
We are human innovation on a 
mission to improve lives of millions 
of people.



Frihet & Kontroll.
Mäter  

Injicera 

Loggar & Sparar  

Delar 

Överblickar 

Förenklar 



 
Appen skapar en plats där man tillsammans med patienten kan få en tydlig överblick av status för 
behandling och monitorering.  



Store and share valid correlated 
biomarker and medication data.



Vem är jag? 

Sofia Larsson-Stern  
- Diabetesia



Vad är Pioneers Young?



”Pioneers Young är ett gratis-community för personer 13 till 30 
som lever med typ 1-diabetes. Målet är att ge dem en 

lättillgänglig plats där de kan dela med sig av kunskap, 
inspiration och peppa varandra. En plats som är säker, utan 

reklam och som inte delar data med andra än med dem man vill.”



Pioneers Young finns på…

Desktop Tablet

Telefon



Vad kan man göra där?



• Posta texter 

• Publicera bilder  
• Dela länkar och videos 

• Skapa och svara på polls  

• Kommentera  
• Gilla 

• Träffa andra som delar samma 
situation 

• Lära och läras 

• Inspireras



Varför Pioneers Young? 



Gemenskap

• Skapar gemenskap över internet för ungdomar och unga vuxna med typ 1-diabetes. Oavsett 
var man bor kan man träffa likasinnade i samma situation som man själv. 



Kunskap

• Dela erfarenheter och lär av varandra. Du kan enkelt dela dina egna erfarenheter genom att 
posta på communityt och låta andra kommentera upplevelserna. 



Bli en del av något större

• Kom närmare de som är talespersoner inom T1D i Sverige. På plattformen finns kända 
profiler, föreningar och personer från vården som jobbar med typ 1-diabetes.



Alltid tillgängligt

• Alltid tillgängligt via desktop och app för både iOS och Android. Pioneers Young kan 
användas på datorn, men också på dina mobila enheter.



På dina villkor

• Tryggt, säkert och reklamfritt. På Pioneers Young äger du din egen data och väljer själv vad 
du vill göra med den.



Professionellt stöd

• På plattformen finns legitimerade sjuksköterskor, dietist och en community manager. 



Pioneers young finns idag…

…och medlemsantalet växer för varje dag!


