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”ST CKET”

Ledare

Ljuset i tunneln

När

man talat om typ1 diabetes och
forskningens framsteg så har optimister med jämna mellanrum sett ”ljuset i
tunneln”. Vi närmar oss öppningen, gåtans
lösning, möjligheten att bota, förebygga.
Men gång efter gång har vi fått acceptera
att det ljus som syntes var bara reflektioner
av det lyse som fanns inne i tunneln, men
knappast öppningen!

Det fanns flämtande talg- eller stearinljus

redan på 1800-talets slut när man gradvis
upptäckte att diabetes hos barn hade med
bukspottkörteln att göra, och särskilt vissa
öar av celler, Langerhans öar. När man sen
lärde sig att rena fram insulin så tändes en
stark fotogenlykta, som med ökad renhet
och stabilitet övergått i elektrisk belysning. Forskningen har gått vidare, men utan
att någonsin ana tunnelns öppning. Många
gånger har tunneln delat sig och forskningen har gått in i en gång som visat sig
vara en återvändsgränd. Stopp. Börja om
igen och försök en annan väg!

Med
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transplantationer av insulinproducerande ö-celler har det glimmat till från
sprickor i berget. Frisk luft. Men det så
har det sipprat in vatten….sprickan måste
tätas…nya problem. Forskningen om transplantationer gör framsteg. Hoppet ökar.
Stamceller studeras och bit för bit ökar
kunskapen om hur man ska kunna göra nya
insulinproducerande celler.

Trägen

vinner väl? Forskningen ger sig
inte, men kostar pengar. ( Tack för ditt
bidrag!)

Men nu fläktar det ordentligt i tunneln.
Många olika vindar blåser, så vi borde
närma oss någon öppning. Kanske inte
alla med diabetes tar sig ut i friska luften
den vägen, men en del? Det har gått
decennier sen de första studierna gjorde
med att ingripa i det ”inbördeskrig”, den
immunologiska reaktionen, som gör att de
insulinproducerande cellerna av misstag
dödas och insulinproduktionen upphör.
Hoppet under 1980-talet förbyttes efterhand i misströstan. Träskmarker och gungflyn. Men under senare tid har det hänt
mycket! GAD (Diamyd) givet i ett par doser
under skinnet (det vi kallat GAD-vaccination) har gett lovande resultat, och stora
studier är på gång. Kanske är detta en väg
för en del, och snart kanske den metoden
kan användas för prevention.

Fantastiskt om vi kunde minska antalet
nyinsjuknade diabetesbarn!!
Men härtill kommer det nu nya lovande

metoder på löpande band. En så k monoklonal antikropp mot en av de viktiga receptorerna, antiCD3, som stör immunförsvarets kommunikation, har under flera år
verkat lovande, och jättestudier pågår, där
även vi är involverade i Sverige.

Vid senaste American Diabetes Associations kongress i juni presenterades hur en
annan monoklonal antikropp, mot CD20,
minsann och ganska överraskande, också
tycks bevara kvarvarande insulinsekretion.
Och i senaste numret av Diabetes Care, en
känd tidskrift, publicerades positiva resultat när det gäller att bevara kvarvarande
insulinsekretion hos barn med hjälp av
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ett medel som blockerar så k TNF-alfa, en
medicin som används vid rheumatoid artrit
(ledgångsreumatism) med stor framgång.
Verkar också kunna fungera vid Typ 1 diabetes. Och det pågår lovande studier med
ett annat existerande läkemedel som blockerar effekten av ytterligare ett skadligt cytokin (vapen), IL-1.

Fantastiskt! Flera metoder på gång. Islossning. Kanske är detta verkligen ljus från
tunnelöppningen?? Knappast rimligt att
förvänta sig EN enkel lösning för all sorts
barndiabetes, men med flera metoder, ensamma och eller i kombination/er så kanske vi äntligen kan börja både förebygga
och lindra, rentav bota diabetes hos barn
och ungdomar. Tänk att få vara med om
detta!! Du som stöder Barndiabetesfonden
ingår i expeditionen! Pengar är en nödvändig bas för att forskningen ska kunna arbeta
vidare. Kanske med kraftigare sprängladdningar och större effektivitet, så att vi snart
blir fria från Typ 1 diabetes! Underbart att
andas frisk luft och springa fritt omkring
utan något diabetes-ok över axlarna!
PS

Välkomna till Barndiabetesfondens
20-årsjubileum! Det är nu du har chansen
att göra en kraftinsats! Vi hoppas nämligen
det inte ska behövas så många fler jämna
jubiléer, eller hur?
Johnny Ludvigsson

Eftertryck får gärna ske med angivande av källa.
Material till “STICKET” sändes till:
Barndiabetesfonden, Box 650, 581 07 LINKÖPING
Tele: 013-10 56 90
ISSN 1400-8505
Manusstopp och utgivningsdatum för 2009:
Nr:
Manusstopp
Utgivningsdag
1
12 januari
9 februari
2
14 april		
4 maj
3
17 augusti
31 augusti
4
19 oktober
2 november

Omslag: HKH Kronprinsessan Victoria (Foto: Göran Billeson)
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Fråga Johnny
Hej!
När man får diabetes, kommer då det egna immunförsvaret även attackera andra delar av kroppen
som lungor, hjärtat, huden, hår eller bara de celler i bukspottkörteln som producerar insulin?

”Orolig tonåring”

Hej!
Tack för din fråga! Nej, du behöver inte vara speciellt orolig av
just den anledningen! Typ 1 diabetes innebär att det egna immunförsvaret går till attack emot de insulinproducerande cellerna.
Diabetes kan förvisso leda till att flera organ skadas på lång sikt,
beroende på om blodsockernivån och HbA1c är för högt, men
däremot går inte immunförsvaret regelmässigt till attack mot
andra celler i kroppen.
Det är bara en ganska liten risk att man drabbas av ytterligare
någon så k ”autoimmun reaktion”. Om man har Typ 1 diabetes
så har man därvid i allmänhet en läggning, dvs ökad risk, att
utveckla också andra autoimmuna sjukdomar. Den vanligaste
sådan sjukdom som drabbar barn med diabetes är glutenintolerans eller celiaki, som upp emot 10 % av diabetesbarn drabbas av.
Det förekommer att patienten har celiaki först och sen drabbas av
diabetes, men det vanligaste är tvärtom, dvs att man först får diabetes och sen eventuellt celiaki. Celiaki behandlas med glutenfri
kost och så länge man sköter den kosten så är man i princip helt
frisk från sin celiaki-sjukdom..

i sköldkörteln. Det brukar då
behandlas med tabletter som
innehåller sådant hormon. En
vanligtvis enkel behandling och
man ätr då också i praktiken
”frisk” från sin underfunktion.
Sen förekommer det, men sällsynt, att andra organ drabbas.
Således råkar en del ut för så s.k. vitiligo, dvs vita fläckar i huden
där pigmentet försvunnit. Det kanske kan se lite störande ut, men
är inte farligt och behandlas vanligen inte. Även hårkörtlar kan i
sällsynta fall attackeras, varvid håret kan falla fläckvis eller rentav
helt. Ibland är det övergående. Lederna kan också attackeras,
dvs rheumatoid artrit kan förekomma, liksom annan bindväv
vid sjukdomar som sclerodermi och SLE, men det är tack och lov
mycket ovanligt vid Typ 1 diabetes.
Sammanfattningsvis, har man diabetes kan man ha visst fog att
oroa sig om man inte lyckas få bra blodsockerbalans. Men klarar
man behandlingen så ska man kunna glädja sig åt att kroppen i
övrigt fungerar fint.

