat att förbundet 
ska ha två informatörstjänster, en ökning från tidigare en. Antalet anställda har 
uppgått till i medeltal 13 personer. Kontaktuppgifter till förbundskansliets 
medarbetare och styrelsen 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 förbundets stegtävling, 
som en friskvårdsåtgärd. 
 

Betydande samarbeten 
Diabetesförbundet är bl.a. medlem i Handikappförbunden och i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. I olika specifika frågor samarbetar 
förbundet med andra handikapporganisationer. I de fall samarbete äger rum med 
läkemedelsföretag regleras detta i avtal i enlighet med 
Läkemedelsindustriföreningens etiska regelverk. 
 
Förbundet har ett nära samarbete med diabetesorganisationerna i de övriga 
nordiska länderna och är medlem i Internationella Diabetes Federationen (IDF). 
Förbundet har under året deltagit i IDF:s världskonferens och kongress samt IDF-
Europas årsmöte. 
 
Diabetesförbundet har också ett samarbete med professionen genom Nationella 
Diabetesteamet (NDT). Under 2013 genomförde teamet Diabetesforum 2013, 
skrev gemensamma debattartiklar samt medverkade i bl.a. Almedalen.   
 

Projekt 

Diabeteskonsulent – ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg 
och jämlik skolgång 
Projektet påbörjades i februari 2010 med medel från Allmänna arvsfonden och 
avslutades i mars 2013. Samarbetspartner är Barndiabetesteamet, Länssjukhuset 
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Ryhov, Jönköpings Läns landsting. Projektet har slutrapporterats och förbundets 
engagemang i frågan kommer att fortsätta under 2014. 
 

En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar 
Diabetesförbundet har i slutet av 2013 i samarbete med bl.a. 
Handikappförbunden gett in en ansökan till ett projekt inom ramen för 
regeringens satsning på kroniska sjukdomar. Målet med projektet är att ta fram en 
modell för hur en patientorganisation tillsammans med personalgrupper inom 
primärvården kan ta fram kriterier för bästa möjliga vård för de med kroniska 
sjukdomar vid vårdcentraler. 
 

Framtida utveckling 
På riksstämmans uppdrag har samtalen med Diabetesorganisationen i Sverige 
(DiOS) fortsatt för att försöka nå fram till en lösning gällande gemensam 
riksorganisation. Någon sådan lösning har inte varit möjlig att nå under 2013. 
Under början av 2014 har Diabetesföreningen i Landskrona m.o., som lämnade 
förbundet 2010 för att istället ansluta sig till DiOS, tagit kontakt för att 
undersöka möjligheterna till en återanslutning. 
 
Förhandlingarna rörande en BoKvar-försäkring har gett positivt resultat. Under 
våren 2014 kommer medlemmar att erbjudas att tecknas en sådan försäkring. 
Detta bedöms vara en attraktiv förmån för befintliga och presumtiva medlemmar. 
 
Regeringen har i mars 2014 beviljat anslag för projektet ”En väl fungerande 
primärvård för personer med kroniska sjukdomar”. Projektet kommer att påbörjas 
under året och pågår i två år. 
 
Arbetet med förbundets medlemsregister fortlöper under 2014 för att det på sikt 
till fullo ska täcka de redovisningskrav som finns internt och externt. Särskilt 
fokus kommer läggas på att analysera behoven kring kopplingarna mellan 
medlemsregister och ekonomisystem. 
 

Ekonomi 
Förbundets intäkter består främst av statsbidrag, medlems- och tidningsavgifter, 
annonsintäkter, gåvor/testamenten och övriga bidrag/anslag. Statsbidraget har 
minskat något, medan annonsintäkterna minskat väsentligt. Medlemsavgifter och 
övriga bidrag/anslag är i stort oförändrade. Under året har testamenterade medel 
till Diabetesförbundets verksamhet ökat, vilket är glädjande men samtidigt en 
osäker intäktskälla. 
 
Bland förbundets kostnader kan nämnas ordförandemötet i maj och 
jubileumsarrangemangen i samband med Världsdiabetesdagen den 14 november. 
Resurser har lagts på vidareutveckling av det nya medlemsregistret. Fasta 
kostnader för lokalhyra och personal utgör också en väsentlig del av kostnaderna.  
 
Resultatet från finansiella investeringar uppgår till 3 532 tkr (2 265 tkr), en 
gynnsam börsutveckling har gett ett positivt slutresultat. På grund av den 
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osäkerhet som rådde under hösten rörande skuldtaket i USA och den eventuella 
påverkan som kongressens beslut skulle kunna få på börskurserna, avvecklades 
visst aktieinnehav av försiktighetsskäl. Dessa medel har efter årsskiftet på nytt 
investerats i aktier.  
 
Förbundets tillgångar är fördelade på två externa förvaltare. Förvaltningen sker 
genom diskretion är förvaltning i enlighet med fastställd placeringspolicy, som är 
publicerad på hemsidan. Förbundets kapitalförvaltning ska bidra till att ge 
förutsättningar att fullfölja förbundets uppgifter. Syftet är att skapa en stabil 
avkastning som kan underlätta finansiering av strategiska satsningar och minska 
påfrestningar vid minskade intäkter. 
 
Verksamhetsresultatet för 2013 uppgår till -1 484 tkr (-1 440 tkr) och årets 
resultat till 2 048 tkr (825 tkr).  
 
Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren. 
 

 2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetsintäkter (tkr) 21 434 18 294 14 803 19 063 17 640

Verksamhetsresultat (tkr) -1 484 -1 440 -4 906 2 185 -23 

Årets resultat (tkr) 2 048 825 -5 590 2 774 4 398

Balansomslutning (tkr) 38 337 39 001 37 973 42 154 39 562

Soliditet (%) 91,6 85,9 88,1 94,0 93,6 

Medlemsavgifter / 

verksamhetsintäkter (%) 

14,1 15,8 16,5 13,8 16,6 

Antal anställda 13 13 13 10 11 
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Resultaträkning 
 

 
Kostnadsslagsindelad resultaträkning 
 

 Not 2013 2012 

Verksamhetsintäkter    

Medlemsavgifter 3 018 2 893 
Gåvor 8 339 4 639 

Försäljning, reklam och annonser 2 667 2 434 
Bidrag 5 839 6 781 

   
Övriga verksamhetsintäkter 1 1 571 1 547 

Summa verksamhetsintäkter
 

21 434 18 294

 

Verksamhetskostnader 

Övriga externa kostnader 

 

 
2 

 

 
-13 732 

 

 
-11 239 

Personalkostnader 3 -9 081 -8 373 

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

Summa verksamhetskostnader 

4 -105 

-22 918 

-122 

-19 734 

Verksamhetsresultat -1 484 -1 440

 

Resultat från finansiella investeringar
 

Resultat från värdepapper som är  
Anläggningstillgång  
Räntekostnader  
Förvaltningskostnader 

5 3 598 

-13 

-53 

2 389 

-50 

-74
Summa resultat från finansiella 

investeringar 3 532 2 265 

Årets resultat 2 048 825
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Balansräkning 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier och datorer 6 85 146

 85 146

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga värdepappersinnehav 7 31 481 35 490

 31 481 35 490

Summa anläggningstillgångar 31 566 35 636

 

Omsättningstillgångar 
 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  121 114

Övriga fordringar     787 817

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 8  2 772 1 193

Summa kortfristiga fodringar 3 680 2 124

 

Kassa och bank 
 

3 091 1 241

Summa omsättningstillgångar 6 771 3 365

Summa tillgångar  38 337 39 001

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ändamålsbestämda medel 

9
567 1 001

Balanserat kapital 34 543 32 495

 

Summa eget kapital 
 

35 110 33 496
 

Kortfristiga skulder 

Skulder kreditinstitut 

 

 
 

 

 
0 1 849

Leverantörsskulder 560 900
Övriga skulder              1 211 280

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 10  1 456 2 476
 

Summa kortfristiga skulder 
 

3 227 5 505

Summa eget kapital och skulder   38 337 39 001

 

Poster inom linjen 
 

Ställda säkerheter 

Hyresgaranti 

 

 
738 738

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Redovisningsprinciper och noter 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt 
med viss vägledning av FRIIs mall för årsredovisning. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med 
föregående år, förutom att prenumerationsintäkter redovisas under rubriken Försäljning, reklam och 
annonser. Jämförelsetalen har anpassats. 
 
Intäkter och kostnader 
Gåvor 
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Gåvor i form av 
kontanter redovisas till nominellt belopp. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till 
marknadsvärdet vid gåvotillfället. Intäkter i form av gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. 
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvor redovisas normalt 
enligt kontantprincipen. 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, räntor och realisationsresultatet från handel med aktier och andra värdepapper redovisas i 
resultaträkningen under rubriken resultat från finansiella investeringar. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Diabetesförbundet. Medlemsavgiften 
består av 3 delar medlemsavgift, prenumeration och lokalföreningsavgift. 
Medlemsavgifter registreras och intäktsförs på Svenska Diabetesförbundets kansli vid betalning från 
medlemmen. Lokalföreningsavgiften återförs till lokalföreningarna. 
 
Bidrag 
Svenska Diabetesförbundet erhåller statsbidrag och lönebidrag som redovisas som bidrag.  
Bidrag från samarbetsorganisationer som Bingolotto, Humanfonden och Frimurarna redovisas som gåva.  
 
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 Svenska Diabetesförbundet, värderas till 
verkligt värde 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. 
 
 

Not 1 Övriga verksamhetsintäkter 2013 2012 

Utförda tjänster vidarefakturerade Diabetesfonden 1 436 1 435 

 Återvunna kundfordringar 33 82

 Andra intäkter 102 30 

  1 571 1 547 
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Not 2    Övriga  externa kostnader 2013 2012 

 Bidrag till lokal verksamhet 366 225

 Tryckning, distribution mm för tidningen mm. 1 492 810 

 Lokalkostnader 1 559 1 365 

 Köpta tjänster 2 424 2 617 

 Riksstämma/ordf möte, resor, kost o logi 516 1 657 

 Resekostnader, logi och övrigt 2 199 1 050 

 Övriga externa kostnader 5 176 3 515 

  13 732 11 239

Not 3 Personal  

 Medelantalet anställda i förbundet  

 Män 5 5 

 Kvinnor 8 8 

 Totalt för förbundet 13 13 

 Löner och ersättningar   

 Ordförande och kanslichef 789 939 

 Förtroendevalda 1 146 896 

 Övriga anställda 4 841 4 229 

 Totala löner och ersättningar 6 776 6 064 

 Sociala kostnader 2 080 1 845 

 Pensionskostnader ordförande och kanslichef 29 21 

 Pensionskostnader övriga anställda 196 443 

  2 305 2 309 

 Antal personer i styrelsen    

 Män 7 7 

 Kvinnor 4 4 

 Totalt för styrelsen 11 11 

   

Not 4    Avskrivningar görs med följande procentsats   

 Materiella anläggningstillgångar   

 Datorer 33% 33% 

 Inventarier 20% 20% 

 Avskrivningar framgår av not för balansposten   

Not 5 Resultat från övriga värdepapper som är 
anläggningstillgång 

  

 Utdelningar 667 819 

 Ränteintäkter 18 36 

 Realisationsvinster 3 885 1 768 

 Realisationsförluster -972 -1 232 

 Nedskrivning/Återföring 0 998 

  3 598 2 389 
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Not 6 Inventarier och datorer 2013-12-31 2012-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde 1 222 2 963 

 Inköp 44 54 

 Utrangeringar -251 -1 795 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 015 1 222 

    

 Ingående avskrivningar -1 076 -2 749 

 Utrangeringar 251 1 795 

 Årets avskrivningar -105 -122 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -930 -1076 

 Bokfört värde 85 146 

    

Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav   

 Ingående anskaffningsvärde 35 489 36 301 

 Inköp och erhållit via arv 11 374 9 982 

 Försäljning -15 382 -10 794 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 481 35 489 

 Bokfört värde 31 481 35 489 

 Marknadsvärde 31 656 36 046 

    

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

    

 Humanfonden 1 127 994 

 Övriga poster 209 199 

 Vidarefakturerade tjänster Diabetesfonden 1 436 0 

  2 772 1 193 

    

Not 9 Eget kapital   

  Fritt 
eget 

kapital 

Harry och 
Elsa 

Nilsson 

Kalmar 
testamen

-tet 

Totalt 

 Belopp vid årets ingång 32 495 233 767 33 495 

 Årets resultat 2 048   2 048 

 Beviljade bidrag  -233 -200 -433 

 Belopp vid årets utgång 34 543 0 567 35 110 

    

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

    

 Upplupna personalkostnader 1 236 1 410 

 Lokalföreningarnas del av uppl Humanfonden 0 497 

 Övriga poster 220 569 

  1 456 2 476 
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Gör det ännu lättare att leva 
med diabetes! 
 
Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är värt att både 
uppmärksamma och påminna om. Det gjordes ordentligt i samband med 70-års- 
firandet under 2013. På självaste Världsdiabetesdagen hölls föreläsningar som 
spreds ut över hela landet genom webb-sändningar, följt av en fantastisk 
jubileumsgala. Förutom möten med alla människor har jubileumsfirandet gett 
många positiva insikter och lärdomar som vi har glädje av framöver. För är det 
något vi inte gör på Diabetesförbundet, så är det att ligga på latsidan. 
 
Vårt intressepolitiska arbete har under 2013 varit fortsatt mycket omfattande. 
Det märks att vi är en respekterad partner för dialog och utveckling av 
diabetesvården i Sverige, och världen för den delen. Annars hade inte 
Socialdepartementet hört av sig i slutet av året och bett oss att ansöka om medel 
för projekt inom ramen för den nationella kronikerstrategin. Annars hade vi inte 
ingått i alla de referensgrupper och råd som vi gör. Det är där det finns en reell 
möjlighet till påverkan och det som krävs för att kunna påverka är ett 
medlemskap i Diabetesförbundet.  
 
Under 2013 har vi sett framgångar på körkortsområdet, där en körsimulator nu 
tas fram. Det nationella programrådet för diabetes har med vår hjälp tagit fram 
framgångsfaktorer och behandlingsdokument. Handikappförbunden hjälper oss i 
arbetet med att förbättra kunskapsnivån inom rättsväsendet. På 
försäkringsfronten har vårt arbete nu lett till att det också är möjligt att teckna en 
BoKvar-försäkring när man har diabetes. Saker som påverkar och underlättar för 
oss i det dagliga livet, och som gör det lättare att leva med diabetes!  
 
Den nya grafiska profilen som antogs 2013 visar på Diabetesförbundets 
möjligheter och utveckling. Vi är ett modernt förbund i framkant, men vi vilar på 
en stabil grund bestående av erfarenhet och kunskap. Vi fortsätter att ta fram 
viktigt och uppskattat informationsmaterial, men hittar också nya vägar att sprida 
detta. Samspelet mellan styrelse, kansli och föreningar har varit i fokus. En 
förbundsdirektör har rekryterats som chef för kansliet men också en 
sammanhållande länk i det intressepolitiska påverkansarbetet. Mer resurser har 
lagts på information och kommunikation för att skapa ännu bättre förutsättningar 
för att nå ut med ett enat budskap. Vi står därför starkt rustade för att fortsätta 
göra det lättare att leva med diabetes. 
 
Fredrik Löndahl 
Förbundsordförande 
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Förtroendemannaorganisationen 
 

Ordförandemöte 
Riksstämma hålls vart tredje år. Åren däremellan genomförs ordförandemöten 
som inte är beslutande organ. 2013 års ordförandemöte genomfördes den 1-2 
juni på temat inspiration, diskussion, erfarenhetsutbyte. Representanter för 86 
föreningar deltog och därutöver förtroendevalda på förbundsnivån och personal 
från förbundskansliet.  
 

Förbundsstyrelsen 
Mellan riksstämmorna är det förbundsstyrelsen som utifrån stadgar och 
riksstämmobeslut leder organisationen. Ordföranden är arvoderad på deltid och 
initierar och leder det intressepolitiska arbetet. 
 

Styrelsens sammansättning 2013 
Ordförande   Fredrik Löndahl, Helsingborg 
Vice ordförande  Birgitta Kihlberg, Stockholm  
Ledamöter  Bert Bohlin, Kareby 

Sven Georén, Luleå 
Hannah Helgegren, Malmö 
Cathrine Jonsson, Umeå 
Roland Jonsson, Kovland 
Thomas Löfvenius, Gävle 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 

   Lars Persson, Örnsköldsvik 
Kristine Strömberg, Västervik  

 
Verkställande utskottet har bestått av Fredrik Löndahl, Birgitta Kihlberg, Sven 
Georén och Hannah Helgegren.  
 
Styrelsen har inom sig fördelat ansvars- och bevakningsområden i för förbundet 
väsentliga frågor.  
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit fem ordinarie sammanträden den 15-17 mars, 31 
maj-1 juni, 24-25 augusti, 23 oktober och den 15-17 november. Per capsulam 
sammanträden hölls den 22 januari (två stycken), den 28 januari, den 29 april (två 
stycken) och den 10 juni (två stycken). Ett telefonmöte hölls den 10 december.  
 
Förhinder förelåg för Hannah Helgegren den 31 maj-1 juni och för Kristine 
Strömberg den 23 oktober.   
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Verkställande utskottet har hållit elva sammanträden, varav fem per capsulam 
och ett telefonmöte. 
 

Råd under styrelsen 
Under styrelsen finns Ung Diabetes råd som bedriver olika aktiviteter för 
ungdomar i åldern 15-30 år, deltar i utåtriktad verksamhet och i det 
internationella arbetet. 
 
