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Vårt mest sofistikerade 
insulinpumpssystem 
MiniMed ™  780G är nu ännu 
bättre med den kalibreringsfria 
sensorn Guardian™ 4.

blodsockermätare användas för att ta behandlingsbeslut.

1.   Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 
2020, Chicago

2. Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020

3.  D a Silva J, et al. Real-world Performance of the MiniMed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4’120 Users. Diabetes Technol Ther. 2021; doi: 
10.1089/dia.2021.0203.

Vänligen se användarhandboken för detaljerad information om bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och möjliga risker. 
För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant.
SE-CGM-2200017 ©2020 Medtronic. Med ensamrätt.

Nya MiniMed™ 780G-systemet justerar tillförseln av basalinsulin och korrektioner 
automatiskt mot ditt inställda glukosmål.~ Det hjälper till att förbättra 
behandlingsresultaten, med mindre insatser från dig.1,2,3 Kalibreringsfria sensorn 
Guardian™  4 och infusionssetet Medtronic Extended behöver endast bytas var 7:e dag. 
Mobilappen för användare och följare visar både sensor- och doseringsinformation.

Läs mer på: www.medtronic-diabetes.se

~  Vänligen läs i användarhandboken om SmartGuard™ tekniken. Viss användarinteraktion krävs. Systemet är indicerat för personer med typ 1 diabetes över 7 
års ålder med total daglig dos > 8 enheter insulin.

**   Ett BS-värde behövs för att starta SmartGuard™-läget. Om glukosvarningar och CGM-värden inte stämmer överens med symtomen bör en 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

KANSLIETS ÖPPETTIDER:
Mån, ons, tor kl 10–15  
(lunchstängt 12–13).

Välkommen att besöka kansliet 
med dina frågor! Ring eller mejla, 

så bokar vi en tid.

ADRESS:  
Mellangatan 1, 413 01 Göteborg

TELEFON: 
070-268 96 57 

E-POST: 
info@diabetesgbg.se

HEMSIDA: 
diabetesgbg.se 

ANNONSER:  
info@diabetesgbg.se 

PLUSGIRO: 
48 722-3

BANKGIRO: 
5452-3873

SWISH: 
123 319 5120

NÄSTA NUMMER: 
Utkommer den 5 december

ANSVARIG UTGIVARE:  
Leif Sundberg 

REDAKTION:  
Hanna Bohman,  Anna Hoffmeister,   

Felicia Johansson,   Gunbritt Stålberg , 
 Leif Sundberg  och Göran Svensson. 

OMSLAGSBILD: 
Ebba Målqvist och Alexander Storme  

från Ung Diabetes på plats under  
Göteborgsvarvet.

TRYCK & LAYOUT: 
DanagårdLitho

Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt 
journalistiska principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt 
medgivande från redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för 
icke beställt material. Göteborgs Diabetesförening tar inte 
ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/tjänster 
på betald annonsplats.

Nu väntar en  
händelserik höst
Hoppas du har haft en skön sommar och kunnat ladda batterierna! 

För ett år sedan var det pandemin som stod i fokus. Nu är det 
nästan som innan pandemin. Vi kan träffas, resa och hälsa på hos 
nära och kära. I stället har det kommit nya och nygamla hot. Hur 
de ska lösas ligger till stor del på vilka beslut som våra politiker 
fattar. Nu är det inte många dagar kvar till valet i Sverige. Det 
är inte bara ett val utan tre. Vi väljer till riksdagen, regionen och 
kommunen. Regionvalet brukar kallas för det bortglömda valet. 
Ändå är det där som en av valets viktigaste frågor enligt väljarna 
avgörs, nämligen sjukvården. Det är våra regionpolitiker som 
bestämmer hur mycket pengar som ska satsas på sjukvården och 
hur de ska fördelas mellan olika vårdformer och sjukdomar. Vad 
vill din politiker göra för oss som har diabetes? Det är DU som 
avgör vilken väg Sverige ska välja!

Jag skrev inte diabetiker. Det är ett ord som jag ogillar. Vi är 
personer med diabetes och inte vår sjukdom. Vi är en heterogen 
grupp med olika förmågor, kunskaper, mål och drömmar. Var 
och en av oss är en unik person. Läs om personcentrerad vård på 
sidorna 12-13.