Nästa organ som tenderar att drabbas är sköldkörteln ( thyroidea) som sitter på halsens framsida. Omkring 2-4% av barn med
diabetes får också en störning i sköldkörtelns funktion, vanligen
underfunktion, pga att immunförsvaret reagerat emot cellerna
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Vänlig hälsning
Johnny

2 0 år

Jubileumsgala
till förmån för

Barndiabetesfonden

Fredagen den 16 oktober kl 19.00
Crusellhallen, Konsert och Kongress, Linköping
i närvaro av
HKH Kronprinsessan
Victoria

Hanna Lindblad

Eddie Oliva

Magnus Bäcklund

Kören Da Capo, Linköpings Ungdomssymfoniorkester,
Linköpings Skolmusikkår & Linköpings Musikklasser
Programvärd: Ragnar Dahlberg
I samarbete med Kultur- och fritidsnämnden i Linköping
www.barndiabetesfonden.se

För en bättre miljö
använd miljömärkta
trycksaker!

www.tellogruppen.se 0121-130 20
soderkoping@tellogruppen.se Box 143, 614 22 Söderköping
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Det kom ett brev......
Visst händer det att vi får en del brev till vårt kansli, det kan handla om olika frågor kring diabetes, som vi måste vidarebefordra till
läkare eller diabetesteam att besvara. Och ibland kommer det brev, där man verkligen “stannar upp en stund” läser det igen, och man
blir riktigt varm i själen.
Ett sådant brev kom från familjen Sneelooper i början av året, och vi har fått deras tillåtelse att i original publicera detta.
Än en gång ett stort tack för den fina gåvan till Barndiabetesfonden.
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Redaktionen.

Mamma, kan jag sluta
ta sprutorna snart?
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Mamma, kan jag sluta
ta sprutorna snart?

lll#_Zg]VbbVg#hZ

lll#WVgcY^VWZiZh[dcYZc#hZ

E\/.%%%*.",7\/.%%"%*.,
lll#WVgcY^VWZiZh[dcYZc#hZ

Z

7

”ST CKET”

10 000 kr till Barndiabetesfonden.
Å

rets LIVS VARLIGT-stipendium till
Barndiabetesfonden.

B

Foto: Fredrik Odensåker

Fonus regionchef (Peter Trygg) lämnade över checken på 10 000 kr till Barn-

diabetesfonden Riksföreningens ordförande Hans Svanberg den 28 maj 2009 i
Fonus lokaler i Linköping.

arndiabetesfondens personal mottog vid en
ceremoni hos Fonus Öst, året LIVS VARLIGTstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet är
öronmärkt för att gå till personalen vid Barndiabetesfondens kansli. Motiveringen lyder ”Barndiabetesfonden delar ut medel till forskning som gör
nytta, driver forskningen framåt, syns och hörs i
media samt låter barn och ungdomar, genom sitt
seriösa arbete, få chansen till en ökad och bättre livskvalité. Medlen skall företädesvis gå till
de som arbetar inom fonden för att sprida dess
renommé och kanske till ett förkovrande studiebesök till gagn för barndiabeteskunskapen”.
Barndiabetesfondens personal känner sig djupt
hedrade för att blivit utsedda till mottagare av
årets stipendium. Stipendiet innebär att vi kan
göra en gemensam aktivitet för att ytterligare
stärka vår kraft i upplysnings-och informationsarbetet kring den kroniska sjukdomen Barndiabetes som drabbar allt fler unga människor. Vårt
varma tack till Fonus Öst för årets utmärkelse.

Ny bok om Barndiabetes
En bra bok om barndiabetes har utkommit
på Kikkulis förlag.
Boken, som har skrivits av Helena LundIsaksson, visar ur ett barnperspektiv vad
som händer när man får diabetes typ 1.
Bokens huvudperson är Lotten, som börjar
dricka och kissa mycket.
Mamma tycker hon verkar sjuk och tar med
dottern till vårdcentralen och där upptäcks
att Lotten fått diabetes. Boken beskriver ur
Lottens synvinkel alla undersökningar hon
måste gå igenom, med stick i fingret och insulininjektioner.
Författaren har på ett bra sätt och med
trevliga illustationer lyft fram barnets upplevelser och boken kan vara ett bra stöd
för föräldrar i den svåra uppgiften att informera ett litet barn om sjukdomen.
Varför stick i fingret måste göras och varför
det nu finns vissa restriktioner. Författaren
Helena Lund-Isaksson, gymnasielärare i
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svenska och religion, har själv en dotter som
insjuknade i diabetes typ 1 och saknade en
bok som beskriver hur barnet upplever sin
sjukdom och all ilska den för med sig.
Boken kostar 165 kronor och kan beställas
på nätet via www.kikkuli.com.
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“Det har skett en fördubbling på 20 år”
Antalet fall av typ 1-diabetes bland
barn har fördubblats på 20 år. På
Gotland är sjukdomen vanligare än i
andra delar av Sverige.

En studie som i dagarna presenteras i den

brittiska medicinska tidskriften The Lancet
visar att antalet fall av typ 1 diabetes har
ökat kontinuerligt med 3,9 procent årligen
under perioden 1989 till 2003. Sverige är
inget undantag. Den största ökning finner
man i åldersgruppen noll till fyra år. Ökningen förutspås också fortsätta under de kommande åren och 2020 beräknas antalet insjuknande i Europa vara 24 400 vilket kan
jämföras med 15 000 under 2005.

