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Introduktion

Tack för att du har antagit rollen att planera och stå värd för ett diabetesläger! Att 
vara en del av denna process är en berikande upplevelse för klubben, distriktet och 
multipeldistriktet samt ungdomar. Denna handbok är en resurs för dig samt hjälper dig 
att förstå roll och ansvar i planering och genomförande av ett diabetesläger. Oavsett om 
din klubb, ditt distrikt eller multipeldistrikt genomför ett läger för första gången, önskar 
förbättra ett befintligt läger eller starta upp ett läger efter en längre paus kommer denna 
handbok att hjälpa dig säkerställa att lägerupplevelsen blir framgångsrik för dig, klubben, 
distriktet, multipeldistriktet och ungdomarna. 

Avsnitt 1. Lions Clubs Internationals diabetesläger

A. Vad är ett diabetesläger?

I detta program definieras ordet ”läger” som ett program där  ungdomar kan samlas 
för att utöka sitt stödnätverk för att förbättra sin hantering av sjukdomen genom 
utbildningsaktiviteter på en plats utanför hemmet, skolan eller andra fritidsaktiviteter. 
Ett diabetesläger definieras som ett program som inte endast inkluderar dagsläger 
med strukturerade aktiviteter för ungdomar och/eller deras familjer, men även 
övernattningsläger. Ett diabetesläger kan vara till förmån för ungdomar genom att:

 » Skapa och upprätthålla kontakt med andra som lever med diabetes 

 » Upprätta ett stödsystem bland vänner och familj

 » Förbättra färdigheter att hantera diabetes

 » Öka självförtroende

 » Stödja föräldrar och vårdnadshavare samt ungdomar

 » Utbilda frivilliga om diabetes 

 » Hjälpa frivilliga att förstå omfattningen av diabetes och hur sjukdomen påverkar ungdomar och deras 
familjer.

Detta program består av fyra typer av läger: endagsläger (1 dag), flerdagsläger (2-7 dagar), 
övernattningsläger (2-7dagar), och internationella utbytesläger. Intresserade föräldrar och/
eller ungdomar kan få information om tillgängliga läger via lokala skolor, lokalnyheter och/
eller lion/leoklubbar. Klubbar kan delta på olika sätt genom till exempel frivilliga, stipendier/
insamlingsaktiviteter, partnerskap eller koordinering och genomförande av ett läger.

 » Notera att det kan finnas andra versioner av diabetesläger än de som anges ovan. Denna resurs 
fokuserar endast på att vägleda lion- och leomedlemmar i att utveckla diabetesläger med dessa fyra 
typer av läger.
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 » Detta program omfattar inte turism, akademiska studier eller anställning. Ungdomar uppmuntras istället 
att använda detta program som en möjlighet att skapa och upprätthålla relationer med ett stödnätverk 
och utöka sina färdigheter i att hantera sjukdomen genom ökade kunskaper och ökat självförtroende. 

Avsnitt 2. Juridiska överväganden

Följande avsnitt är juridiska överväganden för lion- och leomedlemmar gällande ungdomar 
och skydd av personlig information. Dessa juridiska överväganden är avsedda att skydda 
mot potentiella juridiska frågor och är viktiga att överväga för att skydda dig själv, din familj 
och din klubb. Vänligen kontakta lokala myndigheter gällande specifika regler för skydd av 
ungdomar, insamling och sparande av personlig information.

A. Skydd av ungdom
 »  Alla deltagande lion- och leomedlemmar måste sträva efter att skapa och upprätthålla en trygg miljö för 

alla ungdomar som deltar.

 » Upprätta procedurer för att rapportera och hantera incidenter som till exempel anklagelser gällande 
övergrepp eller trakasserier.

 » Du har rätt att förbjuda frivilliga som har erkänt, dömts eller på annat sätt varit involverade i fysiska, 
sexuella eller känslomässiga övergrepp eller trakasserier i samband med arbete med ungdomar. 

 » Genomför bakgrundskontroller av programmets frivilliga.

 » Följ lokala lagar och regler vid denna process.

 » Du bör förbjuda alla vuxna som har anklagats för, eller erkänt,  fysiska, sexuella eller känslomässiga 
övergrepp eller trakasserier att ha kontakt med ungdomarna.

 » Detta inkluderar anklagelser som har framförts under ett pågående program.

 »   Upprätta rutiner om krishantering vid en eventuell nödsituation, till exempel en naturkatastrof eller 
politiska oroligheter. 

 »  Upprätta rutiner för situationer där en lägerdeltagare eller frivillig går vilse eller separeras från gruppen.

 »  Lion- och leomedlemmar bör följa alla lokala lagar och regler gällande skydd av ungdom.

B. Skydd av personlig information

Det rekommenderas att:

 » Ett godkännande från förälder/målsman inhämtas närhelst personlig information om en minderårig 
samlas in.

 » När den personliga informationen har används och syftet med informationen har uppfyllts skall den 
personliga informationen förstöras/tas bort för att förhindra otillåtet användande. 

 » Du bör säkerställa att det finns bestämmelser för hur länge personlig information om deltagare (både 
ungdomar och vuxna) ska behållas efter programmet har avslutats. Detta kommer minska eventuella 
klagomål i efterhand.
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C. Godkännande
 »  Alla ansökningsformulär ska på ett klart och tydligt sätt förklara hur och i vilket syfte den personliga 

informationen kan komma att användas. Lion- och leomedlemmar ansvarar för att följa lokala lagar om 
skydd av personlig information samt skydda den information ni erhåller i denna roll.

