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Tillsammans kan vi besegra typ 1-diabetes 

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom. Det vill Lions förändra 

tillsammans med Barndiabetesfonden. Ge en gåva idag och hjälp oss besegra 

sjukdomen en gång för alla. Tillsammans kan vi besegra typ 1-diabetes. 

Under november (diabetes awareness month) lyfter vi på Lions typ 1-diabetes för 

att fler ska förstå dess allvar och omfattning. Vi på Lions vill hjälpa till att bota typ 1-

diabetes och har startat denna insamling för att öka stödet till Barndiabetesfondens 

verksamhet och den livsviktiga forskningen, med hopp om att hitta ett botemedel 

för typ 1-diabetes.  

(Facebookinsamlingen) 

Det går även bra att stötta insamlingen via Swish på nummer 901 94 80. Märk din 

inbetalning Barndiabetesfonden  

Dela gärna insamlingen i dina sociala kanaler så att fler kan vara med i kampen mot 

typ 1-diabetes.  

Vad är typ 1-diabetes? 
Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom, en olöst knut för forskarna. Typ 1-
diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens insulinproduktion 
slutar fungera som den ska. För att överleva behöver de som drabbas tillföra insulin 
på egen hand dygnet runt, livet ut.  Varje år insjuknar över 900 barn och minst lika 
många vuxna i Sverige i typ 1-diabetes. Sverige är efter Finland mest drabbat i 
världen av typ 1-diabetes.  Stödet till forskningen står inte alls i paritet med 
sjukdomens omfattning och allvar. Med denna kunskapssatsning vill vi vara med och 
förändra framtiden för alla som lever med typ 1-diabetse. 
 
För alla barn, vuxna och familjer som drabbas av typ 1-diabetes krävs 

superhjälteinsatser dygnet runt, livet ut – med otaliga blodsockerkontroller och 

insulininjektioner. Typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga 

sjukdom som drabbar barn och unga. Idag lever 50 000 personer i Sverige, varav 

8 000 är barn, med typ 1-diabetes. Trots sjukdomens allvar är kunskapen om typ 1-

diabetes och stödet till den livsviktiga forskningen alldeles för låg. Det vill vi på Lions 

vara med och förändra. 