Har under våren varit på några konferenser. Där presenteras 
många bra saker både genomförda och de som är på gång men 
väldigt mycket är i mitt tycke tomma ord. Det som räknas är att det 
blir en verklig förbättring för oss. Med andra ord: Mindre snack och 
mera verkstad. Satsa på vårdpersonalen som träffar oss patienter!

Svensk förening för Diabetologi har satt upp 15 mål för diabe-
tesvården. Ett av dem handlar om språkbruk där man uppmanar 
vårdpersonalen att använda ett uppmuntrande språk i stället för 
ett dömande och skuldbeläggande språk och att fokusera på det 
nåbara i behandlingen.

Vi fortsätter i föreningen med olika medlemsaktiviteter, delta-
gande i olika projekt, träffar med politiker med mera. Kontakta 
oss gärna om du har tankar och synpunkter på vår verksamhet. 
Läs mer om kommande aktiviteter i 
kalendariet på sid 6-7.

Det kommer att bli en spännande 
höst på många plan.  
Var rädd om dig!

leif sundberg
ordförande
göteborgs diabetesförening
leif.sundberg@diabetesgbg.se
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Problem med 
MUNTORRHET?

Finns på 
APOTEKET!

SunstarGUM.se GUM Sverige gumsverige

GUM® HYDRAL® GEL och SPRAY ger omedelbar och långvarig 
lindring av muntorrhet, samtidigt som den skyddar munnen 

mot de skador som muntorrhet kan orsaka. Serien är speciellt 
utvecklad för att ge stöd åt torra slemhinnor, återfukta munnen 

och stimulera salivproduktionen. Produkterna är enkla att 
använda och lätta att ta med, vilket gör att man kan använda dem 

där man vill och när man behöver. 

GUM® HYDRAL® GEL och SPRAY har en dubbelverkande
 effekt eftersom den dels återfuktar munnen direkt vid  

användning, men även ger en långvarig lindring.

Få omedelbar hjälp och lindring med GUM® HYDRAL®

HYDRAL®

Diabetesbladet_Hydral_aug_205x265.indd   1Diabetesbladet_Hydral_aug_205x265.indd   1 2022-08-19   16:092022-08-19   16:09
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Kommande medlemsaktiviteter
STUDIECIRKEL – ATT LEVA MED  
DIABETES TYP 2?
Nu kan vi äntligen starta vår uppskattade studiecir-
kel igen! Bemnet Kidane, leg diabetessjuksköterska, 
är tillbaka som cirkelledare vid tre tillfällen. Passa 
på att lära dig mer om diabetes samtidigt som du 
kan ställa dina frågor och möta andra som lever 
med diabetes typ 2. Såväl personer med diabetes 
typ 2 som anhöriga är välkomna!

När: 12 september,  
17 oktober, 7 november kl 18–20.30

Var: Mellangatan 1

Kostnad: Medlem ingen avgift. Icke medlem 100 kr

Anmälan senast 12 september kl 15 till kansliet.

KALENDER

PROMENAD OCH FIKA I BOTANISKA  
TRÄDGÅRDEN
När: Söndag den 18 september kl 12

Var: Samling entrén Botaniska

Vid allt för dåligt väder ställer vi in. Se sociala medier.

HÖSTVANDRING MED FOT-TEMA
Följ med oss på vandring tillsammans med ortope-
dingenjör Ulla Tang samt Hanna Svensson från vår 
styrelse. Vi kommer att dela tips på hur vi tar hand 
om våra fötter och blodsocker i fält. Vi startar vid 
Bolsheden i södra delen av Sandsjöbacka, går norr-
ut mot Årekärr och avslutar vid Sisjöns badplats. 
Hela sträckan är cirka 12 km.

Vi går i “lagom” raskt tempo och har två fikapauser 
under vandringen. Behöver man stanna och kolla 
blodsocker gör vi det, men ta gärna med nåt du kan 
äta i farten för att hålla blodsockret uppe om det 
behövs också. Bra skor är också viktigt.

Vid riktigt dålig väderprognos ställer vi in. 
 Meddelande om det kommer senast fredag kl 19, 
 samma vecka.