Föräldrarådet fungerar bl.a. som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller 
barn med diabetes och deras föräldrar. 
 

Revisorer 
Förtroendevalda revisorer har varit Peter Pollak, Sala och Ann-Catrine Lundström, 
Söderhamn, med Ros-Mari Fältås som ersättare. Auktoriserad revisor har varit 
Lena Johnson, Grant Thornton AB, Stockholm. 
 

Valberedning 
Valberedning inför 2015 års riksstämma är Margareta Nilsson, sammankallande, 
Lars-Göran Jurin (avgick i mars 2013), Maria Holmgren, Birgitta Engman och 
Maritha Johansson. 
 

Regionkonferenser  
Varje år hålls regionkonferenser där representanter från lokal- och länsföreningar 
träffas och diskuterar gemensamma frågor. Regionkonferenserna är inte 
reglerade i stadgarna och är inte något beslutande organ. Representanter för 
förbundsstyrelsen och Ung Diabetes råd har deltagit vid samtliga 
regionkonferenser som hållits under året. 
 

Internationellt  
De nationella diabetesorganisationerna i de nordiska länderna, som är medlemmar 
i Internationella Diabetesfederationen (IDF), träffas vid två tillfällen varje år. I 
februari äger ett så kallat förmöte rum i Köpenhamn. Där diskuterar en mindre 
grupp gemensamma problemområden samt vilket/vilka teman som ska behandlas 
på Nordiskt Forum. Från Svenska Diabetesförbundet deltog från styrelsen Fredrik 
Löndahl och Hannah Helgegren och från kansliet Sylvia Larsson.  
 
Årets Nordiska Forum ägde rum utanför Köpenhamn i juni och Fredrik Löndahl och 
Hannah Helgegren deltog från styrelsen, Cecilia Gomez från kansliet samt Cajsa 
Lindberg från Ung Diabetes råd.  
 
Fredrik Löndahl och Hannah Helgegren deltog också i IDF:s kongress och 

Europaregionens årsmöte, som hölls i anslutning till IDF:s 

Världsdiabeteskonferens i Melbourne, Australien. Samtidigt genomfördes för 
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andra gången IDF:s Young Leaders Programme, där Linda Barknertz, Cajsa 

Lindberg och Camilla Schieche från Ung Diabetes råd deltog. 

 
Samarbete och erfarenhetsutbyte sker också på andra sätt mellan länderna. 
 
IDF har under de senaste åren byggt upp en kansliorganisation, vilket gör att man 
på ett betydligt effektivare sätt kan arbeta med påverkan och kommunikation. 
Framförallt Europaregionens påverkansarbete gentemot EU är betydelsefullt, 
även för oss i Sverige. IDF publicerar en hel del material och genomför också 
många undersökningar. 
 

Samtal med Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS 
Under våren 2013 hölls ett antal möten mellan representanter för 
Diabetesförbundet och DiOS, i syfte att försöka enas om en väg för att åter bli en 
organisation för personer med diabetes. Samtalen utföll väl och resulterade i att 
förbundsstyrelsen på sammanträdet den 31 maj-1 juni beslutade om ett förslag 
till lösning utifrån de förda diskussionerna. Svar erhölls från DiOS i slutet av 
september där det framgick att DiOS inte accepterade förslaget och inte heller 
hade samma bild av de samtal som förts. Ett svar har skickats till DiOS, men 
ytterligare kontakter har uteblivit. 
 

Medlemskap i andra organisationer  
Svenska Diabetesförbundet har varit medlem i bl.a. följande organisationer: 

 Internationella Diabetesfederationen, IDF 
 Handikappförbunden 
 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
 Folkrörelsernas arkivförbund 
 Folkspel - Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII 
 HandikappHistoriska Föreningen 
 Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO 
 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung 

Diabetes) 
 Livet som gåva (beslut om utträde togs vid sammanträde den 31 maj-1 

juni) 
 My Right (beslut om utträde togs vid sammanträde den 28 januari) 

 

Uppdrag 
Styrelseledamöter och tjänstemän har haft följande uppdrag: 

 Handikappförbunden: Fredrik Löndahl   
 Tandvårds- och läkemedelsverkets (TLV) insynsråd: Fredrik Löndahl 
 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII: Roland Jonsson  
 Livet som Gåva: Lars Persson  
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 Läkemedelsverkets Brukarråd (mandat från Handikappförbunden): Lillemor 
Fernström 

 Nationella Diabetesteamet (NDT): Fredrik Löndahl 
 Nationella Diabetesregistrets styrgrupp (NDR): Fredrik Löndahl  
 Nationella programrådet för diabetes: Fredrik Löndahl och Lillemor 

Fernström 
 Apotekets Nationellt Forum för handikapporganisationer och 

pensionärsföreningar: Lillemor Fernström 
 Dialogforum mellan TLV)och företrädare för funktionshinder-, pensionärs- 

och konsumentorganisationer: Lillemor Fernström och Lena Insulander 
 Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd (SPSM): Kristine 

Strömberg 
 Skolverket, samrådsgrupp om regeringens regleringsbrev: Kristin 

Strömberg  
 Swedish Standards Institute, SIS, - standard för kvalitet i vård och omsorg 

för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende: Lena 
Insulander 

 Blodsockergruppen: Lillemor Fernström 
 
 

Kansli 
 
Följande personer har varit anställda under hela eller delar av året. Antalet 
anställda har uppgått till i medeltal 13. Några av de anställda utför också 
arbetsuppgifter för Diabetesfondens räkning.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade under 2013 om en förändrad ledningsstruktur vid 
Diabetesförbundet. Beslutet innebar att tjänsten som kanslichef omvandlades till 
en tjänst som förbundsdirektör, som även inbegriper intressepolitiskt arbete. 
Styrelsen tog under 2013 även beslut om att inrätta ytterligare en tjänst som 
informatör, vilket trädde i kraft 1 januari 2014. 
 
Sylvia Larsson, kanslichef, del av året 
Cecilia Gomez, förbundsdirektör, del av året 
Anders Agnefalk, vaktmästare, del av året 
Caj-Åke Fahlström, vaktmästare, del av året 
Mariann Dahlén, sekreterare, del av året 
Linda Lundberg, styrelsesekreterare/koordinator, del av året 
Karin Engström, information o kommunikation 
Lillemor Fernström, utredare hälso- och sjukvård  
Mathias Hägglund, kontorist medlemsregistret  
Lena Insulander, utredare socialpolitiska frågor 
Annika Karlsson, information o kommunikation, föräldraledig del av året 
Ann-Sofi Lindberg, redaktör 
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Cecilia Lund, ekonom 
Sara Nylander, receptionist, ekonomi 
Staffan Ohlson, redaktör 
Tomas Paulsson, handläggare, it-ansvarig 
Ulf Ålander, ekonomichef 
 
 

Organisation och verksamhet  
 

Allmänt om förbundet 
Svenska Diabetesförbundet är en ideell förening som är politiskt och religiöst 
obunden. Förbundet är uppbyggt i tre nivåer. Lokalföreningar bedriver den 
medlemsnära verksamheten i hela landet medan länsföreningarna bevakar 
landstingsnivån och kan ordna gemensamma aktiviteter, t.ex. läger och 
utbildningar. Förbundets främsta uppgift är att driva intressepolitiskt 
påverkansarbete i vård- och socialpolitiska frågor som har betydelse för 
livsvillkoren för personer med diabetes och som minskar konsekvenserna av 
sjukdomen. Förbundet producerar också informationsmaterial samt ger 
information via tidningen Diabetes och hemsidan. Den väg som 
Diabetesförbundet har valt sedan ett antal år, och som visat sig vara 
framgångsrik, är utökad dialog och bättre samverkan såväl inom som utanför 
organisationen. 
 

70-års jubileum 
Diabetesförbundet bildades den 16 maj 1943 i Landskrona. Förbundsstyrelsen 
beslutade under hösten 2012 att 70-års jubileet skulle uppmärksammas i 
samband med Världsdiabetesdagen den 14 november. En projektgrupp bestående 
av ordföranden, vice ordföranden, representanter för Ung Diabetes råd och 
kansliet tillsattes. Efter sommaren 2013 tillsattes en extern projektledare. På 
dagtid genomfördes populärvetenskapliga föreläsningar på Sheraton hotell, 
modererade av professorerna Kerstin Brismar och Claes-Göran Östenson. Antalet 
deltagare uppgick till drygt 300. Samtliga föreläsningar direktsändes via webb 
och har även därefter funnits tillgängliga. På kvällen genomfördes en 
jubileumsgala i Blå hallen, Stockholms stadshus. Cirka 450 deltagare deltog i en 
minnesvärd kväll med specialkomponerad meny, utdelning av Diabetesfondens 
jubileumsstipendier och show med Martin Stenmarck, Sarah Dawn Finer, Kalle 
Moraeus, René Mirro och Karl Dyall. Värd för kvällen var Carl-Jan Grankvist. Bland 
de inbjudna gästerna fanns företrädare för IDF och de nordiska 
systerorganisationerna. 
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Medlemmar 
Förbundet består av 94 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av 
lokalföreningarna har också länsföreningsuppgifter. Förbundet hade totalt 
22 959 medlemmar under 2013. Vi använder Socialstyrelsens definition av 
medlemskap, vilket innebär antalet betalda medlemskap under kalenderåret.  
 
Lokal- och länsföreningarna har på olika sätt arbetat med att värva nya 
medlemmar, bland annat med hjälp av värvningsbroschyrer och annat 
informationsmaterial som framställts av förbundet.  
 
Diabetessjuksköterskorna har en betydande funktion när det gäller att värva nya 
medlemmar. Förbundet har på flera sätt en tät kontakt med Svensk Förening för 
Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och deltar bl.a. vid SFSD:s årliga symposium. 
 

Diabetesforum 2013 
I mars genomförde Nationella Diabetesteamet Diabetsforum 2013 i Stockholm. 
Över 1 100 personer med diabetes, forskare, läkare, diabetessköterskor, dietister, 
politiker, myndighetstjänstemän och läkemedels- och hjälpmedelsföretag och 
andra intressenter inom diabetesområdet från hela landet deltog i två dagar av 
föreläsningar, seminarier, debatter och utställningar. Ett axplock av teman:  

 Vikten av vikten 

 Ny teknik inom vården 

 Att själv klara sin diabetes 

 När man haft diabetes länge 

 Barn, familj, skola 

Diabetsforum avslutades med en politikerdebatt om jämlik vård och folkhälsa med 
deltagare från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och 
Miljöpartiet. 
 

Intressepolitik 2013 
Ett omfattande intressepolitiskt arbete har bedrivits under året. Det gäller 
bevakning av vad som händer inom diabetesområdet på departements- och 
myndighetsnivå liksom ute i landet i landsting och regioner. Förbundet har också 
drivit projekt, deltagit i olika referens- och arbetsgrupper, ibland på mandat från 
Handikappförbunden, och avgett ett antal remissvar. Information och rådgivning 
via telefon och e-post har getts i stor utsträckning. 
 
Nedan ges exempel på områden och frågor som varit aktuella under året: 
 
Nationella Diabetesteamet 
Nationella Diabetesteamet, NDT, är en informell sammanslutning bestående av 
Diabetesförbundet och professionens föreningar: Svensk Förening för 
Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, 
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Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes samt 
Dietisternas Riksförbund, referensgruppen för diabetes.  Under 2013 genomförde 
NDT tillsammans Diabetsforum 2013 samt ett antal seminarier i Almedalen. 
Vidare stod teamet bakom debattartiklar. Ett arbete med strategisk inriktning för 
teamet påbörjades under 2013, som bl.a. syftar till att ta fram en ”blåbok”. 
 
Nationell plattform för jämlik hälsa och vård  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Nationell Plattform för 
jämlik hälsa och vård i samarbete med myndigheter och organisationer. Syftet 
med plattformen är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera 
och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång på vård. Svenska 
Diabetesförbundet har deltagit i två möten under året där det handlat om 
diskussioner kring hur vården kan bli mer jämlik. Plattformen planerar en nationell 
konferens som ska äga rum våren 2014. 
 
Diabeteskonsulent – ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg 
och jämlik skolgång 
Projektet påbörjades i februari 2010 med medel från Allmänna arvsfonden och 
pågick till mars 2013. Huvudman för projektet är Svenska Diabetesförbundet och 
samarbetspartner är Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings Läns 
landsting. Diabeteskonsulenten har besökt alla nyinsjuknade barn med typ 1-
diabetes i förskolor och skolor i Jönköpings län. Ett utbildningsmaterial har tagits 
fram som visar hur kroppen fungerar och används i utbildningen. Under året har 
och en informationsbroschyr ”Diabetes i Grundskolan” till personal tagits fram. 
Projektet har avslutats under året och en slutrapport samt ekonomiska 
redovisning har lämnats till Allmänna Arvsfonden.  
 
Försäkringar 
I maj 2013 genomförde Diabetesförbundet tillsammans med 
försäkringsmäklarföretaget Aon en kampanj för att säkerställa att alla nya 
medlemmar fått erbjudandet om att teckna olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring 
hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Kampanjen under våren gav ett resultat på 
7,3 % nya försäkringar vilket Aon bedömer som ett bra resultat(9615 brev, 707 
nya försäkringar). 
 
Under hösten 2013 har förbundet arbetat vidare för att kunna utöka 
försäkringsmöjligheterna med en så kallad Bo-kvar- försäkring som håller på att 
förhandlas fram.  
 
Rättsväsendets kunskaper om diabetes 
Förbundet har under flera år arbetat med frågan om bristande kunskap inom polis 
och rättsväsende. Vid Handikappförbundens kongress i maj 2013 hade 
Diabetesförbundet lämnat en motion med innebörd att Handikappförbunden 
skulle arbeta för en utbildning om funktionshinder för domare och annan 
domstolspersonal. Kongressen biföll motionen med tillägget att man ska arbeta 
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för utbildning av rättsväsendet i stort. Under året deltog förbundsordföranden 
också i ett inslag i Sveriges televisions nyhetssändningar rörande frågan. 
 
Arbetsgrupp, Synfältsbedömningar och körkort 
Vi har under 2013 haft en dialog med chefsläkaren vid Transportstyrelsens 
trafikmedicinska råd i en rad olika frågor. Förbundets rådgivning vid 
körkortsåterkallelse p.g.a. diabetes är numera att inte överklaga utan söka 
dispens, eftersom överklaganden bara förlänger processen och endast 
undantagsvis leder till att återkallelsen upphävs. I juni kom ett glädjande besked 
att Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, fått medel för att utveckla 
körsimulator. Detta efter ett gott samarbete i frågan mellan Diabetesförbundet, 
Glaukomförbundet och Strokeförbundet. Diabetesförbundets åsikt är att test i 
körsimulator ska erbjudas personer som riskerar att få körkortet återkallat och där 
utredningen är tveksam. Frågan om körkort berör många medlemmar. 
 
SIS kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg  
Swedish Standards Institute, SIS, har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram 
en svensk standard för kvalitet i omvårdnad och omsorg för äldre med 
omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Uppdraget avser både offentliga 
och privata vårdgivare. Standarden ska kunna användas vid upphandling av 
omvårdnad och omsorg och också vara underlag för uppföljning. Svenska 
Diabetesförbundet deltar i detta arbete. Under 2013 har bearbetning av texten 
pågått vid tre mötestillfällen. 
 
Nationella Diabetesregistret, NDR 
Arbetet med utveckling av NDR fortgår, och förbundet bidrar bl.a. genom 
styrgruppen för registret. Under 2013 har särskilt arbetet med PROM (Patient 
Reported Outcome Measure, patienrapporterade utfallsmått) fortskridit. Ett 
frågeformulär kommer troligen att blir klart under 2014. 
 
TLV dialogmöten 
Två gånger per år har TLV dialogmöten med patientorganisationer. Programmet 
utformas av patientorganisationer tillsammans med TLV. Mötet våren 2013 
handlade om tandvårdsstöd och om Läkemedels- och apoteksutredningen. Vid 
höstens möte beskrevs läkemedlets väg till patienten. 
 
Diskrimineringsombudsmannen 
Representanter för Diabetesförbundet har deltagit i en utbildning om hur 
intresseorganisationer kan använda lagstiftning som verktyg för att minska 
diskriminering. 
 
Almedalen 
Förbundsordföranden deltog i en rad olika seminarier och samtal kring diabetes. 
På plats fanns även förbundets utredare och representanter för Ung Diabetes råd. 
Förbundet hyrde plats i Handikappförbundens ut ställningstält en eftermiddag 
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och delade där ut informationsmaterial samt diskuterade diabetes och våra frågor 
med förbipasserande.  
 
Vårdbidrag 
Diabetesförbundet har under året deltagit i en rundabordsdiskussion. En 
arbetsgrupp har tillsatts inom Socialdepartementet för att göra en översyn av 
regler för tillämning av vårdbidraget. Det finns också en referensgrupp med bl.a. 
representanter från Handikappförbunden.  Slutresultat ska redovisas hösten 
2014.  
 
Kostnadsfria hjälpmedel 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att insulinpumpar 
och system för kontinuerlig glukosmätning inte längre kan anses vara 
förbrukningsartiklar. Konsekvensen av detta är att sådana produkter fr.o.m. den 1 
december 2013 inte längre ingår i det statliga förmånssystemet, utan ansvaret 
ligger numera hos varje landsting/region.  Förbundet har agerat kraftigt och i 
debattartiklar krävt att TLV, ska stoppa processen att utesluta 
diabeteshjälpmedel såsom insulinpump ur den statliga subventionen. Rättsliga 
processer pågår som följs noggrant, liksom utvecklingen i landet. 
 