Ofta får ”vår västerländska
livsstil” skulden.
– Det har konstaterats att
genuppsättningen är ungefär densamma för personer födda i Finland och
i Estland. Trots det var det
tidigare sex gånger vanligare med diabetes i det
första landet. Det var innan
esternas levnadsstandard
höjdes till västeuropeiska
nivåer, berättar Margaretha Blomgren.
Vanligare här

Fördubbling
Margaretha Blomgren, överläkare på barnoch ungdomskliniken på Visby lasarett är
inte förvånad över siffrorna.
– I Sverige har vi registrerat alla barn som
insjuknat i diabetes sedan slutet av 70-talet.
Vi har sett en ökning. Först noterades den
hos de allra yngsta barnen men på senare år
är det barn i förskole- och de yngre skolåldrarna som dominerar. När jag började
arbeta med det här för tjugo år sedan sa
man att det var omkring ett barn om dagen
som insjuknade i diabetes i Sverige. I dag
rör det sig om drygt 700 barn per år, alltså
nästan en fördubbling. De senaste fem åren
har vi dock inte sett någon ökning av nyinsjuknade under 18 år men nivån är fortsatt
hög, säger hon.
Allt yngre
Däremot menar hon att det totala antalet fall av typ 1 diabetes inte har ökat, det
som skett är att insjuknandet har sjunkit i
åldrarna.
– Det finns olika teorier till varför man
drabbas av typ 1 diabetes. I viss mån kan
generna påverka, men det krävs också
livsstilsfaktorer. En annan teori är att mamman drabbats av en virusinfektion under
graviditeten och att den sätter igång den
process som senare leder till diabetes hos
barnet, säger Margaretha Blomgren.

Barn som drabbats av diabetes kan leva i stort sett som vanligt, men sjukdomen kräver daglig behandling med insulin.

Sedan länge har Sverige befunnit sig i världstoppen när det gäller andel diabetessjuka,
bara i Finland har sjukdomen varit vanligare. Regionala jämförelser visar också att
sjukdomen är vanligare i sydöstra Sverige,
inklusive Gotland, än i andra delar av landet. Än så länge finns det inga bra förklaringar till vad det beror på.
Svårt undvika
– Forskning kring orsakerna till diabetes
pågår hela tiden. Vi kan upplysa om sjukdomen men att ge råd om hur man ska leva
för att undvika den är svårt så länge vi inte
vet de bakomliggande orsakerna.
Att leva med barn med diabetes kräver
ständiga överväganden. Vad är en lämplig
insulindos? Hur mycket fysisk aktivitet klarar barnet av?

Fakta / Diabetes
Det finns två olika typer av diabetes. Typ
1 diabetes brukar vanligtvis komma tidigt
i livet och kallas därför ibland för barneller ungdomsdiabetes. Det är en sjukdom
som kommer snabbt och kräver omedelbara åtgärder.
Diabetes måste behandlas med insulin
varje dag, antingen med sprutor eller
insulinpump. Dock är sjukdomen inte
livshotande när man väl är under behandling.
Symtom på typ 1 diabetes är bland annat att barnet kissar och dricker mycket,
är trött och går ner i vikt. Barn kan också
få ont i magen och börja kissa i sängen.
Vid sådana tecken ska man söka läkare
direkt.

– Vi som arbetar i vården behöver göra omgivningen medveten om hur mycket möda
och engagemang som krävs för att leva med
diabetes, säger Margaretha Blomgren på
barn- och ungdomskliniken. Det kan till exempel handla om information till skolorna
och att öka den allmänna kunskapen om
tidiga symtom på barn- och ungdomsdiabetes.
Veronika Skärlund, Gotlands Allehanda
Foto: Henrik Radhe
Under de tjugo år överläkaren Margareta
Blomgren har arbetat med barn med diabetes har hon märkt av en stor ökning av
antalet fall.
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Scandic segrade i årets golftävling
”Slå ett slag för Barndiabetesfonden”
2009 års upplaga av den populära golftävlingen hade samlat 16 företag, som tillsammans med 16 kända personer fick kämpa om
årets mästartitel. Tävlingen, som spelades den
15 juni på vackra Landeryd GK i Linköping,
genomfördes i ett båsigt och lite småkallt
väder.
Trots hårda vindar var det en uppsluppen

stämning och det gick inte att ta miste på
glädjen hos spelarna.

Skådespelarna Stefan Sauk och Loa Falkman
gjorde sitt bästa för att peppa sina respektive lagkamrater till stordåd. Bland deltagarna fanns årets ”Robinson” deltagare; Erik
Blomqvist, som ingick i det segrande laget
från Scandic. Tävlingen avslutades med en
god middag och prisutdelning för de 64 deltagarna i Landeryds golfrestaurang.
Flera lag anmälde sig redan på kvällen till
deltagande i nästa års tävling. ”Slå ett slag för
Barndiabetesfonden” har blivit ett populärt
event som har kommit för att stanna.
Nästa

år spelas tävlingen den 14 juni på
Landeryds GK.

Stefan Sauk med fart mot nästa hål.

Foto: Fredrik Odensåker
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Lag Scandic - segrarna med Erik “Robinson” Blomqvist.

Loa Falkmans lag tittar på lutningen så att putten blir rätt.

Bengt-Åke Gustavsson gör sig
redo för sin putt.

Ge en gåva till Barndiabetesfondens
20-årsjubileum och delta i utlottningen av
biljetter till galamiddagen och jubileumsgalan på konsert-och kongress i Linköping
den 16 oktober
Ni medverkar i utlottningen genom att ge en gåva till
Barndiabetesfonden PlusGiro eller Bankgiro och märk
talongen (inbetalningen) med “LP”.
Alla gåvor från 100 kr deltar
i utlottningen.

HKH Kronprinsessan
Victoria närvarar.
Biljettsläpp till galan är den 1 september och kan köpas via
www.ticnet.se eller hos Konsert och Kongress i Linköping.

