
Verksamhetsberättelse för 
Barndiabetesfonden 2009
Diabetes hos barn blir allt vanligare! Incidensen är oerhört hög och bara fortsätter att öka. 
Fortfarande kan ingen botas och sjukdomen riskerar leda till allvarliga komplikationer trots 
tung, daglig, intensiv behandling. Det krävs framgångsrik forskning! Barndiabetesfondens 
arbete, för att stödja forskning som går ut på att förebygga, bota eller lindra diabetes hos 
barn och ungdomar, har ytterligare stärkts under det gångna året.

Årets höjdpunkt var firandet av Barndiabetesfondens 20-årsjubileum. Detta genomfördes den 
16 oktober i Linköping Konsert och Kongress i närvaro av Barndiabetesfondens beskyddare 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Kronprinsessan deltog först i ett vetenskapligt symposium 
där föreläsarna kom från de Nordiska länderna plus USA. I inledningen av detta symposium 
delade Kronprinsessan för första gången ut Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för 
framstående forskning om barn och ungdomsdiabetes, ett stort Nordiskt pris på 250 000 kr, 
som gick till professor Åke Lernmark, Lunds universitet, och dels Barndiabetesfondens 
Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige, ett pris på 50 000 kr, som 
gick till docent Corrado Cilio, även han Lunds universitet.

Efter första dagens symposium följde en middag där H.K.H. Kronprinsessan deltog liksom 
styrelserna för Barndiabetesfonden och dess Riksförening, diverse av Barndiabetesfondens 
Ambassadörer, representanter för Barndiabetesfondens Lokalföreningar och för 
Lionsrörelsen, m.fl. andra som stöder Barndiabetesfonden. Gåvor överlämnades till H.K.H. 
Kronprinsessan för vidare befordran till Barndiabetesfonden.

Senare på kvällen följde en mycket uppskattad konsert, och även under denna 
överlämnades mera omfattande gåvor bl.a. från Lionsrörelsen till Barndiabetesfonden. Det 
vetenskapliga symposiet fortsatte sedan även den 17 oktober.

Barndiabetesfondens jubileum med kringarrangemang, bl.a. också en konsert till förmån för 
Barndiabetesfonden i Norrköping i början av oktober, men också många andra arrangemang 
som huvudsakligen genomförts av Barndiabetesfondens Riksförening och Lokalföreningar, 
eller av Lionsrörelsen har bidragit till ett ökat insamlingsresultat 2009.

Barndiabetesfonden hade i början på 2009 betalat ut 5 miljoner kronor till forskargrupper 
över hela Sverige. Vissa projekt, t.ex. det nationella projektet BDD (Better Diagnosis of 
Diabetes) bygger i stor utsträckning på anslag från Barndiabetesfonden. Men ett 50-tal 
forskargrupper söker anslag och Barndiabetesfonden kunde bara dela ut en bråkdel av vad 
man ansökte om.

Barndiabetesfondens styrelse har förutom engagemang i aktiviteter mellan styrelsemötena, 
2009 haft tre möten. Styrelsen har då bl.a. haft att ta ställning till hur insamlade medel ska 
användas:
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- Beslut om utdelning fattas redan på våren och även hösten 2009 utlystes fem miljoner i 
forskningsanslag, då man visserligen kunde förutse en ökad insamling trots pågående 
ekonomisk kris, men ändå inte så stor inkomstökning att man ansåg sig kunna höja 
utdelningen.

- Styrelsen beslöt senare under året också att anslå medel för att även 2010 kunna 
utlysa och dela ut dels Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för framstående 
forskning om barn och ungdomsdiabetes, ett stort Nordiskt pris på 300 000 kr, och dels 
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige, 
ett pris på 50 000 kr.

- Slutligen har styrelsen beslutat anslå medel till stöd för den Informationsverksamhet 
Barndiabetesfondens Riksförening bedriver liksom det stöd som Riksföreningen och 
dess kansli ger till många familjer med barn och ungdomar som har diabetes.