Blodsockergruppen 
Blodsockergruppen, som består av representanter för professionen och Svenska 
Diabetesförbundet, har under 2013 fortsatt med utarbetat av dokument ” 
Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem” som kan användas vid 
upphandling av blodsockermätare i alla landsting. 
 
Nationellt forum för handikapporganisationer, pensionärsföreningar och Apoteket 
AB 
Svenska Diabetesförbundet har deltagit i möten i denna grupp. Man har haft 
möjlighet att lyfta frågor som gäller apotekets service, tillgänglighet och aktuella 
läkemedel.  
 
Nationella Programrådet Diabetes  
Diabetesförbundet ingår i Nationella programrådets arbete där syftet är att 
minska praxisvariationerna och öka kunskaperna till bästa tillgängliga vård för att 
kunna bidra till en jämlik vård. Sammankomsterna under året har varit totalt sju 
möten. Resultatet är en rapport om framgångsfaktorer i diabetesvården, som kan 
utgöra inspiration för utveckling av vården. I en jämförande studie har man 
kunnat urskilja utformningen av diabetesvården i primärvården för personer med 
typ 2- diabetes. Sju framgångsfaktorer har identifierats hos landsting och 
vårdenheter med särskilt goda resultat. Programrådet har också tagit fram tre 
olika behandlingsstrategier för att stödja hälso- och sjukvården i ett strukturerat 
omhändertagande av personer som har ett HbA1c-värde som överstiger 70 
mmol/mol. Rådet har även tagit fram ett vårdprogram rörande äldre personer med 
diabetes avsett för personal som arbetar inom vårdboende och hemsjukvård. 
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Dessutom har ett nationellt grupputbildningsprogram tagits fram bestående av 
handledarmanual, powerpointbilder, faktablad och en vårdöverenskommelse – 
mina sidor.  
 
Nätverk barn, familj och skola 
Handikappförbundens nätverk för funktionshinderorganisationerna där syftet är 
att lyfta gemensamma frågor. Under året har nätverket haft fyra möten. Dessa 
har bl.a. berört Barnkonventionens status i Sverige, Skolplattformen och 
projektverksamheten DATE. Nätverket har också samarbete med 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen.   
 
Brukarrådet Läkemedelsverket  
Ett forum med representanter för patientorganisationerna där syftet är att föra 
diskussioner kring läkemedelsfrågor. Diskussionerna har under året handlat om 
synpunkter på kvalitetsindikatorer för god apoteksservice och strukturerade 
läkemedelsamtal på apoteken. 
 
Nätverk för jämlik hälso- och sjukvård 
Detta är ett nytt nätverk där funktionshinderorganisationerna samarbetar genom 
kunskapsinhämtning och diskussioner krig hälso- och sjukvårdsfrågor. Under året 
har det varit två möten som behandlat rehabilitering och habiliteringsfrågor samt 
diskussioner kring olika remissvar. 
 
Europaforum Handikappförbunden 
Nätverket fungerar som stöd för Handikappförbunden och 
medlemsorganisationerna angående funktionshinderfrågor som tas i EU. Forumet 
har haft två möten under året. På forumet har man bland annat arbetat med list 
of issues, som är en lista på viktiga frågor när det gäller konventionen för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sammanställts i 
samarbete med Handikappförbunden. Frågorna har diskuteras inför att regeringen 
ska utfrågas angående FN- deklarationen 2014. Viktiga frågor som lyfts fram är 
barn och kvinnors situation, rätten till arbete och utbildning samt tillgänglighet, 
hälsa och assistansfrågor.  
 
Samarbete med Fotkliniken på Karolinska Huddinge 
Diabetesförbundet har under året haft ett samarbete och deltagit i två 
enkätundersökningar, dels för att inventera handläggningen av patienter med 
diabetes osteoarthropati vid landets ortopedkliniker. Dessutom en undersökning 
om hur det ser ut med multidisciplinära fotteam vid landets medicinkliniker. 
Resultaten kommer att redovisas under 2014.  
 
Rådsmöte Socialstyrelsen angående statsbidrag 
Förbundet har deltagit i två möten hos Socialstyrelsen angående statsbidraget. 
Diskussionerna har handlat om hur formen och innehållet för Rådsmötena kan 
utvecklas i framtiden.  
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Nationell strategin för kroniska sjukdomar 
Regeringen har avsatt 450 miljoner under åren 2014 – 2017 för att förbättra 
vården för personer med kroniska sjukdomar. Man vill lyfta tre områden; 
personcentreradvård, kunskapsbaserad vård och stärka arbetet med prevention 
och tidig upptäckt av sjukdom. Diabetesförbundet har blivit kontaktat av 
Socialdepartementet och erbjudits möjligheten att söka projektmedel inom ramen 
för satsningen. I samarbete med Handikappförbunden, Reumatikerförbundet, 
Astma- och Allergiförbundet samt Riksförbundet HjärtLung har en ansökan om 
medel för ett (i första hand) tvåårigt projekt gjorts under titeln ”En väl fungerande 
primärvård för personer med kroniska sjukdomar”.  Arbetet med projektet kommer 
att påbörjas under 2014.  
 
Ämnen som vi ofta får frågor om, förutom flera av områdena som redan beskrivits, 
är ”vad kan jag äta”, ”kan jag få mäta mitt blodsocker trots att jag har typ 2 
diabetes”, ”var kan jag hitta en vårdgivare som bryr sig om mig”? 
 
Från Svenska Diabetesförbundet har följande remissvar lämnats: 

 Livsmedelsverket utvärdering av dostjänsten. 
 TLV inför ”Omprövning av subventionen för bärsystem – PM till 

myndigheter och brukarorganisationer”.  
 Socialdepartementet delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).  
 SKL Nationella Programrådets kunskapsunderlag om 

behandlingsstrategier, gruppundervisningsmaterial, 
konsekvensbeskrivning och hälsoekonomisk analys. 

 Handikappförbundens medlemsundersökning om skolan, våren 2013.  
 Socialdepartementet delbetänkandet Ersättning vid läkemedelsskador och 

miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23). 
 Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och 

förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller 
LSS till personer med funktionsnedsättning. 

 Handikappförbunden avseende Skolplattformen. 
 Socialdepartementet delbetänkandet Rätt information- Kvalitet och 

patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45). 
 Arbetsmarknadsdepartementet betänkandet Arbetshjälpmedel och 

försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92).  
 Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården. 
 Socialstyrelsen Vägledning för elevhälsan 
 Utbildningsdepartementet Tid för undervisning – lärares arbete med 

åtgärdsprogram (Ds 2013:50). 
 Utbildningsdepartementet Ny ungdomspolitik 
 Socialdepartementet betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 

2013:44).  
 Finansdepartementet betänkandet Privata utförare – kontroll och insyn 

(SOU 2013:53). 
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 Utbildningsdepartementet betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 
2013:56)..   

 TLV Kunskapsunderlag: Insulinpumpar och kontinuerlig glukosmätning. 
 Handikappförbunden om Uppföljning av konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 
 Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor- del 1 

 

Kommunikation och marknadsföring 
Ny grafisk profil 
Under 2013 lanserades Svenska Diabetesförbundets nya grafiska profil, en 
modernisering av logotypen med blomman som fortsatt symbol men i ny 
tappning, samt med fler och klarare komplementfärger vilka är bättre anpassade 
för kommunikation även i digitala kanaler. Införandet av den nya profilen 
påbörjades succesivt och kommer att fortsätta under 2014. 
 

Informationsmaterial 
Svenska Diabetesförbundet producerar en mängd informationsmaterial som 
tillhandahålls medlemmar, föreningar, sjukvårdsinrättningar och övriga.  
 
Nytt tryckt material under 2013 var broschyren ”Hej Kompis” riktad till barn och 
föräldrar som känner någon med typ 1-diabetes, samt broschyren ”Diabetes i 
grundskolan” framförallt riktad till skolpersonal för barn i den yngre skolåldern 
med typ 1-diabetes. Till Världsdiabetesdagen togs en ny folder fram om varför 
dagen uppmärksammas. Utöver detta reviderades ”Diabetes – en folksjukdom”, Bli 
medlems-foldern och de fyra värvningsbrochyrerna i enlighet med den nya 
grafiska profilen.  
 
Under året producerades även ett flertal filmer med olika inriktning. Under våren 
producerades filmen ”Diabetes – en tickande bomb” tillsammans med 
Diabetesfonden i syfte att uppmärksamma allmänheten på allvarligheten i 
sjukdomen diabetes och med uppmaning att skänka en gåva till förmån för 
diabetesforskningen. Filmen fick stor uppmärksamhet och i tävlingen Svenska 
Designpriset vann filmen en guldmedalj för bästa design och budskap i kategorin 
rörlig bild/film. På temat ”Gör det lättare att leva med diabetes” togs fem filmer 
fram med fokus på medlemmar och deras upplevelse av att leva med sjukdomen – 
en huvudfilm, en teaser och tre kortare filmer. I samarbete med familjen Nyman 
producerades tolv kortare filmer, en varje månad, om vardagen i en familj där ett 
av barnen har typ 1-diabetes, ”En vanlig ovanlig familj”. I samband med firandet 
av förbundets 70-årsjubileum webbsändes också föreläsningarna från hotell 
Sheraton, och dessa lades sedan ut på webbplatsen. 
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Webbplatsen 
Diabetesförbundets webbplats, www.diabetes.se, är förbundets fönster utåt. Där 
ska besökare hitta information om Diabetesförbundet och dess arbete samt om 
diabetessjukdomarna.  
 
Under 2013 hade webbplatsen 150 160 besök, varav 83 452 var unika besökare. 
Mest besökta var sidorna om diabetes, föreningarnas sidor, bli medlem samt Ung 
Diabetes. 
 
Sociala medier 
Svenska Diabetesförbundets sida på Facebook har fortsatt att öka i popularitet 
och hade i slutet av året över 2000 följare. Sidan innehåller information om 
aktuella frågor för förbundet och det finns en ambition om kontakt och dialog 
direkt med enskilda medlemmar. Under året startades även ett konto på Twitter 
med fokus att kommunicera med beslutsfattare och media. Också Youtube 
började användas i större utsträckning i och med filmerna som producerades 
under året. 
 

Intern kommunikation 
Svenska Diabetesförbundet kommunicerar med föreningarnas förtroendevalda 
genom Förbundsbladet, ett nyhetsbrev med information från förbundsstyrelsen 
och kansliet exempelvis gällande personalförändringar, medlemsregister, 
socialpolitiska frågor och nyheter om förbundets informationsmaterial. 
Förbundsbladet utkom fem gånger under 2013. Förutom Förbundsbladet läggs 
samtliga protokoll från förbundsstyrelsen och det verkställande utskottet ut på 
den interna webbplatsen. Detsamma sker med övrig viktig information till 
exempel stöd rörande användning av den nya grafiska profilen, blanketter och 
enkäter. 
 

Tidningen Diabetes  
Tidningen Diabetes har under 2013 utkommit med sex nummer i en upplaga om i 
genomsnitt 24 426 ex (24 000 ex år 2012). 
 
Omfånget har varit i snitt 49 sidor per utgåva. Trots en påtagligt krympade 
annonsmängd har sidantalet varit oförändrat under senare år.  
 
Diabetes har i varje nummer bevakat förbundets 70-årsjubileum med olika 
aspekter av firandet.  
 
Redaktionen inledde i nr 6/13 ett samarbete med dietisten Martina Johansson, 
något som fortsätter under 2014. Tidningen har tagit upp olika socialpolitiska 
frågor, t ex situationen för papperslösa och häktade med diabetes, arbetslivs-, 
försäkrings- och körkortsfrågor.  
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Annonsintäkterna har minskat med 28 procent jämfört med 2012 (minskning året 
dessförinnan var 23 procent).  
 
Diabetes trycks sedan 2011 hos Printall i Estland. 
 

Övrig verksamhet 
Lägerverksamhet  
Med medel från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm och Svenska 
Diabetesförbundet stöttade förbundet ekonomiskt 17 läger i 9 län. Totalt deltog 
395 barn och ungdomar i sammanlagt 84 lägerdagar. Deltagarna var företrädesvis 
i åldrarna 6 - 17 år. De olika lägren pågick i mellan 3-7 dagar. 
 
Radiohjälpen 
Under 2013 har Svenska Diabetesförbundet haft ett samarbete med Radiohjälpen 
och Kronprinsessan Victorias fond där Svenska Diabetesförbundet samlar in och 
förmedlar bidragsansökningar och redovisningar från våra läns- och 
lokalföreningar. I och med detta har Radiohjälpen gjort enklare ansöknings- och 
redovisningsrutiner, där bl.a. föreningarna inte längre behöver skicka in kvitton 
vid redovisningar utan det räcker med att föreningens revisor intygar. 
För detta erhåller Svenska Diabetesförbundet en summa (5% på erhållet bidrag) 
för administrationskostnader. 
Under 2013 beviljade Radiohjälpen till läns- och lokalföreningar anslutna till 
Svenska Diabetesförbundet 384.620 kr fördelade på 16 ansökningar. 
 
 

Ung Diabetes råd (UD) 
 
Under 2013 har Ung Diabetes råd arbetat för att göra vardagen lättare för unga 

med diabetes genom att: 

 Skapa mötesplatser både virtuellt och i verkliga livet 

 Vara en röst för personer med diabetes i samhället 

 Sprida kunskap och information om diabetes 

 Arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i 

diabetesfrågan 

 Uppmärksamma diabetessituationen i världen 

 Fungera som ett råd till förbundet 

 Vara ett stöd till lokalföreningarna 

 Samarbeta med sjukvården 

 
 
 
 



 

16 

 

 
 

Sammansättning 
Rådet bestod under 2013 av: 
 
Jenny Pettersson, ordförande 
Linda Barknertz, vice ordförande 
Nora Gyllström 

Lina Karlsson 

Hanna Jernberg, t.o.m. april 2013 

Cajsa Lindberg 

Anton Niemi, t.o.m. november 2013 

Camilla Schieche 

Daniel Ekbladh, fr.o.m. april 2013 

Stina Mauritzon, fr.o.m. november 2013 

 

Rådsmöten 
Rådet har under 2013 haft fyra rådsmöten: 

 23-24 februari i Stockholm 

 20-21 april i Kungsbacka 

 17-18 augusti i Örebro 

 15-17 november i Stockholm, i anslutning till VDD och förbundets 70-

årsjubileum 

Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen bestod under 2013 av Jenny Pettersson, ordförande, samt Linda 

Barknertz, vice ordförande. Under 2014 övertas ordföranderollen av Cajsa 

Lindberg, medan rollen som vice ordförande tas över av Camilla Schieche. 

 

Arbetssätt 
Varje rådsmedlem har ett specifikt arbetsområde, såsom exempelvis läger och 

aktiviteter, sociala medier, kontakten med sjukvården, osv. Rådsarbetet har 

kontinuerligt utvärderats och strukturerats och våra arbetsdokument, exempelvis 

arbetsordningen och aktivitetsguiden har uppdaterats. Rådsmedlemmarna har 

dessutom skrivit områdesbeskrivningar för sina respektive tjänster, och dessa är 

tänkta att underlätta inskolningen av nya rådsmedlemmar. Rådet kommunicerar 

främst via mail, och vi använder oss av Google Mail samt tillhörande tjänster, till 

exempel Google Drive. Detta underlättar samarbetet samt produktionen och 
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uppdateringen av skriftligt material. Under 2013 övergick vi till ett system där 

varje rådsmedlem skickar in en skriftlig rapport om sitt område inför varje 

rådsmöte, istället för att ta det muntligt på mötet. Detta har sparat mycket tid, 

och arbete under mötena har effektiviserats avsevärt. 

 

Lokala Ung Diabetes [LUD] 
Syftet med LUD är att människor med en vilja att påverka och förändra ska kunna 

engagera sig på lokal nivå för att (exempelvis tillsammans med lokalföreningarna) 

kunna erbjuda fler mötesplatser än vad vi i rådet kan. För att dessa 

kontaktpersoner ska få kontakt med andra i samma roll och få inspiration och stöd 

har vi skapat LUD där vi i rådet fungerar som bollplank och hjälper till att skapa 

förutsättningarna för ett engagemang på lokal nivå. För närvarande finns tolv 

aktiva LUD:are vilket är en ökning med en person sedan föregående år. Under 

2013 utvärderades syftet med LUD och Ung Diabetes arbetade med att förbättra 

och förtydliga strukturen. Bland annat skapades en handbok.  

 

Diabetesföreningar 
Vi håller föreningarna kontinuerligt uppdaterade om vad vi gör via utskick och 

nyhetsbrev. Vi är även ute och informerar om vår verksamhet i samband med 

regionkonferenserna och ordförandemötet. Syftet är att uppmärksamma 

ungdomsengagemang samt informera föreningarna om att vi finns, vad vi jobbar 

med och vad vi kan hjälpa till med. Vi samarbetar även med lokalföreningarna i 

och med projektet Livets Gång, vårt årliga walkathon.  