 »  Det rekommenderas att ett skriftligt godkännande inhämtas av ungdomen, eller föräldrar/målsman (om 
deltagaren är minderårig), innan bilder och videor av besökaren publiceras i sociala medier.  

Avsnitt 3. Grunderna i Lions diabetesläger

Det finns några saker du bör överväga när du planerar och genomför ett diabetesläger. 
Följande avsnitt tillhandahåller de grundläggande sakerna att tänka på. Vänligen notera att 
några läger kan kräva ytterligare överväganden.

A. Lägrets längd
 » Dagsläger (1 dag)

 » Dagsläger över flera dagar (2-7 dagar)

 » Övernattningsläger (2-7 dagar)

 » Internationella läger och utbyten (5-10 dagar)

 »  Om du vill lära dig mer om internationella läger/ungdomsutbyten är du välkommen att besöka 
webbsidan om ungdomsläger och ungdomsutbyte på lionsclubs.org/sv/YCE

B. Deltagare i Lions Clubs Internationals diabetesläger: Vilken målgrupp kommer 
lägret hjälpa?

Typ av diabetes som lägret kommer att fokusera på (typ 1 eller 2 eller båda)

 » Ungdomar som lever med diabetes (typ 1 eller 2 eller båda)

 »  Föräldrar/vårdnadshavare till ungdomar som lever med diabetes, vissa läger inkluderar seminarier och 
aktiviteter för föräldrar/vårdnadshavare/familj/vänner till ungdomarna.

 »  I vissa fall deltar dessa grupper under hela lägret tillsammans med ungdomen. Om du väljer att 
välkomna dessa grupper ska du se till att inkludera det i budgeten eftersom det kommer innebära 
ytterligare kostnader för boende och måltider.

 » Vänligen läs Bilaga A: Potentiella lägerdeltagare, på lionsclubs.org/sv/diabetes-camp för mer 
information om vilka målgrupper ni kan hjälpa. 

Frivilliga

Följande lista av frivilliga roller skulle kunna gälla en Lion eller Leo baserat på erfarenheten 
av frivilligarbete. Besluta vilka roller som bäst skulle passa varje frivillig Lion eller Leo. 

http://lionsclubs.org/sv/YCE
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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Vänligen se Bilaga B: Roller för frivilliga, på lionsclubs.org/en/diabetes-läger för mer 
information om roll och ansvar för nedan angivna poster:

Typer av frivilliga inkluderar, men är inte begränsade till:

 » Lokalt planeringsteam

 » Medlemmar i Lions Clubs Internationals lägerkommitté

 » Lägeransvarig

 » Assistent till lägeransvarig

 » Medicinskt team

 » Medicinansvarig

 » Medicinsk gruppledare

 » Lägrets läkare/sjuksköterska

 » Team för mat och näringsintag

 » Lägerdietist

 » Aktivitetsteam

 » Aktivitetsansvarig

 » Dag/veckofrivilliga

 » Grupprådgivare

 » Gruppledare

 » Andra användbara poster 

 » Ansvarig för psykosociala tjänster

 » IT-ansvarig

 »  Vänligen notera att det kanske inte finns en Lion eller Leo i ditt område som har de kunskaper som 
krävs för dessa roller. Om så är fallet rekommenderas att du finner andra som har lämpliga kunskaper 
för dessa roller. 

 » Dessa roller kan komma att kräva ytterligare pengar eller kapacitet. Säkerställ att du skapar och 
anpassar lägerbudgeten under den inledande planeringsfasen.

Avsnitt 4. Planera läger (3-5 månader)

Följande avsnitt handlar om det steg du bör ta för att organisera och genomföra 
ett diabetesläger. Avsnittet kommer hjälpa dig organisera och genomföra ett lyckat 
diabetesläger, från att bilda en lokal planeringskommitté till att leda själva lägret. 

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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 » Allmänna tips att tänka på innan du planerar ett läger:

 » Bekanta dig med Lions Clubs Internationals handbok om diabetesläger och alla resurser om 
diabetesläger.

 » Gå igenom information om diabetesläger som tidigare har genomförts av er klubb, distrikt eller 
multipeldistrikt.   

 » Notera framgångar och utmaningar för att ta reda på bästa sätt att genomföra lägret.

A. Organisera en lokal planeringskommitté

 Rollerna i denna kommitté varierar beroende på programmets behov. Generellt övervakar 
denna kommitté alla deltagare samt programmets logistik.

 » Vissa kommittéer inkluderar vice ordförande, sekreterare, kassör, lägeransvarig och andra tillämpliga 
poster.   

Tillsätt en kommitté minst åtta månader innan den första dagen av lägret.

 »  Vänligen notera att planering, genomförande och utvärdering av lägret kan variera beroende på behov. 

B. Fastställa genomförande, omfattning och mål för lägret

Säkerställ att planeringskommittén är enig gällande lägrets omfattning och mål, vilka kan 
inkludera men är inte begränsade till: 

 » Hjälpa ungdomar som lever med prediabetes typ 1 eller typ 2.