bdf_annons_linkopingsposten2.indd 1

09-08-04 18.53.33
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En bra dag
En novell inspirerad av en debuterande diabetes mellitus
Det hade varit en bra dag.
Under rådande omständigheter hade det
faktiskt varit en bra dag.
Så mycket måste Pappan i alla fall tillstå.
Han noterade att Sonen till och med hade
sprungit in från bilen när de kom hem. Han
hade inte sett honom så pigg på länge. Inte
på hela våren, när han tänkte efter. Men
det var inte så konstigt. Sonens lilla kropp
hade ju knappt fått någon energi på vem vet
hur länge. Och nu sprang han omkring som
vilket barn som helst. Det visade i alla fall
att insulinet gjorde nytta.
Nu satt han där med en skål glass och lekte
med sin nya pennkniv. Den som han hade
fått som stickpresent. Eller valt, egentligen. För på avdelningen hade de ju haft
en hel låda att välja ifrån. Först hade han
hittat ett par tuffa solglasögon som han la
beslag på. Men sen fick han syn på kniven.
Och kunde inte bestämma sig. ”Kan jag
inte få båda?”, sa han vädjande. Och det
hade han fått. Fast det stod att man bara
skulle få en sak per tillfälle. Men de tyckte
synd om honom. De hade ju varit tvungna
att sticka i bägge armarna – flera gånger
dessutom, eftersom de misslyckades på
första försöken. Det var tydligen inte helt
lätt att sätta kanyl på en liten pojke.
Själv satt Pappan mitt emot honom vid
köksbordet. Han sneglade ut genom
fönstret och noterade att Sonens oranga
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Foppatofflor låg utspridda i trädgården där
han klivit ur dem förra veckan. Hans nya
favoritskor, precis införskaffade på Skänningemarken. Första dagen hade han velat
ha dem på sig hela tiden. Nu stod den ena
under äppelträdet medan den andra låg
slängd mitt på gräsmattan. Han hade tagit
av sig dem först när han skulle svalka fötterna i fågelbadet.
De kvarglömda skorna påminde honom om
hur plötsligt allting hade förändrats. Det
hade inte känts så viktigt att plocka undan
någonting i den stunden. Och inte hade
de räknat med att bli kvar på US så länge.
I över en vecka!
Pappan tänkte på hur det hade varit när
de åkte in. Hur hans fru hade fått tjata för
att överhuvudtaget få komma till vårdcentralen. Hur hon sedan varit där med deras
son. Först på morgonen för att ta prover, sedan på eftermiddagen för att träffa läkaren
och få resultaten. Själv hade Pappan varit
på jobbet hela dagen. ”Det är inget”, hade
han sagt sig själv. ”Hon oroar sig alltid för
småsaker.”
Sedan mindes han tydligt varje detalj.
Hur hans fru hade ringt honom på jobbet. ”Kan du komma hem”, var allt hon
hade sagt när han svarade. Hennes röst var
alldeles kall, men han kände hur den darrade
av tillbakahållna känslor. ”Jag kommer”,
svarade han kort och la på.

Han kom inte ihåg vad han hade tänkt på
vägen hem. Att det inte var några bra nyheter som väntade, det kändes i alla fall tydligt. Med skakande händer hade han satt
nyckeln i nyckelhålet och klivit in. I hallen
stod hans fru med ena armen om deras son.
Hennes ögon var svagt fuktiga av tårar som
inte riktigt ville tränga fram. Inte riktigt ge
den lättnad som riktig gråt kan ge.
”D-d-de tror han har diabetes”, stammade
hon fram.
Hon hade fått med sig en remiss till barnavdelningen på US. De åt en enkel middag,
packade vad man kunde behöva för natten,
satte sig i bilen och körde till sjukhuset under tystnad.
Pappan var i alla fall glad att de kommit in
så pass tidigt som de hade gjort. Sonen hade
ju aldrig hunnit må riktigt dåligt. Inte som
den där fjortonårige killen som hade varit
inne samtidigt. Han hade suttit på sitt rum
och i smyg druckit massor av söt Cola eftersom han blev törstig hela tiden. Sen hade
han gått upp och kissat flera gånger varje
natt. Där hade föräldrarna inte märkt något
förrän blodsockret slog i taket.

”ST CKET”

Nä, idag hade varit en bra dag. Problemet
var bara att Pappan tänkte för mycket.
Grubblade över det som varit. Funderade
på vad de kunde ha gjort annorlunda. Även
om läkaren sa att ”varken du eller dina
föräldrar har gjort något fel”, så måste det
väl vara något de kunde ha gjort. Struntat i
nyponsoppan till frukost, kanske. Eller inte
alltid skickat med banan till fruktstunden.
Något fel måste de väl ha gjort. Alla barn
fick ju trots allt inte diabetes.

Det var en förbannelse, och han var själv
bra på att väcka känslor som frustration, ilska eller sorg genom att grubbla och gräma
sig för gårdagen eller att oroa sig för morgondagen.

Dessutom tänkte Pappan mycket på framtiden. Tyckte synd om Sonen som måste ha
med sig sjukdomen resten av livet. Undrade
hur dennes liv skulle bli.

Men just nu lyckades han bortse från framtiden. Han sneglade bort mot Sonen där
han satt och fascinerat undersökte sin nya
pennkniv. Han kunde, på barns vis, stanna i
nuet. Just nu verkade han riktigt lycklig.

Han såg hur Sonen girigt slickade skålen,
sög i sig de sista söta resterna av glass som
en myra suger i sig honungsdagg från en
bladlus. Han såg väldigt glad ut över att
faktiskt få äta glass.

Men idag hade varit en bra dag.
Imorgon skulle säkert också bli en bra dag.
Det var inte dagarna var för sig som bekymrade honom. Det var ”framtiden” som sådan.

Ja, idag hade varit en bra dag.

Ja, idag hade varit en bra dag. Det var inte
idag som var problemet. Det var oron och
grubblerierna, tankarna på igår och på imorgon, som slukade hans energi och bar
skuld till att den pigge, sorglöse ynglingen
som tills helt nyligen varit han nu försvunnit från spegeln och ersatts av en trött, lätt
grånad, medelålders man.
Ibland funderade han på om det var det här
som var det verkliga syndafallet. Det där
med kunskapens träd på gott och ont. Att
kunna tänka, planera framtiden och minnas det förflutna, det hjälpte oss att överleva, att utvecklas på det materiella planet.
Men samtidigt tog det bort paradiset från
oss, den fullkomliga och totala friden det
gav att leva helt och fullt i nuet.

Du k a n h jä lp a

BARN MED
DIABETES
Plu s g ir o 90 00 59-7
Ba n k g ir o 900-0597

Nyheter i korthet
Årets Vätternrunda
För första gången uppmärksammades Barndiabetesfonden i samband med världens
största motionslopp, Vätternrundan. Vid
mål och startområdet i Motala visades en
videofilm om Barndiabetes på den stora
filmduken med jämna mellanrum under
hela cykelevenemanget.
Motionsloppet
2009, som var det 44:de i ordningen hade
samlat 15 727 startande trots att årets upplaga präglades av regn men vädret blev
bättre än befarat. 14 717 fullföljde det 30
mil långa motionsloppet

Kontaktpersoner
Iréne Lammela och Tove Sundberg, personerna bakom den trevliga och informativa
sidan www.diabetesfamilj.se, håller på och
bygger upp ett nätverk av kontaktpersoner
runt om i landet. Avsikten är att anhöriga
till diabetesbarn ska kunna ringa och få råd
och stöd från någon familj som har lång erfarenhet med att hantera Typ -1 diabetes i
familjen.
- Frågorna är många i början, säger Tove
Sundberg, som själv har en dotter, vilken
insjuknade 2008.
– Jag skulle ha behövt prata med någon
utanför sjukvården om hur det är att ha ett
diabetesbarn. Ibland behöver man bara få
prata av sig till någon som förstår hur jobbigt det kan vara ibland, menar Tove.
-Värderna gå upp och ner och oron kommer smygande. Då är det skönt att kunna få
ringa någon och bara få stöd och lite råd. Vi
undersöker nu om vi kan få igång utbildning för kontaktpersonerna, som idag är 19
stycken och finns över hela landet, säger
Tove Sundberg.
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Var med att utveckla ”Nya” Sticket
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Med en annons i Sticket bidrar du starkt till att kunna
lösa gåtan med Barndiabetes.
Vi har en ambition inför 2010 att kunna erbjuda dej
som annonsör en fullmatad tidning med bra artiklar
och mycket information om vad Barndiabetsfonden
arbetar med.