När: Söndagen den 2 oktober kl 10.30

Var: Start vid hållplats Bolsheden. Avslut vid 
 hållplats Askims Svartmosse. 

PROMENAD OCH FIKA VID RÖDA STEN
När: Lördag den 15 oktober kl 12

Var: Samling Klippans färjeläge

Vid allt för dåligt väder ställer vi in. Se sociala medier.
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@diabetesgbgGöteborgs  
Diabetesförening

Följ oss i sociala medier för mer information,
eller kontakta kansliet vid frågor. 

KALENDER

alla aktiviteter
i samarbete med

FÖRELÄSNING OM NATIONELLA  
DIABETESREGISTRET (NDR)
Ebba Linder, utvecklingsledare för NDR, berättar 
för oss om registret och vilka goda användnings-
områden vi som patienter kan ha av det.

När: Tisdag den 25 oktober kl 18–19.30

Var: Mellangatan 1. Föreläsningen kommer  
också att sändas via Zoom.

Anmälan senast torsdag den 20 oktober 
till  kansliet.

VÄRLDSDIABETESDAGEN I NORDSTAN
Kom och träffa oss inför den 
internationella diabetesda-
gen! Vi kommer att bjuda på 
föreläsningar, information från 
vårdprofessionen och produkt-
presentation av de främsta 
företagen inom sitt område.

Vill du hjälpa oss under dagen? 
Hör av dig till kansliet.

När: Lördag 12 november  
kl 11–15

Var: Nordstans köpcenter, 
Göteborg

FÖRELÄSNING OM DIABETES TYP 2 PÅ VÄRLDSDIABETESDAGEN 
Kom till Kulturhuset Kåken i Härlanda och lyssna på en föreläsning i två delar om diabetes typ 2 som hålls av 
Bemnet Kidane, diabetessjuksköterska, och vår styrelseledamot Mats Michaneck. Bemnet inleder med att 
berätta om vad diabetes typ 2 är och i del 2 berättar Mats om sitt första år med diabetes och hur han gjorde 
en livsstilsförändring för att kunna slippa medicinera.

Föreläsningen är arrangerad av Hälsoteket Örgryte- Härlanda. 

När: Måndag den 14 november kl 18.30

Var: Kulturhuset Kåken, Stora salen.

Närmaste hållplats är Stockholmsgatan eller Härlanda. Ingen anmälan behövs.

Från Världsdiabetes-
dagen 2021

Du vet väl om att 
föreningen har en 
rad fonder som du 
kan söka pengar ur! 
Läs mer på sid 20.
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VÅR-AKTIVITETER

Diabetes är inget att skämta om…
Ja så hette föreställningen 
med Anna-Lena Brundin 
som genomfördes i maj med 
Svenska Diabetesförbundet. 
En föreställning som spela-
des in så att lokala förening-
ar kunde visa den för sina 
medlemmar. Så i Göteborg 
ordnade vi en sådan med-
lemsaktivitet.
Styrelseledamot Gill hade gjort smar-
riga smörgåsrullar och till det serve-
rades cider utan socker och alkohol 
och förstås en kopp kaffe. Alla var vi 
lite förväntansfulla och spända på 
vad som skulle komma. Först vill jag 
bara påpeka att jag tycker att det går 
utmärkt bra att skämta om diabetes. 

Tycker att humor är en bra metod när 
det känns lite tungt och motigt. Har 
många kompisar med andra funk-
tionshinder och de skämtar också 
friskt om sina sjukdomar och hinder. 

Nåväl, tillbaka till Anna-Lena som 
inte vare sig skämtade eller pratade 
så mycket om diabetes. Hon har typ 
2 själv och hennes mamma fick typ 
1 1966.  Några händelser ja, men inte 
några erfarenheter eller lärdomar och 
vad föreställningen egentligen handla-
de om var svårt att säga. Den sam-
manlagda kommentaren i rummet 
efteråt kan bäst beskrivas med ”jaha”. 

Men det som sedan utspann sig 
var helt fantastiskt. Ett konkret och 
intensivt samtal om vad de när-
varande medlemmarna vill ha för 
aktiviteter i föreningen. Ordförande 

Leif skrev så pennan glödde och alla 
var engagerade. – TACK alla ni som 
var där, ni gjorde verkligen min dag! 