 » Ungdomarnas ålder

 »  Det rekommenderas att man delar upp specifika åldersgrupper. Till exempel, ungdomar 5-10 år bör 
separeras från ungdomar 11-17 år.

 » Antal ungdomar

 » Involvering av förälder/målsman/familj

 » Plats eller lokal

 » Se ”Välja plats” nedan för mer information.

 » Potentiell frivillig personal och antal 

 » Lägrets längd

 » Lämpliga licenser som krävs för lägret

 »   I vissa fall krävs en speciell licens för att genomföra denna typ av läger. Kontakta lokala myndigheter 
för att kontrollera vilken typ av licens du kan komma att behöva.

 »  Lokala planeringskommittéer bör inkludera behovet av licenser i sin planering och budget. 

 » Aktiviteter/program

 » Planerade aktiviteter inkluderar men är inte begränsade till:
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 » Seminarium om diabetes 

 » Stödgrupper

 » Serviceprojekt

 » Simning

 » Vandring

 » Bågskytte

 » Aktiviteter på annan plats såsom forsränning, museum, stadsutflykter, etc.

 » Ridning

 »  Vänligen se Bilaga C: Exempel på aktivitet/program finns på lionsclubs.org/sv/diabetes-camp.

 » Vänligen notera att det är vanligt att inkludera ett gästbesök som en del av programmet.

 » Gäster kan inkludera, men är inte begränsade till:

 » Lions/Leos besöker lägret

 » Familjer eller vänner besöker lägret

 » Det rekommenderas att avsätta en specifik tid eller dag i programmet för detta.

 » Avgör behovet av stöd från distriktet eller multipeldistriktet, finansiellt eller i form av frivilliga.

 » Ni kanske kommer behöva hjälp att samla in pengar för att tillgodose lägrets behov eller fler frivilliga 
som kan hjälpa till vid lägret. Var inte rädd att kontakta närliggande lion- och leoklubbar för att be om 
hjälp.

C. Förbereda en budget

 Starta i liten skala! Att planera och genomföra diabetesläger kan vara mycket dyrt och 
innebära en hel del logistik. Om detta är ditt första läger är det rekommenderat att börja 
med dagsläger. 

 » Läs projektvägledningen om halv dags diabetesevenemang på lionsclubs.org/sv/diabetes-camp för mer 
information om att planera ett dagsläger.

Avgör om ert läger kommer använda sig av sponsorer.

 »  Sponsorer är klubbar som väljer att sponsra en lägerdeltagare genom att betala för lägeravgiften och 
andra avgifter. 

 » Det är vanligt att åka till olika klubbar i distriktet och multipeldistriktet för att berätta om 
lägerframgångar och säkra sponsorer. 

 »  Pressmeddelanden hjälpa till att säkra sponsorer. Om ert program väljer detta alternativ ska ni se till 
att marknadsföra programmet i god tid för att säkra sponsorer.

 »  Överväg att använda Bilaga D:  Exempel på pressmeddelanden om sponsorskap, som finns på 
lionsclubs.org/sv/diabetes-camps.

 »  Överväg en insamling eller att utveckla lokala partnerskap för att stödja lägrets kostnader.

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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 »  Planera en insamlingsaktivitet så att din klubb eller ditt distrikt kan sponsra potentiella 
lägerdeltagare. 

 »  Mer information om insamlingsevenemang finns i vägledningen om insamling på lionsclubs.org/
sv/diabetes-camps.  

 » Överväg att använda sponsorer. 

 » Sponsorer kan hjälpa till att betala lägeravgifter för potentiella lägerdeltagare samt lägrets 
administrativa kostnader.

 » Administrativa kostnader inkluderar, men är inte begränsade till:

• Hyra av lokal/plats

• Lägrets underhållskostnad

• Måltider

• Aktivitetsmaterial 

 » Detta kan komma att kräva en plan, brevskrivande, möten, förhandlingar, planering och 
förberedelser.

 » Säkerställ att du har tillräckligt med tid innan lägret när du säkrar sponsorer för 
verksamhetskostnader och lägerdeltagare.

 » Titta närmare på vägledningen om lokala partnerskap på lionsclubs.org/sv/diabetes-camp för mer 
information. 

 » Att utveckla partnerskap är en viktig del i att driva ett hållbart diabetesläger.

 » Exempel på lokala sponsorer innefattar men är inte begränsade till:

• Lokala företag och hotell 

• Nätverk bland föräldrar, ungdomar, frivilliga och Lions Clubs Internationals kommitté för 
diabetesläger

• Lokala diabetesorganisationer

• Lokala Lions 

• Läkemedelsföretag

• Lokala transportföretag

• Donationer 

• Skolor/universitet och andra lokala partnerskap, om tillämpligt

D. Kontrollera vilken slags försäkring som krävs för att genomföra lägret
 » Lions Clubs Internationals diabetesläger och alla deltagare täcks av Lions Clubs Internationals allmänna 

ansvarsförsäkring. Det betyder att Lions allmänna ansvarsförsäkring kan komma att användas vid 
olyckor eller nödfall, om någon ansluten till ett diabetesläger skulle anses vara juridiskt ansvarig för 
skador.  

 » Det är den lokala planeringskommitténs ansvar att bekräfta att deltagare och frivilliga har tillräcklig 
försäkring för resor, olycksfall, liv, personlig egendom, hälsovård och ansvar att täcka alla oförutsedda 
händelser under lägret.  