 

Diabetesmottagningar 
Ung Diabetes har ett stort kontaktnät, där majoriteten av Sveriges 

diabetessjuksköterskor ingår. Syftet med detta är att få bättre kontakt med 

vården och visa vad vi gör och vad vi kan hjälpa till med. Vi skickar kontinuerligt 

information, material och nyhetsbrev till kontaktpersonerna, för att hålla dem 

uppdaterade om vad vi jobbar med. Vi strävar efter ett ömsesidigt utbyte bland 

annat genom vårt mottagningsformulär och hjälpteamet till tjänsten 

Diabeteskompis. Under 2013 deltog vi även på SFSD:s symposium samt 

Diabetesforum, där representanter från hela professionen och industrin fanns på 

plats. 
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Mottagningsformuläret 
Mottagningsformuläret skapades 2009 genom det nordiska samarbetet, då vi i 

alla länder såg behovet av bättre kommunikation med vårdens olika professioner. 

Vi har informerat om mottagningsformuläret via vår hemsida, SFSD:s tidning 

Diabetesvård och på SFSD:s symposium. 

 

Diabeteskompis 
Diabeteskompis är en emailtjänst dit man kan maila frågor som rör allt som rör 

livet med diabetes, men som man av någon anledning inte vill fråga sitt eget 

diabetesteam. Tjänsten är anonym och man får svar från lämplig person ur vårt 

team som består av diabetesläkare Ragnar Hanås, diabetessjuksköterska Anja 

Vidmark, dietist Hannah Helgegren, diabetescoach Jenny Bergström och kuratorer 

från stödverksamheten på Karolinska sjukhuset. Vi får in cirka 4-5 mail i månaden 

från både personer som själva har diabetes och deras anhöriga. Mailen handlar om 

allt ifrån hjälp med kost vid träning till stöd för nydebuterade som har svårt att 

hantera den stora livsstilsförändring som diabetes innebär. 

 

Läger och aktiviteter 
Under 2013 genomförde Ung Diabetes ett läger för medlemmar i ålder 15-18 år. 

Även ett bootcampläger med fokus på diabetes, hälsa och intensiv träning för 

medlemmar i åldern 18-30 planerades, men fick ställas in då personer som anmält 

sig senare drog sig ut. 

 

Äventyrsläger  
 Plats: Vidablick kursgård, Bankeryd 

 Datum: 13-16 juni 

 Åldersgrupp: 15-18 år 

 Antal deltagare: 19 st. 

 Antal ledare: 3 st. 

 Föreläsningar/kurser/aktiviteter: Ungdomarna fick testa på bågskytte, 

mörkerspårning, klättring på höga höjder, paddling i strömt vatten, olika 

samarbetsövningar och mycket annat. Förutom detta så hölls en 

presentation av Ung Diabetes och Svenska Diabetesförbundet, och 

diskussionsgrupper om frågor rörande diabetes. 

 

Internationellt samarbete 
I juni deltog Cajsa tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och 

kansliet på det nordiska mötet som hölls i Köpenhamn. Anton medverkade i juli på 
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IDF:s ungdomsläger i Italien där fokus låg på att inspirera framtida ledare inom 

diabetes. I juli reste även Lina till Bryssel för att delta i ett projekt för unga vuxna 

med kroniska sjukdomar. Linda, Cajsa och Camilla reste i slutet av november till 

Melbourne för att delta på ledarskapsträningen för IDF:s Young Leaders in 

Diabetes och för att delta på världskongressen. 

 

Profil och material 
Under 2013 fick Ung Diabetes, liksom förbundet, ny profil med tillhörande logga. 

Under året har vi tagit fram nya affischer, informationsbroschyrer och visitkort i 

enlighet med denna, och arbetet med att ta fram representationströjor, tygkassar, 

en roll-up banner samt tröjor och affischer till våra lokala grupper startades.  

 

Medlemsvärvning 
Medlemsvärvning har skett via aktiviteter lokalt och nationellt, på hemsidan, via 

Facebook, vid representation och genom informationsmaterial på 

diabetesmottagningar. 

 

Sociala medier 
Under 2013 arbetade vi med att förbättra hemsidan och dess upplägg. Detta 

arbete kommer fortsätta under 2014. Vi startade även en podcast och hittills har 

3 avsnitt släppts. På vår Facebooksida Ung Diabetes Sverige informerar vi om 

aktuella aktiviteter, både lokalt och nationellt, delar diabetesrelaterade nyheter, 

sprider inspirerande artiklar och videos, och uppdaterar om vårt eget, förbundets 

och IDF:s arbete. Sidan har cirka 1100 gilla-markeringar vilket är en fördubbling 

från föregående år. 

 

Livets Gång 
Livets Gång är ett projekt som syftar till att sprida kunskap om diabetes och 

Diabetesförbundet i hela Sverige, samtidigt som vi samlar in pengar till 

Diabetesfonden och IDF:s Life for a Child. Samtidigt är det ett projekt där 

lokalföreningar enkelt kan engagera unga människor på lokal nivå. Under 2013 

anordnades Livets Gång av 14 lokalföreningar över hela Sverige och cirka 22 379 

kr samlades in till Diabetesfonden och Life for a Child. 

 

Representation 
Under 2013 fanns Ung Diabetes representerade på bl.a.: 

• Regionskonferenserna på olika håll i Sverige  
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• Förbundstyrelsens samanträden i Stockholm. 
• Ordförandemötet i Stockholm 
• SFSD:s symposium i Stockholm 
• Diabetesforum i Stockholm 
 Nordiska mötet i Köpenhamn  
 Almedalsveckan i Visby  
 Världsdiabetesdagen tillika förbundets 70-års jubileum i Stockholm 
 Diverse lokala arrangemang och föreläsningar. 

 
 

Föräldrarådet  
Diabetes typ 1 finns i alla åldrar och antalet personer som får diagnosen har ökat. 
Det ställs allt högre krav på föräldrar i och med den ökade egenvård som krävs för 
att barn med diabetes ska kunna vara friska så länge som möjligt. Det krävs också 
mycket kraft och energi för att barnet ska få den vård det behöver i skola och 
omsorg, samt för att mota fördomar som möter barnet i samhället. 
 
Svenska Diabetesförbundet har uppmärksammat detta och dragit slutsatsen att 
ökade insatser behövs för att förbättra situationen för barn med diabetes och 
deras familjer. De som har mest kunskap om detta är föräldrarna och de är därför 
en viktig resurs i förbundets påverkansarbete mot olika myndigheter. 
 
Föräldrarådets uppgifter är: 

 att fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i frågor som gäller 
barn med diabetes och deras närstående 

 att uppmärksamma förbundet om viktiga frågor som gäller barnens och 
familjernas situation, både när det gäller vård- och socialpolitiska frågor 

 att föra vidare erfarenheter av arbete med familjer med diabetes 
 att tillsammans med förbundet kunna representera i olika sammanhang 

där frågor som är viktiga för barn med diabetes och deras närstående 
berörs 

 
Rådet ska bestå av fyra till åtta personer, gärna från olika delar av landet. 
 
Föräldrarådet har haft en träff 2013 där olika frågor diskuterades och synpunkter 
lämnades. 
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Kod- och effektrapport 
Frivillorganisationernas insamlingsråd (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. Förbundet lämnar en separat kodrapport samt 
effektrapport enligt FRII:s tidplan. Rapporten ingår inte i årsredovisningen.  
 
 



Årsredovisning 2014
Svenska Diabetesförbundet

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Organisationsnummer 802007-6512



Svenska	  Diabetesförbundet	  
Org.nr	  802007-‐6512	  

1	  (15)	  
	   	  

      
 

 

Styrelsen	  för	  Svenska	  Diabetesförbundet	  får	  härmed	  avge	  årsredovisning	  för	  räkenskapsåret	  2014.	  
  
  

Förvaltningsberättelse	  
  
  
Allmänt	  om	  verksamheten 
Svenska	  Diabetesförbundet	  bildades	  1943	  och	  är	  en	  rikstäckande	  ideell	  förening	  som	  är	  politiskt	  och	  
religiöst	  obunden.	  Diabetesförbundet	  har	  sitt	  säte	  i	  Sundbyberg.	  Ändamålet	  är	  att	  förbättra	  livsvillkoren	  
för	  personer	  med	  diabetes	  samt	  närstående	  och	  bevaka	  deras	  intressen	  i	  syfte	  att	  minska	  
konsekvenserna	  av	  sjukdomen	  och	  göra	  det	  lättare	  att	  leva	  med	  diabetes. 

Förbundets	  två	  viktigaste	  uppgifter	  är	  dels	  att	  bedriva	  ett	  intressepolitiskt	  påverkansarbete	  i	  viktiga	  
samhällsfrågor	  för	  människor	  med	  diabetes	  och	  deras	  närstående,	  dels	  att	  sprida	  information	  om	  
sjukdomen	  och	  dess	  effekter.	  Genom	  tätt	  samarbete	  med	  Stiftelsen	  Svenska	  Diabetesförbundets	  
forskningsfond,	  Diabetesfonden,	  främjar	  förbundet	  vetenskaplig	  forskning	  rörande	  diabetes	  samt	  
arbetar	  med	  medlemsvärvning	  och	  att	  erbjuda	  medlemmarna	  relevanta	  förmåner. 

  
Främjande	  av	  ändamålet 
  
Spridning	  av	  information	  och	  kunskap	  om	  diabetes 
Diabetesförbundet	  producerar	  informationsmaterial	  om	  sjukdomen	  diabetes	  som	  kostnadsfritt	  är	  
tillgängligt	  att	  beställa	  från	  förbundet.	  Materialet	  beställs	  främst	  från	  medlemmar,	  föreningar	  och	  
sjukvårdsinrättningar.	  Diabetesförbundet	  har	  under	  året	  erhållit	  anslag	  från	  Stiftelsen	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  Forskningsfond,	  Diabetesfonden,	  för	  visst	  informationsmaterial.	  I	  detta	  material	  
framgår	  att	  Diabetesfonden	  är	  medproducent	  av	  materialet.	   	  
	  
Intressepolitiskt	  påverkansarbete 
Utgångspunkten	  för	  Diabetesförbundets	  påverkansarbete	  är	  idéprogrammet	  som	  fastställs	  på	  
riksstämman,	  senast	  2012,och	  som	  finns	  publicerat	  på	  hemsidan	  www.diabetes.se.	  I	  den	  årliga	  
verksamhetsplaneringen	  görs	  en	  prioritering	  av	  aktuella	  och	  viktiga	  frågor,	  samtidigt	  som	  nya	  frågor	  
hanteras	  löpande.	  Under	  2014	  har	  förbundet	  bedrivit	  ett	  omfattande	  påverkansarbete. 

Ställningstaganden	  är	  framtagna	  av	  förbundet	  för	  att	  tydliggöra	  vår	  ställning	  i	  frågor	  som	  är	  speciellt	  
viktiga	  för	  våra	  medlemmar.	  Det	  kan	  gälla	  frågor	  där	  vår	  röst	  behöver	  vara	  extra	  tydlig	  i	  samhällsbruset	  
eller	  där	  vi	  behöver	  signalera	  enighet	  i	  frågor	  som	  kan	  uppfattas	  som	  kontroversiella	  bland	  personer	  
med	  diabetes.	  Ställningstagande	  finns	  för; 

      -‐	  Nya	  tekniska	  hjälpmedel 
	   	   	   	   	   	   -‐	  Förskrivning	  av	  insulinpumpar 
      - Kost	  vid	  diabetes	  hos	  vuxna	   	    
	   	   	   	   	   	   -‐	  Körkort	    

  
Stöd	  till	  forskning 
Diabetesförbundet	  stödjer	  forskning	  kring	  diabetessjukdomen	  genom	  Stiftelsen	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  Forskningsfond,	  Diabetesfonden.	  Diabetesfonden	  är	  en	  egen	  fristående	  juridisk	  
person,	  som	  avropar	  administrativa	  tjänster	  från	  Diabetesförbundet.	  Diabetesfonden	  delade	  under	  2014	  
ut	  17	  miljoner	  kr	  i	  forskningsanslag.	  Diabetesfondens	  insamlingsverksamhet	  stöds	  genom	  att	  upplåta	  
annonsering	  i	  tidningen	  Diabetes	  och	  redaktionella	  artiklar	  som	  belyser	  forskningsprojekt	  och	  forskare	  
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som	  erhållit	  anslag.	  Tidningen	  Diabetes	  förmedlar	  även	  forskning	  kring	  diabetessjukdomen	  som	  bedrivs	  i	  
övriga	  världen.	  Insamling	  till	  forskning	  görs	  även	  genom	  specifika	  satsningar	  via	  lokal-‐	  och	  
länsföreningarna	  samt	  genom	  Ung	  Diabetes	  satsning	  ”Livets	  gång”. 

  
Väsentliga	  händelser	  under	  räkenskapsåret	  och	  efter	  dess	  utgång	  

Diabetesförbundet	  har	  under	  verksamhetsåret	  2014	  fortsatt	  sin	  utvecklingssatsning	  på	  en	  centralisering	  
av	  medlemshanteringen.	  Utvecklingssatsningen	  har	  främst	  omfattat	  en	  utveckling	  av	  
medlemshanteringssystemet	  Diab,	  där	  justeringar	  gjorts	  för	  att	  öka	  effektiviteten	  i	  hantering	  av	  
medlemsuppgifter	  och	  underlag	  för	  ekonomiska	  transaktioner	  samt	  rapporteringsmöjligheter	  till	  lokal-‐	  
och	  länsföreningar	  samt	  förbundsstyrelsen.	   	  

Då	  flera	  tjänster	  på	  förbundet	  varit	  vakanta	  under	  verksamhetsåret,	  har	  förbundet	  varit	  i	  behov	  av	  
konsultstöd.	  Konsultstödet	  har	  främst	  använts	  under	  sista	  halvåret	  2014,	  i	  vikariatet	  för	  föräldraledig	  
förbundsdirektör	  och	  den	  vakanta	  ekonomichefstjänsten,	  där	  konsultstöd	  från	  redovisningsbyrån	  Tre	  
Ekonomer	  satts	  in.	  

	   	  
Flerårsöversikt	  (Tkr)	   2014	   2013	   2012	   2011	   2010	  
Verksamhetsintäkter	   16	  650	   21	  434	   18	  294	   14	  803	   19	  063	  
Verksamhetsresultat	   -‐3	  526	   -‐1	  484	   -‐1	  440	   -‐4	  906	   2	  185	  
Årets	  resultat	   -‐1	  240	   2	  048	   825	   -‐5	  590	   2	  774	  
Balansomslutning	   36	  377	   38	  337	   39	  001	   37	  973	   42	  154	  
Soliditet	  (%)	   93	   92	   86	   88	   94	  
Medlemsavgifter	  /	  
verksamhetsintäkter	  (%)	   18	   14	   16	   16	   14	  
Antal	  medlemmar	   22	  209	   22	  959	   23	  661	   23	  798	   25	  000	  
Antal	  anställda	   13	   13	   13	   13	   10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Placeringspolicy	  

Diabetesförbundets	  tillgångar	  är	  fördelade	  på	  två	  externa	  förvaltare,	  Handelsbanken	  och	  Humle	  
kapitalförvaltning.	  Förvaltning	  sker	  genom	  diskretion	  och	  i	  enlighet	  med	  förbundets	  fastställda	  
placeringspolicy	  som	  revideras	  av	  styrelsen	  en	  gång	  per	  år	  eller	  på	  förekommen	  anledning	  och	  då	  efter	  
rekommendation	  av	  styrelsens	  ekonomigrupp.	  Förbundets	  placeringspolicy	  finns	  publicerad	  på	  
diabetes.se.	  Resultatet	  från	  finansiella	  investeringar	  under	  2014	  uppgår	  till	  2	  287	  tkr.	  Liksom	  för	  
föregående	  verksamhetsår	  har	  en	  gynnsam	  börsutveckling	  lett	  till	  god	  avkastning	  på	  förvaltat	  kapital.	  

	  
Medlemmar	  

Förbundets	  medlemmar	  utgör	  grunden	  för	  Diabetesförbundet	  och	  det	  påverkansarbete	  som	  bedrivs.	  
Liksom	  många	  liknande	  medlemsförbund	  och	  organisationer	  med	  liknande	  struktur	  har	  
Diabetesförbundet	  en	  utmaning	  i	  ett	  minskande	  medlemsantal,	  en	  trend	  som	  pågått	  under	  en	  rad	  
verksamhetsår.	  

	   	  
Framtida	  utveckling	  

Diabetesförbundet	  har	  fortsatt	  en	  mycket	  viktig	  funktion	  att	  fylla	  i	  samhället	  som	  gemensam	  
företrädare	  för	  de	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  berörs	  av	  sjukdomen	  diabetes.	  Att	  kämpa	  för	  rätten	  till	  
jämlik	  vård,	  gott	  bemötande	  och	  förbättrade	  livsvillkor	  för	  personer	  med	  diabetes	  är	  det	  uppdrag	  som	  
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medlemmarna	  ger	  förbundet,	  ett	  förtroende	  som	  ständigt	  behöver	  återvinnas.	  

Som	  medlemsorganisation	  har	  förbundet	  emellertid	  en	  stor	  utmaning	  i	  att	  fortsätta	  attrahera	  fler	  
medlemmar	  och	  generera	  intäkter,	  både	  för	  att	  fungera	  som	  stark	  påverkanskraft	  åt	  sina	  medlemmar,	  
men	  också	  för	  att	  kunna	  bedriva	  verksamhet	  och	  utvecklas	  som	  organisation.	  