Så nu har vi fyllt på listan med 
idéer om kommande aktiviteter. 
Det kom fram varierande önskemål 
som till exempel repris med Etik. 
Och nåt helt nytt – qigong. Sedan 
tror jag att själva mötet med samtal 
fyller en viktig funktion. Visserligen 
är det många som har någon form 
av diabetes men inte så många att 
man nödvändigtvis känner någon. 
Att kunna vara i en miljö där alla 
redan har en bakgrund och kunskap 
är både vilsamt och roligt. Slutkläm-
men får bli att det var ett så bra 
möte med underbara deltagare så nu 
ses vi snart igen på Mellangatan!
gunbritt stålberg

Givande mingel bland deltagarna under kvällen. För att inte tala om gott tilltugg!
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VÅR-AKTIVITETER

Äventyrsgolf
Lördagen den 11 juni träffades vi 
vid Gullbergsbros Bangolfklubbs 
anläggning nedanför backen upp till 
Skatås här i Göteborg. Klubben har 
två golfbanor en professionell för 
elitspelare och en äventyrsgolfbana. 
Det var den senare vi gick runt på de 
18 hålen. Vår instruktör och ciceron 
var styrelsemedlemmen Gill Bengts-
son. Gill är medlem i klubben och en 
duktig spelare. Det är en fin anlägg-
ning med två banor och klubblokal 
med servering. Gill instruerade oss 
amatörer om hur man ska göra för 
att få bollen i hålet. Det var inte en-
kelt men väldigt roligt. Det var inte 
sista gången vi var där!

leif sundberg  

Gruvligt besök
Lördagen den 21 maj var det en 
handfull personer som mött upp vid 
Högsbo pegmatitbrott.

Pegmatit är en silikatbergart som 
bland annat används vid glas- och 
porslinstillverkning. Gruvan (dag-
brott) var i drift under ett antal år 
på 1940-talet. Det är två gruvor den 
norra och den södra. De ligger några 
100 meter från varandra rakt in mot 
Änggårdsbergen från Pågens bageri i 
Högsbo industriområde.

Undertecknad är uppväxt inte 
långt från gruvan och som barn var 
det en spännande plats. 

Gruvan har sedan många är varit 
stängd till vissa delar på grund av 
rasrisk. Under våren i år har det 
skett fler ras så nu är avspärrning-
arna utvidgade. 

Det blev ett verkligt utmanande 
besök. Regnet strilade ner och det 
var backigt, ojämnt och halt när 

vi gick mellan de två ”brottsplat-
serna”. Vår guide var ingen mindre 
än Göran Svensson, ordförande i 
Kungälvs Diabetesförening. Göran 
är docent i oorganisk kemi och med-
lem i Göteborgs Geologiska fören-
ing. Vi fick en fantastisk föreläsning 
av Göran om hur pegmatit bildats, 
arbetet i gruvan och om de olika 
bergarter som bröts i gruvan.

 
leif sundberg  

Donation från W:6
Ordenssällskapet W:6 skänkte i juni  
25 000 kr till Göteborgs Diabetesfören-
ings Barn- och Ungdomsfond. Fonden 
delar ut bidrag till olika aktiviteter för 
barn och ungdomar.

W:6 är ett ordenssällskap som grun-
dades i Göteborg år 1861. W står för 
Wänskap och 6 för antalet grundare.

Stort tack från oss i föreningen!

Leif Sundberg, Ordförande
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Min nya kompis Hedvig
Varför sätter man ett namn 
på en insulinpump?! Har aldrig 
gjort det förr trots att jag haft 
många olika genom åren. Men 
nu så var det dags. Valet av 
namn var självklart, Hedvig 
var namnet min mormorsmor. 

Har aldrig träffat henne men hon är 
känd i släkten som en utomordentligt 
envis och bestämd person som kall-
lades ”mormor i Forsvik”. Det påstås 
att jag är lik henne, framför allt just 
de två egenskaperna, vilket har varit 
användbart i min diabetesbehandling.

