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Konstitutionellt område 2 Kanada

Global statistik

Översikt av konstitutionella områden

Vuxen befolkning  
27,1 miljoner

Vuxna med diabetes 
2,6 miljoner

Regional förekomst

9,6 %

Ej diagnostiserade diabetesfall 
793 560

Diabetesrelaterade dödsfall 
11 300

Barn med diabetes typ 1 
(0-19 år)

18 930

u   1 av 11 
vuxna har diabetes

u     Över 425 miljoner 
människor har diabetes; år 2045 
kommer antalet att uppgå till 629 
miljoner

 

 
 
 
 

u      1 av 2  
vuxna med diabetes har inte 
diagnostiserats (212 miljoner), och 
löper högre risk att utveckla farliga 
och kostsamma komplikationer

u     352 miljoner  
människor riskerar att utveckla 
diabetes typ 2, som ökar i de flesta 
länder 

u     Över 1,1 miljoner 
barn lever med  
diabetes typ 1

u      4 miljoner dödsfall 
orsakades av diabetes år 2017 

u     79 %  
av människor som lever 
med diabetes bor i låg- och 
medelinkomstländer 

u     1 av 7 
Mer än 21 miljoner förlossningar  
(1 av 7) påverkades av diabetes 
under graviditeten år 2017 

u     727 miljarder 
År 2017, orsakade diabetes 
minst USD 727 miljarder i 
sjukvårdskostnader – 12 % av den 
totala kostnaden för vuxna.

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

Besök lionsclubs.org där du kan läsa mer om Lions Clubs 

Internationals hjälpinsatser vid frontlinjen för diabetes.

I SAMARBETE MED

Datakälla; International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas 8th Edition 2017. Besök diabetesatlas.org för mer information.
Lions Clubs International bedyrar sin tacksamhet mot IDF för dess ledarskap i den globala diabetesgemenskapen.

Antal klubbar  
i denna region:

Genomsnittligt antal vuxna med diabetes 
i de olika klubbarnas samhällen.

3 736 697



Land/territorium
Vuxen 
befolkning

(20-79 år)

Diabetesfall

(20-79 år)

Nationell förekomst 
av diabetes 

(%)

Ej diagnostiserade 
diabetesfall  

(20-79 år)

Barn med 
diabetes typ 1 

(0-19 år)

Diabetes-
relaterade dödsfall

(20-79 år)

Totalt antal 
lionklubbar

Genomsn. ant. 
vuxna med 
diabetes per 
samhälle

Kanada 27 141 150 2 603 200 9,59 793 560 18 930 11 300 3 736 697

IDF-medlem: Diabetes Canada  |  Ort: Toronto  |  Telefon: +1 416 363 3373 

Totalt 27 141 150 2 603 200 9,59 % (genomsnitt) 793 560 18 930 11 300 3 736 697 (genomsnitt)

Faktablad om diabetes 2018-19

*Databeräkning tillhandahållen av IDF från liknande länder.      05/18 SW