Ett	  vikande	  medlemsantal	  delar	  Diabetesförbundet	  med	  många	  liknande	  svenska	  organisationer,	  men	  
exempel	  på	  omvända	  trender	  finns.	  Förbundet	  behöver	  därför	  såväl	  inspiration	  och	  lärande	  från	  
organisationer	  med	  växtkraft,	  och	  öppna	  upp	  för	  att	  möta	  dessa	  utmaningar	  med	  mod	  och	  
självförtroende.	   	  

	  
Förvaltning	  

Diabetesförbundets	  riksstämma	  hålls	  vart	  tredje	  år.	  Nästa	  stämma	  hålls	  22-‐24	  maj	  2015.	  Vid	  
riksstämman	  väljs	  förbundsordförande	  och	  övriga	  ledamöter	  till	  styrelsen,	  som	  utgör	  det	  högsta	  
beslutande	  organet	  mellan	  riksstämmorna.	  Under	  2014	  har	  7	  ordinarie	  styrelsemöten	  hållits,	  samt	  
därutöver	  2	  telefonmöten	  och	  1	  per	  capsulam-‐sammanträde.	   	  

Vid	  riksstämman	  väljs	  också	  en	  valberedning,	  en	  auktoriserad	  revisionsfirma	  samt	  två	  förtroendevalda	  
revisorer	  och	  en	  ersättare.	  Inom	  styrelsen	  utses	  ett	  verkställande	  utskott	  bestående	  av	  fyra	  personer,	  
vilka	  också	  utgör	  del	  av	  styrelsen	  för	  Stiftelsen	  Svenska	  Diabetesförbundets	  forskningsfond,	  
Diabetesfonden.	   	  

De	  år	  då	  riksstämma	  inte	  hålls	  genomförs	  istället	  ett	  ordförandemöte	  vid	  ungefär	  samma	  tidpunkt	  under	  
verksamhetsåret.	  

Förbundsstyrelsen	  och	  verkställande	  utskottet	  håller	  sina	  möten	  enligt	  ett	  fastlagt	  så	  kallat	  årshjul	  för	  
att	  verksamheten	  ska	  kunna	  planeras	  och	  följas	  upp	  på	  ett	  kvalitetssäkrat	  sätt.	   	  

Samtliga	  förtroendevalda	  på	  förbundsnivån	  är	  arvoderade	  utifrån	  de	  beslut	  som	  fattas	  av	  riksstämman	  
och,	  beträffande	  Ung	  Diabetes	  råd,	  av	  förbundsstyrelsen.	  De	  fasta	  arvodena	  baseras	  på	  
inkomstbeloppet	  och	  utgår	  enligt	  följande:	  

Uppdrag	   	   	   	   Belopp	   	   Andel	  av	  basbelopp	  
Förbundsordförande	  (deltidsuppdrag)	  	   18	  967	  kr/mån	   	   1/3	  

Ledamöter	  verkställande	  utskottet	   	   34	  140	  kr/år	  	   	   60	  %	  

Övriga	  ledamöter	  i	  styrelsen	   	   19	  915	  kr/år	  	   	   35	  %	  

Förtroendevalda	  revisorer	   	   14	  225	  kr/år	  	   	   25	  %	  

Sammankallande	  i	  valberedningen	   	   8	  129	  kr/år	   	   	   1/7	  

Övriga	  ledamöter	  i	  valberedningen	   	   7	  113	  kr/år	   	   	   1/8	  

Ordförande	  och	  vice	  ordf.	  i	  Ung	  Diabetes	  råd	   34	  140	  kr/år	  	   	   60	  %	  

Övriga	  ledamöter	  i	  Ung	  Diabetes	  råd	   	   14	  255	  kr/år	  	   	   25	  %	  

Samtliga	  förtroendevalda,	  utom	  förbundsordföranden,	  får	  sammanträdesarvode	  med	  600	  kr/dag	  samt	  
har	  rätt	  till	  traktamente	  enligt	  inkomstskattelagens	  skattefria	  nivåer.	  Förlorad	  arbetsförtjänst	  ersätts	  
mot	  intyg,	  medan	  reseersättning	  utgår	  enligt	  fastställda	  riktlinjer	  för	  resor.	  

Förbundsordföranden	  leder	  och	  styr	  verksamheten,	  förbereder	  sammanträden	  och	  deltar	  i	  strategiskt	  
viktiga	  möten	  och	  vid	  annan	  representation.	  Övriga	  ledamöter	  deltar	  i	  verksamheten	  i	  enlighet	  med	  den	  
arbetsfördelning	  som	  finns	  samt	  deltar	  i	  sammanträden	  och	  viss	  representation.	  



Svenska	  Diabetesförbundet	  
Org.nr	  802007-‐6512	  

4	  (15)	  
	   	  

      
 

 

Ung	  Diabetes	  råd	  är	  förbundets	  ungdomsråd,	  som	  organisatoriskt	  är	  en	  del	  av	  förbundet.	  Rådet	  arbetar	  
med	  att	  förbättra	  livskvaliteten	  för	  unga	  med	  diabetes.	  Rådet	  anordnar	  landsomfattande	  aktiviteter	  för	  
åldersgruppen	  15-‐30	  år	  samt	  ger	  information,	  inspiration,	  stöd	  och	  gemenskap	  för	  unga	  med	  diabetes	  
och	  deras	  omgivning.	  Rådet	  arbetar	  också	  med	  lokal	  verksamhet	  genom	  Lokala	  Ung	  Diabetes,	  LUD.	  

Under	  styrelsen	  finns	  också	  ett	  föräldraråd	  som	  bland	  annat	  fungerar	  som	  referensgrupp	  till	  styrelsen	  i	  
frågor	  som	  gäller	  barn	  med	  diabetes	  och	  deras	  föräldrar	  samt	  uppmärksammar	  förbundet	  på	  viktiga	  
frågor	  som	  gäller	  barnens	  och	  familjernas	  situation	  när	  det	  gäller	  vård-‐	  och	  socialpolitiska	  frågor.	  Till	  
ledamöterna	  i	  föräldrarådet	  utgår	  inte	  något	  fast	  arvode,	  men	  ersättning	  i	  övrigt	  som	  för	  andra	  
förtroendevalda.	  

Kontaktuppgifter	  till	  styrelsens	  ledamöter	  finns	  publicerade	  på	  diabetes.se.	  

Löpande	  förvaltning	   	  
Till	  sin	  hjälp	  har	  styrelsen	  ett	  förbundskansli.	  Kansliet	  har	  en	  beredande	  och	  utförande	  roll	  i	  förhållande	  
till	  förbundsstyrelsen.	  

Kansliets	  förbundsdirektör,	  med	  ett	  löpande	  förvaltnings-‐	  och	  personalansvar	  för	  kansliets	  medarbetare,	  
gick	  i	  samband	  med	  semesterledigheten	  2014	  på	  föräldraledighet.	  Tjänsten	  har	  från	  och	  med	  1	  augusti	  
bemannats	  med	  en	  vikarie	  med	  grundanställning	  som	  konsult.	  Denna	  konsult	  har	  tidigare	  utfört	  uppdrag	  
åt	  Diabetesförbundet	  och	  bland	  annat	  fungerat	  som	  projektledare	  för	  förbundets	  70-‐årsjubileum	  under	  
2013,	  samt	  arbetat	  med	  översynen	  av	  styrdokument	  och	  styrmodell	  i	  samband	  med	  
FRII-‐kodrapporteringen	  under	  2014.	  Den	  vikarierande	  förbundsdirektören	  har	  primärt	  fungerat	  som	  
kanslichef,	  medan	  förbundsordföranden	  trätt	  in	  i	  de	  externa	  sammanhangen	  som	  ordinarie	  
förbundsdirektör	  i	  vanliga	  fall	  ingår	  i.	  

Antalet	  anställda	  har	  under	  verksamhetsåret	  2014	  i	  medeltal	  uppgått	  till	  13	  medarbetare.	  
Kontaktuppgifter	  till	  förbundskansliets	  medarbetare	  finns	  publicerade	  på	  diabetes.se.	  

Under	  verksamhetsåret	  2014	  har	  styrelse	  och	  kansli	  arbetat	  med	  att	  införa	  en	  modell	  för	  
verksamhetsstyrning	  som	  inspirerats	  av	  ”Balanced	  scorecard”.	  Det	  innebär	  att	  styrelsen	  och	  kansliet	  
arbetat	  tillsammans,	  framförallt	  under	  verksamhets-‐	  och	  budgetplaneringen	  under	  hösten	  2014,	  för	  att	  
identifiera	  styrperspektiv	  (två	  interna	  och	  två	  externa),	  strategiska	  mål	  och	  aktiviteter	  som	  ska	  kunna	  
planeras,	  genomföras	  och	  följas	  upp	  på	  ett	  transparent	  sätt.	  

Förbundsstyrelsen	  har	  också	  anpassat	  såväl	  styrdokument	  som	  policys	  och	  rutiner	  för	  uppföljning	  till	  
FRII	  ,	  Frivilligorganisationernas	  Insamlingsråd,	  där	  förbundet	  fram	  till	  och	  med	  december	  2014	  var	  
medlem.	  Under	  detta	  anpassningsarbete	  har	  även	  förbundets	  arbets-‐	  och	  delegationsordning	  sett	  över,	  
vilket	  förtydligat	  förbundsstyrelsens	  och	  kansliets	  olika	  roller.	   	  

Medlemskapet	  i	  FRII	  övertogs	  emellertid	  i	  slutet	  av	  verksamhetsåret	  2014	  av	  Diabetesfonden,	  som	  har	  
en	  verksamhet	  som	  är	  bättre	  anpassad	  till	  FRII-‐medlemskapets	  definition.	  

	  
Övrig	  information	  
 
Ekonomi	  
Diabetesförbundets	  intäkter	  består	  främst	  av	  statsbidrag,	  förbunds-‐	  och	  tidningsavgifter,	  
annonsintäkter,	  gåvor/testamenten	  och	  övriga	  bidrag/anslag.	  Statsbidraget	  har	  minskat	  något,	  medan	  
annonsintäkterna	  till	  tidningen	  Diabetes	  minskat	  väsentligt.	  Förbundsavgifterna	  och	  övriga	  
bidrag/anslag,	  är	  i	  stort	  sett	  oförändrade.	  Under	  verksamhetsåret	  2014	  har	  testamenterade	  medel	  
uppgått	  till	  2	  844	  tkr,	  vilket	  är	  en	  minskning	  jämfört	  med	  föregående	  år.	  Testamenterade	  medel	  är	  en	  
viktig	  och	  betydande	  intäktskälla	  för	  förbundet	  samtidigt	  som	  det	  är	  en	  osäker	  intäktskälla.	  
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Fasta	  kostnader	  för	  kansliets	  lokaler	  och	  personal	  utgör	  en	  betydande	  del	  av	  kostnaderna	  för	  förbundet.	  
Ett	  omförhandlat	  och	  förlängt	  lokalavtal	  på	  fyra	  år	  som	  tecknades	  under	  hösten	  2014	  kommer	  att	  leda	  
till	  en	  reducerad	  lokalhyra	  från	  och	  med	  juni	  2015.	  Samtidigt	  möjliggör	  ett	  längre	  avtal	  att	  förbundet	  har	  
möjlighet	  att	  se	  över	  lokalytan	  för	  yteffektiv	  användning	  och	  eventuellt	  också	  avyttring	  av	  delar	  av	  ytan	  
till	  annan	  av	  Vasakronans	  hyresgäster	  med	  lokalmässigt	  närliggande	  verksamhet.	  

	   	  
Förbundets	  resultat	  och	  ställning	  i	  övrigt	  framgår	  av	  efterföljande	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  med	  
tilläggsupplysningar.	  
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Resultaträkning	   Not	   2014-‐01-‐01	  
-‐2014-‐12-‐31	  

2013-‐01-‐01	  
-‐2013-‐12-‐31	   	   	  

	  

 

 
Verksamhetsintäkter	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Medlemsavgifter	   	   	   2	  950	  055	   	   	   3	  017	  780	   	   	  
Gåvor	   2	   4	  029	  463	   	   	   8	  337	  803	   	   	  
Bidrag	   2	   5	  846	  769	   	   	   5	  841	  628	   	   	  
Nettoomsättning	   	   	   1	  920	  080	   	   	   2	  662	  245	   	   	  
Övriga	  intäkter	   	   	   1	  903	  926	   	   	   1	  574	  495	   	   	  
	   	   	   	   16	  650	  293	   	   	   21	  433	  951	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Verksamhetskostnader	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Övriga	  externa	  kostnader	   3,	  4	   -‐10	  813	  486	   	   	   -‐13	  731	  821	   	   	  
Personalkostnader	   5	   -‐9	  320	  520	   	   	   -‐9	  081	  246	   	   	  
Avskrivningar	  av	  materiella	  anläggningstillgångar	   	   	   -‐42	  649	   	   	   -‐105	  343	   	   	  
	   	   	   	   -‐20	  176	  655	   	   	   -‐22	  918	  410	   	   	  
Verksamhetsresultat	   	   	   -‐3	  526	  362	   	   	   -‐1	  484	  459	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultat	  från	  finansiella	  investeringar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Resultat	  från	  övriga	  värdepapper	  och	  fordringar	  som	  är	  
anläggningstillgångar	   6	   2	  325	  465	   	   	   3	  579	  550	   	   	  
Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter	   7	   18	  703	   	   	   18	  245	   	   	  
Räntekostnader	  och	  liknande	  resultatposter	   	   	   -‐3	  644	   	   	   -‐13	  105	   	   	  
Förvaltningskostnader	   	   	   -‐53	  718	   	   	   -‐52	  232	   	   	  
	   	   	   	   2	  286	  806	   	   	   3	  532	  458	   	   	  
Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   	   	   -‐1	  239	  556	   	   	   2	  047	  999	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Årets	  resultat	   	   	   -‐1	  239	  556	   	   	   2	  047	  999	   	   	  
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Balansräkning	   Not	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	  

	  

 

 
TILLGÅNGAR	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Inventarier	   8	   42	  567	   	   	   85	  216	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Finansiella	  anläggningstillgångar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Långfristiga	  värdepappersinnehav	   9	   32	  741	  096	   	   	   31	  481	  321	   	   	  
Summa	  anläggningstillgångar	   	   	   32	  783	  663	   	   	   31	  566	  537	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Omsättningstillgångar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kortfristiga	  fordringar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kundfordringar	   	   	   227	  579	   	   	   120	  590	   	   	  
Övriga	  fordringar	   	   	   662	  002	   	   	   787	  626	   	   	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   10	   1	  493	  823	   	   	   2	  771	  996	   	   	  
	   	   	   	   2	  383	  404	   	   	   3	  680	  212	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kassa	  och	  bank	   	   	   1	  209	  908	   	   	   3	  091	  307	   	   	  
Summa	  omsättningstillgångar	   	   	   3	  593	  312	   	   	   6	  771	  519	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	   	   36	  376	  975	   	   	   38	  338	  056	   	   	  
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Balansräkning	   Not	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	  

	  

 

EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Eget	  kapital	   11	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Balanserat	  kapital	   	   	   33	  302	  398	   	   	   34	  541	  954	   	   	  
Ändamålsbestämda	  medel	   	   	   471	  060	   	   	   567	  760	   	   	  
Summa	  eget	  kapital	   	   	   33	  773	  458	   	   	   35	  109	  714	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kortfristiga	  skulder	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Leverantörsskulder	   	   	   143	  947	   	   	   559	  702	   	   	  
Övriga	  skulder	   	   	   1	  143	  910	   	   	   1	  212	  770	   	   	  
Skuld	  erhållna	  ej	  nyttjade	  bidrag	   12	   20	  730	   	   	   83	  726	   	   	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   13	   1	  294	  930	   	   	   1	  372	  144	   	   	  
Summa	  kortfristiga	  skulder	   	   	   2	  603	  517	   	   	   3	  228	  342	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	   	   36	  376	  975	   	   	   38	  338	  056	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	  
Ställda	  säkerheter	   	   	   	   	   	   	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
För	  egna	  skulder	  och	  avsättningar	   	   	   	   	   	   	  
Hyresgaranti	   738	  000	   738	  000	   	   	  
	   	   738	  000	   738	  000	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ansvarsförbindelser	   	   	   Inga	   Inga	   	   	  
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Tilläggsupplysningar	  
	   	  
Not	  1	  Redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  
	   	  
Allmänna	  upplysningar	  

Diabetesförbundets	  redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  överensstämmer	  med	  årsredovisningslagen,	  
BFNAR	  2012:1	  (K3)	  och	  med	  viss	  vägledning	  från	  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	  organisationen	  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.	  
	   	  
Medlemsavgifter	  

Medlemsavgifter	  omfattar	  inbetalningar	  för	  medlemskap	  i	  Diabetesförbundet.	  Medlemsavgifter	  
redovisas	  och	  intäktsredovisas	  vid	  inbetalning	  från	  medlemmen.	   	  
	   	  
Gåvor	  och	  bidrag	  

En	  transaktion	  i	  vilken	  Diabetesförbundet	  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	  Diabetesförbundet	  uppfyllt	  eller	  kommer	  att	  uppfylla	  vissa	  villkor	  och	  om	  
Diabetesförbundet	  har	  en	  skyldighet	  att	  återbetala	  till	  motparten	  om	  villkoren	  inte	  uppfylls,	  är	  det	  ett	  
erhållet	  bidrag.	  Är	  det	  inget	  bidrag	  är	  det	  en	  gåva.	  
	   	  
Bidrag	  

Diabetesförbundet	  erhåller	  statsbidrag	  och	  lönebidrag	  som	  redovisas	  som	  bidrag.	  Bidrag	  från	  
samarbetsorganisationer	  som	  Bingolotto,	  Humanfonden	  och	  Frimurarna	  redovisas	  som	  gåva.	  
	   	  