Det finns fler märken av insulin-

pumpar och det här är ingen reklam 
för just det märke jag valt men det är 
ju det enda jag kan skriva om. En tid 
innan det var dags för byte började 
jag läsa en bok med titeln ”Pumping 
insulin”. Jag hade då en annan pump 
och en sensor som inte hörde ihop 
vilket gjorde mitt arbete intensivt 

HJÄLPMEDEL
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och jag hade verkligen behov av mer 
detaljerad kunskap. Boken är ingen 
direkt insomningslitteratur utan 
kräver fokus men min motivation var 
hög och jag kunde skruva på olika 
kvoter i befintlig pump och förbereda 
mig på en mer modern sort. 

Valet av pump var lätt eftersom 
jag valde efter den sensor jag använt 
i flera år och som verkar passa min 
diabetes. Det blev en Tandem t:slim 
och sensorn är Dexcom. En kall dag 
i mars var det så dags att koppla in 
Hedvig. Vi var tre nya användare och 
en representant från företaget samt 
en diabetessköterska. Vi hade alla 
haft pump tidigare och hade diverse 
profiler och kvoter att använda i våra 
nya pumpar. Den stora skillnaden 
kom sedan när Hedvig hade börjat 
jobba. Oj vilken skillnad! Från en 
relativt väl balanserad diabetes till 
någonting som liknar ett annat liv. 

En enda natt har hon stört mig och 
det var sensorn som ballade ur cirka 

ett dygn innan sitt slut. Hon gasar när 
det behövs och stoppar när det blir för 
lågt. Jag gick omkring som en levande 
algoritm tidigare och insåg inte hur 
jobbigt det faktiskt var speciellt nat-
tetid. Det går förstås inte att slappna 
av helt, lite koll på värden måste man 
ändå ha även om Hedvig fixar det 
mesta. Veckan efter starten råkade 
jag ut för ett vidrigt giktanfall med 
kortisonpiller som följd och det kräv-
de förstås en helt ny profil med flera 
gånger högre basaldos. Men annars 
har jag testat hennes förmågor och jag 
måste säga att jag är imponerad. Min 
diabetesköterska också! Efter mer än 
50 år med diabetes typ 1 kan jag säga 
att nu känns det riktigt bra och senare 
tids tekniska landvinningar är fantas-
tiska, men de kräver en hel del av sina 
användare det ska man ha klart för sig 
och det passar inte alla.

gunbritt stålberg

Uppdukat för byte av reservoar. Rekommendationen 
är att man byter efter tre dagar och så värst mycket 
längre är knepigt, speciellt en varm sommar. Lite pyssel 
är det men rutinen är superenkel.

Den här stora sprutan är bara till för att fylla reservoaren. 
Tänk att man stack sig med sådana. Ännu tidigare var de i 
glas och metall och skulle kokas. Skänker tacksamma tan-
kar till alla som jobbat fram de hjälpmedel vi har idag! 

HJÄLPMEDEL

Dags för laddning. Det tar en kort 
stund men lite kaffe kan passa. 
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GPCC är ett forskningscentrum 
med klinisk och tillämpad forsk-
ning vid Göteborgs universitet. 
GPCC invigdes 2010 med stöd 
från regeringens strategiska forsk-
ningssatsning (SFO) inom området 
vårdforskning, med det övergri-

pande målet att stödja och genom-
föra forskning av hög kvalitet inom 
personcentrerad vård. Forskningen 
syftar till att skaffa kunskap om 
hur långvarig sjukdom upplevs och 
hanteras av den enskilde, samt att 
implementera och utvärdera person-

centrerad vård. Mer än 100 natio-
nella och internationella forskare 
från olika discipliner har knutits 
samman för att skapa ett nationellt 
”Centre of excellence” inom per-
soncentrerad vård. Vid centrumet 
arbetar bland annat vårdvetare, 
pedagoger, medicinare, filosofer, 
hälsoekonomer, organisationsfors-
kare och kulturvetare med att göra 
forskning i världsklass.

