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Nya insamlingsstiftelsen Forget Foundation sätter fokus på diabetes
Diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen. På en mansålder har diabetes typ 2
gått från att vara en relativt ovanlig sjukdom som drabbade äldre till en folksjukdom med
insjuknande i allt yngre åldrar. I insamlingsstiftelsen Forget Foundations första
insamlingskampanj går alla insamlade medel till forskning och utveckling av ett läkemedel mot
diabetes typ 2.
Forget Foundation är en ny insamlingsstiftelse vars ändamål är främja vetenskaplig forskning,
utbildning, vård, social hjälpverksamhet och/eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det
skapar värden för människors hälsa och bättre liv.
- Stiftelsen verkar på ett nytt sätt - tillsammans, prestigelöst och transparent. Det innebär att vi
samverkar med forskargrupper, organisationer, andra stiftelser, företag och enskilda personer. Allt
för att nå snabba resultat, säger Christer Paulsson, verksamhetschef för Forget Foundation.
Alla insamlade medel går vidare till de ändamål stiftelsen stödjer. Ett hundra kronor in till stiftelsen blir
också ett hundra kronor ut från stiftelsen till ett definierat insamlingsprojekt. Stiftelsens administrativa
och övriga kostnader täcks av bidrag från samarbetspartners som vill vara med och göra gott.
Forget Foundation kommer framåt att kunna driva flera olika insamlingar samtidigt, kopplade till
specifika projekt. Insamlingskampanjen Forget Diabetes är stiftelsens första projekt och genomförs till
förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som ska bromsa utvecklingen av diabetes typ 2.
Människor med hög risk att utveckla diabetes typ 2 på grund av familjehistorik och livsstilsfaktorer ska
därigenom kunna undvika sjukdomen. Forskningsprojektet bedrivs vid Medicinska fakulteten, Lunds
Universitet under ledning av Albert Salehi, forskare och docent i farmakologi och Claes Wollheim,
MD, Professor emeritus och Mentor vid Lunds Universitets Diabetes Center.
- I prekliniska studier har vi visat, att en nyutvecklad substans förhindrar utvecklingen av diabetes.
Nu vill vi gå vidare och utveckla den som ett läkemedel som förhindrar utbrott av diabetes typ 2
hos individer med förstadium till diabetes eller för behandling av patienter i det tidiga stadiet av
diabetes typ 2. På lång sikt, syftar behandlingen till att förhindra de livshotande komplikationerna
av diabetes, som hjärt- och njursjukdomar och stroke, framhåller Albert Salehi.
Diabetes typ 2 är en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag har ca fyra procent av befolkningen
sjukdomen och antalet kommer sannolikt att öka de närmaste åren. Man räknar med att över en miljon
människor i Sverige bär på arvsanlag för att utveckla diabetes typ 2. Personer med diabetes riskerar
allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, amputation, skador på njurar, ögon och
nerver, vilket leder till minskad livskvalitet och kortare livslängd. Varje dag dör fem personer i Sverige
till följd av diabetes.
-

Det är hög tid att inse att diabetes är en allvarlig sjukdom och att det behövs mer pengar till
diabetesforskningen. Kampanjen Forget Diabetes handlar om att agera tillsammans mot diabetes.
Om många ger lite kan vi komma långt säger Christer Paulsson.

Artisten Hasse Andersson är insamlingens ambassadör. Hasse har levt med diabetes typ 2 i runt 30
år och tar sprutor regelbundet.
- Det händer väldigt mycket inom diabetesforskningen och det finns mycket vi kan göra för att få in
pengar så att så många som möjligt kan få del av forskningsresultaten. Jag ser mycket positivt på
framtiden och hoppas att lösningen på diabetesfrågan inte är långt borta.

För mer information, kontakta gärna:
Christer Paulsson,
Karin Peterson,
Albert Salehi,
Hasse Andersson,

Verksamhetschef Forget Foundation, 070-941 44 90, christer@forget.se
Presskontakt Forget Foundation, 070-584 61 25, karin@forget.se
Forskare och docent i farmakologi, Lunds Universitet, 070-865 91 79,
s_albert.salehi@med.lu.se
Artist, hasse@kvinnaboskemusik.se

Kort om Forget Foundation:
Forget Foundation är en insamlingsstiftelse till förmån för människors hälsa och bättre liv. Vi verkar på ett nytt sätt
– tillsammans. Tack vare stöd från samarbetspartners och möjliggörare kan alla insamlade medel gå direkt till
fördefinierade projekt. Vi tar lärdom av historien men fokuserar framåt för att komma vidare, därför heter vi Forget
Foundation.
Stiftelsen bildades i december 2016 på initiativ av Mats Paulsson. Styrelsen består av Göran Grosskopf
(ordförande), Mats Paulsson (vice ordförande) och Eva Swartz Grimaldi (ledamot). Forget Foundations främsta
möjliggörare är stiftelser med anknytning till Medicon Village i Lund.
Läs mer på www.forget.se.
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