- I samband med s.k. fundraising och andra aktiviteter så sprids också omfattande 
information om Barndiabetes och om Barndiabetesfonden, vilket också får anses vara 
en del av Barndiabetesfondens ändamål.

Det beslut som fattades 2007 att anlita ett fundraisingföretag, som mot viss provision fick 
uppgiften att samla in pengar till Barndiabetesfonden, har visat sig lyckosamt och den typen 
av verksamhet fortsätter. Emellertid kostar insamlingen inte enbart den provision som 
Fundraisingföretaget kräver, utan i samband med insamling bedrivs informationsverksamhet. 
Detta kan få till följd att omgivningen uppfattar att Barndiabetesfonden proportionellt lägger 
alltför stor del av sin inkomst på administration. Det bör dock göras tydligt att 
Barndiabetesfondens och dess Riksförening som sitt ändamål inte enbart ser 
forskningsprojekt och understöd av forskning, utan att en viktig del är just information om 
barndiabetes och stöd till familjer, barn och ungdomar med diabetes.

Samverkan med Barndiabetesfondens ambassadörer har vidmakthållits genom att alla 
ambassadörer bjöds till ett möte i Linköping med föredrag om forskning, visning av 
forskningslokaler och instrument, och också gemensam diskussion om uppgifter i anslutning 
till en lunch på Linköpings slott.

Bland aktiviteter, förutom ovannämnda jubileum och insamlingsaktiviteter kan nämnas:

- I början av året en nationell konferens för barndiabetesteam anordnad av ordförande i 
samarbete med SanofiAventis som både sponsrat konferens och gett en stor gåva till 
Barndiabetesfonden.

- Golftävling i Landeryd, Linköping, till förmån för Barndiabetesfonden.

- Växande samarbete med Leksands IF med flertal aktiviteter för Barndiabetesfonden.

- Samarbete med Linköpings Hockey Club, med vad det kan innebära för spridning av 
information.
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Styrelsen medlemmar har varit aktiva på olika sätt. Den mångåriga samverkan med 
Lionsrörelsen håller i sig, och det är uppenbart att det finns väldigt många Lionsmedlemmar 
som uppfattat att Barndiabetesfonden utgör en av den svenska Lionsrörelsens mest 
relevanta och viktiga verksamheter.

Tidningen Sticket, som sprider information genom frågespalt och upplysning om 
forskningsresultat, har fortsatt att hålla god kvalité. Magnus Lindberg har fortsatt att sedan 
flera år lägga ner ett betydande engagemang och arbete på att praktiskt medverka till att 
tidningen kommer ut, vilket tillsammans med smidigt och positivt samarbete med Johnny 
Dahlgren har en avgörande betydelse för resultatet. Som komplement till Sticket har 
Barndiabetesfonden en hemsida på Internet. Hemsidan har moderniserats och bytt skepnad 
och fungerar nu som en viktig informationskanal.

Liksom tidigare år vill Barndiabetesfonden uttrycka ett varmt tack till alla de Lionsklubbar och 
Lionsdistrikt som liksom tidigare år visat stort engagemang för Barndiabetesfonden. Lions 
insatser och olika arrangemang bidrar också till att kunskapen både om sjukdomen Diabetes 
hos barn och om Barndiabetesfonden ökar, och vi både hoppas och tror på ett fortsatt 
mångårigt framtida växande samarbete.

Barndiabetesfonden vill slutligen framföra ett Stort Tack till Barndiabetesfondens 
Riksförening med säte i Linköping, de personer som arbetar på kansliet, och till flera aktiva 
Lokalföreningar runtom i landet. Ett varmt tack också till alla privatpersoner, föreningar, 
organisationer och företag som med sitt stöd och sina bidrag gör att Barndiabetesfonden 
kunnat dela ut forskningsmedel och därigenom framgångsrikt kunnat uppnå sitt syfte att 
stödja forskningen i syfte att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Linköping mars 2010

Johnny Ludvigsson
Ordförande i Barndiabetesfonden
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