Personcentrerad vård innebär 
att en person som patient är mer 

än bara sin sjukdom. Vården ska 
anpassas till varje enskild person 
och dennes resurser. Patienten är 
en aktiv partner i den gemensamt 
planerade vården. Vård, behandling 
och rehabilitering ska planeras i 

Personcentrerad vård
Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC) arbetar 
aktivt för att främja den personcentrerade vården i Sverige. 
Sheyda Sofizadeh är diabetessjuksköterskan som i fjol vann 
”årets diabetessjuksköterska” för sitt engagemang inom dia-
betesvården som har sin grund i personcentrerad vård.  
– Det handlar om att inte bara se HbA1c utan att lyssna till hela 
berättelsen och försöka ta reda på vad som är den bakomlig-
gande orsaken till att exempelvis ett värde är sämre eller att 
patienten mår på ett visst sätt, säger Sheyda Sofizadeh. 

AKTUELLT

Sheyda Sofizadeh

”Patienten ska känna sig trygg och 
omhänder tagen när den kommer 
och får vård och att personen har 
ett eget bestämmande över både sin 
sjukdom och sitt liv”



Testa dina fötter
Hur är det med dina fötter?  
Du vet väl att du kan göra ett 
enkelt test på din fotstatus.

Gå in på www.myfootdia-
betes.se och svara på några 
frågor.

Utifrån svaren får du 
information om egenvård, 
skoråd och riskfaktorer. Ta 
med resultatet till ditt nästa 
vårdbesök.
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samråd mellan patient och hälso- 
och sjukvårdspersonal i en gemen-
samt utformad personlig hälsoplan. 
Anhöriga kan också vara en viktig 
part. Hälso- och sjukvården har 
tidigare i hög utsträckning fokuse-
rat på biologiska mätmetoder, och 
personens erfarenheter och upp-
levelser har kommit i bakgrunden. 
Införandet av en personcentrerad 
vård innebär ett paradigmskifte.

Att patienten är mer än bara 
sin sjukdom är något diabetes-
sjuksköterskan Sheyda Sofizadeh 
arbetar med dagligen på Närhälsan 
Dalabergs vårdcentral i Uddevalla. 
Enligt henne är detta nyckeln till en 
framgångsrik personcentrerad vård. 

– När en person söker vård är den 
en enskild individ och dess livssi-
tuation är unik och det är viktigt 
att ge plats åt detta i vårdmötet och 
låta patienten få berätta sin egen 
berättelse. På detta sätt ser man hela 
människan och inte bara sjukdomen, 
säger Sheyda Sofizadeh. 

Sheyda Sofizadeh talar även om 
vikten av att involvera patienten i 
sin egen vård samt hur viktigt det 
är att skapa ett förtroende emellan 
vårdpersonal och vårdtagare. 

– Patienten ska känna sig trygg 
och omhändertagen när den kom-
mer och får vård och att personen 
har ett eget bestämmande över både 
sin sjukdom och sitt liv. Det är också 
viktigt att se individens resurser och 
behov och tillsammans jobba med 
detta, säger hon. 

För att vården ska vara så anpassad 
som möjligt utefter individen måste 
vårdpersonal ingå i ett partnerskap 
med patienten. Härigenom ska patien-
ten få kunskap om sin egen sjukdom 
och situation för att kunna få en så 
god vård som möjligt, nå bästa resul-
tat och må så bra som möjligt. 

– Patienterna behöver engageras i 
deras behandling och vi som perso-

nal ska kolla efter vad varje patient 
saknar och jobba utefter det för att 
främja egenvårdförmågan. En annan 
del av arbetet är att diskutera till-
sammans med patienten och komma 
överens om realistiska mål, säger 
Sheyda Sofizadeh. 

Precis som GPCC har i uppgift 
att sprida kunskap genom att bland 
annat ta fram både akademiska 
utbildningar och kurser på olika 
nivåer menar Sheyda Sofizadeh att 
det är vårdpersonalens uppgift att 
se till att patienter har kunskap 
om sin sjukdom och kännedom om 
deras eget ansvar och rättigheter 
inom vården. Det finns flera studier 
som visar att personcentrerad vård 
leder till bättre vård och resultat och 
enligt Sheyda Sofizadeh är resulta-
ten inte endast statistiska. 

– Förutom att vi ser förbättrad 
metabolisk kontroll och mindre 
komplikationer så mår patienterna 
bättre och de blir sedda vilket är 
något utav det viktigaste att vi just 
ser varje enskild person och inte 
dess svagheter, säger hon. 

