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Barndiabetesfonden stöder forskning vars syfte är att förebygga, bota eller 

lindra typ 1-diabetes hos barn och ungdomar. 

Typ 1-diabetes är den vanligaste, livshotande sjukdom som drabbar barn 

och unga i Sverige. 

Totalt lever ca 8 000 barn med sjukdomen vilket gör Sverige, tillsammans 

med Finland, mest drabbat i välden. 

Orsaken till typ 1-diabetes är en gåta, men sjukdomen blir allt vanligare och 

varje år insjuknar nära 900 barn i Sverige. 

För att kunna samla in medel till forskning behöver vi öka kunskapen i 

samhället kring sjukdomen. Barndiabetesfonden samlar in medel till 

forskning med målet att besegra typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från 

privatpersoner, föreningar, företag och får inga bidrag från vare sig stat, 

kommun eller landsting.
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Barndiabetesfonden, dess Riksförening och lokalföreningarna runt 

om i landet sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar 

till forskningen kring typ 1-diabetes.  Detta sker genom att skapa 

och delta i olika evenemang och företagssamarbeten. 

Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter och föreläsningar för 

barn och föräldrar.

Barndiabetesfonden har femton lokalföreningar över landet: 

Göteborg, Stockholm, Linköping, Västerås, Jönköpings län, 

Blekinge, Uppsala, Ulricehamn, Skaraborg, Norrköping, Skåne 

Gävleborg, Värmland, Dalarna, och Norrbotten. 

Barndiabetesfondens kansli består av 7 personer och ligger i 

Linköping.
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Vår vision är att besegra typ 1-diabetes till år 2040

Vårt syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos barn och ungdomar.

Vårt uppdrag är att öka insamlingen till forskningen, öka kunskapen om sjukdomen samt hjälpa drabbade 

barn och familjer.

Våra värdeord ANSVAR med ett enbart fokus på typ 1-diabetes tar vi ansvar för att 

besegra sjukdomen.

STOLHET vi är stolta över att stå bakom de oskyldiga barn och unga 

som drabbas av sjukdomen.

HOPP vi förenklar vardagen och skapar hopp hos de som lever 

med sjukdomen.

Vår beskyddare är HKH Kronprinsessan Victoria. 
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50 000 lever med typ 1-

diabetes i Sverige

Under 2019 var 158 av de som 

insjuknade under 4 år

SVERIGE är mest drabbat i 

världen, näst Finland.

Under 2019 blev 210 barn 

MEDVETSLÖSA av lågt 

blodsocker.

I snitt får nära 3 barn typ 1-diabetes i 

Sverige VARJE DAG

Personer med typ 1-diabetes 

behöver ca

8 INSULININJEKTIONER

varje dag.

Bara för att överleva.

Drabbar vem som helst.  

9 av 10 som får typ 1-diabetes har 

INGEN familjemedlem med 

sjukdomen.

40% av mammor till barn med

typ 1-diabetes visar symptom

på utbrändhet

0% BOTAS
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• Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom 

• Sverige är efter Finland mest drabbat i världen.

• I Sverige insjuknar 800 barn i typ 1-diabetes varje år. 

• Vem som helst kan drabbas. Ingen vet varför.

• 0 personer botas. Behandlingen är insulininjektioner och 

blodsockerkontroll dygnet runt, livet ut.

• Trots modern teknik leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett 

förkortat liv. 

• Tuff vardag för drabbade trots hjälpmedel.

• Typ 1-diabetes är fortfarande en gåta, en olöst knut, endast 

forskning kan finna svar.
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Barndiabetesfonden har genomfört ett omfattande 

varumärkesarbete för att öka synligheten och kunskapen i 

samhället.  

Barndiabetesfonden digitaliserar insamlingsverksamheten 

för att effektivare kunna öka insamlingen. Det innebär att vi 

måste öka kompetensen samt implementera nya processer 

och systemstöd. 

Barndiabetesfonden har beslutat för att utvecklat vårt 

arbetssätt mot företag och organisationer. Vi har anställt en 

person som är ansvarig för insamling företag.