Bidrag	  redovisas	  som	  intäkt	  när	  villkoren	  för	  att	  erhålla	  bidraget	  har	  uppfyllts.	  Erhållna	  bidrag	  redovisas	  
som	  skuld	  till	  dess	  villkoren	  för	  att	  erhålla	  bidraget	  uppfylls.	   	  
	   	  
Bidrag	  som	  erhållits	  för	  att	  täcka	  vissa	  kostnader	  redovisas	  samma	  räkenskapsår	  som	  den	  kostnad	  
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bidraget	  är	  avsett	  att	  täcka.	  
	   	  
Erhållna	  bidrag	  värderas	  till	  det	  verkliga	  värdet	  av	  den	  tillgång	  som	  Diabetesförbundet	  fått	  eller	  kommer	  
att	  få.	  
	   	  
Gåvor	  

Gåvor	  redovisas	  som	  huvudregel	  som	  intäkt	  när	  de	  erhålls.	  
	   	  
Gåvor	  värderas	  som	  huvudregel	  till	  verkligt	  värde.	  
	   	  
I	  de	  fall	  organisationen	  lämnat	  en	  ersättning	  för	  att	  erhålla	  gåvan	  minskas	  gåvans	  värde	  med	  
ersättningen.	  
	   	  
Övriga	  intäkter	  

Övriga	  intäkter	  redovisas	  till	  verkligt	  värde	  av	  vad	  förbundet	  erhållit	  eller	  kommer	  att	  erhållas.	  
	   	  
Intäkter	  från	  Diabetesfonden	  för	  andel	  i	  gemensamma	  kostnader	  redovisas	  under	  övriga	  intäkter	  det	  år	  
som	  intäkten	  avser.	  
	   	  
Ersättningar	  till	  anställda	  

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

Materiella	  anläggningstillgångar	  redovisas	  till	  anskaffningsvärde	  minskat	  med	  ackumulerade	  
avskrivningar	  enligt	  plan	  och	  eventuella	  nedskrivningar.	   	  
	   	  
Avskrivning	  sker	  linjärt	  över	  den	  förväntade	  nyttjandeperioden	  med	  hänsyn	  till	  väsentligt	  restvärde.	  
Följande	  avskrivningsprocent	  tillämpas:	  
	   	  
Datorer	   33%	   	   	  
Inventarier	   20%	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

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.	  
	   	  
Kundfordringar	  värderas	  individuellt	  till	  det	  belopp	  som	  beräknas	  inflyta.	  
	   	  
Alla	  tillgångar	  som	  innehas	  för	  riskspridning	  anses	  ingå	  i	  en	  värdepappersportfölj	  och	  betraktas	  därmed	  
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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.	  
	   	  
Samtliga	  leasingavtal	  redovisas	  som	  operationella	  leasingavtal.	  Det	  innebär	  att	  leasingavgiften	  
kostnadsförs	  i	  resultaträkningen	  linjärt	  över	  leasingperioden.	  

	   	   	  
Not	  2	  Gåvor	  och	  bidrag	  
	   	   2014	   2013	   	   	  
Gåvor	  som	  redovisats	  i	  resultaträkningen	   	   	   	   	  	   	  
Allmänheten	   2	  848	  555	   6	  649	  051	   	   	  
Företag	   381	  720	   904	  546	   	   	  
Andra	  organisationer	   200	  000	   200	  000	   	   	  
Externa	  stiftelser	  och	  fonder	   599	  188	   584	  206	   	   	  
	   	   4	  029	  463	   8	  337	  803	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Bidrag	  som	  redovisats	  som	  en	  intäkt	   	   	   	   	  	   	  
Företag	   212	  514	   304	  636	   	   	  
Allmänheten	   0	   0	   	   	  
	   	   212	  514	   304	  636	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Offentliga	  bidrag	   	   	   	   	  	   	  
Radiohjälpen	   79	  255	   0	   	   	  
Statsbidrag	   5	  555	  000	   5	  536	  992	   	   	  
	   	   5	  634	  255	   5	  536	  992	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Not	  3	  Leasing	  

Diabetesförbundet	  leasar	  framför	  allt	  kontorslokaler	  samt	  datorer	  och	  annan	  kontorsutrustning.	  
Kostnadsförda	  leasingavgifter	  uppgår	  till	  1	  288	  637	  kr	  (1	  472	  376	  kr).	  
	   	  
Framtida	  leasingavgifter,	  förfaller	  till	  betalning	  enligt	  följande:	   	   	  
	   2014	   2013	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Inom	  ett	  år	   1	  071	  000	   1	  192	  728	   	   	  
Senare	  än	  ett	  år	  men	  inom	  fem	  år	   3	  325	  000	   596	  364	   	   	  
Senare	  än	  fem	  år	   0	   0	   	   	  
	   	   4	  396	  000	   1	  789	  092	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Avtalet	  om	  lokalhyra	  sträcker	  sig	  till	  2019-‐06-‐30.	  
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Not	  4	  Övriga	  externa	  kostnader	  
	   2014	   2013	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Bidrag	  till	  lokal	  verksamhet	   422	  209	   365	  535	   	   	  
Tryckning,	  distribution	  mm	  för	  tidningen	  mm	   1	  178	  474	   1	  491	  884	   	   	  
Lokalkostnader	   1	  355	  111	   1	  558	  869	   	   	  
Köpta	  tjänster	   1	  154	  886	   2	  423	  638	   	   	  
Riksstämma/ordf	  möte,	  resor,	  kost	  och	  logi	   339	  341	   515	  903	   	   	  
Resekostnader,	  logi	  och	  övrigt	   1	  446	  663	   2	  199	  374	   	   	  
Övriga	  externa	  kostnader	   4	  916	  802	   5	  176	  618	   	   	  
	   	   10	  813	  486	   13	  731	  821	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Not	  5	  Personal	  
	   	   2014	   2013	   	   	  
Medelantalet	  anställda	   	   	   	   	   	   	  
Kvinnor	   8	   8	   	   	  
Män	   5	   5	   	   	  
	   	   13	   13	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Löner	  och	  andra	  ersättningar	   	   	   	   	   	   	  
Ordförande	  och	  förbundsdirektör	   549	  850	   789	  328	   	   	  
Förtroendevalda	   916	  460	   1	  145	  855	   	   	  
Övriga	  anställda	   5	  327	  931	   4	  840	  742	   	   	  
	   	   6	  794	  241	   6	  775	  925	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Sociala	  kostnader	   	   	   	   	   	   	  
Sociala	  kostnader	   2	  085	  204	   2	  079	  985	   	   	  
Pensionskostnader	  ordförande	  och	  förbundsdirektör	   51	  279	   28	  775	   	   	  
Pensionskostnader	  för	  övriga	  anställda	   210	  525	   196	  104	   	   	  
	   	   2	  347	  008	   2	  304	  864	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totala	  löner,	  ersättningar,	  sociala	  kostnader	  och	  
pensionskostnader	   9	  141	  249	   9	  080	  789	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Könsfördelning	  bland	  ledande	  befattningshavare	   	   	   	   	   	   	  
Andel	  kvinnor	  i	  styrelsen	   37	  %	   37	  %	   	   	  
Andel	  män	  i	  styrelsen	   63	  %	   63	  %	   	   	  
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Not	  6	  Resultat	  från	  övriga	  värdepapper	  som	  är	  anläggningstillgång	  
	   	   2014	   2013	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Utdelningar	   1	  028	  729	   666	  544	   	   	  
Realisationsresultat	  vid	  försäljningar	   1	  296	  736	   2	  913	  006	   	   	  
	   	   2	  325	  465	   3	  579	  550	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
Not	  7	  Övriga	  ränteintäkter	  och	  liknande	  resultatposter	  
	   	   2014	   2013	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Räntor	   18	  703	   18	  245	   	   	  
	   	   18	  703	   18	  245	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Not	  8	  Inventarier	  
	   	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ingående	  anskaffningsvärden	   1	  015	  372	   1	  222	  372	   	   	  
Inköp	   0	   44	  000	   	   	  
Försäljningar/utrangeringar	   0	   -‐251	  000	   	   	  
Utgående	  ackumulerade	  anskaffningsvärden	   1	  015	  372	   1	  015	  372	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ingående	  avskrivningar	   -‐930	  156	   -‐1	  075	  813	   	   	  
Försäljningar/utrangeringar	   0	   251	  000	   	   	  
Årets	  avskrivningar	   -‐42	  649	   -‐105	  343	   	   	  
Utgående	  ackumulerade	  avskrivningar	   -‐972	  805	   -‐930	  156	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Utgående	  redovisat	  värde	   42	  567	   85	  216	   	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
Not	  9	  Långfristiga	  värdepappersinnehav	  
	   	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ingående	  anskaffningsvärden	   31	  481	  321	   35	  489	  540	   	   	  
Inköp	   33	  859	  175	   43	  724	  393	   	   	  
Försäljningar	   -‐32	  599	  400	   -‐47	  732	  612	   	   	  
Utgående	  ackumulerade	  anskaffningsvärden	   32	  741	  096	   31	  481	  321	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Utgående	  redovisat	  värde	   32	  741	  096	   31	  481	  321	   	   	  
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Not	  10	  Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	  
	   	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Humanfonden	   1	  198	  375	   1	  126	  576	   	   	  
Övriga	  poster	   295	  448	   209	  420	   	   	  
Vidarefakturerade	  tjänster	  Diabetesfonden	   0	   1	  436	  000	   	   	  
	   	   1	  493	  823	   2	  771	  996	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
Not	  11	  Förändring	  av	  eget	  kapital	  
	   	   Kalmar	   Balanserat	  
	   	   testamentet	   kapital	  
Belopp	  vid	  årets	  ingång	   567	  760	   34	  541	  954	  
Utnyttjande	   -‐96	  700	   	   	  
Årets	  resultat	   	   	   -‐1	  239	  556	  
Belopp	  vid	  årets	  utgång	   471	  060	   33	  302	  398	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	  
Not	  12	  Skuld	  erhållna	  ej	  nyttjade	  bidrag	  
	   	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Radiohjälpen	   20	  730	   83	  726	   	   	  
	   	   20	  730	   83	  726	   	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Not	  13	  Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	  
	   	   2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Upplupna	  personalkostnader	   1	  134	  930	   1	  236	  359	   	   	  
Övriga	  poster	   160	  000	   135	  785	   	   	  
	   	   1	  294	  930	   1	  372	  144	   	   	  
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Verksamhetsberättelse för 
Svenska Diabetesförbundet 
2014 

Låt dig inspireras – populärt informationsmaterial under 2014 
Under 2014 har beställningarna av informationsmaterial från Diabetesförbundet ökat 

ytterligare från föregående verksamhetsår. Nytt material för 2014 är kostbroschyren ”Låt 

dig inspireras! – Vad äter vi som är vuxna och har diabetes”. Broschyren togs fram inför 

Världsdiabetesdagen 14 november och beställdes flitigt via webbutiken. Det gjordes även 

revideringar och uppdateringar av tidigare material så som ”Diabetes – en folksjukdom” 

och ”Fina fötter – förebyggande sjukvård”. 

Totalt lades 984 beställningar mellan 10 oktober och Världsdiabetesdagen 14 november, 

vilket är rekordmånga beställningar jämfört med föregående år. 

På förbundets webbplats, www.diabetes.se hittar besökare information om 

Diabetesförbundet och det arbete som förbundet gör. Besökarna kan även läsa om 

diabetessjukdomen. 

För Diabetesförbundet är sociala medier viktiga och populära kanaler för spridning av 

kunskap och information, men också för att kommunicera med medlemmar och andra 

som är intresserade av att följa verksamheten. Diabetesförbundets Facebooksida följs av 

drygt 3000 personer, en femtioprocentig ökning från föregående verksamhetsår. Även 

Ung Diabetes, förbundets ungdomsråd, har en Facebooksida som följs av drygt 1 500 

personer, också det en tydlig ökning jämfört med föregående verksamhetsår. I tillägg till 

Facebook använder Diabetesförbundet Twitter, främst för kommunikation riktad till 

opinionsbildare och beslutsfattare. Ung Diabetes använder även framgångsrikt Instagram 

för att nå sina medlemmar. 

Viss information har under verksamhetsåret skickats direkt till medlemmarna via e-post, 

en kanal som dock har sin begränsning i att alla medlemmar inte har e-postadress, eller 

inte har uppgivit sin adress till oss. 
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Tidningen Diabetes har under 2014 utkommit med sex nummer i en upplaga av i 

genomsnitt ca 25 000 exemplar. Annonsintäkterna har liksom föregående verksamhetsår 

haft en nedåtgående trend, en utmaning som förbundet behöver möta för att garantera 

tidningens omfattning och spridning på sikt. Antalet redaktionella sidor i tidningen har 

dock varit oförändrat under 2014.  

Intern information i förbundet samlas och sprids via den så kallade förtroendewebben 

som nås genom en inloggningsfunktion på diabetes.se. På förtroendewebben hittar de 

förtroendevalda också alla protokoll från förbundsstyrelsens och verkställande utskottets 

möten samt viktig information, blanketter och resultat av enkäter som genomförts. 

Protokollen från förbundsstyrelse- och verkställande utskottsmöten skickas också till 

föreningarna via e-post.  

Åtta gånger under 2014 har det interna nyhetsbrevet ”Förbundsbladet” skickats till alla 

förtroendevalda och föreningar i organisationen. Ofta hänvisas mottagarna till mer 

information som finns att hämta på förtroendewebben.  

Diabetesförbundets intressepolitiska påverkansarbete 
Nedan ges exempel på intressepolitiska områden och frågor som förbundet deltagit i och 

arbetat med under verksamhetsåret 2014: 

 Frågan om att tekniska hjälpmedel, t ex insulinpump och system för kontinuerlig 

blodglukosmätning fortsatt kan anses som förbrukningsartiklar och därmed ingå i 

den statliga läkemedelsförmånen. För att så långt möjligt säkerställa en jämlik 

tillgång över hela landet 

 Körsimulator som alternativt bedömningsunderlag vid ifrågasatt körkort på grund 

av synfältsinskränkning, tillsammans med Glaukomförbundet och 

Strokeförbundet 

 Nationella programrådet för diabetes har arbetat med implementering av de 

framtagna kunskapsunderlagen, behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial 

och vårdprogram äldre med diabetes. Utifrån vårdprogrammet har en 

webbaserad utbildning för omsorgspersonal tagits fram.    

 Inom regeringens strategi för kroniska sjukdomar, har projektet ”En 

välfungerande primärvård för personer med kronisk sjukdom” startats i 

samarbete med Handikappförbunden. Arbetsgruppen utgörs av 

Reumatikerförbundet, Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung och 

Diabetesförbundet. 
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 Socialstyrelsens revidering av Nationella riktlinjer för Diabetesvården;Förbundet 

har lämnat remissvar, deltagit i en hearing och lämnat en konsekvensbeskrivning.  

 Förbundet har under året arbetat med ytterligare försäkringslösningar för 

medlemmarna i form av en unik BoKvarförsäkring 

Under Almedalsveckan har förbundsordföranden tillsammans med representanter för 

Ung Diabetes och förbundskansliet deltagit i flera seminarier, samtal och aktiviteter. Ett 

flertal uttalanden och debattartiklar har publicerats i tidningar och ordföranden har även 

deltagit i nyhetsinslag i radio och tv. 

Under 2014 har förbundsordföranden fungerat som ledamot i Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets insynsråd, utsedd av regeringen.  

Under våren har Diabetesförbundet tillsammans med Astra Zeneca genomfört 

enkätundersökningen ”Att leva med typ 2-diabetes” i sex län. Svarsfrekvensen slutade på 

hela 60 % vilket är en otroligt bra svarsfrekvens. Resultatet från undersökningen 

uppmärksammades i press, radio och TV. 

Ung Diabetes råd (UD)        
Ung Diabetes är den del av Svenska Diabetesförbundet som jobbar för de som har 

diabetes och är mellan 15 och 30 år. Ung Diabetes fem huvudmålsättningar är att; stödja 

våra medlemmar, vara en stark röst för dessa utåt i samhället, sprida kunskap och 

information om diabetes, arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i 

diabetesfrågan samt uppmärksamma diabetessituationen i världen. 

Under verksamhetsåret 2014 har Ung Diabetes råd arbetat för att göra vardagen lättare 

för unga med diabetes genom att:  

 Skapa mötesplatser både virtuellt och i verkliga livet  

 Vara en röst för personer med diabetes i samhället  

 Sprida kunskap och information om diabetes  

 Arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i diabetesfrågan 

 Uppmärksamma diabetessituationen i världen  

 Fungera som ett råd till förbundet  

 Vara ett stöd till lokalföreningarna  

 Samarbeta med sjukvården 

Ung Diabetes råd har under verksamhetsåret 2014 bestått av 8 ledamöter. Jenny 

Pettersson satt som ordförande fram till februari 2014, därefter tog Cajsa Lindberg över 
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ordförandeskapet. Linda Barknertz var vice ordförande fram till april 2014 då Camilla 

Schieche ersatte henne i den rollen. 

Varje rådsmedlem har ett specifikt arbetsområde, såsom exempelvis läger och aktiviteter, 

sociala medier, kontakten med sjukvården och så vidare.  