GPCC har även i uppgift att ta 
fram verktyg och innovationer som 
kan användas i personcentrerad 
vård, omsorg eller rehabilitering. 
Tillsammans med nyttiggörandet 
säkerställer dessa att forskningen 
kan tillämpas i praktisk verksam-
het med slutmålet att bidra till en 
evidensbaserad, hållbar föränd-
ring inom hälso- och sjukvården. 
Unikt för GPCC är att effekterna av 
personcentrerad vård utvärderas i 
kontrollerade studier.

För att säkerställa att GPCC:s 
verksamhet vad avser kvalitet, 
relevans och samhällsnytta finns ett 
antal externa rådgivare. En av dem 
är GPCC:s personråd. Rådet består 
av 12 personer med sammantaget 
lång personlig erfarenhet av svensk 
hälso- och sjukvård, antingen som 

patient eller närstående, och kom-
mer från olika delar av Sverige.

Bredden av deras sammanlagda 
erfarenhet täcker ett stort spektrum 
av olika hälso- och sjukvårdsverk-
samheter: slutenvård, öppenvård, 
psykiatri, barnsjukvård med mera. 
Rådets medlemmar har erfarenhet 
av ett stort antal typer av specia-
listvård för olika diagnoser som till 
exempel diabetes, cancer, hjärtsjuk-
dom och psykisk sjukdom.

Syftet med rådet är att validera 
GPCC:s verksamhet och forskning 
ur ett patient- och närståendeper-
spektiv, att få medlemmarnas input, 
samt att samskapa mening, innehåll 
och aktiviteter relaterat till person-
centrerad vård.

felicia Johansson (Journalist och 
 sJuksköterskestudent) 
leif sundberg (ordf i göteborgs 
diabetesförening och ingår i gPcc:s 
Personråd)

AKTUELLT
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UNG DIABETES

I maj i år var det folkfest i Göteborg och det 
var ett stort startfält på Göteborgsvarvet. 
På plats i Slottsskogen fanns representan-
ter från Svenska Diabetesförbundet. Jag 
vände mig till en av dem, Ebba Målqvist 
från Ung Diabetes.

Du var bland dem som deltog under  
Göteborgsvarvet. Berätta mer om dagen! 
– Ja men precis, det var jag! Vi hade en fantastisk dag 
med många besökare vid vårt tält. Det var även när-
mare hundra löpare som sprang till förmån för oss i 
välgörenhetsloppet, vilket var superkul. De bar fina 
blåa tröjor med #Diabeteskampen tryckt på ryggen 
för att synas lite extra. Dagen bjöd på många intres-
santa samtal och vi fick chansen att slå hål på fördo-
mar och sprida kunskap om såväl olika diabetestyper 
som vad Svenska Diabetesförbundet arbetar med. På 
plats fanns kunskapsquiz, broschyrer, vattenflaskor 
och skydd för regnet som öste ner under delar av 
dagen. Nya medlemmar som fick upp ögonen för or-
ganisationen fick vi också. Jag tillsammans med min 
kollega Alexander i Ung Diabetes pratade även med 
en del unga och närstående till unga personer med 
diabetes. Då fick vi tillfälle att prata om det arbete vi 
gör för unga med diabetes runt om i landet och vad 
Ung Diabetes planerar för spännande saker framöver. 
En väldigt lyckad dag med andra ord. 

Vad tänker du om att Svenska Diabetes-
förbundet och Ung diabetes närvarar vid 
 Göteborgsvarvet?
– Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi syns och 
verkar på olika platser i samhället för att nå ut till så 
många som möjligt. Göteborgsvarvet är en folkfest 
som samlar många olika typer av människor – och 
diabetes är en sjukdom som drabbar olika typer av 
människor. På plats fanns verkligen allt från barn-
vagnar till rullatorer och det känns därför viktigt att 
vi tar tillvara på tillfällen likt detta. Det är också en 

unik möjlighet för oss att samtala med människor. 
På plats samtalade vi med allt ifrån löpare till 
åskådare, sjukvårdspersonal, andra organisationsre-
presentanter och funktionärer som exempelvis ville 
veta mer om hur ett lågt blodsocker kan behand-
las. På så sätt bidrar vårt deltagande även till att vi 
sprider mer kunskap ut i samhället. Att funktionärer 
kommer fram och vill lära sig om diabetes tycker 
jag visar att den kunskapsspridning vi tillgängliggör 
genom att närvara gör att vi tillsammans sprider 
livsviktig information. Att vi får vara förmånstagare 
och samla in pengar känns också väldigt bra och 
förhoppningsvis ser vi ännu fler löpare med blåa 
tröjor nästa år. Det bästa under dagen var nog just 
de samtalen som avslutades med att besökarna, med 
ett leende på läpparna, förklarade att nästa år – då 
kan vi räkna med en löpare till! 