För att stärka vårt insamlingsarbete har vi ökat 

kompetensen internt genom att anställa fler med bakgrund 

som kommunikatörer och projektledare med vana av 

insamlingskampanjer.
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Barndiabetesfonden har 7 anställda som arbetar med 

områdena information/kommunikation, påverkan och 

insamling. 

Vi har under året inlett ett samarbete med DiOS, som 

är en rikstäckande organisation som kämpar för 

trygghet i livet med diabetes; på jobbet, i skolan, i 

vården och i vardagen. DiOS kommer i 

fortsättningen att använda Barndiabetesfonden som 

sin forskningsorganisation och rekommendera sina 

medlemmar och supporters att stödja 

Barndiabetesfonden i de fall man vill bidra till forskning 

kring typ 1-diabetes.

2019 delade Barndiabetesfonden ut 21.956.000 kronor 

i anslag till forskning kring diabetes hos barn och 

ungdom. Anslagen fördelades på 32 olika 

forskningsprojekt. 

Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd består av sex 

ordinarie ledamöter av båda könen med god vetenskaplig 

kompetens inom det forskningsområde Barndiabetesfonden 

stöder och med förankring i olika svenska universitet. 

Ny medlem av Vetenskapliga rådet nomineras av 

medlemmarna i Vetenskapliga rådet och tillsätts formellt efter 

beslut av Barndiabetesfondens styrelse i enlighet med 

Stiftelsen Barndiabetesfondens stadgar. Vid detta beslut äger 

inte styrelseledamot rätt att delta om styrelseledamot själv är 

medlem av Vetenskapliga rådet eller själv har sökt eller fått 

anslag från Barndiabetesfonden de senaste fem åren. 
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Barndiabetesfonden är den största finansiären av 

forskning kring typ 1-diabetes.

Forskningsanslag delas ut med krav på 

återrapportering i form av forskningsrapporter 

och/eller sammanfattning av nytta för bidraget.

Johnny Ludvigsson internationellt erkänd professor 

inom typ 1-diabetes vid Linköpings Universitet och 

grundare till Barndiabetesfonden är omnämnd på 

topp 10 listan av totalt 64 000 forskare i hela världen.
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Insamlingen ökar från våra primära målgrupper. Vi har ökat 

antal medlemmar och månadsgivare. Vi är idag den största 

finansiären av forskning kring typ 1-diabetes.

Vår medlemstidning Sticket genomgick en omfattande 

förändring med start 2019. Med ny innehållsproducent 

breddades tidningens tilltal för att nå ut till nya målgrupper. 

Tanken är att nya Sticket ska ge fler kännedom och kunskap 

om typ 1-diabetes. Tidningen finns att läsa på de flesta 

barndiabetesmottagningar i Sverige.

Under året har sociala medier integrerats i insamlingsarbetet 

med goda resultat. Det gäller både Facebook och Instagram. Vi 

har under en månad haft en ”takeover” på Instagram där vi har 

låtit drabbade personer berätta om sin dag och hur dom 

upplever sjukdomen. Detta har varit mycket uppskattat och har 

gett oss många nya följare. Antalet följare ökar stadigt på både 

Facebook och Instagram.

Under våren lanserades olika paketerbjudanden på webben 

riktade till företag som vill stödja Barndiabetesfondens arbete. 

Mottagandet av dessa har varit positivt och flera samarbeten 

har kommit till under året.

Som ett led i att aktivt jobba mot företag har vi blivit mer aktiva på 

LinkedIn. Vi har intervjuat företag som har gett en gåva eller på 

något sätt hjälp till att sprida kunskap om typ 1-diabetes och 

publicerat på Linkedin för att ge andra goda exempel på vad man 

kan göra. 

Annonsering på familjesidorna inleddes under våren 2020. 

Tanken är att annonserna ska ger fler minnesgåvor samt även på 

sikt intäkter via testamenten.

Barndiabetesfonden är en stiftelse, och helt beroende av frivilliga 

bidrag. Varje gåva till forskningen skänker hopp om nya 

genombrott! År 2019 delade Barndiabetesfonden ut 22 miljoner 

kronor till forskningen, till stöd för 32 olika forskningsprojekt.

