
Framsteg: Lions för diabetesinformation
Öka kännedomen om och förebygga samt kontrollera diabetes
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Vad är Framsteg: Lions för diabetesinformation?
Framsteg är ett vänskapligt, positivt och aktivt samhällsevenemang som gör det möjligt för lion-
klubbar eller distrikt att vidta åtgärder och öka kännedomen om hur man förebygger och
kontrollerar diabetes. Framstegsprogrammen använder rolig fysisk aktivitet såsom en
samhällspromenad, ett lopp, en cykeltur, dans eller annan sund motion.  

Målsättningen med Framsteg
Målsättningen med Framsteg: Lions för diabetesinformation är få med lionmedlemmar i
kampen mot diabetes och implementera samhällsevenemang för Framsteg.

Behovet
Diabetes ökar över hela världen. Över 360 miljoner människor har diabetes. År 2035 har
International Diabetes Federation (IDF) beräknat att över 592 miljoner människor över hela världen
kommer att ha sjukdomen. Diabetes är dödlig och tärande ...Var åttonde sekund dör någon i
världen från diabeteskomplikationer. Diabetesretinopati är den ledande orsaken till blindhet.  

Målsättningar med Framsteg
     • Öka lionmedlemmarnas intresse för diabeteskännedom
     • Göra det möjligt för lionmedlemmar att vidta åtgärder och gå med i kampen mot diabetes
     • Skapa samhällsengagemang genom ett Framstegsevenemang 
     • Gynna en sund livsstil genom härlig motion/rörelseaktiviteter 
     • Göra det möjligt för lionmedlemmar att implementera framstegsevenemang på ett enkelt

sätt och med förtroende
     • Ge en känsla av optimism och Lions

samhällssupport åt dem som har drabbats av
diabetes

     • Förebygga synförlust genom större
kännedom om diabetes och
diabetesretinopati 

     • Öka Lions synlighet i samhället
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Lions Clubs International  
HEALTH AND CHILDREN’S SERVICES DEPARTMENT
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: +1-630-468-6728
Fax: +1-630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Framstegsresurser
Lions Clubs International har utvecklat informationspaketet Framsteg: Lions för
diabetesinformation som ger material och resurser för att organisera framgångsrika
Framstegsevenemang. Paketet innehåller en aktivitetsguide, exempel på registreringsformulär,
pressrelease, offentliga servicemeddelanden, diabetesbokmärken m.m. Alla komponenter i
paketet kan hämtas online på www.lionsclubs.org eller så kan ni beställa dem från Lions Clubs
International, kostnad tillkommer.

För mer information om Framsteg: Lions för diabetesinformation, se Lions Clubs
Internationals webbplats på www.lionsclubs.org och sök efter nyckelordet ”Framsteg”, eller skicka
ett e-postmeddelande till programs@lionsclubs.org.

Följande organisationer kan ge mer diabetesinformation och -resurser: 

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Världshälsoorganisationen (WHO)
www.who.org

Diabetes Education and Camping Association (DECA)
www.diabetescamps.org

National Diabetes Education Program (NDEP)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation
www.medicalert.org/groups/lions