 » Detta är viktigt att kontrollera innan lägret. 

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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 » Den lokala planeringskommittén bör undersöka andra nödvändiga försäkringar för själva lägret eller 
involverade Lions och Leos, beroende på lägrets aktiviteter.

 » Det kan vara av intresse för deltagare och frivilliga att kontrollera att deras reseförsäkring inkluderar 
hemtransport vid nödfall.

 » Oavsett om ytterligare försäkring krävs måste frivilliga och ungdomar tillhandahålla alla detaljer till den 
lokala planeringskommittén, såsom telefonnummer och kontaktinformation till sitt försäkringsbolag, i 
händelse av försäkringsyrkande. 

 » Den lokala planeringskommittén bör överväga att varje deltagare, eller förälder/målsman om deltagaren 
är minderårig, undertecknar en överenskommelse om ansvarsfrihet.

 » Följande är den text som bör inkluderas i ansökningarna.

 » Vänligen se Bilaga E: Ansökningsmall för lägerfrivillig och bilaga F: Exempel på en 
överenskommelse om ansvarsfrihet, som finns i  ansökningsmallen för deltagare på lionsclubs.org/
sv/diabetes-camp.

 » Kostnader för försäkringsskydd kan täckas av diabeteslägrets deltagaravgifter.

 » Deltagaravgiften bestäms av den lokala planeringskommittén.

 » Vänligen följ lokala lagar och regler gällande sjukvårdsförsäkring för ungdomar och frivilliga som deltar i 
lägret.

 » I vissa fall täcks ungdomen av den offentliga sjukvården. 

 » I andra fall bör lägerkommittén överväga att tillhandahålla grundläggande sjukvårdsförsäkring till låg 
kostnad för ungdomar och frivilliga. 

 » Kostnaden för grundläggande sjukvårdsförsäkring kan täckas av en deltagar- eller lägeravgift.

 » Ta hänsyn till familjer med låga inkomster när ni fastställer krav på försäkring. 

E. Välja plats
 » Säkerställ att platsen kan ta emot ungdomar som lever med diabetes samt frivilliga.

 » I bästa fall är diabeteslägret det enda program som genomförs på platsen under lägerperioden.

 » Säkerställ att boendet erbjuder lämplig separation för ungdomar och/eller gemensamma utrymmen för 
föräldrar/målsman, vänner eller syskon.

 » Säkerställ att frivilligledare för sjukvård eller rådgivning kan bo i närheten av ungdomarna för att 
säkerställa vägledning och att säkerhetsföreskrifter följs.

 » Säkerställ att alla lägerledare (lägeransvarig, läkare, platschef, etc.) går att kontakta vid nödsituationer.

 » Säkerställ att det finns en lokal för lägrets sjuksköterska.

 » Denna lokal bör innehålla:

• Säng(ar) 

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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• Tillgång till toaletter och handfat

• Ett område för isolering, vid behov

• Förråd för medicinsk utrustning

• Kyl eller sval plats att förvara insulin

• Första hjälpen

• Behållare för vassa föremål

• Annan medicinsk utrustning vid behov

 » Lägret bör, genom lokala partnerskap och lägeranläggningen, utrustas med extra medicinsk utrustning 
inklusive, men inte begränsat till:

 » Olika typer av insulin med lämplig förvaring

• Detta inkluderar svala förvaringsutrymmen och/eller medicinskåp som går att låsa.

 »  Blodsockermätare och teststickor

 »  Insulinsprutor

 »  Nålar till insulinpennor

• Notera att dessa nålar är sterilt förpackade engångsnålar.

 » Urinstickor eller ketosstickor

 » Väskor för lägerpersonal, att behandla lågt blodsocker, innehållande följande:

• Mätare

• Teststickor

• Desinficerande våtservetter

• Behandling mot lågt blodsocker, vilken kan inkludera druvsocker, juice, godis med mera

• Extra tillbehör till glukosmätare (efter behov)

 » Dagliga medicinska loggar. 

F. Sammanställa en ansöknings- och granskningsprocess för potentiella 
ungdomsdeltagare och frivilliga

Den lokala planeringskommittén ansvarar för att planera och genomföra ansöknings- och 
intervjuprocessen för potentiella deltagare och frivilliga.

 » Alla  potentiella deltagare och frivilliga måste fylla i ett ansökningsformulär.

 » Besök lionsclubs.org/sv/diabetes-camp för att titta närmare på Bilaga E: Ansökningsmall för 
lägerfrivillig och bilaga F: Ansökningsmall för lägerdeltagare.

 » Individuella läger bör inte samla in information om deltagarna som inte kommer att användas i 
urvalsprocessen eller för att stödja individen under lägerupplevelsen.

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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 » Ta reda på om deltagaren har särskilda medicinska tillstånd, förutom diabetes, till exempel allergier mot 
mat, ämnen (pollen, damm, päls) eller mediciner, är i behov av regelbundna mediciner eller har specifika 
religiösa seder vad gäller hygien eller diet.

 » Besluta vilka egenskaper den lokala planeringskommittén kommer att leta efter hos potentiella frivilliga 
och ungdomar.

 » Egenskaper som rekommenderas finns i Bilaga G: Deltagare, på lionsclubs.org/en/diabetes-camps.