Blå knuten

I samband med vårt 30 årsjubileum introducerade vi Blå knuten 

som är vår symbol för typ 1-diabetes. Vi använde den i annonser 

och i sociala media och uppmanade andra till att knyta en blå 

knut, ta ett foto och publicera i sociala medier för att visa sitt stöd i 

kampen mot typ 1-diabetes. Kampanjen fick ett positivt genomslag 

och uppmärksammades stort. Vi kommer under året att ta fram ett 

armband som kommer att säljas till förmån för forskning.
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2019 delade Barndiabetesfonden ut 21.956.000 kronor i 

anslag till forskning kring typ 1-diabetes. Anslagen 

fördelades på 32 olika forskningsprojekt. 

Två av våra svenska typ 1-diabetesforskare hamnade på 

topp 10 listan av totalt 64 000 forskare.  

En av dessa är Johnny Ludvigsson, internationellt erkänd  

professor inom barndiabetes vid Linköpings Universitet och 

ordförande i Barndiabetesfonden. 

Många forskare har en övertygelse om att gåtan med typ 

1-diabetes faktiskt går att lösa, om forskningen bara får 

tillräckliga resurser.



Per-Ola Carlsson, Uppsala

Translationella studer av beta-cell ersättande behandling vid typ 1 diabetes

1 500 000 kr

Malin Flodström Tullberg, Stockholm

Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage

1 350 000 kr

Johnny Ludvigsson, Linköping

Innovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic

Autoantigen Injection Therapy in Type 1 diabetes

1 300 000 kr

Daniel Espes, Uppsala

Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in type 1 diabetes

1 200 000 kr

Oskar Skog, Uppsala

Elucidating the etiology of type 1 diabetes with the aim of developing novel

intervention strategies

1 200 000 kr

Johnny Ludvigsson, Linköping

Alla Barn I Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Eiologi vid Typ 1 diabetes, 

inklusive studier av tarmflora, och oxidativt posttranslationella neoepitoper.

1 000 000 kr

Nils Welsh, Uppsala

Role of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in beta-cell function and 

survival.

920 000 kr 13

Rosaura Casas, Linköping

Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet

autoantibody positive individuals

850 000 kr

Anders Tengholm, Uppsala

Alpha-cell-intrinsic and paracrine signalling in glucagon secretion.

850 000 kr

Markus Lundgren, Lund

ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1 diabetes 

i Skåne

850 000 kr

Olle Korsgren, Uppsala

REsVERaTrol in T1D (REVERT T1D)

850 000 kr

Annelie Carlsson, Lund

The genetic landscape in children with Type 1 diabetes

850 000 kr

Dan Holmberg, Malmö

Characterizing a novel mouse model for diabetes nephropathy

850 000 kr

Virginia Stone, Huddinge

Preclinical testing of novel vaccines and antiviral agents in models for virus-

induced diabetes.

816 000 kr



Olof Eriksson, Uppsala

GPR44 as a PET imaging marker of beta cell mass

620 000 kr

Joey Lau Börjesson, Uppsala

Investigation of potential immune responses of transplanted insulin producing

cells derived from autologous induced pluripotent stem cells

550 000 kr

Frida Dangardt, Sävedalen

CHiC-D - Cardiovascular Health in Children with type 1 Diabetes

550 000 kr

Gun Forsander, Göteborg

Azithromycin-Insulin- Diet Intervention Trial in Type 1 Diabetes (AIDIT)

550 000 kr

Xuan Wang, Uppsala

Profiling beta-cell derived exosome membrane markers by proximity dependent

barcoding assay for T1D mechanism study and clinical early diagnosis

550 000 kr

Martina Persson, Saltsjöbaden

Insulinresistens, fettväv och hjärtkärlfunktion hos unga individer med typ 1 

diabetes

500 000 kr

Bryndis Birnir, Uppsala

GABA-activated mechanisms of immunomodulation

500 000 kr
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Luis Sarmiento-Pérez, Malmö

