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Diabetesstatistik: Världshälsoorganisationen

Diabetes är en av de snabbast växande sjukdomarna i världen som för 
närvarande påverkar 422 miljoner människor i alla befolkningsgrupper, 
inkomstnivåer och åldrar, även barn. Både Lions och Leos arbetar vi hårt för att 
bekämpa diabetes, för att förbättra liv, stärka familjer och vitalisera samhällen.

Våra mål
• Utbilda oss själva och lokalsamhället om diabetes.
• Utveckla miljöer som inspirerar och stödjer hälsosamma livsstilar.
• Öka tillgången till diabetesvård, medicinering och diagnostisk utrustning.
• Öka samordning samt stödja nationell policy och diabetesplaner.

President Nareshs budskap om diabetes
”Lions Clubs International kommer inte att sitta vid sidan om och titta på när 
sjukdomen ökar i omfattning.  Vi kommer att vara en viktig del i insatserna att 
förhindra och behandla sjukdomen.”

Vad är diabetes?  
Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte kan producera 
tillräckligt med insulin eller använda tillgängligt insulin på rätt sätt. Glukos stannar kvar 
i blodet, vilket kan leda till skador på nerver, organ och blodkärl. Det finns tre typer av 
diabetes:

• Diabetes typ 1 uppkommer när immunförsvaret har förstört de 
insulinproducerande cellerna, så att kroppen inte kan producera insulin. Den 
utvecklas vanligen bland barn och ungdomar, men kan inträffa i alla åldrar.

• Diabetes typ 2 uppkommer när insulin produceras, men kan inte absorberas på 
rätt sätt av kroppen. Den ökar i de flesta länder, men enkla förändringar i livsstil 
har visat sig effektiv när det gäller att förhindra eller försena den. Global 
information behövs omedelbart. 

• Graviditetsdiabetes bland havande kvinnor påverkar en av sju födslar. Om den 
inte behandlas kan den orsaka komplikationer vid barnets födelse. Barn kan födas 
med hög födelsevikt, andningssvårigheter eller lågt blodsocker samt riskerar att 
drabbas av diabetes typ 2 i framtiden, så även deras mammor. 
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Varför vi måste delta i kampen:

Diabetes är en global epidemi — 642 miljoner människor 
kommer att ha diabetes år 2040.

Det uppskattas att 422 miljoner vuxna har diabetes för 
närvarande.

Diabetes är den sjätte största orsaken till dödsfall i världen och 
den sjätte största orsaken till dödsfall bland kvinnor.

1 person dör av diabetes var sjunde sekund. 

5 miljoner människor dör av diabetes varje år.

50 % av alla människor som har diabetes vet inte om det.

77 % av människor som lever med diabetes bor i låg- och 
medelinkomstländer.

Diabetes påverkar oss alla
Det är sannolikt att du känner någon som har diabetes. Besök 
fightdiabetes.lionsclubs.org för att gå igenom en övning där du kan reflektera över 
din relation med diabetes och dina klubbmedlemmar.
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