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Ett projekt initierat av Ung Diabetes 

i form av en insamling som varje år genomförs av lokal- och länsföreningarna runt 
om i landet till förmån för diabetesforskning och barn med diabetes i 
utvecklingsländer.
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Förord 
Vad roligt att du är intresserad av Livets Gång – en insats som gör skillnad! 

Diabetes finns överallt och berör många människor i vår värld. Vi stöter 
alla på olika problem i vardagen som en följd av diabetes – alltifrån 
okunskap, diskriminering, känslor av ensamhet och skuld till praktiska 
problem som höga och låga blodsocker medför, trubbel under resande m.m. 
Ibland orkar vi inte med diabetes längre.  

Om vi tar ett steg bort från Sverige och tittar på diabetes i andra länder 
märker vi att vi ändå är priviligierade i Sverige. Vi har fri tillgång till insulin, 
hjälpmedel och annat vi kan behöva medan barn i många andra länder inte 
alls har samma möjligheter till ett liv med diabetes, där diagnosen diabetes 
ofta betyder död och tidiga komplikationer eftersom tillgången till insulin 
och kunskap om sjukdomen ofta är begränsad.  

Problemen vi brottas med skiljer sig alltså från land till land men 
gemensamt är drömmen om att diabetes inte ska utgöra ett hinder eller 
sätta stopp för ditt liv. Ung Diabetes drivkraft är att göra vardagen lättare 
för människor med diabetes och i Sverige kan det handla om att stödja 
forskning för att en dag hitta botemedlet, medan det internationellt kan 
handla om att stödja kampen för tillgång till medicin och hjälpa barn i 
utsatta länder att både överleva och kunna leva med diabetes. Likaså 
handlar det om att sprida kunskap och visa att diabetes finns för att 
underlätta för alla människor som lever med diabetes i Sverige. Därför 
finns Livets Gång. 

Tillsammans skapar vi genom Livets Gång skillnad för barn som inte är lika 
lyckligt lottade i diabetesvärlden och tillsammans bidrar vi till att 
forskningen förhoppningsvis snart ger resultat.  

Tack för att du och din förening hjälper till att göra skillnad och kom ihåg – 
varje liten del bidrar till det stora! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ung Diabetes råd 
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Instruktioner 
Syfte 
Syftet med Livets Gång är att stödja den svenska diabetesforskningen genom att 
samla in pengar till Diabetesfonden och IDF:s (Internationella 
Diabetesfederationen) projekt Life for a Child som hjälper barn i utsatta länder att 
få tillgång till insulin och hjälpmedel. 

 

Genomförande 
Livets Gång är en föreningsaktivitet som kan se ut på olika sätt, men tanken med 
ett arrangemang är att det ska erbjuda någon form av motion till en frivillig eller 
bestämd deltagaravgift. 

Den totala insamlade summan från alla deltagande föreningar räknas sedan ihop 
och delas lika mellan Diabetesfonden och Life for a Child. Varje deltagande läns- 
eller lokalförening genomför sitt Livets Gång och betalar in summan enligt 
anvisningar nedan.  

Steg för steg 
1) Sätt ramarna för ert arrangemang.  

När, var och hur? Vilken typ av aktivitet vill ni erbjuda? Tidigare har 
föreningar ordnat promenad, tipspromenad, stadsvandring, aktivitetsrunda 
med små tävlingar längs vägen eller liknande. En del har bjudit på något 
enklare att äta, såsom grillad korv eller fika. Andra säljer fika där 
intäkterna liksom deltagaravgiften oavkortat går till förmånstagarna.  

2) Informera.  
Se till att få ut information till era medlemmar. Det kan också vara av 
intresse att kontakta lokaltidningen för ett reportage. Då synliggörs 
diabetes i media och kanske lockar det även fler potentiella deltagare. 

3) Genomför.  
4) Betala in.  

Er insamlade summa betalas in till PG 90 09 01-0, senast 30:onde 
september för att summan ska räknas med på det innevarande årets 
resultat. Inbetalningen märks med ”Föreningsnamn, Livets Gång, årtal”, till 
exempel ”Linköpings Diabetesförening, Livets Gång, 2016”. 

5) Viktigt att tänka på är att det i vissa fall kan behövs tillstånd för att 
anordna en aktivitet eller samla in pengar på allmän plats. Det är därför bra 



 

 

 

Ung Diabetes, Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08-564 821 00, Fax: 08-564 821 39  

info@ungdiabetes.se, www.ungdiabetes.se 

att kontakta er kommun i förväg för att ta reda på vilka tillstånd som kan 
behövas för just ert arrangemang. 

 


