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Allt om Diabetes!
Sätt ditt varumärke i fokus för personer som lever med diabetes,
vårdprofessionen, forskare, politiker och industrin. Allt om Diabetes ges
ut av Svenska D
 iabetesförbundet, S
 veriges största och enda rikstäckande
diabetesorganisation för alla typer av diabetes, och ingår i medlemskapet.
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muskelstamceller, som vid träning
eller skada får signaler om att utvecklas till långa, mogna muskelceller.
– Vi ville förstå om muskelstamcellerna hos personer med typ 2-diabetes

och fick ännu mer stöd för sina fynd.
– Vi vill studera om det går att öka
genuttrycket hos personer med diabetes med träning eller kost, eller om det
kan göras med läkemedel, säger hon.
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tillverkar en sorts T-celler som
orsakar avstötning – och en annan
sort som hämmar avstötningen,
regulatoriska T-celler. I djurförsök
har regulatoriska T-celler kunnat
förhindra avstötning när de getts i
tillräcklig mängd, på rätt plats. Om
metoden fungerar skulle det kunna
leda till en ny form av cellterapi
som minskar eller ersätter behovet
av immunhämmande läkemedel.

SKADOR Risken för hjärt-kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke, ökar redan vid måttligt förhöjt
blodsocker, det som kallas prediabetes. Det
visar en studie från Norge gjord på 160 000
personer. Deltagarna följdes i knappt 13 år.
De som hade ett blodsockervärde mellan
7,8 och 11,00 mmol/l hade 29 procent högre
risk att insjukna i både hjärtsjukdom och stroke.
Risken var även något högre för kvinnor över 65 år.

Alltför låga blodsockervärden tycks
påverka barns IQ.

KÄLLA: DIABETESPORTALEN.
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Gör så här:

Hela receptet
: 160 g kolhydra
ter
Per portion:
40 g kolhydra
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KÄLLA: DIABETES CARE.
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HJÄRNAN Diabeteskomplikationer hos små barn kan påverka
hjärnan negativt, visar en amerikansk studie där man följt barn
med typ 1-diabetes under sex års
tid. Genom regelbundna IQ-tester, undersökningar av hjärnan i
magnetkamera samt mätningar
av HbA1c kunde forskarna konstatera skillnader mellan de 72 friska
barnen i studien och de 144 barnen
med typ 1-diabetes.
Barnen med diabetes presterade lägre på IQ-test och hade en
mindre hjärnvolym jämfört med
de friska barnen vid 6, 8, 10 och
12 års ålder, även om det fanns
variationer inom grupperna. De
skillnader som sågs hos barnen
med typ 1-diabetes redan vid den
första mätningen stod kvar som
oförändrade eller ökade över tid
jämfört med kontrollgruppen.
Hypoglykemi, för lågt blodsocker,
var kopplat till mer negativa
förändringar.

PREDIABETES ÖKAR RISKEN
FÖR HJÄRTSJUKDOM

TYP 2-DIABETES KOPPLAS TILL SVÅRARE COVID-19
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60 procent av läsarna har
diabetes typ 1 och 40 procent
har typ 2.

CELLTERAPI Vid svårbehandlad typ 1diabetes kan transplantation av
bukspottkörtelns Langerhanska
öar, där insulinet bildas, vara ett
alternativ. För att förhindra avstötning ges i dag livslång behandling
med immunhämmande läkemedel.
Men i en studie på Akademiska
sjukhuset samt Karolinska universitetssjukhuset testas nu en ny
metod där personen behandlas
med sina egna T-celler. Kroppen
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Digitalt: E-tidning med egen app.
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Allt om Diabetes är en go to-källa för kunskap. Fler läsare hämtar ny
kunskap om diabetes från tidningen (68%) än vården (50 %) och
internet (48%).*
9 av 10 läsare ger tidningen betyget ”bra” eller ”mycket bra”.*
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Nyheter om tekniska hjälpmedel och behandlingar, senaste
forskningsrönen, vårdnyheter, personliga erfarenheter och
inspiration för ett hälsosamt liv täcks i varje nummer.
I Allt om Diabetes som e-tidning får du obegränsad digital läsning
av alla nummer och dessutom tillgång till ett arkiv med tidigare utgåvor.
Allt om Diabetes nominerades till Tidskriftpriset 2021 i kategorin
Årets tidskrift fackpress med motiveringen: ”Tidningen Allt om
Diabetes lockar till läsning och ger uppmuntran och pepp till
läsekretsen utan att för den skull missa allvaret. Modern
folkupplysning när den är som bäst.”

*Diabetesförbundets medlemsundersökning, webbenkät genomförd februari 2021 av Origo group.

Personlig
t

ANNONSFORMAT OCH PRISER 2022
Digital annonsering
i Allt om Diabetes

1

2

5

3
8

7
4

Allt om Diabetes publiceras i en digital
version som både e-tidning och app.
Startsidan är öppen för alla, och
erbjuder provläsning av tidningen.
Hit länkas också artikeltips som
publiceras i de sociala kanalerna.
9. Banner på e-tidningens startsida
Pris: 17 000 kr/månad
Rekommenderad annonstid är en
utgivningsperiod (två månader).
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1. Uppslag
Pris: 44 500 kr
Utfallande: 410 x 265 mm
(+ 5 mm utfall)

5. Halvsida stående
Pris: 16 500 kr
Utfallande: 97 x 265 mm
(+ 5 mm utfall)
Satsyta: 84 x 232 mm

2. Helsida
Pris: 24 800 kr
Utfallande: 205 x 265 mm
(+ 5 mm utfall)
Satsyta 175 x 232 mm

ANNONSTORG

6. 1/4-sida liggande
Pris: 11 200 kr
Satsyta: 175 x 53 mm

3. Helsida baksida
Pris: 32 500 kr
Utfallande: 205 x 225 mm
(+ 5 mm utfall)

7. 1/4-sida stående
Pris: 11 200 kr
Satsyta: 84 x 113 mm

Obs! Nytt format

4. Halvsida liggande
Pris: 16 500 kr
Utfallande: 205 x 130 mm (+ 5 mm
utfall)
Satsyta: 175 x 113 mm
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8. 1/8-sida
Pris 5 500 kr
Satsyta: 84 x 53 mm
För bilagor begär offert.

Allt om Diabetes är limbunden. Observera därför att ingen text bör ligga närmare annonsens ytterkant än 10 mm.
Svenska Diabetesförbundet är positiva till företags- och sponsorsamarbeten.

UTGIVNINGSPLAN 2022
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Ny teknik 2022

Kost

Sex & relationer

Ögon

Komplikationer

Vikt

Materialdag

13 jan

8 mar

9 maj

9 juni

21 sep

8 nov

Utgivning

25 feb

21 apr

23 juni

25 aug

3 nov

22 dec

Teman

Kontakta oss!
Boka din annons hos Rabalder Media:
Hanna Good
08-501 194 96
hanna@rabaldermedia.se
Materialadress: annons@rabaldermedia.se