 » Den lokala planeringskommittén gör det slutgiltiga godkännandet av ansökningar från deltagare och 
frivilliga.

 » När ansökan har granskats bör deltagare och frivilliga intervjuas. 

 » I allmänhet intervjuas deltagande ungdomar tillsammans med föräldrar/målsman. 

G. Marknadsföra läger för att rekrytera deltagare

Ta fram marknadsföringsmaterial att sätta upp vid lokala skolor och 
ungdomsorganisationer eller dela ut till lokala skolsköterskor eller i andra samhällslokaler. 

 » Skicka ett pressmeddelande om lägret till lokalmedia.

 » Besök lionsclubs.org/sv/diabetes-camps för att titta närmare på Bilaga D: Exempel på 
pressmeddelande. 

 » Notera att denna resurs kan anpassas för att passa ert specifika program.

 » Skriv ett servicemeddelande för lokala radiostationer. 

 » Överväg att rekrytera ungdomar genom sociala medier med hjälp av en hashtag. 

 » Kontakta lokala lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt för att informera dem om ert läger om du inte 
redan har gjort det.

 » Erbjud att hålla en presentation för att introducera lägret vid ett klubbmöte, distrikts-eller 
multipeldistriktsevenemang.

 » Om du har genomfört ett läger tidigare kan du involvera en tidigare lägerdeltagare som kan berätta 
om Lions, Leos och fördelarna med Lions Clubs Internationals diabetesläger.

 » Potentiella deltagare hittas vanligtvis genom familj, vänner, andra lionmedlemmar, leomedlemmar eller 
boende på orten.  

 » Deltagaren och/eller deltagarens familj behöver inte vara medlemmar i Lions eller LEO.

H. Fastställa en utvärderingsprocess för att bedöma lägrets framgångar

Det är viktig att fastställa en utvärderingsprocess tidigt i planeringsprocessen så att den är 
redo att användas vid lägrets genomförande och utvärderingsfas. 

 » Utvärderingar kan inkludera, men är inte begränsade till:

 » Enkäter före och efter lägret

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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• Besök lionsclubs.org/sv/diabetes-camps och titta närmare på Bilaga H: Utvärderingar före/
efter lägret, som exempel på enkäter att använda.

 »  Konstaktiviteter där lägerdeltagare reflekterar över sin favoritdag vid lägret genom att måla en 
bild.

 » Notera att du kan fastställa en utvärderingsprocess inom alla områden där en utvärdering kan 
vara till hjälp. 

• Du kan till exempel överväga att skicka utvärderingar till deltagare, frivilliga och/eller föräldrar, 
målsman och familjer.

I. Fastställa ej-medicinska regler

Från att planera en effektiv registreringsdag till att planera lägeraktiviteter, detta 
avsnitt kommer att gå igenom de olika typerna av ej-medicinska regler som lägret bör 
fastställa. Notera att vissa läger kräver fler ej-medicinska regler än de som anges nedan. 
Dessa regler bör fastställas och granskas årligen av lägeransvaring, medicinansvarig, 
aktivitetsansvarig och ansvarig för psykosociala tjänster.

Regler för registrering och avresa

 » Fastställ regler om hur, var och till vem ungdomar och frivilliga bör checka in och ut från lägret.

 » Utse någon som kan visa ungdomar och frivilliga till rätt plats när de checkar in och ut från lägret.

Ej-medicinska regler för aktiviteter

 » Vänligen notera att fysisk aktivitet såsom bågskytte, paddla kanot eller andra idrotter specifika för ert 
läger bör har fastställda regler, riktlinjer och en plan för nödsituationer.

 » Några exempel på ej-medicinska regler för aktiviteter inkluderar men är inte begränsade till:

• Regler och förskrifter för vattensporter och/eller vattenlek

• Plan om någon försvinner vid vattenlek

• Regler och bestämmelser för vandring

• Plan om någon försvinner vid vandring

J. Fastställa regler för diabeteshälsa

Dessa regler bör fastställas och granskas årligen av lägeransvaring, medicinansvarig, 
aktivitetsansvarig och ansvarig för psykosociala tjänster.

Viktiga regler att överväga vid hantering av diabetes 
Överväg säkerheten för alla deltagare, både frivilliga och deltagare. Det är vanligt och viktigt att en 
diabatesutbildare eller medicinsk frivillig närvarar vid alla aktiviteter, för alla deltagares säkerhet.

 » Ta fram en process för att övervaka blodsocker

 » Notera deltagarens blodsocker eller ketonnivå vid incheckning.

http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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• Detta är viktigt att notera vid registrering samt övervaka under hela lägret för att säkerställa 
deltagarnas medicinska säkerhet. 

 » Det är vanligt att ha en logg som medicinska gruppledare, gruppledare och/eller grupprådgivare 
kan bära med sig för att följa deltagarnas blodsocker från det att de checkar in tills dess att de 
lämnar lägret. 

• Sammanställ regler för deltagarnas medicinska journaler som inkluderar, men ej är begränsade 
till, lämplig dokumentförstörelse av journaler innan, under och efter lägret.

Regler för diabetes och fysisk aktivitet

 » Kom ihåg att fysisk aktivitet kan orsaka lågt blodsocker. Säkerställ att deltagaren har talat med 
sin läkare och utvecklat en plan för att övervaka sitt blodsocker och anpassa sin behandlingsplan, 
vid behov, så att den passar lägrets aktiviteter. Denna plan bör kommuniceras till lägrets läkare/
sjuksköterska vid ankomst. Det är viktigt att blodsockret kontrolleras innan ökad fysisk aktivitet. 