Genom LUD (Lokala Ung Diabetes) gör vi det möjligt att påverka och åstadkomma 

förändringar på lokal nivå (exempelvis tillsammans med lokalföreningarna). För 

närvarande finns femton aktiva LUD:are vilket är en ökning med tre personer sedan 

föregående år. Under 2014 utvärderade rådet arbetet med LUD, dels tillsammans med 

LUD:arna själva och dels med lokal- och länsföreningarna. Under hösten påbörjades även 

arbetet med den utbildningshelg vi planerar i april för nuvarande och blivande LUD:are. 

Under 2014 genomförde Ung Diabetes tre uppskattade aktiviteter: ett ungdomsläger för 

medlemmar i åldern 15-20 år, en vandringaktivitet för medlemmar i åldern 20-30 år och 

en bootcampaktivitet för medlemmar mellan 18 och 30 år. Totalt fick ca 35 unga personer 

chansen att träffa nya människor och pröva på utmaningar som första hjälpen, paddling, 

vandring, olika samarbetsövningar och mycket annat.  

Ung Diabetes håller även lokalföreningarna kontinuerligt uppdaterade om vad som görs 

via utskick och nyhetsbrev samt har deltagit i regionkonferenser och ordförandemöte för 

att informera om och uppmärksamma ungas engagemang i verksamheten. Ett projekt 

som bedrivs tillsammans med lokalföreningarna är Livets Gång. Projektetsyftar till att 

sprida kunskap om diabetes och Diabetesförbundet i hela Sverige och samtidigt samla in 

pengar till Diabetesfonden och IDF:s Life for a Child. Under 2014 anordnades Livets Gång 

av 18 lokalföreningar över hela Sverige och totalt samlades 22 455 kr in till 

Diabetesfonden och Life for a Child.  Summan dubblerades av Diabetesförbundet. 

Under 2014 har Ung Diabetes fortsatt att marknadsföra email-tjänsten Diabeteskompis 

dit man kan maila frågor som rör allt som har med livet med diabetes att göra, men som 

man av någon anledning inte vill fråga sitt eget diabetesteam. Frågorna besvaras av 

Diabetesförbundets eget team bestående av personer som arbetar professionellt inom 

vårdsektorn, bland annat dietister och kuratorer. 

Ung Diabetes har under 2014 engagerat sig internationellt bland annat genom att delta i 

olika ungdomsläger och möten, exempelvis IDF:s års- och medlemsmöte samt det 

nordiska mötet då också en arbetsgrupp bildades med syfte att framöver arrangera ett 

gemensamt nordiskt läger. 
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Föräldrarådet 
Diabetes typ 1 finns i alla åldrar och antalet personer som får diagnosen har ökat. Det 

ställs allt högre krav på föräldrar i och med den ökade egenvård som krävs för att barn 

med diabetes ska kunna vara friska så länge som möjligt. Det krävs också mycket kraft och 

energi för att barnet ska få den vård det behöver i skola och omsorg, samt för att 

motverka fördomar som möter barnet i samhället. Svenska Diabetesförbundet har 

uppmärksammat detta och dragit slutsatsen att ökade insatser behövs för att förbättra 

situationen för barn med diabetes och deras familjer. De som har mest kunskap om detta 

är föräldrarna och de är därför en viktig resurs i förbundets påverkansarbete mot olika 

myndigheter. 

Föräldrarådets uppgifter är: 

 att fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i frågor som gäller barn 

med diabetes och deras närstående 

 att uppmärksamma förbundet om viktiga frågor som gäller barnens och 

familjernas situation, både när det gäller vård- och socialpolitiska frågor 

 att föra vidare erfarenheter av arbete med familjer med diabetes 

 att tillsammans med förbundet kunna representera i olika sammanhang där 

frågor som är viktiga för barn med diabetes och deras närstående berörs 

Rådet har under verksamhetsåret 2014 bestått av åtta personer, från olika delar av 

landet. Föräldrarådet har haft två träffar under 2014 där olika frågor har diskuterats 

såsom enkäten ”Barn i skolan”, vårdbidrag, SPSMs utbildningsdag den 23 september 

2015, Nationella barndiabetesregistret, DIABKIDS och förslag till hemsida för 

föräldrarådet.  

Betydande samarbeten 
Diabetesförbundet är medlem i Handikappförbunden. Förbundet samarbetar både med 

Handikappförbundets centrala organisation och enskilda andra handikappförbund i 

specifika frågor och nätverk såsom:  

 Nätverk för Barn, familj och skola  

 Nätverk jämlik Hälso- och sjukvård  

 Europaforum 

Diabetesförbundet samarbetar också med läkemedelsindustrin. Ett exempel på detta var 

den undersökning kring utbildning för personer med typ 2-diabetes som genomfördes 

under våren 2014 tillsammans med Astra Zeneca, ett samarbete med stor 
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genomslagskraft i bland annat massmedia. I de fall samarbeten med industrin äger rum 

regleras dessa i avtal och följer förbundets policy för sådana samarbeten. 

Samarbetsavtalen skrivs dessutom med Läkemedelsindustriföretagens etiska regelverk 

som grund.  

Förbundet har ett nära samarbete med diabetesorganisationerna i de övriga nordiska 

länderna. Under våren 2014 genomfördes ”Nordiskt Forum” under Svenska 

Diabetesförbundets ledning, ett möte där deltagare från alla nordiska organisationerna 

medverkade och delade viktiga erfarenheter kring gemensamma utmaningar under flera 

dagar. För första gången fick också en del av personalen medverka för att utbyta idéer. 

Samarbetet har sin grund i Diabetesförbundets medlemskap i Internationella 

Diabetesfederationen, IDF. IDF bedriver idag ett aktivt påverkans- och kompetenshöjande 

arbete, som förbundet löpande tar del av och använder.   

Diabetesförbundet har också ett nära samarbete med professionen genom Nationella 

Diabetesteamet (NDT). Under 2014 har förbundet i samarbete med NDT tagit fram den så 

kallade Blå boken, en formatmässigt lätthanterlig skrift, som beskriver sjukdomen 

diabetes och de områden som behöver förbättras för att vården av de som har 

sjukdomen ska bli bra. Boken delades ut under Almedalsveckan, används av föreningarna 

i deras arbete och skickades tillsammans med en julhälsning till ca 600 politiker i 

december 2014. 

Förbundet deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Nationella Plattform för 

jämlik hälsa och vård, ett samarbete med myndigheter och organisationer. Syftet med 

plattformen är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda 

skillnader i hälsa, bemötande och tillgång på vård. Förbundet deltar i FASS referensgrupp 

som representant för patientorganisationen. 

Nationella programrådet Diabetes, NPR 

Förbundet delar i Nationella programrådet för diabetes vid SKL som har etablerats 

tillsammans landsting och regioner. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad 

diabetesvård. Syftet är att flera personer med diabetes får tillgång till bästa möjliga vård 

oavsett var i landet man är bosatt.  
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Nationella Diabetesregistret NDR 

Diabetesförbundet samarbetar och stödjer registret vars syfte är att utveckla och säkra 

diabetesvårdens kvalitet. Förbundsordföranden ingår i NDR:s styrgrupp. Till följd av 

förbundets påtryckning har under 2014 den så kallade ”Knappen” lanserats, som innebär 

att resultaten redovisas öppet och fortlöpande på NDR:s hemsida. NDR är ett ledande 

nationellt kvalitetsregister och pedagogiskt förbättringsverktyg att använda i den 

fortlöpande kvalitetsprocessen vid olika vårdenheter. 

Projekt 

Under verksamhetsåret har projektet “En väl fungerande primärvård för personer med 

kroniska sjukdomar” påbörjats. Projektet har bemannats med vårdpolitiska utredare från 

Diabetesförbundets kansli. Målet med projektet är att ur patientperspektiv, och i 

samarbete med Handikappförbunden, klargöra vilka faktorer som gör att en vårdcentral 

fungerar optimalt, initiera kompetens- och kunskapsutveckling i samverkan mellan 

patienter och personal och hitta former för hur utbildningen kan spridas över landet. 

Syftet är att bästa möjliga vård ska erbjudas och att förmedla faktorer som gör att en 

vårdcentral fungerar optimalt. Målet är att skapa en modell för hur en 

patientorganisation tillsammans med personalgrupper inom primärvården kan ta fram 

kriterier för bästa möjliga vård vid vårdcentraler och för personer med kroniska 

sjukdomar. Projektet kommer att fortlöpa under 2015 - 2016. 

Ny uppföljning av enkätundersökningen angående skolsituationen för barn och ungdomar 

med diabetes, Diabetes i skolan - DIS 2, har påbörjats. Uppdraget är i samarbete med 

Nationella Diabetesteamet. En projektgrupp är tillsatt för att göra undersökningen. 

Arbetet är igång och kommer att vara klart under 2015. Undersökningen kommer att 

redovisas i en rapport.   

Medlemmarna – grunden för verksamheten 
Förbundets medlemmar utgör grunden för Diabetesförbundet och det påverkansarbete 

som bedrivs. Liksom många liknande medlemsförbund och organisationer med liknande 

struktur har Diabetesförbundet en utmaning i ett minskande medlemsantal, en trend som 

pågått under en rad verksamhetsår. 

Diabetesförbundet bestod under verksamhetsåret 2014 av 94 lokalföreningar och 18 

länsföreningar. Två av lokalföreningarna fungerar även som länsföreningar. Under 2014 

har en förening lagts ner. Under året har Diabetesföreningen i Landskrona m.o. åter 

anslutit sig till förbundet. Vid årsskiftet 2014-15 hade Diabetesförbundet 22 209 

medlemmar, vilket är en minskning med 750 medlemmar jämfört med föregående 
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verksamhetsår. Antalet nytecknade medlemmar var under året 1 923, vilket är positivt. 

Den nedåtgående trenden kommer aktivt att behöva bemötas för att förbundet fortsatt 

ska fungera som en stark samhällsröst i diabetesfrågor och upprätthålla verksamheten 

på sikt. 

Liksom under föregående verksamhetsår har det visionära budskapet ”Gör det lättare att 

leva med diabetes” använts för att rekrytera och behålla medlemmar. Nyframtagna så 

kallade ”beach-flaggor” med förbundets nya grafiska profil har producerats och 

distribuerats för att ge läns- och lokalföreningarna en fysisk tydlighet i sina 

rekryteringssatsningar. 

Diabetesförbundets medlemserbjudande 

I medlemsavgiften ingår möjligheten att delta i de aktiviteter som lokal- och 

länsföreningarna anordnar, råd och hjälp från förbundskansliet, möjligheten att söka 

medel från förbundets medlemsfonder samt att teckna försäkringar som förhandlats fram 

av förbundet. 

Tidningen Diabetes har utkommit med sex nummer under 2014. Prenumeration på 

tidningen Diabetes är frivillig, vilket innebär att inte alla som är medlemmar väljer att få 

tidningen. Merparten av medlemmarna väljer dock att prenumerera på tidningen. Liksom 

föregående verksamhetsår har intäkterna från annonser varit vikande. 

Förbundets framförhandlade försäkringslösning tillsammans med AON – den så kallade 

BoKvarförsäkringen, har fallit väl ut. Många medlemmar har under 2014 valt att teckna 

försäkringslösningen, som nu också sprids till övriga systerförbund i Skandinavien.  

Diabetesförbundet lämnar anslag till lägerverksamhet för barn med diabetes som bedrivs 

av lokal- och länsföreningar, en verksamhet som delvis också stöds av Stiftelsen Frimurare 

Barnhuset i Stockholm. Under 2014 lämnades anslag till sammanlagt 18 läger i 9 län. 397 

antal barn fick möjlighet att vistas på läger under sammanlagt 83 dagar. 

Förbundskansliet samordnar också ansökningar om medel för lokalföreningarnas 

lägerverksamhet från Radiohjälpsfonden och Victoriafonden. Under 2014 uppgick stödet 

för lägerverksamheten från dessa fonder till 367 930 kr fördelade på 15 ansökningar. 

Bidragen har använts till ersättning för lägerledare, sjukvårdspersonal och föreläsare. 

Förbundet har också, via flera av de enskilda medlemsstiftelserna som är knutna till 

förbundet, kunnat lämna stöd till enskilda medlemmar som ansökt om medel till exempel 

för deltagande i läger och konferenser, semestervistelser, eller till julgåvor och akuta 

hjälpbehov. Sammanlagt har medlemfonderna under 2014 delat ut 223 916 kronor till 

163 destinatärer. 
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Anmälan om övriga stiftelser 1 

 2 

 3 

Samförvaltning 4 

Sedan 2012 har kapitalet i Diabetesförbundets övriga stiftelser samförvaltats hos 5 
Humle Kapitalförvaltning AB. Det betyder att stiftelsernas samlade kapital är ge-6 
mensamt placerat, i syfte att få högre avkastning och lägre förvaltningskostna-7 
der. Bokföring, årsredovisning och revision sker fortfarande separat för 8 
respektive stiftelse. Stiftelsernas värde bestäms genom en fördelningsnyckel som 9 
anger stiftelsens andel av det samlade kapitalet i procent.  10 
 11 
Vid ingången av 2012 var det samlade bokförda värdet 6 970 407 kr, vilket också 12 
motsvarade marknadsvärdet. Vid utgången av 2014 uppgår det bokförda värdet 13 
till 8 899 665 kr. Marknadsvärdet på stiftelsernas samlade kapital var vid samma 14 
tidpunkt 9 876 606 kr. 15 
 16 

Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2, 802404-9200 17 

 18 
Allmänt 19 
Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 bildades 1987 efter Kammarkollegiets beslut om 20 
permutation av bestämmelser i Bror Lindahls testamente. Beslutet innebar att en 21 
fastighet i Vellinge kommun som Svenska Diabetesförbundet erhållit i testamen-22 
tarisk gåva att använda för rekreation och semestervistelse för medlemmarna 23 
fick säljas. Genom köpeskillingen bildades stiftelsen. Stadgar antogs i december 24 
1989. 25 
 26 
Verksamhet 27 
Stiftelsens ändamål är att utdela enskilda bidrag för finansiering av rekreation 28 
och semestervistelse för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet. 29 
 30 
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stif-31 
telsens ändamål. 32 
 33 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid 34 
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 35 
 36 



 

Sida 2 av 12 

 

Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 1 
förbundets verkställande utskott. 2 
 3 
Främjande av ändamålet 4 
Sedan stiftelsen under flera år inte delat ut några anslag, kunde år 2013 anslag 5 
lysas ut om 20 000 kr medan anslag om 15 000 kr lystes ut år 2014. Utlysning 6 
skedde genom annons i tidningen Diabetes och genom information på Diabetes-7 
förbundets hemsida. 2014 ansökte 88 personer om anslag på sammanlagt 8 
718 037 kr. Av de sökande uppfyllde fyra inte medlemskravet, medan sex ansök-9 
ningar låg utanför stiftelsens ändamål. Sex sökanden beviljades anslag på mellan 10 
1 500 kr och 4 000 kr. 11 
 12 
2013 ansökte 15 personer om anslag på sammanlagt 125 264 kr. Fem sökanden 13 
beviljades anslag på mellan 1 000 kr och 5 000 kr.  14 
 15 
Flerårsöversikt (kr) 16 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 14034 12187 9663 892 111 184 
Förmögenhet 368514 322684 296538 274880 245939 245703 
Eget kapital 331965 302750 293563 274880 245939 245703 
Disp. kapital 86333 73340 54081 47983 -14458 -10494 
Förvaltn.resultat 8434 8269 6775 -4558 -3964 -3776 
Årets resultat 30166 42704 19245 28942 236 19024 
Beslutade bidrag 15000 20000 0 0 0 0 
Destinatärer 6 5 0 0 0 0 
 17 
 18 

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond, 802012-2431 19 

 20 
Allmänt 21 
Vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma 1958 beslutades att en särskild stif-22 
telse skulle bildas för förbundets hjälpfond. För stiftelsen antogs stadgar samt 23 
överfördes medlen från ”hjälpfonden”. Nu gällande stadgar antogs i december 24 
1979. 25 
 26 
Verksamhet 27 
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till 28 
medlemmar av Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar i den utsträckning 29 
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andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands. Hjälpbehovet ska ha 1 
anknytning till vården av sjukdomen eller till diabetiska senkomplikationer. Av 2 
beslutet att anta stadgan framgår att ändamålsparagrafen ska tolkas så att även 3 
sociala aspekter ska ligga till grund för beslut om tilldelning av medel. 4 
 5 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid 6 
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 7 
 8 
Stiftelsen har under 2012, efter tolkning av stadgan, ändrat redovisningen så att 9 
hela kapitalet är tillgängligt för utdelning av anslag. Medel kan tillföras genom 10 
bl.a. insamlingar, donationer, gåvor och anslag. Några insatser för detta har inte 11 
gjorts under året. 12 
 13 
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 14 
förbundets verkställande utskott. 15 
 16 
Främjande av ändamålet 17 
Sedan stiftelsen under flera år inte delat ut några anslag, togs i juni 2013 beslut 18 
om att dela ut maximalt 20 000 kr t.o.m. den 30 maj 2014 efter ett löpande an-19 
sökningsförfarande. Därefter har beslutsorganet beslutat att inte fastställa ett 20 
visst utdelningsbelopp, utan istället tillämpas ett löpande ansökningsförfarande 21 
där verkställande utskottet vid sina ordinarie sammanträden ska ta ställning till 22 
inkomna ansökningar. Utlysning sker genom annons i tidningen Diabetes och ge-23 
nom information på Diabetesförbundets hemsida.  24 
 25 
Under 2013 beslutade stiftelsen om anslag vid ett tillfälle, avseende ansökningar 26 
inkomna t.o.m. november 2013. 13 personer ansökte om anslag på sammanlagt 27 
81 700 kr. Två sökande uppfyllde inte medlemsvillkoret. Nio sökande beviljades 28 
anslag på mellan 500 kr och 1 000 kr vardera, sammanlagt 8 300 kr. Under våren 29 
2014 beslutades om utdelning av resterande 11 700 kr.  30 
 31 
Stiftelsen har beslutat om anslag vid två tillfällen under 2014. 48 personer har 32 
ansökt om anslag på sammanlagt 257 869 kr. Av de sökande uppfyllde åtta inte 33 
medlemskravet, medan två ansökningar avslogs med hänvisning till att sökan-34 
dena beviljats anslag från andra medlemsfonder. 38 sökanden beviljades anslag 35 
på mellan 403 kr och 1 300 kr vardera, sammanlagt 23 400 kr. Beslutsorganet har 36 
under året diskuterat ändrade principer för beviljande av anslag, som kommer 37 
att tillämpas fr.o.m. 2015. 38 
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 1 
Flerårsöversikt (kr) 2 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 8095 7548 5851 1113 214 225 
Förmögenhet 199561 204081 177762 164472 151859 152795 
Eget kapital 178479 191734 177762 164472 151859 152795 
Disp. kapital 178479 191734 177762 27176 -2187 849 
Förvaltn.resultat 4980 4945 4103 -4137 -3036 -2900 
Årets resultat 17515 26574 11653 12613 -936 8500 
Beslutade bidrag 23400 8300 0 0 0 0 
Destinatärer 38 9 0 0 0 0 
 3 
 4 

