
 

• Stiftelsen BEAT Diabetes har NENT Group, Abbott och Brighter som samarbetspartner 

• NENT Group kommer att investera minst SEK 2,5 miljoner i stiftelsen varje år 

• Diabetesgalan är tillbaka 2021 igen; NENT Group visar istället en dokumentärfilm om 
diabetes och COVID-19 den 14 november 

 
Stiftelsen BEAT Diabetes, ett nordiskt initiativ skapat för att ta sig an kampen mot 
diabetes, blir nu verksam som en självständig enhet. Stiftelsen stöttas av Nordic 
Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, tillsammans med 
Abbott och Brighter och vill öka medvetenhet och kunskap om diabetes samt driva en 
positiv förändring i Norden. NENT Group kommer att investera minst SEK 2,5 miljoner i 
stiftelsen varje år. 
 
Idag lever över 1,5 miljoner människor med diabetes typ 1 och typ 2 i Norden enligt 
Internationella Diabetesfederationen. Regionen har också högst antal människor med 
diabetes typ 1 i världen per capita. Stiftelsen BEAT Diabetes kommer att samarbeta med 
företag, personer och organisationer i tre områden: 
 

• Health Tech – att utveckla innovativa digitala lösningar för att stötta 
diabetespatienter och andra som är drabbade av sjukdomen. 

• En hälsosam livsstil – att främja en hälsosam och aktiv livsstil för att förebygga 
diabetes typ 2. I mars blev BEAT Diabetes huvudsponsor för alla Helsingborgs IF:s 
fotbollslag för damer och flickor. 

• Inkludering och välmående – att adressera stigma och exkludering kopplat till 
diabetes och främja psykisk hälsa hos patienter och vårdgivare. 

 
Stiftelsen kommer anordna den årliga Diabetesgalan, som först arrangerades av NENT 
Group 2017 i Sverige och sedan dess har samlat in över SEK 20 miljoner till 
diabetesforskning. På grund av den pågående coronavirus-pandemin och det faktum att de 
med diabetes typ 2 tillhör en riskgrupp för COVID-19 kommer Diabetesgalan att vara tillbaka 
2021 igen. Den 14 november på världsdiabetesdagen visar NENT Group istället en ny 
dokumentärfilm där Peter Jihde utforskar hur COVID-19 påverkat vardagen för diabetiker i 
hela Norden. 
 
Helena Kolvik, Generalsekreterare, Stiftelsen BEAT Diabetes: “Som en självständig enhet kan 
vi fullt ut fokusera på kampen mot diabetes och på så sätt maximera vår påverkan. Vi ser 
särskilt fram emot framtida Diabetesgalor; att pausa i år är ett ansvarsfullt beslut och vi 
kommer komma tillbaka starkare än någonsin med vårt första pan-nordiska fysiska event. 

http://www.beatdiabetes.se/
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-och-helsingborgs-if-i-langsiktig-satsning-pa-flick-och-damfotboll-1782129


 
Tillsammans med forskare, tittare och partners i Norden och internationellt är det dags att 
besegra diabetes en gång för alla.” 
 
Petra Kaur, Chief Commercial & Marketing Officer på Brighter och styrelseledamot i 
Stiftelsen BEAT Diabetes: “Det här är en fantastisk gemensam kraftsamling där målet är att 
skapa verklig förändring i människors vardag. Vi ser fram emot att bidra med kunskap och 
kraft för att stötta alla i Norden som har diabetes och även deras nära och kära. Att kämpa 
för att minska risker och öka livskvaliteten.” 
 
NENT Groups diabetes-relaterade aktiviteter är del av företagets övergripande 
hållbarhetsstrategi. Mer information finns här. 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av 
underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, 
TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för 
mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
helena.kolvik@nentgroup.com (eller Helena Kolvik, Generalsekreterare, Stiftelsen BEAT 
Diabetes; +46 73 699 26 73) 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Acting Head of External Communications, 
NENT Group; +46 73 699 26 95) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations, NENT Group; +46 
73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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