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Gå med oss! 
Tillsammans kan vi bekämpa diabetes. Hjälp oss
att öka kunskapen om diabetes och dess svåra
komplikationer. Här är hur du och din klubb 
kan mobilisera ert samhälle:      

n Sponsra ett framstegsevenemang för att
öka kännedomen

n Vara värd för en hälsomässa i en skola
eller i ett samhällscenter

n Koordinera måltider eller transport till ett
diabetesläger för barn 

n Bjuda in sjukvårdsarbetare att tala på ett
klubb- eller distriktsevenemang

n Samarbeta med lokala
hälsovårdsleverantörer för att organisera
diabetes- och synundersökningar 

n Informera befolkningsgrupper med hög
risk för diabetes

n Dela ut utbildningsresurser för att öka
samhällets kännedom 

n Organisera en supportgrupp för människor
med diabetes

n Ta reda på hur du kan hjälpa till med
diabetesprogram i ditt samhälle

Partnerskap för diabetes
Lions samarbetar med lokala
hälsovårdsleverantörer, diabetesföreningar 
och nationella partners för att sprida 
information, material och resurser till sina
samhällen. Lions Clubs Internationals
samarbetspartners för diabetes inkluderar:

IDF (International Diabetes Federation)
www.idf.org

Världshälsoorganisationen (WHO)
www.who.int

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

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

”Inget land är immunt mot diabetes. Inget land
har alla svaren till denna gemensamma fiende.  
Inget land har ännu lyckats vända på den
växande trenden. Att besegra diabetes
kommer att kräva varje uns av engagemang
och påhittighet som vi kan uppbåda.” 

Jean Claude Mbanya, President (2009-2012)
Internationella diabetesfederationen

För mer material och resurser för diabetes,
inklusive Framsteg ... Lions diabetesprogram,
gå till Lions Clubs Internationals webbplats 
på www.lionsclubs.org och skriv in 
sökordet ”diabetes”.

Diabetesinformation
och hjälpinsatser

Lions stöder kampen
mot diabetes!
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Varför är diabetes viktigt?
Diabetes ökar i hela världen ...Diabetes är en
sjukdom som delas av unga som gamla, rika som
fattiga. Över 360 miljoner människor har diabetes.
År 2030 har International Diabetes Federation (IDF)
beräknat att över 550 miljoner människor över hela
världen kommer att ha sjukdomen.  

Diabetes är dödlig och tärande ...Var
åttonde sekund dör någon i världen från
diabeteskomplikationer. Den är bland de 10
främsta orsakerna till handikapp: tiotals miljoner
människor med diabetes lider av svåra åkommor
inklusive hjärtsjukdom, stroke, amputation av
nedre extremiteterna, diabetesretinopati (synförlust
eller blindhet orsakad av en diabetesögonsjukdom)
och njursvikt.  

Diabetes är ett stort globalt hot mot mänsklig
säkerhet och välmående ...Diabetes utarmar
familjer och överväldigar hälsovårdssystem. En
stor andel av de fyra miljoner människor som dör
varje år till följd av diabetes befinner sig i sina mest
produktiva år (40-60 år), vilket leder till en hög
ekonomisk kostnad för samhället. Barn dör av
typ 1 diabetes i länder med låg till medelhög
inkomst på grund av brist på livräddande insulin.  

Kan diabetes förebyggas?
Om man upprätthåller en sund kroppsvikt och moderat
fysisk aktivitet kan man förebygga utvecklingen av typ 2
diabetes. Fram till idag finns det ingen behandling som
kan förebygga eller bota typ 1 diabetes.  

Typ 1: Utvecklas vanligtvis
under barndomen 
• Kroppen producerar lite
eller inget eget insulin,
ett hormon som hjälper
glukoset att komma från
blodet in i cellerna.
• Personer med typ 1
måste ta insulin varje dag
• Typ 1 står för 3-5 % av all
diabetes i världen

Typ 2: Utvecklas vanligtvis i
vuxen ålder, även om den ökar
bland barn och ungdomar i
alla länder. 
• Kroppen tillverkar eller
använder inte insulinet
så bra 
• Personer med typ 2 
måste ofta ta piller 
eller insulin  
• Den står för 90 % eller
mer av all diabetes i
världen 

Graviditetsdiabetes (GDM):
Den innefattar all
glukosintolerans som
uppstår eller uppmärksammas
för första gången under
graviditeten. Den uppstår 
uppskattningsvis i en av 25
graviditeter världen över. 

VAD ÄR diabetes?
Diabetes betyder att blodets glukoshalt,
även kallat för blodsocker, är för högt.
Glukos kommer från den mat du äter 
och celler omvandlar glukoset till energi.
Men det är inte hälsosamt att ha för
mycket glukos i kroppen. Det finns tre
huvudtyper av diabetes:

Lions gör en skillnad
Lions har ett starkt engagemang för att bekämpa
diabetes och ögonsjukdomar orsakade av
diabetes. Vare sig de håller undersökningar i 
sina lokala samhällen eller är volontärer i ett
fritidsläger för diabetessjuka, stöter de direkt 
på utmaningen på många olika sätt:

n Samhällsarbete 
Lions arbetar tillsammans för att förbättra
befintliga program eller ge livräddande
tjänster där det inte finns några, inklusive:

Samhällsutbildningsprogram
Diabetes- och synundersökningar 
Tillhandahåller medicin och tillbehör 
till behövande familjer

Stöder diabetesorganisationen 
och fritidsläger

n Framsteg ... Lions program 
för diabetesinformation
Personer som har diabetes måste hålla en
sund vikt och vara fysiskt aktiva varje dag.
Framstegsprogrammet gör det möjligt för
lionmedlemmar att engagera och motivera
sina samhällen att tillsammans kämpa mot
diabetes. Framstegsevenemangen kan
inkludera promenader, cykling, löpning,
hundpromenader, dans eller andra roliga
fysiska aktiviteter som gynnar sund motion.

n Årliga evenemang 
för diabetesinformation
Lionmedlemmar över hela världen har
speciella dagar för information om diabetes
och dess komplikationer, inklusive
diabetesretinopati (synförlust eller blindhet
från en ögonsjukdom orsakad av diabetes).  

Världssyndagen (oktober) 
”Syn till alla” – global servicekampanj 
i oktober

Lions månadskampanj för diabetes 
(november)

Världsdiabetesdagen (14 november)
Diabetesdagen (fjärde torsdagen i 
mars – USA)
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