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond, 802407-9942 5 

 6 
Allmänt 7 
Stiftelsen bildades 1967 efter en testamentarisk gåva från direktören Oscar Lin-8 
der, Stockholm. Stadgar antogs i november 1996. 9 
 10 
Verksamhet 11 
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp i anslutning till julen till pens-12 
ionerade medlemmar i Svenska Diabetesförbundet. 13 
 14 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid 15 
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 16 
 17 
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 18 
förbundets verkställande utskott. 19 
 20 
Främjande av ändamålet 21 
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2012-2014 utlyst anslag om 40 000 kr, 22 
15 000 kr och 30 000 kr. Utlysning har skett genom annons i tidningen Diabetes 23 
och genom information på Diabetesförbundets hemsida.  24 
 25 
Under 2012 ansökte 72 personer om anslag på sammanlagt 179 400 kr. Samtliga 26 
sökande uppfyllde medlemsvillkoret. 72 sökande beviljades anslag på mellan 555 27 
kr och 595 kr. 28 
 29 
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2013 uppgick antalet ansökningar till 63 och den totala summan till 163 274 kr. 1 
Fem av de sökande uppfyllde inte medlemsvillkoret. Övriga 58 beviljades anslag 2 
på vardera cirka 260 kr. 3 
 4 
Under 2014 ansökte 65 personer om anslag på sammanlagt 140 520 kr. Av de 5 
sökande uppfyllde inte fem medlems-/pensionärsvillkoret, medan en ansökan 6 
avslogs med hänvisning till att den var ofullständig. 59 sökanden beviljades an-7 
slag på mellan 508 kr och 536 kr. Beslutsorganet har under året diskuterat änd-8 
rade principer för beviljande av anslag, som kommer att tillämpas fr.o.m. 2015. 9 
 10 
Flerårsöversikt (kr) 11 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 34905 30073 22719 19296 18227 15361 
Förmögenhet 916049 830499 696522 691275 659990 728287 
Eget kapital 825141 781308 690202 691276 659990 728287 
Disp. kapital 143144 104139 22367 46437 -12912 99252 
Förvaltn.resultat 20873 20297 15930 13221 9761 11811 
Årets resultat 74926 105269 45247 41285 30654 94756 
Beslutade bidrag 30000 15000 40000 10000 98950 0 
Destinatärer 59 58 72 20 59 0 
 12 
 13 

Stiftelsen Bertil Dahléns Minnesfond, 802477-5598 14 

 15 
Allmänt 16 
Stiftelsen bildades 1985 då Svenska Diabetesförbundet, genom avtal med de ef-17 
terlevande till förbundsordföranden Bertil Dahlén som avlidit, åtog sig att för-18 
valta en upprättad minnesfond. Stadgar antogs i december 1997. 19 
 20 
Verksamhet 21 
Stiftelsens ändamål är att möjliggöra för ungdomar med egen diabetes typ 1 att 22 
erhålla stipendier för resor inom och utom landet för att på utbildningar, kon-23 
gresser m.m. förkovra sig i diabetes. 24 
 25 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas stipendium gäller att sökanden 26 
vid ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 27 
 28 
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Stiftelsen har under 2012, efter tolkning av stadgan, ändrat redovisningen så att 1 
hela kapitalet är tillgängligt för utdelning av stipendier. På grund av det ringa ka-2 
pitalet har styrelsen under 2014 diskuterat stiftelsens framtid, och då funnit att 3 
kapitalet bör förbrukas för ändamålet och att stiftelsen därefter ska upphöra. 4 
 5 
Styrelsen för stiftelsen utgörs av samma ledamöter som ingår i Svenska Diabetes-6 
förbundets verkställande utskott. Styrelsen har under åren 2012-2014 hållit två, 7 
två respektive tre sammanträden. 8 
 9 
Främjande av ändamålet 10 
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2012-2014 utlyst stipendier om 5 150 kr, 11 
20 000 kr respektive 20 000 kr. Utlysning har skett genom annons i tidningen Di-12 
abetes och genom information på Diabetesförbundets hemsida.  13 
 14 
Under 2012 ansökte två personer om stipendier på sammanlagt 7 700 kr. Båda 15 
sökandena uppfyllde medlemsvillkoret och beviljades 3 650 kr samt 1500 kr.  16 
 17 
2013 uppgick antalet ansökningar till fem och den totala summan till 20 500 kr. 18 
Samtliga sökande beviljades stipendier på mellan 2 000 kr och 7 000 kr vardera. 19 
 20 
Under 2014 ansökte sju personer om stipendier på sammanlagt 49 339 kr. Samt-21 
liga sökande uppfyllde medlemsvillkoret, men två var över 25 år och beviljades 22 
därför inte stipendier. Övriga fem sökande beviljades stipendier på mellan 2 814 23 
kr och 4 831 kr. 24 
 25 
Flerårsöversikt (kr) 26 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 1264 1754 1952 658 130 146 
Förmögenhet 33194 29153 55419 56681 64171 79141 
Eget kapital 29902 26284 59288 56681 64171 79141 
Disp. kapital 29902 26284 59288 32089 24079 40099 
Förvaltn.resultat 578 1019 1369 -4342 -3620 -2979 
Årets resultat 2535 5975 3887 11158 -2570 2721 
Beslutade bidrag 20000 20000 5150 18648 12400 0 
Destinatärer 5 5 2 4 3 0 
 27 

 28 

 29 
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Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond, 802408-3803 1 

 2 
Allmänt 3 
Stiftelsen bildades 1998 efter en testamentarisk gåva från Ingrid Johannesson 4 
från Uppsala, som avlidit året innan. Ingrid Johannesson bodde tillsammans med 5 
sin bror Ebbe Johannesson, som avled två veckor före henne. Han hade inte skri-6 
vit något eget testamente, men Kammarkollegiet beslutade i december 1999 att 7 
för Allmänna Arvsfondens räkning avstå halva arvet efter Ebbe Johannesson till 8 
förmån för den bildade stiftelsen.  9 
 10 
Verksamhet 11 
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag med inriktning på rehabilitering av 12 
svenska barn med diabetes, så att de kan ha lite roligt.  13 
 14 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid 15 
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 16 
 17 
Stiftelsen har under 2012, efter tolkning av stadgan, ändrat redovisningen så att 18 
hela kapitalet är tillgängligt för utdelning av anslag. 19 
 20 
Styrelsen för stiftelsen utgörs av samma ledamöter som ingår i Svenska Diabetes-21 
förbundets styrelse. Styrelsen har under åren 2012-2014 hållit fyra, två respek-22 
tive två sammanträden. 23 
 24 
Främjande av ändamålet 25 
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2012-2014 utlyst anslag om 80 000 kr. Ut-26 
lysning har skett genom annons i tidningen Diabetes och genom information på 27 
Diabetesförbundets hemsida.  28 
 29 
Under 2012 ansökte 34 personer om anslag på sammanlagt 117 011 kr. Samtliga 30 
sökande uppfyllde medlemsvillkoret, däremot avslogs två ansökningar med hän-31 
visning till att sökandena inte var barn. 32 sökande beviljades anslag på mellan 32 
600 kr och 3 650 kr.  33 
 34 
2013 uppgick antalet ansökningar till 44 och den totala summan till 248 378 kr. 35 
Tre sökande uppfyllde inte medlemsvillkoret. Övriga 41 sökande beviljades an-36 
slag på mellan 450 kr och 3 000 kr.  37 
 38 
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Under 2014 ansökte 47 personer om anslag på sammanlagt 307 365 kr. Samtliga 1 
sökande uppfyllde medlemsvillkoret, men en ansökan avslogs då ansökan var 2 
från en närstående till barn som själva sökt och beviljats bidrag. Övriga 46 sö-3 
kande beviljades anslag på mellan 1 100 kr och 1 745 kr. 4 
 5 
Flerårsöversikt (kr) 6 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 67501 58894 46150 68187 54477 45820 
Förmög. 1769220 1576786 1420156 1408243 1367556 1370089 
Eget kapital 1593422 1480452 1402057 1408243 1367556 1370089 
Disp. kapital 1593422 1480452 1402057 129477 67642 105615 
Förvaltn.res. 41326 40724 32359 62737 41565 41870 
Årets res. 145854 207132 91913 95647 88765 199507 
Besl. bidrag 80000 80000 80000 54960 91298 0 
Destinatärer 46 41 32 43 29 0 
 7 

 8 

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom, 9 

815201-1576 10 

 11 
Allmänt 12 
Stiftelsen bildades 1989 efter en testamentarisk gåva från Karin Pettersson, Pi-13 
teå, uppgående till cirka 400 000 kr. Stadgar antogs i december 1989. 14 
 15 
Verksamhet 16 
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut avkastningen av kapitalet som stipen-17 
dier till ungdomar med diabetes som utövar någon form av idrott. Stipendierna 18 
ska användas till resor och träningsläger.  19 
 20 
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas stipendium gäller att sökanden 21 
vid ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år. 22 
 23 
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 24 
förbundsstyrelsen. Beslut om utdelning av stipendier fattas av en särskild stipen-25 
dienämnd som består av ledamöterna i förbundets verkställande utskott, en re-26 
presentant för läkarkåren verksam inom behandling av barn- och 27 
ungdomsdiabetes samt en representant för idrottsrörelsen. 28 
 29 
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Främjande av ändamålet 1 
Stiftelsen beslutade under 2013 att för första gången på flera år utlysa stipendier 2 
om 30 000 kr. Utlysning skedde genom annons i tidningen Diabetes och genom 3 
information på Diabetesförbundets hemsida. På grund av stadgans reglering om 4 
när utdelning ska ske fattades dock beslut om utdelning till stipendiater först i 5 
april 2014 och vilka som tilldelats stipendium offentliggjordes i samband med 6 
ordförandemötet i maj 2014.  Under 2014 har stiftelsen beslutat att utlysa sti-7 
pendier om 30 000 kr, som på motsvarande sätt kommer att delas ut under 8 
2015. 9 
 10 
Den särskilda stipendienämnden har sammanträtt en gång under 2014 och har 11 
då fastställt kriterier för bedömning av ansökningar. Avseende 2013-års utlysning 12 
ansökte 17 personer om stipendier. Nämndens förslag att dela ut tre stipendier á 13 
5 000 kr och fem stipendier á 3 000 kr fastställdes av förbundsstyrelsen. Stipen-14 
dierna omnämndes i tidningen Diabetes nr 3/2014. 15 
 16 
Flerårsöversikt (kr) 17 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 25103 21911 16195 2846 266 491 
Förmögenhet 659155 616258 496314 464060 431914 430473 
Eget kapital 593780 580418 492000 464060 431914 430473 
Disp. kapital 163370 143142 72398 62658 -4238 -429 
Förvaltn.resultat 15243 15026 11355 -2604 -3809 -3459 
Årets resultat 54115 76935 32253 32146 1441 25041 
Beslutade bidrag* 30000 0 0 0 0 0 
Destinatärer* 8 0 0 0 0 0 
 18 

*) Beslut om utlysning av stipendier tas året innan, men p.g.a. stadgans utform-19 

ning fördröjs utdelningen ett år. Beslutat belopp och antal destinatärer redovi-20 

sas för det år utdelning sker. 21 

 22 

 23 

Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond, 802424-1096 24 

 25 
Allmänt 26 
Stiftelsen bildades 2003 efter en testamentarisk gåva av Inga-Lisa och Stig Göth-27 
berg, Bromölla, varvid stiftelsen tillfördes ett kapital på 1 700 292 kr.  28 
 29 
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Verksamhet 1 
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut 25 000 kr – ränta och kapital – till behö-2 
vande barn med diabetes samt till forskning så länge medlen räcker. 3 
 4 
Stiftelsen har under 2012 ändrat redovisningen, så att hela kapitalet redovisas 5 
som fritt kapital och är tillgängligt för utdelning av anslag (med begränsningen 6 
25 000 kr per år). Under 2015 har ansökan om permutation gjorts för att möjlig-7 
göra en högre utdelning. 8 
 9 
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 10 
förbundsstyrelsen. 11 
 12 
Främjande av ändamålet 13 
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2012-2014 delat ut 25 000 kr, som tillfallit 14 
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden. 15 
 16 
Flerårsöversikt (kr) 17 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 81668 68729 51618 16170 2965 6080 
Förmög. 2144486 1883478 1542855 1465053 1493198 1447491 
Eget kapital 1931790 1771058 1543160 1465053 1493198 1447491 
Disp. kapital 1931790 1771058 1543160 -49669 -7460 0 
Förvaltn.res. 50042 47559 36193 10920 -7460 2530 
Årets res. 176508 241753 102802 -3144 45707 130406 
Besl. bidrag 25000 25000 25000 25000 0 2530 
 18 

 19 

Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons Fond, 802404-6958 20 

 21 
Allmänt 22 
Stiftelsen bildades 1980 efter en gåva från Carl-Erik Fredriksson i Hjo på 150 000 23 
kr. Stadgar antogs i november 1996.  24 
 25 
Verksamhet 26 
Stiftelsens ändamål är att avkastningen av kapitalet ska användas till främjande 27 
av forskning inom diabetesområdet.  28 
 29 
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Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stif-1 
telsens ändamål. Kammarkollegiet har under 2012 beslutat om permutation för 2 
stiftelsen, vilket möjliggör samförvaltning av stiftelsens tillgångar. 3 
 4 
Styrelsen för stiftelsen utgörs av samma ledamöter som ingår i Svenska Diabetes-5 
förbundets styrelse. Styrelsen har under åren 2012-2014 hållit två, ett respektive 6 
ett sammanträde. 7 
 8 
Främjande av ändamålet 9 
Stiftelsen har inte delat ut några anslag under åren 2012-2014. Anslag bedöms 10 
dock kunna delas ut under 2015. 11 
 12 
Flerårsöversikt (kr) 13 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 30371 25232 18649 31148 25612 22566 
Förmögenhet 797509 709705 566852 471320 485323 469615 
Eget kapital 718410 668433 566852 471320 485323 469615 
Disp. kapital 93859 33046 -48453 -60229 -3679 0 
Förvaltn.res. 18484 17334 13076 25948 17449 18616 
Årets resultat 65515 88628 37142 -14004 35091 73562 
Besl. bidrag 0 0 0 0 19383 16754 
 14 

 15 

Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs Fond för Diabetesforskning, 16 

802405-2857 17 

 18 
Allmänt 19 
Stiftelsen bildades 1984 efter en donation på 100 000 kr från Nils Eric Wickberg, 20 
Åstorp, till minne av hans hustru Edla Wickberg. Stadgar för stiftelsen antogs i 21 
september 1996.  22 
 23 
Verksamhet 24 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen efter Svenska Diabetesförbun-25 
dets val får disponeras för i första hand forskning angående syn- och kärlbesvär i 26 
samband med diabetes och i andra hand annan diabetesforskning. 27 
 28 
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av 29 
förbundsstyrelsen. 30 
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 1 
Främjande av ändamålet 2 
Stiftelsen har inte delat ut några anslag under åren 2012-2014, då inga utdel-3 
ningsbara medel funnits att tillgå. 4 
 5 
Under året har en korrigering gjorts av fördelning mellan bundet och fritt kapital, 6 
som har sin grund i att en nedskrivning år 2011 på 177 522 kr i årsredovisningen 7 
belastade det fria kapitalet två gånger.  8 
 9 
Flerårsöversikt (kr) 10 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter 112171 93191 68880 48587 29898 206332 
Förmög. 2945461 2621102 2127212 1990032 2123159 1967025 
Eget kapital 2653323 2468669 2092583 1990032 2123159 1967025 
Disp. kapital 49 649 -196054 -259987 -308284 0 0 
Förvaltn.res. 68181 63932 48296 42028 25423 201982 
Årets res. 241884 327246 137180 -133128 181557 270646 
Besl. bidrag 0 0 0 0 25423 201982 
 11 

 12 

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar 13 

att godkänna anmälan. 14 
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