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Tillsammans Mot Diabetes på Väla köpcentrum
Diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen. I ett samarbete mellan
Barndiabetesfonden, Diabetesföreningen i Helsingborg och Forget Diabetes arrangeras helgen 1112 november ”Tillsammans Mot Diabetes”, vid Stora torget på Väla. Syftet är att sätta fokus på
diabetes och att uppmärksamma den Internationella Diabetesdagen (14 november).
Diabetessköterskor och representanter för arrangörsorganisationerna finns på plats på Väla för att
öka kunskapen om diabetes i olika former, prata om vilken inverkan kost och motion kan ha, svara på
frågor, med mera. Det finns också möjlighet att göra enkla test för att se om man ligger riskzonen för
diabetes.
Under söndagen 12 november besöker artisten Hasse Andersson ”Tillsammans mot diabetes” (kl
12.00-13.00 och 14.00-15.00). Hasse lever med diabetes typ 2 sedan 30 år tillbaka. Diabetesforskaren
Albert Salehi, som gör framsteg inom diabetesforskningen, finns även på plats under söndagen (kl
12.00-16.00).
”Tillsammans Mot Diabetes” är också en insamling till förmån för diabetesforskningen där alla
insamlade medel, oavkortat, delas lika mellan Barndiabetesfonden, Diabetesförbundet och Forget
Diabetes. Den som vill stödja insamlingen kan Swisha 50 kr eller mer till 123 597 93 98 (ange
meddelande TMD) eller använda QR-koden på www.forget.se/2017/11/01/tillsammans-motdiabetes-11-12-pa-vala/.
Kort om diabetes:
Bara i Sverige lever 450 000 människor med diabetes. Varje år drabbas 900 barn (i åldern 0–18 år)
och ännu fler vuxna av diabetes typ 1. Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har diabetes typ 2
och därutöver bär omkring 1 miljon människor bär på anlag för att utveckla diabetes typ 2. Många
tror att diabetes är en relativt ofarlig sjukdom, men om sjukdomen inte tas omhand ordentligt kan
den leda till svåra följdsjukdomar, sämre livskvalitet och för tidig död. Kunskap om varför barn och
ungdomar drabbas saknas och det finns inget botemedel. Mycket mer resurser till forskning behövs!
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