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Förvaltningsberättelse Svenska Diabetesförbundet 2012 
 
Allmänt om förbundet 
Svenska Diabetesförbundet (SDF) bildades 1943 och är en rikstäckande ideell förening som 
är politiskt och religiöst obunden.  
 
Förbundets främsta uppgift är att bedriva intressepolitiskt påverkansarbete i vård- och 
socialpolitiska frågor som har betydelse för livsvillkoren för personer med diabetes och som 
minskar konsekvenserna av sjukdomen. Den andra viktiga uppgiften är att sprida information 
om sjukdomen och dess effekter.  
 
Forskning kring diabetessjukdomarna stöds genom Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets 
Forskningsfond – Diabetesfonden, som är en egen fristående juridisk person.  
 
Främjande av ändamålet 
 
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. Under året har 19 remisser från 
olika departement och andra instanser besvarats. Information och rådgivning via telefon- och 
mail 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  
 Patienthandbok om patientsäkerhet, Socialstyrelsens rapport om utvärderingen 

kommer 2013  
 Kostnadsfria hjälpmedel, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vill ta bort 

subventionen för insulinpumpar och överlåta till landstingen att upphandla. 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. 

 Arbetsgrupp, Synfältsbedömningar och körkort, arbetsgrupp med Glaukomförbundet 
har bl.a. utarbetat en gemensam strategi för att påverka hur körförmåga och 
synfältsprövningar bedöms.  

 Blodsockergruppen, representanter för professionen och SDF, har färdigställt ett 
dokument ”Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem” som kan 
användas för upphandling av blodsockermätare i alla landsting. 

 Nationellt forum för handikapporganisationer, pensionärsföreningar och Apoteket AB 
 Försäkringar, Förbundet har från mars 2012 kunnat erbjuda medlemmar en 

olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring kopplad till olycksfallet i 
försäkringsbolaget Trygg Hansa.  
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I verksamhetsberättelsen beskrivs det intressepolitiska arbetet utförligare. 
 
Informationsverksamhet 
SDF producerar informationsmaterial om sjukdomen som tillhandahålls medlemmar, 
föreningar, sjukvårdsinrättningar och övriga. Allt egenproducerat informationsmaterial är 
sedan oktober 2012 gratis att beställa från förbundet.  
 
Nytt material under 2012 är bl.a. 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.  
 
På förbundets webbplats, www.diabetes.se, hittar besökare 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”.  
 
Under 2012 startades SDFs 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 1 100 personer. 
 
SDF kommunicerar med föreningarnas förtroendevalda genom nyhetsbrevet Förbundsbladet, 
som utkom sex gånger under 2012. Därutöver 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 har under 2012 utkommit med sex nummer i en upplaga av i genomsnitt 
24 000 exemplar, vilket innebär en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. 
Annonsintäkterna har minskat med 23 procent jämfört med 2011.  
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Vid riksstämman i maj 2012 beslutades 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 innebär vidare 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.  
 
En nya hemsida lanserades våren 2012. 
 
Förbundet 
Förbundet består av 96 lokalföreningar och 18 länsföreningar. Två av lokalföreningarna 
fungerar även som länsföreningar. Den 31 december 2012 var antalet medlemmar 23 661.  
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Riksstämma hålls vart tredje år och väljer då en styrelse som leder förbundet. Till sin hjälp har 
styrelsen ett kansli.  
 
Ung Diabetes (UD) är ett råd under styrelsen som arbetar med att förbättra livskvaliteten för 
unga med diabetes. De ger information, inspiration, stöd och gemenskap för unga med 
diabetes och deras omgivning.  
 
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. 
 
Diskussionen om förbundets och Diabetesfondens organisationsstruktur kopplad till 
regelverken för Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och Svensk 
Insamlingskontroll har fortsatt. 
 
Betydande samarbeten 
SDF är bland annat medlem i Handikappförbunden och i 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 Läkemedelsbranschens etiska 
regelverk. 
 
Förbundet har ett nära samarbete med diabetesorganisationerna i de övriga nordiska länderna 
och är medlem i Internationella DiabetesFederationen (IDF).  
 