Beställ er annons redan nu!
Kontakta Odensåker Sweden
annons@odensaker.com eller www.odensaker.com

”ST CKET”

Första barnen vaccinerade i Diamyd®-studie
för att förhindra diabetes (OMX)
Pressmeddelande den 22 juni 2009

Diamyd

Medical meddelar idag att de
första barnen har vaccinerats i en unik preventionsstudie med diabetesvaccinet Diamyd®. Syftet med studien är att utvärdera
om vaccination med Diamyd® kan förhindra eller fördröja att barn med hög risk för
att få typ 1-diabetes får sjukdomen.

Det

är första gången någonsin vaccination prövas i förebyggande syfte mot denna kroniska sjukdom. Barnen som deltar i
Diamyd®-studien löper hög risk att utveckla typ 1-diabetes. De har alla konsta-terats
ha en pågående autoimmun sjukdomsprocess, där deras insulin-producerande celler
bryts ned av det egna immunförsvaret. Om
inte nedbrytningen stoppas, kan den på sikt
leda till typ 1-diabetes.

omfattar totalt 50 barn från fyra års ålder.
Hälften av barnen kommer att få två injektioner med Diamyd®-vaccinet och hälften
kommer att få placebo (icke aktivt läkemedel). Vid typ 1-diabetes måste barnens
blodsocker kontrolleras och insulinsprutor
tas flera gånger om dagen samtidigt som
noggrannhet med kost och motion krävs.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och

i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM
B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker:
DMYDY) som administreras av Pink OTC
Markets och Bank of New York Mellon
(PAL). Mer information finns på bolagets
hemsida; www.diamyd.com.

Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som Denna
idag saknar botemedel. Sjukdomen måste
kontrolleras väl för att undvika de allvarliga
följdsjukdomar som förknippas med diabetes. Ett fåtal studier med syfte att förebygga
typ 1-diabetes har genomförts i världen,
men ingen har ännu lyckats påverka sjukdomsförloppet. Forskare har länge ansett
att den aktiva substansen i Diamyd® (GAD)
skulle kunna förebygga typ 1-diabetes.

information offentliggörs enligt
lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller
krav ställda i noteringsavtal. Diamyd Medical AB (publ.) Linnégatan 89 B, SE-115 23
Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68 E-post: info@diamyd.
com. VATno: SE556530-142001. (www.
omxnordicexchange.com ticker: DIAM B;
www.otcqx.com ticker: DMYDY)

u har utvecklingen av läkemedlet komDet finns idag ingen behandling som kan N
mit så långt att en förebyggande studie med
förhindra sjukdomsförloppet. Vi hoppas att
Diamyd®-behandling ska förändra situationen, så att vi i framtiden kan hjälpa barn
redan innan de får typ 1-diabetes, säger
Helena Elding Larsson, barnläkare vid
UMAS i Malmö och forskare vid Lunds
Universitet.

Hittills har tre barn behandlats med två
injektioner vardera av Diamyd®-vaccinet
eller placebo, konstaterar Elding Larsson.
Syftet med studien är att utvärdera om vaccination med Diamyd® kan fördröja eller
stoppa sjukdomsförloppet, så att barnen
därmed inte insjuknar i typ 1-diabetes.
Diamyd

Medical meddelade den 4 mars
i år att svenska Läkemedelsverket godkänt studien. Om Diamyd®-vaccinet
skulle kunna förebygga eller försena denna
mycket allvarliga sjukdom, som främst drabbar barn och unga, står vi inför ett medicinskt genombrott, säger Elisabeth Lindner,
vd och koncernchef för Diamyd Medical.
Studien, som är den första i sitt slag, är
dubbelblind och placebokontrollerad och

barn kunnat inledas. För ytterligare information kontakta: Elisabeth Lindner, vd och
koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026 För bilder och pressmaterial kontakta: Alexandra Fleetwood,
kommunikationschef Diamyd Medical AB
(publ.), alexandra.fleetwood@diamyd.com
Tel:+46 8 661 0026 Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med fokus på utveckling av läkemedel
för behandling av autoimmun diabetes och
dess komplikationer.

Bolagets längst komna projekt är det GAD-

baserade läkemedlet Diamyd® mot typ
1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i
Europa och USA. Utöver detta har företaget
startat kliniska studier i USA inom kronisk
smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat
användningen av GAD för behandling av
Parkinsons sjukdom. Bolaget har idag tre
produkter i klinisk fas.
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Forskare rapporterar
har verkan på uppkomsten av diabetes. Syftet med det föreslagna projektet är att ge en
detaljerad förståelse av på vilket sätt dessa
gener bidrar.

Rapportfrån
Dr Kristina Lejon
Avdelning klinisk microbiologi
Umeå Universitet

Eftersom typ 1 diabetes beror på så många

Projekt:
Ärftliga faktorers inverkan på autoimmun
sjukdom:
-sambandet mellan B-celler och typ 1
diabetes

Typ 1 diabetes, som framför allt drabbar
unga människor, är en komplex sjukdom
till sin natur. Sjukdomen uppkommer på
grund av att det egna immunsystemet förstör de insulin-producerande cellerna i
bukspottkörteln. Detta händer om individen har en olycklig kombination av ärftliga
(genetiska) faktorer och samtidigt utsätt för
vissa, ännu okända, miljöfaktorer. Hittills
har det framkommit att minst tjugo gener

olika faktorer krävs djurmodeller för att
förstå molekylära sjukdomsmekanismer.
Det finns en musstam som heter nonobese
diabetic mouse (NOD musen). Dessa möss
utvecklar Typ 1 diabetes spontant och sjukdomsprocessen i mössen är väldigt lik den
som sker i människa. Bland annat beter sig
immunsystemet i NOD musen på samma
sätt som i människan, d.v.s ger sig på de
insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln och förstör dessa. Flera olika typer
av celler från immunsystemet deltar i detta
förlopp och T-lymfocyter har visats vara
centrala i slutskedet av sjukdomen. Dock är
det ännu klarlagt vilka celler som är viktiga
för att processen ska initieras. En teori är
att de antikroppsproducerande B-lymfocyterna är viktiga. Det har gjorts experiment
där alla B-lymfocyter i NOD musen tagits
bort (genom genetisk manipulering) och
utan dessa celler så får inte mössen diabetes. Det har även visat sig att de antikroppar som förs över från hona till unge under
graviditet via moderkakan är viktiga. NODungar som under graviditeten burits av en
normal hona får inte diabetes i lika stor utsträckning som de syskon som burits av en
NOD-hona.

