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2018-2020 - från stålbad till framtidstro…

• Drastiska kostnadsminskningar 2019-2020

• Analys och av ekonomi och verksamhet samt förslag till strategi för ”koncernen” 
Diabetesförbundet (förbundet, fonden och föreningarna) tillsammans med PWC

• Ändamålsanslag (beslut i Diabetesfonden 2020) under 2021-2023 från 
Diabetesfonden (projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0) för att kunna återställa 
verksamhet och satsa för framtiden

• Viktiga strategiska beslut behövs nu, t ex att starta insamling på Diabetesförbundet 
– för en hållbar ekonomisk och verksamhetsmässig framtid
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Fakta och kunskap



42 läger 
i 9 län

1033 barn
68 lägerdagar

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



Corona-våren

81%
mediareferens till 

Diabetes-förbundet 

för fakta om 

diabetes och 

covid



Intressepolitiskt 
påverkansarbete

• Remisser, statliga utredningar och arbetsgrupper

• Körkort – sakkunniga i genomgången av 

Transportstyrelsens föreskrifter

• VABB – uppvaktning av socialminister Annika 

Strandhäll, Almedalen

• Typ 2-rapport ”Den involverade patienten – en myt?” 

tillsammans med Boehringer Ingelheim



Utgångspunkter

• Fördubbling av kostnaderna för typ 2-diabetes i 
Sverige mellan 2006 och 2014 - från 5,5 miljarder 
kronor till 11,6 miljarder kronor till stor del 
beroende på komplikationer och följdsjukdomar

• Höga krav på egenvård men upplevd brist hos typ 
2-patienter på kunskap och stöd 

• Vi ville ta reda på hur våra medlemmar med typ 2 
mår och  anser att de behöver för stöd för att må 
ännu bättre.

Diabetesrapporten typ 2
*2020
Vad hände med den involverade patienten?
Om hur vården och patienter med typ 2 talar 
förbi varandra

Länk till diabetesrapporten:
Den involverade patienten - en myt? 

(diabetes.se)

https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/involverade-patienten---en-myt/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=den+involverade&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aaaf9ca4c-d5a9-4627-8053-94a18f41fb7e&_t_ip=85.230.235.69&_t_hit.id=diabetes_se_Models_Pages_NewsPage/_d05dea4b-8f34-4e44-966b-98b7391e01e6_sv&_t_hit.pos=1
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Svenska Diabetesförbundets forskningsfond

Diabetesfonden
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Beviljade forskningsprojekt 2018-2020

Forskningsprojekten omfattar:
Orsaker, Uppkomst och komplikationer, 

Konsekvenser och upplevelser samt 
Utvärderings- och behandlingsforskning
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Stiftelsen Ingrid och Ebbe 
Johannessons Minnesfond har till 
ändamål att ge bidrag till barn med 
diabetes, så att de kan få ha lite 
roligt.

76 medlemmar 

346 694 kr 

Barnfonden

Hejsan!

Vi kom även i år iväg på vår 
efterlängtade skidresa, i år åkte vi till 
svenska fjällen. Det blev Hundfjället. 

Vi har åkt skidor från morgon till kväll, 
vädret var toppen. Hanna hyrde en 
snowboard för att testa på det. Det 
tyckte hon var jättekul! 

Vi vill TACKA för det bidrag vi fick, det 
hjälpte oss verkligen. Vi hade en 
toppenvecka!

Mvh Hanna, Janne och Heli



Idrottssstipendiefonden

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom.

27 medlemmar 
150 000 kr 



Rekreationsfonden
Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 delar ut enskilda bidrag för 
att finansiera rekreation och semestervistelser för 
medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

53 medlemmar 
79 740 kr 



Pensionärsfonden
Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond ger i anslutning 
till julen ekonomisk hjälp till pensionerade medlemmar i 
Svenska Diabetesförbundet.

83 medlemmar
150 000 kr



Hjälpfonden

Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig 
karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när 
andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds. 
Ansökningar kan göras löpande under året.

37 medlemmar
39 500 kr



Forskningsstödjande stiftelser
(där medlen delas ut till forskning via Diabetesfonden)

Stiftelserna Carl-Erik Fredrikssons Fond, Edla och Nils 
Eric Wickbergs fond, Inga-Lisa och Stig Göthbergs Fond

1 000 584 kr



Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2021-2024

Förbundsstyrelsens förslag till riksstämman 2021



HELA LIVETS FÖRBUND

Elvira 1,5 år Göte 100,5 år



Ett uppdrag som förpliktigar…

• Vi har ett brett uppdrag – vi inkluderar alla typer av diabetes, med behov och förväntningar 
mellan ”Elvira” till ”Göte”.

• Vi förväntas finnas och vara starka på alla nivåer i samhället där vi kan påverka makten och 
förutsättningarna för personer med diabetes – nationellt, regionalt och lokalt.

• Vi förväntas vara effektiva med medlemmarnas (och givarnas) pengar – undvika onödiga 
kostnader och använda effektiva sätt att ses.

• Förtroendevalda har ett särskilt uppdrag – att vara ansikte utåt för Diabetesförbundet



Slutsatser strategiarbete 2019-2021

1. Diabetesförbundet behöver öka och diversifiera intäkterna

2. Insamling till Diabetesförbundet behövs för att optimera och samla intäktsflödet 

och kunna dela ut till både verksamhet för personer som lever med diabetes och 

till forskning genom vår stiftelsefond - Diabetesfonden.

3. En plan behöver arbetas fram för återuppbyggnad av en långsiktigt hållbar 

verksamhetmed stöd av ändamålsmedel från Diabetesfonden



20222021 2023 2024 2025

Intäkter Diabetesfonden

Kostnader Diabetesfonden

Intäkts och kostnadsutveckling Diabetesförbundet och Diabetesfonden

Projekt ökad diabeteskunskap 2.0 



Innan 2024 måste vi…

• Starta insamling (90-konto) på Diabetesförbundet (som delas ut till 
verksamheten på förbundet och till forskning genom Diabetesfonden)

• Öka intäkterna, både genom insamling och andra former av intäkter (t ex 
samarbeten)

• Redovisa vår verksamhet enligt 90-kontoregelverket 

• Tåla ökad granskning och insyn kring vart pengarna går = ökad gemensam 
planering och uppföljning av verksamheten i förbundet och föreningarna 
krävs.

• Minska våra administrativa kostnader ännu mer.



Förslag till beslut

• Att Diabetesförbundet arbetar för en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi för mandatperioden 2021-2024.

• Att Diabetesförbundet ska bedriva insamling till ändamålsverksamhet.

• Att digitala sammankomster ska övervägas i högre utsträckning för att effektivisera demokratisk dialog och beslutsfattande samt 

hålla nere kostnader.

• Att Diabetesförbundet genom samarbeten med externa partners ska öka förmågan att utföra ändamålsverksamhet inom t ex 

utbildning.

• Att intäkterna från Humanfonden ska fördelas på följande sätt:

• 1.25%av intäkterna ska gå till en nationell aktivitetsfond som lokalföreningarna kan ansöka om medel från för att utföra medlemsaktiviteter.

• 2.25%av intäkterna betalas ut till läns-(region)föreningarna i syfte att användas till påverkansverksamhet i samverkan med förbundet nationellt.

• 3.50%av intäkterna går till förbundets nationella verksamhet.

• Att en Representantförsäkran införs för att tydliggöra förväntningarna på dem som uppbär en förtroendevald position i 

Diabetesförbundet. Representantförsäkran undertecknas av förtroendevalda i förbundsstyrelsen med tillhörande råd och gäller för 

den period som personen uppbär rollen.


