| 2018 ÅRSBERETNING |

| 2018 | blev endnu et år, hvor det lykkedes med at sætte diabetessagen på dagsordenen. Året var præget af, at sundhed
rykkede højere og højere op på den politiske dagsorden, fordi
regeringens store udspil til en ny sundhedsreform blev meldt
på trapperne flere gange.
Vi arbejdede hårdt på at gøre vores indflydelse gældende
sideløbende med, at vi var aktive i at gøre den nationale diabeteshandlingsplan til virkelighed. Diabeteshandlingsplanen,
som blev offentliggjort på Verdens Diabetesdag 2017, er en
af de største politiske sejre for Diabetesforeningen. Nu arbejder vi så på at føre de 12 initiativer fra planen ud i virkeligheden, som konkrete forbedringer af hverdagen, støtten og
behandlingen af mennesker med diabetes i Danmark. Det er
der behov for.

| STOR EFTERSPØRGSEL | De konkrete resultater skal
nu følges op ad en fortsat solid og målrettet indsats fra
Diabetesforeningens side. For vi er stadig ikke i mål: Alt
for mange med diabetes oplever stadig diskrimination,
forhindres i at få adgang til de rette hjælpemidler eller er
udsat for forskelsbehandling på grund af deres bopæl i en
bestemt kommune eller region. Det er ikke i orden.
Vi holder fast og kæmper videre. Det er vores pligt og
vores strategi, og den vil vi leve op til også i fremtiden. Vi er
efterspurgte – både fra samarbejdspartnere og myndigheder og fra de tusindvis af medlemmer, som søger vores
fagpersoners vejledning, bruger vores medier og informationer og deltager i vores netværk og på vores kurser.

Blandt resultaterne fra handlingsplanen, som nåede
videre i 2018, kan nævnes:

| OPBAKNING FRA REPRÆSENTANTSKAB |
Men støtten og opmærksomheden forpligter også. Derfor var 2018 også et år, hvor vi for alvor fokuserede på at
fremtidssikre Diabetesforeningen. Efter en årrække med
stærkt stigende investeringer var vores mål at bringe balancen tilbage i foreningens økonomi og sikre en gennemgribende effektivisering af foreningens drift.
Den samlede plan, som også omfattede lukning af
landsindsamlingen, neddrosling af vores internationale
aktiviteter og ændring af organisation og ledelse, gjorde
det nødvendigt med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober måned. Et flertal af repræsentantskabet godkendte planen og den vedtægtsændring, der
var en forudsætning for, at vi kunne opgive Odense som
foreningens hjemsted og gennemføre den økonomiske
genopretningsplan.

Et nyt værktøj til kommunerne til tidlig opsporing af type
2-diabetes baseret på Diabetesforeningens risikotest.
Etablering af vidensbro, som skal bringe den nyeste
viden om især socialt udsatte med diabetes, ud at virke
i kommuner og regioner. Her er Diabetesforeningen i
front som formand.
Uddelingen af millionpuljen til bedre støtte til familier
med et barn med diabetes, hvor Diabetesforeningen
blev valgt til at stå for den samlede indsats.
En udvidelse af den ret til flash glukosemåling, børn og
unge med type 1-diabetes fik i handlingsplanen, hvor
regionerne garanterede, at de unge kunne beholde
deres apparat efter de fyldte 19 år.

Peer Steensbro

Truels Schultz

| DIABETES I DANMARK | Mindst 260.750 danskere har en diabetesdiagnose. Det svarer til 4,5 procent af befolkningen.
Antal personer i alle aldre og begge køn. Type 1-diabetes