Det är därför viktigt att studera dessa

Blymfocyter i NOD-musen och undersöka på
vilket sätt de påverkar sjukdomsutvecklingen och vilka de gener är som styr detta.

som styr att denna skillnad uppkommer.
Detta görs i ett försök där den NODmus
korsas med en frisk mus, och sedan genomförs parning mellan de ungar som
föds. Avkomman till dessa kommer då att
ha gener antingen av NOD-typ eller av normal typ eller en blandning av båda. Genom
att undersöka hur dessa individers B-lymfocyter beter sig, och koppla detta till om
de ha gener av NOD-typ eller inte, kan de
gener som är viktiga ringas in. Kunskapen
kan sedan användas för att undersöka om
det är samma gener som spelar roll för
människor med diabetes. Detta skulle
innebära att man dels kan hitta nya sätt att
indentifiera individer som har hög risk att
utveckla sjukdomen, dels medverka till nya
alternativa tillvägagångssätt för behandling.

Vi planerar även att studera vad som ligger
bakom att NOD-ungar som under graviditeten bärs av en normal mushona inte får
diabetes. Det är tydligt att de antikroppar
som förs över via moderkakan är ansvariga
för detta. Vi har för avsikt att undersöka
om det finns någon bestående effekt på
cellerna i immunsystemet om antikroppsöverförseln förhindras eller ersätts med
antikroppar från vanliga möss. Preliminära
resultat visar på en bestående ”normalisering” av vissa särdrag hos B-lymfocyterna
om NOD-ungarna inte fått antikroppar i
moderlivet. Det tyder på att överföring av
erhållna egenskaper från generation till generation, som antikroppar via moderkakan
i detta fall, kan påverka uppkomsten av diabetes. Denna observation utmanar således
dogmen att autoimmuna sjukdomar endast
är en produkt av individers arv + miljö efter
födseln.

Vi har identifierat ett antal särdrag hos
B-lymfocyterna i NOD-musen som skiljer
sig åt från normala möss. Dessa särdrag
kan sedan användas för att hitta de gener

Barndiabetesfonden firar
20-år med en Jubileumsgala
i Linköping den 16 oktober
Biljettsläpp 1 september via www.ticnet.se
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Forskare rapporterar
Rapport från
Docent Sten A Ivarsson
Avd. för Endokrinologi
Malmö/Lunds Universitet

Projekt:
Samband mellan födelsevikt, infektioner,
födelselängd, högre tillväxthastighet och
ökad risk för typ 1-diabetes

För att ett barn skall få typ 1-diabetes krävs
ärftliga förutsättningar, som till största delen bestäms av de så kallade HLA-generna.
Det är dock bara en liten andel av barn som
har en hög-risk HLA gen för som utvecklar
sjukdomen. Det är ännu inte känt varför
vissa barn utvecklar typ 1-diabetes, medan
andra inte gör det.
Typ 1-diabetes blir allt vanligare i Sverige,

särskilt hos mycket unga barn. Orsakerna
till detta är okända. En av många orsaker
som diskuterats är ändrade kostvanor.
Flera studier har visat att barn som utvecklat typ 1-diabetes har en ökad tillväxt
jämfört med kontroller. Barn födda med en
hög födelsevikt och barn som väger mycket
under småbarnsperioden har visat sig ha en
högre risk för typ 1-diabetes i retrospektiva
studier.

I vår stora prospektiva DiPiS studie – Dia-

betes Prediktion i Skåne – följer vi barn
med ökad risk för att få diabetes. Över
35.000 barn har lämnat prov vid förlossningen och c.a 3500 av dessa följs varje år
med blodprov och frågeformulär. De barn
som utvecklar flera så kallade diabetesantikroppar, och därmed har ytterligare ökad
risk för diabetes, följs var tredje månad av
barnläkare kopplade till studien. Hittills
har 103 barn från årskullar som ingår i DiPiS fått diabetes, vilket är betydligt fler än
beräknat. Vi följer just nu 130 barn med en
antikropp och 32 barn med 2 eller 3 antikroppar.

Det

vi hittills har undersökt i DiPiS är
samband mellan ärftlighet för diabetes, infektioner under graviditet och födelsevikt.
Vi har funnit att barn med hög risk HLA
gener för diabetes har en signifikant högre
relativ födelsevikt. Detta är en helt ny iaktagelse. Vi har också visat att barn som har
ärftlig risk för diabetes och där mamman
haft en virusinfektion under graviditeten,
har ökad risk för att väga mycket vid födseln. Hur dessa samband påverkar risken
för att barnet skall få diabetes vet vi ännu
inte. Därför kommer vi att följa upp dessa
barn prospektivt i DiPiS-studien.

Vi har nu också undersökt tillväxten under
de första 1 ½ levnadsåren hos barn som
utvecklat diabetes före 6 års ålder. Detta
gjordes genom att analysera tillväxtkurvor
från dessa barn och jämföra med tillväxtkurvor från kontrollbarn i DiPiS. Det visade
sig att barn som fick diabetes växte mer på
längden än kontrollbarnen. Vi kunde också
visa att de gener (HLA) som ger risk för typ
1-diabetes inte hade betydelse för denna
ökade tillväxt.
Orsaken till tillväxtökningen är fortfarande oklar. Den kan bero på ändrade
kostvanor och vara en faktor som triggar
igång den autoimmuna process som leder
till typ 1-diabetes, men det kan också vara
så att processen i sig orsakar den ökade
längdtillväxten genom en ändrad ämnesomsättning. Fortsatta studier behövs. I
DiPiS har vi möjlighet att följa barn med
ökad risk för typ 1-diabetes för att försöka
finna de riskfaktorer som gör att vissa barn
utvecklar diabetes, medan andra inte gör
det. Vi kan också följa det förlopp med antikroppsutveckling som leder till att diabetes
utvecklas. Kunskap om detta förlopp kommer förhoppningsvis att leda till att vi med
större säkerhet kan identifiera vilka barn
som kommer att få diabetes. Dessa barn kan
då få möjlighet att ingå i behandlingsförsök
att dämpa eller förhindra den process som
leder till typ 1-diabetes.