SDF har också ett samarbete med professionen genom Nationella Diabetesteamet (NDT). 
Under 2012 har SDF deltagit i programgruppen inför planeringen av Diabetes Forum 2013 
som arrangeras av NDT. 
 
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 har förlängts 
till mars 2013. Samarbetspartner är Barndiabetesteamet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköpings 
Läns landsting. 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. Projektgruppen har under 
2012 haft möten med Socialstyrelsen och SKL för att beskriva situationen i skolan för barn 
med diabetes och marknadsföra modellen. 
 
Framtida utveckling 
På riksstämmans uppdrag fortsätter samtalen med organisationen DiOS för att försöka nå 
fram till en lösning gällande gemensam riksorganisation.  
 
Svenska Diabetesförbundet fyller 70 år 2013 och detta kommer att uppmärksammas på olika 
sätt under året. Samtidigt sker en satsning på medlemsvård och medlemsvärvning fram till 
nästa riksstämma 2015.  
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Ekonomi 
Verksamhetsresultatet uppgår till -1 440 tkr (-4 906 tkr) och årets resultat till 825 tkr (-5 590 
tkr). Verksamhetsintäkterna, främst gåvor i form av testamenten, har ökat samtidigt som 
kostnaderna är i stort oförändrade jämfört med 2011 vilket medfört en positiv effekt på 
resultatet.  
 
Finansiella intäkter och kostnader uppgår till 2 265 tkr (-684 tkr), en gynnsam börsutveckling 
samt möjlighet att återföra nedskrivningar på 998 tkr ger ett positivt slutresultat. 
 
Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren. 
 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetsintäkter (tkr) 18 294 14 803 19 063 17 640 16 120 
Verksamhetsresultat (tkr) -1 440 -4 906 2 185 -23 -2 284 
Årets resultat (tkr) 825 -5 590 2 774 4 398 -7 350 
Balansomslutning (tkr) 39 001 37 973 42 154 39 562 35 015 
Soliditet (%) 85,9 88,1 94,0 93,6 93,6 
Medlemsavgifter / 
verksamhetsintäkter (%) 

15,8 16,5 13,8 16,6 18,1 
 

Antal anställda 13 13              10 11 9 
 
 
Förbundets kapital förvaltas genom diskretionär förvaltning i enlighet med beslutad 
placeringspolicy.  
 
De rättsliga processer som pågått med några lokalföreningar som tidigare varit anslutna till 
förbundet har avslutats genom förlikning.  
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Svenska Diabetesförbundet
Org nr 802007-6512

RESULTATRÄKNING

Kostnadsslagsindelad resultaträkning

Verksamhetsintäkter Not 2012 2011
Medlemsavgifter 2 893 2 438
Gåvor 4 639 1 201
Försäljning, reklam och annonser 1 000 1 085
Bidrag 6 781 8 580
Övriga verksamhetsintäkter 1 2 981 1 499

Summa verksamhetsintäkter 18 294 14 803

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader 2 -11 239 -10 153
Personalkostnader 3 -8 373 -9 454
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 4 -122 -102
Summa verksamhetskostnader -19 734 -19 709

Verksamhetsresultat -1 440 -4 906

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som är 
anläggningstillgång 5 2 389 -314
Räntekostnader -50 -3
Förvaltningskostnader -74 -367
Summa resultat från finansiella 
investeringar 2 265 -684

Årets resultat 825 -5 590

1
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Svenska Diabetesförbundet

Org nr 802007-6512

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Anläggningstillgångar 2012-12-31 2011-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer 6 146 214

146 214
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 7 35 490 35 303

35 490 35 303

Summa anläggningstillgångar 35 636 35 517

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 114 58
Övriga fordringar 817 461
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 8 1 193 1 315

2 124 1 834

Kassa och bank 1 241 622

Summa omsättningstillgångar 3 365 2 456

Summa tillgångar 39 001 37 973

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9
Ändamålsbestämda medel 1 001 1 788
Balanserat kapital 32 495 31 670