Andra viktiga processer att överväga vid diabeteshantering

 » Säkerställ att deltagaren tar sitt insulin enligt läkares order.
 » Dokumentera hur ofta blodsockertester genomförs i aktivitetsprogrammet.
 » Besluta hur deltagarnas behandlingsplan för milda och svåra fall av lågt blodsocker ska 

implementeras, i enlighet med direktiv från deras läkare.

 »  Det kan vara till hjälp att fastställa allmänna regler för milda till svåra fall av lågt blodsocker om 
det finns ett behov för detta vid ert läger.

 » Besluta vilka frivilliga som kommer att bära väskor för att behandla lågt blodsocker och var väskorna 
kommer att förvaras samt hur lågt blodsocker utan ketoacidos bör behandlas.

 » Utveckla en procedur för att testa lågt blodsocker under nattetid vid behov.

K. Fastställa regler för ej-diabetesrelaterad sjukvård
 » Hälsoundersökningarna vid registrering bör inkludera deltagares/frivilligas ej-diabetesrelaterade 

mediciner och doseringstider.

 » Det är vanligt att en sjuksköterska distribuerar frivilligas och deltagares föreskrivna mediciner.

 » Det är viktigt att fastställa en fortlöpande plan för sjukdom eller smittsamma sjukdomar vilken 
inkluderar hur spridning av smittsamma sjukdomar ska förhindras. 

 » Säkerställ att denna plan följer lämpliga rekommendationer från folkhälsomyndigheten eller 
världshälsoorganisationen. 

 » Om situationen är allvarlig bör föräldrar eller målsman omedelbart kontaktas för att upplysa om 
läkarens diagnos och rekommenderad behandling. En olycksfallsrapport bör skrivas omedelbart. 
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 » Sjukdomar eller olyckor som involverar en deltagare kräver omedelbara åtgärder från den lokala 
planeringskommittén.

 » Alla ansökningsformulär ska inkludera ett skriftligt intyg från föräldrar/målsman, vilket ger 
tillstånd till medicinsk eller kirurgisk behandling, om sådan skulle bli nödvändig och föräldrarna är 
oanträffbara. 

 » Alla ansökningsformulär för frivilliga måste inkludera ett skriftligt intyg vilket get tillstånd till 
medicinsk eller kirurgisk behandling vid nödsituationer, om sådan skulle bli nödvändig, och deras 
kontaktperson för nödsituationer är oanträffbar.

 » Den lokala planeringskommittén ansvarar för att kontakta och informera deltagarens föräldrar/
målsman eller frivilligas kontaktperson vid nödsituationer.

L. Fastställa regler för hälsobeteenden

Det är vanligt att ungdomar som lever med diabetes att även kämpar med 
hälsobeteenden. Det kan visa sig i form av oväntade beteenden. Det rekommenderas att 
en plan tas fram för hur ungdomar med svåra beteenden ska hanteras. 

 » Om ungdomar eller frivilliga inte umgås med andra på ett positivt sätt bör detta hanteras på ett taktfullt 
sätt av kommittén. 

 » I extrema situationer, till exempel om en deltagare eller frivillig är en risk för sig själv eller andra vid 
lägret, kan individen komma att skickas hem på bekostnad av föräldrar eller målsman. 

M. Fastställa en måltidsplan för alla måltider och mellanmål under lägret

Det är extremt viktigt att noga planera måltider för ungdomar som lever med diabetes. Vad 
de äter har en direkt påverkan på deras blodsocker och kommer att avgöra hur mycket 
insulin de behöver innan en måltid.

 » Följ alla lokala lagar och regler gällande tillagning och förvaring av mat. 

 » Ta hjälp av en dietist som har erfarenhet av diabetes vid planering av måltider.

 » Varje måltid och mellanmål måste ange antal kolhydrater så att rätt dos insulin kan förberedas.

 » Säkerställ regelbundna måltider och mellanmål

 » Ha ett nära samarbete med lägrets kock för att säkerställa att menyn är säker för deltagarna.

 » Dietisten och kocken måste ta fram en måltidsplan för att tillgodose restriktioner gällande mat (utöver 
diabetes) för deltagare och frivilliga, till exempel men inte begränsat till, allergier eller glukosintolerans, 
religiösa grunder och mat med få kolhydrater.

 » Säkerställ att det finns utrymme att sätta upp information om antal kolhydrater för måltider och 
mellanmål.

 » Sammanställ en plan för att hjälpa yngre barn att lära och använda sig av informationen om 
måltiderna.

Avsnitt 5. Implementera läger (1-3 månader)

Att implementera lägret innebär att omsätta alla planer till handling! 
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A. Intervjuprocess

Starta med ansöknings- och intervjuprocessen av potentiella deltagare och frivilliga.

 » Gå igenom ansökningar och avgör vilka som kommer gå vidare till intervjuprocessen.

 » Varken deltagare eller frivilliga bör utses för att fylla en kvot. Ungdomar och frivilliga bör endast 
övervägas om de uppfyller kraven för lägret.

 » Vänligen notera att det är vanligt att intervjuprocessen inkluderar ett telefonsamtal eller möte med 
deltagaren och deras föräldrar.