Autophagy- virus interplay in type 1 diabetes: From molecular mechanisms

to novel therapeutic approaches

450 000 kr

Olov Ekwall, Göteborg

Studier av tymusexosomer som en ny immunreglerande behandling vid 

autoimmun typ 1 diabetes

450 000 kr

Agnes Andersson Svärd, Malmö

Immunologiska markörer associerade med patogenes och progression till 

klinisk typ 1 diabetes

450 000 kr

Ulf Ahlgren, Umeå

Absolute quantitative and 3D-spatial assessment of the islets of Langerhans 

in the pancreas from healthy and diabetic individuals

450 000 kr

Daniel Agardh, Malmö

Prevention av Autoimmunitet med Lactobaciller (PAL)

400 000 kr

Peter Adolfsson, Kungsbacka

Prospektivt randomiserad kontrollerad multicenterstudie där videobaserade 

besök jämförs med standardiserad vård bland barn och unga med typ 1 

diabetes

400 000 kr



15

Carina Sparud Lundin, Göteborg

Comparative effectiveness of transitional care models for adolescents with

Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB 

project

350 000 kr

Diana Swolin-Eide, Göteborg

En studie av ungdomar med typ 1-diabetes avseende bentäthet och 

benmarkörer/SweBoneDiab

200 000 kr

Anna Lindholm Olinder, Stockholm

Personcentrerad vård till barn och ungdomar med diabetes

200 000 kr

Zhe Jin, Uppsala

Cholesterol modulates neurotransmitter signalings in T lymphocyte in health

and Type 1 diabetes

200 000 kr

Karin Åkesson, Jönköping

Hur påverkas behandlingsresultatet vid typ 1-diabetes med diagnos i 

barndomen av komorbiditet, socioekonomiska och kliniska faktorer?

200 000 kr

Summa : 21 956 000 kr



Utvärdera

Under 2019 rekryterades en ny Generalsekreterare i syfte att 

bygga upp en professionell insamlingsorganisation och öka 

insamlingen. Den ökade insamlingskostnaden har resulterat i 

ett stort antal aktiviteter och resultat.  

• Rekrytering av digital marketing manager, content manager samt ansvarig för 

företag.

• Utveckling och lansering av ny webb som är anpassad för insamling med bättre 

möjligheter för enkel betalning och beställning.

• Ökat antal aktiviteter med målsättningen att öka kunskapen i samhället om typ 1-

diabetes

• Modernisering av tidningen Sticket avseende form och innehåll.

• 30-årsjubileum samt vetenskapligt symposium med deltagande av H.K.H. 

Kronprinsessan Victoria som är Barndiabetesfondens beskyddare. 

• Lansering av ”Den blå knuten” som är Barndiabetesfonden centrala 

kommunikationskoncept i syfte att öka kunskapen om  typ 1-diabetes.

• Barndiabetesfonden har initierat utvecklingen av en app för att hjälpa drabbade 

barn och familjer.

• Barndiabetesfonden har inlett ett samarbete med ICA Stiftelsen för att öka kunskap 

och slå hål på myter kring typ 1-diabetes.

• Antalet lokalföreningar är nu 15 st.

Barndiabetesfonden är den största finansiären av forskning 

kring typ 1-diabetes 2019 delade Barndiabetesfonden ut 

21.956.000 kronor i anslag till forskning kring typ 1-diabetes. 

Anslagen fördelades på 32 olika forskningsprojekt. 

Utvecklingsområden

Barndiabetesfonden är en relativt okänd insamlingsorganisation 

och insamlade medel står inte i paritet till sjukdomens omfattning 

och de allvarliga konsekvenser för drabbade och samhälle. Därför 

måste öka kunskapen för att öka insamlingen.  

Coronapandemin har naturligtvis inneburit stora utmaningar 

huvudsakligen avseende insamlingen från företag och 

organisationer som inte haft möjlighet till insamlingsevent. 

Vi kommer att fortsätta vår digitalisering av insamlingen samt 

intensifiera arbetet med att öka kännedomen om sjukdomen och 

Barndiabetesfonden.
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