Antal personer i alle aldre og begge køn. Type 2-diabetes
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| DIABETESFORENINGENS FORSKNINGSLEGAT TIL TRE UNGE FORSKERTALENTER |
Diabetesforeningen støtter hvert år dansk diabetesforskning med legater til konkrete projekter. I 2018
gik de tre legater på hver 225.000 kroner til
Mark Klitgaard Nøhr (34 år), Postdoc, ph.d., MSc.
i Humanbiologi, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Får legat til projektet: ”Metabolite-activated g
protein-coupled receptors are expressed by pathogenic
lymphocytes and function as an activity-switch”.
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| KURSER | RÅDGIVNING | MOTIVATIONSGRUPPER |
I 2018 gennemførte Diabetesforeningen seks børnefamiliekurser og
tre kurser for børn og unge i forskellige aldersgrupper. Dertil kommer
to kurser for voksne med type 1-diabetes og i alt 88 motivationsgrupper for voksne med type 2-diabetes.
Rådgivningen var fortsat meget efterspurgt med omkring 5.000
henvendelser.
| LANDSINDSAMLING | Ved landsindsamlingen den 10. juni deltog
godt 3.500 indsamlere. De samlede i alt 2,5 millioner kroner ind i Diabetesforeningens sidste landsindsamling.
| MILLIONPULJE TIL MERE FAMILIESTØTTE |
Støtte og rådgivning til familier med et barn med
diabetes er et kerneområde for Diabetesforeningen. Med 1,5 millioner kroner fra en pulje i den
nationale diabeteshandlingsplan får Diabetesforeningen nu mulighed for at hjælpe endnu flere.
Den forstærkede indsats over de kommende år
skal blandt andet indeholde uddannelse af særlige
familiementorer, netværksskabelse og udvikling af
et nyt familieunivers på diabetes.dk
Familier med et barn med diabetes møder mange
komplekse udfordringer, som indsatsen skal finde
nye løsninger på, i samarbejde med familierne selv,
skoler, kommuner og med fem sygehusafdelinger,
der behandler børn med diabetes.

Omsætning
skrabelotteri
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| SKRABELOTTERI | Diabetesforeningens lotterier satte rekord for omsætningen for 7. år i træk. Mange frivillige, skoleklasser, sportsklubber og andre foreninger
bidrog til succesen ved at sælge lodder til
fordel for diabetessagen og for at tjene
penge til deres egne formål. Lotterierne er
vigtige bidrag til Diabetesforeningens arbejde med blandt andet at støtte børn og
unge med type 1-diabetes.

Simone Riis Porsborg (31 år), Adjunkt, ph.d., cand.
scient.med., Laboratoriet for Stamcelleforskning, Institut
for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
Får legat til projektet: ”Potensmarkører for stamceller til
heling af kroniske sår”.
Kristian Løkke Funck (34 år), Læge, ph.d., cand.med.
Steno Diabetes Center Aarhus. Får legat til projektet:
”Intensiv multifaktoriel behandling af subklinisk koronar
aterosklerose hos patienter med type 2-diabetes: Steno
INTEN-CT studiet”.
Diabetesforeningens protektor, H.K.H. Prins Joachim, overrakte legaterne: – Diabetesforeningens Forskningslegat er et stærkt udtryk for den solidaritet, som alle foreningens medlemmer bidrager til. Håbet og
omsorgen deler vi alle. Ingen skal bære byrderne alene. I stedet puljer vi vores kræfter, for jo mere, I kan,
jo mere kan vi som samfund i forhold til det store åg, som diabetes er.

| ALVOR OG FEST PÅ VERDENS DIABETESDAG | Diabetesforeningens
protektor, H.K.H. Prins Joachim, brugte Verdens Diabetesdag den 14. november
på at besøge sjællandske sygehuse. Sammen med Diabetesforeningen besøgte
Prinsen sygehusene i Holbæk og i Nykøbing Falster og mødte diabetespatienter,
behandlere og Diabetesforeningens frivillige unge mentorer.
– Mie er næsten blevet en storesøster for mig. Man kan selvfølgelig gå til sin
diabetessygeplejerske eller sine forældre, men ingen af dem har jo rigtigt prøvet
at have diabetes. Det har Mie, for hun har selv været igennem de ting, jeg synes
er svært, fortalte Maja Ingemann.
– Vi skal gøre det godt for alle, der lever med diabetessygdommen. Der er ikke et
facit, så det er vigtigt, vi kan lære af hinanden, og sundhedssystemet møder den
enkelte patient, hvor det giver bedst mening. Udgangspunktet er, at diabetes er
en folkesygdom både i Danmark og globalt, sagde Prins Joachim.