 » Telefonintervjuer eller en fysisk intervju gäller även frivilliga.

 » Det rekommenderas att ha en väntlista för deltagare och frivilliga, vid behov.

B. Kommunicera förväntningar

När frivilliga och deltagare utses till ert läger är det viktigt att ha tydlig och konsekvent 
kommunikation om lägrets program, förväntningar och annan viktig information. Utan god 
kommunikation kan lägret komma att bli mindre lyckat. Överväg regelbundna möten och/
eller utbildningar för viktig lägerpersonal.

Kommunicera alla regler om säkerhet och hälsa, inklusive telefonnummer vid 
nödsituationer, till deltagare, deras familjer/målsman och frivilliga.

Kommunikation vid läger

 » Besluta om ert diabetesläger kommer att tillåta användning av mobiltelefoner och se till att informera 
deltagare, deras familjer/målsman och frivilliga innan de anländer. Fastställ alternativa regler för 
kommunikation om mobiltelefoner inte kommer att tillåtas.

 » Vänligen notera att det är vanligt att deltagarnas blodsockermätare är kopplade till deras telefoner 
och deras föräldrars/målsmans telefoner. Detta bör tas under övervägande vid beslut gällande 
telefoner vid lägret.

C. Researrangemang för ungdomar
 » Vanligtvis är deltagaren och deras familj/målsman ansvarig för deltagarens resa.

 » Ändringar i sista minuten, eller resändringar som inte går att undvika, bör kommuniceras till kommittén 
omedelbart.

 » I vissa fall kan den lokala planeringskommittén ordna transport för deltagaren till och från lägret. 

 » Dessa fall bör diskuteras och processen bör färdigställas innan lägret inleds.

D. Information för deltagare
 » Genomför ett roligt och engagerande informationsmöte för deltagaren. Informationsmötet är ett sätt att 

hjälpa deltagaren se framemot den kommande upplevelsen.
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 » Ett informationsmöte genomförs vanligtvis några timmar efter registreringen vid lägret.

 » Informationsmötet kan inkludera, men är inte begränsat till, följande ämnen:

 » Presentation av deltagare och frivilliga 

 » En genomgång av lägrets regler, policy och procedurer

 » Förväntningar på deltagaren

 » Hemlängtan

 » En karta över lägerområdet

 » Boende

 » Lägerprogram, till exempel måltider, lägeraktiviteter och gruppevenemang.

E. Information för frivilliga
 » Informationsmötet för frivilliga är mycket viktigt för lägrets framgång.

 » Informationsmötet för frivilliga genomförs vanligt viss innan lägret börjar medan informationsmötet för 
deltagare vanligtvis genomförs under lägrets första kväll.

 » Vid dagsläger är det vanligt att informationsmötet för frivilliga genomförs dagen innan lägret eller 
några timmar innan inledningen av dagslägret.

 » I vissa fall genomförs virtuella informationsmöten 

 » Se till att utbildning för frivilliga anpassas till lägerdeltagarnas specifika åldersgrupp. 

 » Vissa läger har flera informationsmöten. Det rekommenderas att ha ett allmänt informationsmöte för 
alla frivilliga innan lägersäsongen sätter igång. Genomför därefter ett specifikt informationsmöte för 
frivilliga innan varje läger. 

 » Informationsmöten kan inkludera, men är inte begränsade till, följande ämnen:

 » Grundutbildning om diabetes, såsom att mäta blodsocker, övervaka användning av insulin samt att 
känna igen och/eller behandla högt och lågt blodsocker

 » Roller för alla lägerdeltagare 

 » Introduktioner: Till exempel introduktion av lägeransvarig, lägrets läkare/sjuksköterska, lägrets dietist, 
lägrets aktivitetsansvarig och frivilliga

 » En genomgång av lägrets regler, policy och procedurer

 » Förväntningar på frivilliga

F. Konsekvent diabeteshantering under lägret

Licensierad sjukvårdspersonal eller kunniga diabetesutbildare bör alltid finnas till hands 
vid gruppaktiviteter. Ta del av och följ reglerna som beskrivs ovan i avsnitten ”Fastställa 
ej-medicinska regler”, ”Fastställa regler för diabeteshälsa” och ”Fastställa regler för 
hälsobeteenden”.

 » Upprätthåll korrekta medicinska journaler för alla deltagare.
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 » Kopior av dessa journaler överlämnas vanligtvis till föräldrar/målsman vid lägrets slut.

 » Medicinska journaler är mycket viktigt för att säkerställa deltagarnas säkerhet.

 » Följande bör dokumenteras innan hög nivå av fysiska aktiviteter, måltider, kontroller innan sänggående 
och midnatt:

 » Insulindos

 » Bolusfrekvens

 » Blodsockernivåer

 » Sjukdom

 » Resultat från ketonmätare

 » Olyckor

 » Behandling

Avsnitt 6. Efter lägret

Träffa alla frivilliga så snart som möjligt efter lägret för att gå igenom lägret. 

 » Skicka utvärderingar till deltagare och föräldrar/målsman.

 » Det kan göras via: 

 » Post

 » E-post

 » Länk till en online-enkät

 » Genomför ett möte för att följa upp med frivilliga gällande återkopplingen i utvärderingarna och 
diskutera programförbättringar för nästa år. 