Nyheter i korthet
Konstauktion
Barndiabetesfondens
lokalförening
i
Linköping arrangerar en konstauktion där
vinsten oavkortat går till forskning kring
barndiabetes. Konsten har skänkts av olika
givare och många erkända konstnärers verk
kommer att gå under klubban.
När - Lördagen den 26 september 2009
Klockan - 11:00 - 13:00
Var - Linköpings konsthall Passagen,
Stora torget 2, Linköping
Visning - Konstverken visas veckan före
auktionen i Medborgarskolans lokal, Hospitalstorget 1, Linköping.
Dessutom kommer vi att visa konstföremålen på Barndiabetesfondens hemsida under ’Aktuellt’.

Du k a n h jä lp a

BARN MED
DIABETES
Plu s g ir o 90 00 59-7
Ba n k g ir o 900-0597
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Lokalföreningssidan
Blekinge

Resten av kostnaden har vi fått från lokala
sponsorer.

Lokalföreningshistoria. Alla kan hjälpa till.

Diabetespromenad ordnades första gången

Under

åren som gått sedan den tveksamma starten i mitten av 1990-talet har
lokalföreningen i Blekinge provat olika
aktiviteter för att få in pengar. Vi provade
brödförsäljning som visade sig vara både
rolig och lätt.

Från

Vägkyrkan i Lösen skänktes pengar både från insamling i bössor och
via försäljning av Barndiabetesfondens
produkter. Sommarkort och medföljande
penna såldes bra. Flera kyrkor och kyrkliga
sy- och arbetsföreningar i länet har skänkt
pengar för att stötta forskningen.

Tipspromenaden

Blekingelunken ordnades av Friluftssfrämjandet. Till denna
promenad bidrog föreningen med tipsfrågor
och funktionärer till vätskekontrollen. Här
såldes också föreningens produkter. Startavgiftrna gick till Barndiabetesfonden.

Att arrangera en teaterföreställning provade vi första gången 2005 med ”Älgaslag”
och har därefter årligen fixat ytterligare
tre föreställningar. Riksteatern och NBV
Blekinge har varit medarrangörer vid alla
tillfällena och har stått för halva kostnaden.

18

på Världsdiabetesdagen 2007 och vi hoppas kunna fortsätta med detta. Här stöttade
orienteringsklubben Skogsfalken med kunskap om rutiner vid motionsarrangemang
och med att funktionärer ställde upp.

Spännande tanke att just denna dag
promenerar människor världen över för att
visa att de bryr sig. Om det är tanken på den
egna hälsan eller omtanken om medmänniskorna med diabetes spelar ingen roll, bara
man betalar sin startavgift och promenerar
de två kilometrarna. Vid start och mål informerades om typ 1 diabetes hos barn och
ungdomar, skramlades med bössor och
Sticke såldes.
Under Östersjöfestivalen i Karlshamn 1518 juli 2009 samlade lokalföreningen i Blekinge in pengar till forskningen kring typ 1
diabetes hos barn och ungdomar genom att
ta upp parkeringsavgifter. Här var vi elva
personer som hjälptes åt att ro detta i land.
Vi fick in drygt 10 000:-.
Ordet

lindra i Barndiabetesfondens policy tog vi fasta på genom att ordna olika
familjeaktiviteter. Att prata med andra

föräldrar som vet precis vad man själv
pratar om när det gäller diabetes kan kännas bra. Tonårsbekymmer eller småbarnsbekymmer spelar ingen roll, allt är lika viktigt. För att nå fler föräldrar samarbetade vi
med Blekinge diabetesförening och med diabetesteamet på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Vi har också träffat Blekinges alla
skolsköterskor på deras länsgemensamma
träff tillsammans med diabetesföreningen..
Föreningarna presenterade sig. Detta samarbete fortsätter framöver.

Tolv års lokalföreningsarbete i

sammanfattning. Det som drev oss från början var
tanken att nu måste något hända med forskningen kring typ 1 diabetes hos barn och
unga. Med det praktiskt direkta arbetet att
samla in pengar till Barndiabetesfonden
fick vi föräldrar stora möjligheter att göra
något själva. Idag händer det stora saker
inom forskningen......Abis-studien, Bddstudien och closed-loop-forskningen och
GAD-vaccinationer....För barnen idag som
mister sin egen insulinproduktion finns
hopp.
Ingrid Christensson
Barndiabetesfondens,
lokalförening Blekinge

Våra bussar är utrustade med:
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Lions är fantastiska
I samband med årets nationaldagsfirande i Skänninge i Östergötland, under närvaro
av HKH kronprinsessan Victoria, fick Barndiabetesfonden mottaga 50 000 kronor från
Skänninge Lions Club.

Det var på Stadshotellets trapp som presidenten Per Hellman i Lions
Skänninge Club överlämnade ett vackert diplom till fondens beskyddare HKH kronprinsessan Victoria. Landshövding Björn Eriksson,
som sitter i Barndiabetesfondens styrelse, uttryckte sitt gillande.
Lions Skänninge Club bildades 1958 och har 40 medlemmar, som alla
arbetar idellt med att samla in pengar till välgörande ändamål.
Över 5 000 personer fanns närvarande på torget i samband med
överlämnandet som skedde under stor pompa och ståt med Mjölbys
skolmusikkår på plats. Barndiabetesfondens lokalförening i Linköping
fanns också närvarande och passade på att dela ut information och
fondens tidning Sticket till de församlade åskådarna.

Foto: Göran Billeson
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Lions är fantastiska fortsätter....
Jan Lofjärd, den nye ”lejonkungen!”

Vid Lions Riksmöte i maj valdes Jan Lofjärd
från Varberg till ordförande för Sveriges
lions.
När jag träffar honom i hans vackert belägna
bostad på Getterön ställer jag frågan:
”Lions bidrog under förra verksamhetesåret
med 1.043.451:- till Barndiabetesfonden.
Vad säger du om resultatet?”
”Naturligtvis är jag mycket nöjd med lionsklubbarnas insatser även detta år. Lions har
ju varit en del av fonden sedan starten 1989
och det har blivit en värdefull del i lions
arbete. Med tanke på att det just nu även
pågår betydelsefulla aktiviteter till förmån
för Världens Barn och en Röda Fjäderaktivitet i samarbete med Hjärnfonden är resultatet på över en miljon strålande.

Men jag är övertygad om att det kommit in
mera pengar när jag symboliskt ska få överlämna lions gåva till Kronprinsessan Victoria vid Barndiabetesfondens Jubileumsgala
den 16 oktober.
Det känns mycket bra att jag och andra lions får vara med stödja den forskning som
bedrivs via Barndiabetesfonden.
1925 utnämnde Helen Keller Lions till ”de
blindas riddare” och nu har lions med sina
bidrag mjölighet att vara med och bli diabetesbarnens räddare!”

Vid pennan och vid kameran: Bernt Fransén, lions representant i fondstyrelsen

Jan Lofjärd med “Sticke” i famnen.