ROCK THE CURE
Thomas Helmig var blandt kunstnerne, der underholdt til fundraisingarrangementet
Rock The Cure, hvor der blev indsamlet 1,1 millioner kroner. Diabetesforeningen var for første gang vært
for de 230 særligt indbudte gæster
som landsholdslegenden, målmand
Peter Schmeichel og verdensstjernen, skuespiller Mads Mikkelsen, der
deltog for at støtte op om Diabetesforeningens arbejde med børn med
diabetes.

| TIL KAMP FOR ADGANG TIL RETTE
HJÆLPEMIDLER | Diabetesforeningen er
patienternes stemme. Derfor kæmper Diabetesforeningen for, at diabetespatienter
har adgang til rette hjælpemidler i kommunerne. I 2018 bragte Diabetesforeningen
problemerne helt ind på Christiansborg til et
foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.
Diabetesforeningen fortsætter kampen for
rimelig adgang til hjælpemidler og behandlingsredskaber og imod kassetænkning og
kortsigtede besparelser, der truer kvaliteten
af diabetesbehandlingen.

Af de 29.675 risikotest for type
2-diabetes, der blev gennemført
i forbindelse med Verdens Diabetesdag havde 52 procent høj eller
meget høj risiko. Testen blev taget
enten på diabetes.dk eller ved et af
de næsten 200 arrangementer, som
apoteker, sundhedscentre og lokalforeninger holdt på dagen.

| HOVEDTAL (t.kr) |
Diabetesforeningens samlede aktiviteter År 2018
Kontingenter og modtagne bidrag
22.835
Sponsorindtægter, erhverv og fonde
2.625
Arv
17.573
Offentlige tilskud
5.145
Kampagneindtægter og lotterier
19.999
Salg af annoncer
2.154
Salg af bøger og andre varer
2.603
Kapitalindtægter
2.451
Øvrige indtægter
2.042
Indtægter i alt
77.427
Omkostninger indtægtsskabende virksomhed
Administrationsomkostninger
Kapitalomkostninger
Oplysning
Rådgivning
Forskning og analyse
Kursusvirksomhed
Omkostninger i alt
Ordinært resultat
Sekundære omkostningsposter
Urealiseret kursgevinst/tab, værdipapirer
Årets resultat
Nøgletal
Samlede aktiver
Egenkapital
Medlemstal
Antal medarbejdere, omregnet til årsværk
Soliditetsgrad

3%
7%
4%

År 2017
22.519
6.077
15.427
5.123
19.140
1.855
2.313
1.956
763
75.173

År 2016
21.027
4.581
7.696
4.554
18.548
1.858
2.315
675
1.544
62.798

År 2015
20.719
3.387
20.800
4.831
12.203
2.125
1.832
204
1.288
67.389

År 2014
20.833
2.590
8.791
4.942
10.575
2.220
1.543
869
1.369
53.732

23.581
5.325
1.673
23.130
16.713
4.815
4.814
80.051

20.982
5.238
774
24.441
16.981
8.863
5.135
82.414

17.854
5.209
648
20.751
18.330
5.810
3.024
71.626

13.192
5.643
1.622
19.187
17.261
5.220
2.931
65.058

10.936
4.469
478
17.006
14.945
4.728
2.821
55.383

-2.624
-7.960
-5.512
-16.096

-7.241
-4.076
3.146
-8.171

-8.828
0
2.779
-6.049

2.333
0
1.141
3.474

-1.651
0
2.960
1.309

79.340
41.002
91.847
79
51,7 %

85.702
57.098
89.945
75
66,6 %

92.947
65.269
86.923
66
70,2 %

99.767
71.319
84.379
61
71,5 %

92.754
67.845
80.964
58
73,9 %

3%

10 %

Indtægter

3%
30 %

Kontingenter og
modtagne bidrag ............30 %
Kampagneindtægter
og lotterier ........................27 %

23 %
27 %

Arv...................................23 %
Sponsorindtægter,
erhverv og fonde................ 4 %

9%

Sådan anvendes midlerne
42 %

9%

Oplysning ......................42 %
Rådgivning.....................30 %
Forskning og analyse..... 9 %

30 %

Kursusvirksomhed........ 9 %
Administration............. 10 %

Offentlige tilskud...........7 %
Salg af bøger og
andre varer............................3 %
Salg af annoncer............3 %
Øvrige indtægter............3 %

Diabetesforeningen siger tak til de private
fonde og samarbejdspartnere, der med deres støtte
bakker op om diabetessagen og gør en forskel for tusindvis af danskere med diabetes og deres pårørende.