 » Om tillämpligt genomför ni ett möte endast med kommittén för att diskutera den övergripande 
processen och förbättringar inför nästa år.

 » Börja planera ert läger för nästa år!

Avsnitt 7. Möjligheter för deltagare och nästa steg

Deltagare i diabetesläger kan ha nytta av att vara medlemmar i Lions/Leo. När man blir 
medlem i Lions blir man en del av ett globalt nätverk med frivilliga som arbetar tillsammans 
för att göra skillnad. Nedan är bara några av de fina fördelar de kan förvänta sig:

A. Medlemskap
 » Gå med i en grupp som gör goda insatser: Det finns mer än 48 000 klubbar runtom i världen. Var och 

en av dem är fylld med medlemmar som du, vilka har bestämt sig för att göra insatser och hjälpa andra. 
Lions och Leos skapar unika vänskapsband och meningsfulla kontakter som kan bestå ett helt liv.
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 » Sätter ledaregenskaper i arbete: Våra klubbar är en utmärkt plats att utveckla ledaregenskaper och 
sätta dem i arbete. Varje klubb erbjuder möjligheter att leda och dessutom finns högklassig utbildning 
från vår globala organisation.

 » Tillgång till ett globalt stödsystem: Varje Lion/Leo och varje klubb stöds av vår internationella 
organisation och stiftelse. Lions Clubs Internationals medarbetare vid det internationella huvudkontoret 
arbetar fortlöpande med verktyg och teknologi som stärker hjälpinsatserna.

 » Upplev känslan i hjälpinsatser: I hjärtat för Lions/Leos finns ständigt en uppgift: Hjälpinsatser. Att ge 
av sin tid och sin energi är ett fantastiskt sätt att hjälpa till i samhället. Samtidigt skapar det en härlig 
känsla för dig, vilken kan spridas och ha positiv påverkan i ditt liv samt på hur du tar dig an världen.

B. Planera ytterligare diabetesprogram

Lions och Leos hjärtan slår för hjälpinsatser. Sedan 1917 har vårt mål att hjälpa 
mänskligheten aldrig vacklat. Hjälpinsatser är vår resa! När vi hjälper växer vi och tanken är 
att vi aldrig ska sluta. Försöker ert diabetesläger att hjälpa människor i samhället som lever 
med diabetes? Överväg andra program från Lions Clubs Internationals som deltagarna 
kan engagera sig i!

 » Lions insatser för diabetesinformation: Detta är en familjevänlig aktivitet med hög synlighet som 
främjar diabetesinformation, utbildning och betydelsen av motion bland både barn och vuxna som 
befinner sig i riskzonen att utveckla diabetes. För mer information besöker du lionsclubs.org/sv/strides.  

 » Stödgrupper om diabetes: En stödgrupp där människor som lever med diabetes kan träffas i en 
uppmuntrande miljö, där de kan dela sina upplevelser, lära sig mer om sjukdomen och planera sin vård. 
Lär dig mer på lionsclubs.org/sv/DPSG.

 » Undersökning om diabetes typ 2: En undersökning om diabetes typ 2 är ett evenemang på en 
dag som tillhandahåller utbildning om diabetes, information och undersökningar, till exempel kan 
allmänheten remitteras till vård. Projektets organisatörer samarbetar med hälsovårdspersonal, för att 
avgöra vilka undersökningsmetoder och utrustning som bör användas. För mer information klickar du 
på följande länk lionsclubs.org/sv/type2. 

 » Ansök om ett diabetesanslag: Lions Clubs International Foundations (LCIF:s) program om 
diabetesanslag erbjuder finansiellt stöd till Lions medlemmar, vilka önskar genomföra projekt som 
förbättrar diabetesinformation, förebyggande insatser och att hantera sjukdomen. Lions kan ansöka om 
anslagsmedel om upp till USD 250 000, till projekt som har en stor påverkan inom den globala frågan 
diabetes! För mer information, eller för att ansöka om ett anslag besöker du lionsclubs.org/sv/diabetes-
grants.

C. Stödja våra nya globala frågor

Lions Clubs International har förenat sina globala hjälpinsatser kring fem angelägna 
områden: Syn, hungersnöd, miljö, diabetes och barncancer. Dessa globala frågor utgör en 
betydande utmaning för mänskligheten, men vi anser att det är vår tur att tillgodose dem. 
Lär dig mer om våra globala frågor på lionsclubs.org/en/global-causes.

Avsnitt 8: Tack!

Tack för dina insatser som medlem i Lions och LEO! För mer information om Lions Clubs 
Internationals diabetesprogram besöker du lionsclubs.org/sv/diabetes-camps. För 
specifika frågor om diabetesläger är du välkommen att kontakta programs@lionsclubs.org.

http://lionsclubs.org/sv/strides
http://lionsclubs.org/sv/DPSG
http://lionsclubs.org/sv/type2.
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-grants
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-grants
http://lionsclubs.org/sv/global-causes
http://lionsclubs.org/sv/diabetes-camps
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Avsnitt 9: Erkänsla och tack
 » Skapad med stöd från Lions lokala diabetesläger, Lions medlemmar och Lions Clubs International 

2020.
 » Referens: IDF Life for a Child program, 2015, Guidelines for Conducting Diabetes Camp Activities in 

a Less-Resourced Country
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