Nytt kontor
Invigningen förrättades av Östergötlands
landshövding Björn Eriksson som med
känd acuratess klippte det blågula band
som blockerade ingången till det nya
kontoret.
Ett trettiotal person hade kommit för att
övervaka invigningen. Gästerna bjöds på
cider och goda snittar under tiden som ordförande i Riksföreningen Hans Svanberg
berättade om kommande events som Barndiabetesfonden deltager i under 2009.

Björn Eriksson, Östergötlands landshövding

Barndiabetesfonden flyttade den 4 maj till
ett nytt kontor vid Tallboda centrum i utkanten av Linköping. Anledningen till flytten är att fondens verksamhet vuxit och
kansliet behöver fler kontorsrum och en
bättre arbetsmiljö.

Gästerna tar av snittarna och cider

Professor Johnny Ludvigsson fanns
naturligtvis på plats denna dag och fick en
tavla av personalen vid kansliet, som ett
tack för hans uppoffrande arbete. Johnny
Ludvigsson blev tidigare i år, av tidningen
ÖstgötaCorrespondentens läsare, utsedd
till årets Linköpingsbo.
Kontorets
besöksadress
är
Gränsliden 10, Tallboda Centrum. Vi behåller
samma
telefonnummer
och
samma
postadress
som
tidigare.

Johnny Ludvigsson med tavlan från fondens personal

Foto: Fredrik Odensåker
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Kassören rapporterar

Vi rapporterar här de gåvor
Barndiabetesfonden mottagit från hela landet.
Denna period omfattar tiden
2009-04-01 till den 2009-07-31

Bössinsamling
Autogiro
Foundraising (Proxytel)
Till minne av
Kyrkliga aktiviteter (total summa)
Bland annat:
Kullerstads Kyrkl. Syförening
Örtomta Kyrkl. Syförening
Hagby Kyrkl. Syförening
Gunnebo Kyrkl. Syförening
Kollekt i Hörja Kyrka
Kollekt i Mjölby Församling
Åtvidabergs Kyrkl. Kvällssykrets
Gunnarskogs Kyrkl. Syförening
Kyrkans Unga Aska Församling
Källstads Syförening i Vadstena

41.748
30.075
1.572.767
204.485
32.990

Testamenten
Bidrag från skolor
Bidrag från föreningar
Bidrag från företag

1.515.908
500
63.736
100.225

2.000
2.000
1.500
1.000
260
1.070
1.000
5.000
10.000
1.000

(Fastighetsbolaget Beritsholm, Malmö)

Högtids-, födelse-dagar, bröllop etc.
Bidrag från privatpersoner
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27.723
40.459

Bidrag från Lions-klubbarna
Bland annat:
LC Olofström
LC Karlsborg
LC Kvänum
LC Mölndal/Kvarnbyn
LC Teg/Umeå
LC Tingsryd
LC Kävlinge
LC Kalmar
LC Trollbäcken
LC Hindås
LC Östra Göinge
LC Nyland
LC Långsele
LC Sollefteå
LC Nipsippan
LC Junsele
LC Dorotea
LC Lit
LC Brunkullan
LC Mörsil
LC Brunflo
LC Hallen-Oviken
LC Sundsbruk
LC Ånge
LC Torp
LC Landvetter
LC Varberg
LC Borensberg/Vreta Kloster
LC Stora Tuna
LC Borgholm (Lucia)
LC Klocke-Nora
LC Skänninge
LC Gagnet “Daldockan”
LC Sätila-Hyssna
LC Borlänge
LC Stenungsund
LC Lomma
LC Köping

522.088
5.500
5.000
9.921
3.000
5.000
50.000
15.016
5.000
3.000
1.000
1.850
2.500
4.000
1.800
500
5.000
5.000
860
20.000
1.863
4.000
2.000
1.500
520
8.600
2.500
1.000
2.586
5.000
5.311
1.000
50.000
3.000
2.000
5.000
5.000
20.000
1.000

LC Stockholm
LC Karlskrona
LC Bräkne-Hoby
LC Hagfors
LC Valdemarsvik
LC Södertälje
LC Lindome
LC Båstad
LC Åsele
LC Turinge
LC Årsta (101-A)
LC Karlstad
LC Hammerdal
LC Höga Kusten
LC Dorotea
LC International (101P)
LC Aneby
LC Vittsjö-Bjärnum

3.000
25.000
5.000
5.000
5.000
500
2.000
5.000
5.000
1.000
2.000
3.000
3.000
10.000
10.000
87.965
2.000
3.710

Totalt under perioden: 4.152.707
Totalt under 2009: 6.186.343

Totalt under 2008: 7.552.699

Spännande, lockande, kittlande, lovande, lysande.
Framtiden är snart i dina händer.
Ingen vet något om framtiden. Det enda vi är säkra på är att den kommer att analyseras, beskrivas, marknadsföras, kritiseras och hyllas på papper som kommer från Holmen Paper. I dagstidningar, fackpress och böcker.
I magasin, tidskrifter och reklamblad.
I år firar Holmen 400-årsjubileum. Vår erfarenhet och starka vilja att våga tänka nytt ger oss kraften att
fortsätta driva utvecklingen, bland annat mot bättre och miljövänligare papper. Läs mer om det och allt annat
i morgondagens tidning. Där finns framtiden redan på papper.

www.holmenpaper.com

POSTTIDNING B
Barndiabetesfonden
Box 650
581 07 LINKÖPING

Barndiabetesfondens samarbetspartners
Samarbetspartner sedan 2008
Fonden har sedan 2009 sina
styrelsemöten på Ekoxen hotell

Lions har varit Fondens
samarbetespartner sedan 1990 och är
en av Fondens större bidragsgivare.
Innehar en ordinarie styrelseplats i
Fonden

Ny samarbetsparner från 2009.
Sköter fondens hemsida och
ingår i redaktionen för Sticket

Ny samarbetspartner från 2009

Samarbetspartner sedan 2006.
Ställer upp för fonden i många
publika sammanhang

Samarbetspartner sedan 2007
Ställer upp för fonden i många
publika sammanhang

Samarbetspartner sedan 2007
Medarrangör och sponsor av
golftävlingen ”Slå ett slag för
Barndiabetesfonden”

Ny samarbetspartner från 2009

Samarbetspartner sedan 2008
Ställer upp för fonden i många
publika sammanhang

Samarbetspartner sedan 2007
Förvaltar och hanterar fondens
kaptital

Ny samarbetspartner från 2009

Samarbetspartner sedan 2008
Del av anmälningsavgiften till
det årliga motionsloppet går
till fonden

26 - 29 November
Vikbolandsjul i Häradshammar utanför Norrköping.
Lokalt hantverk, närproducerade matprodukter,
underhållning, restauration.

25-års-jubileum!