Summa eget kapital 33 496 33 458

Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 11 1849 905
Leverantörsskulder 900 520
Övriga skulder 280 282
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 10 2 476 2 808

Summa kortfristiga skulder 5 505 4 515

Summa eget kapital och skulder 39 001 37 973

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Hyresgaranti 738 738
Ansvarsförbindelser INGA INGA

1
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Svenska Diabetesförbundet

Org nr 802007-6512

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna
råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år, förutom utbetalningar från 
Radiohjälpen och Victoriafonden bokförs som kortfristig skuld exklusive den del som utgör ersät-
tning till förbundet.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden samt till de belopp varmed de beräknas
inflyta om inget annat anges nedan.

Av utbetalningen från Humanfonden för år 2012, vilken utbetalas i februari 2013 har 50% redovisats som intäkt
och resterande del redovisats som skuld till lokalföreningarna i enlighet med tidigare Riksstämmobeslut.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av
gåvor intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd.

Not 1 Övriga verksamhetsintäkter 2012 2011

Prenumerationsintäkter 1 390 1 457
Andra intäkter 1 591 42

2 981 1 499

Not 2 Övriga externa kostnader

Bidrag till lokal verksamhet 225 758
Tryckning, distribution mm för tidningen 810 932
Lokalkostnader 1 365 1 375
Övriga administrationskostnader 3 515 3 421
Köpta tjänster 2 617 1 831
Riksstämma/ordf möte, resor, kost o logi 1 657 527
Resekostnader, logi och övrigt 1 050 1 309

11 239 10 153

Not 3 Personal

Medelantalet anställda i förbundet
Män 5 4
Kvinnor 8 9
Totalt för förbundet 13 13

Löner och ersättningar
Ordförande och kanslichef 939 1 107
Förtroendevalda 896 918
Övriga anställda 4 229 4 388
Totala löner och ersättningar 6 064 6 413

Sociala kostnader 1 845 1 878

Pensionskostnader ordförande och kanslichef 21 40

Pensionskostnader övriga anställda 443 1 123
2 309 3 041

Antal personer i styrelsen * 2012 2011
Män 7 6
Kvinnor 4 6
Totalt för styrelsen 11 12
*Ändrat antal i styrelsen efter riksstämman 2012

1
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Svenska Diabetesförbundet

Org nr 802007-6512

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna
råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år, förutom utbetalningar från 
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

2012-12-31 2011-12-31

Utdelningar 819 896
Ränteintäkter 36 39
Realisationsvinster 1 768 1 318
Realisationsförluster -1 232 -1 569
Nedskrivning / Återföring 998 -998

2 389 -314

Not 6 Inventarier och datorer

Ingående anskaffningsvärde 2 963 2 713
Inköp 54 250
Utrangeringar -1 795
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 222 2 963

 
Ingående avskrivningar -2 749 -2 647
Utrangeringar 1 795
Årets avskrivningar -122 -102
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 076 -2 749

Bokfört värde 146 214

Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 36 301 37 373
Inköp och erhållit via arv 9 982 1 799
Försäljning -10 794 -2 871
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 489 36 301

Nedskrivning 0 -998

Bokfört värde 35 489 35 303
Marknadsvärde 36 046 35 303

2
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Svenska Diabetesförbundet

Org nr 802007-6512

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna
råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år, förutom utbetalningar från 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31
Humanfonden 994 1 001
Övriga poster 199 314

1 193 1 315

Not 9 Eget kapital 
Fritt eget 

kapital
Harry och 

Elsa Nilsson
Kalmar 

testamentet Totalt
 

Belopp vid årets ingång 31 670 820 967 33 457
Årets resultat 825 825
Beviljade bidrag -587 -200 -787
Belopp vid årets utgång 32 495 233 767 33 495

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna personalkostnader 1 410 1 399
Lokalföreningarnas del av uppl Humanfonden 497 522
Övriga poster 569 887

2 476 2 808

Not 11 Skulder kreditinstitut
Svenska Diabetesförbundet har en checkkredit på 3 000 000 kr hos Svenska Handelsbanken

3
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