hanna bohman

Göteborgsvarvet



Diabetesbladet #3 • 2022 15

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Nästa generations system för 
kontinuerlig glukosövervakning (rtCGM)

Värden överförs till din smarttelefon1  

minut för minut, så att du vet när ditt
glukos börjar bli lågt och du kan agera
snabbare för att undvika lågt glukos.

Världens minsta, tunnaste2, 
och mest diskreta3 sensor.

Det är enklare att ha koll

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. 
Besök vår webbplats för mer information om enhetskompabilitet innan appen används. 2. Bland patientapplicerade glukossensorer. 3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-55111 v5.0 03/22 
www.FreeStyle.Abbott · 020-190 11 11 · Abbott Scandinavia AB · Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna



Petrén-kosten från 1905.

Diabetesbladet #3 • 202216

Jag vände mig till Urban Josefsson 
på museet för att fråga om dieten. 
Han berättade då att den kallades 
Petrén-kosten utifrån läkaren som 
formulerade dieten. Den skall ha 
rekommenderats personer med dia-
betes på tidigt 1900-tal innan man 
hade upptäckt insulinet.

Vad skulle en nutida dietist säga om 
denna rekommendation? Jag vände 
mig till Veronika Broström, leg dietist 
vid Sahlgrenska universitetssjukhus. 

Hur värderar du som är verksam 
dietist idag denna diet?
– Denna diet var ju uppfunnen för 
att förlänga livet på patienter med 

diabetes när insulin inte fanns. Lite 
”man tager vad man haver”. Är långt 
ifrån dagens näringsrekommenda-
tioner och troligen också den tidens 
näringsrekommendationer. Men här 
fick man ju välja mellan att patien-
ten skulle avlida inom ett väldigt 
kort tidsspann, alternativt leva 
några månader eller om man hade 
tur kanske år till. Då fick närings-
intaget stryka på foten. Tyvärr 
hänger detta kvar lite än i dag när 
man behandlar diabetes trots att vi 
har bra mediciner. Man bortser från 
näringsrekommendationerna och 
behandlar bara blodsocker genom 
att utesluta livsmedel.

Vad är skälen skulle du säga till att det 
var just denna kost man rekommen-
derade personer med diabetes innan 
insulinet upptäcktes? 
– En kost som innehåller minimalt 
med kolhydrater och hög andel fett/
protein ger inte samma blodsocker-
stegring som en kost som innehåller 
rätt balans av kolhydrater, protein 
och fett. Så valet är ganska själv-
klart. Vad en sådan kost innebär 
under ett längre tidsperspektiv på 
övriga funktioner i kroppen det 
vet vi inte än idag. På den tiden 
dog ju patienten av svält innan hen 
utvecklade hjärt-/kärlsjukdomar och 
i nutid finns inte tillräckligt långva-
riga studier på en sådan kost på ett 
längre perspektiv. När det gäller typ 
1 diabetes finns det i princip ingen 
sådan studie alls.

Har du någon ytterligare reflektion 
om dieten från tidigt 1900-tal? 
– Jag har en del funderingar kring 
livskvalitén hos de patienter som 
tvingades till denna diet. Vad var 
meningen när de ändå skulle dö av 
svält förr eller senare? Insulin är 
verkligen en fantastisk upptäckt. 
Livet med diabetes är svårt nog trots 
våra fantastiska insulin och vår nya 
teknik som underlättar livet för alla 
dom som lever med diabetes.

Det kan vara gott att bli påmind 
om att det är en milsvid skillnad 
mellan att leva med diabetes idag, 
jämfört med för 100 år sedan. Det 
har vi forskningen att tacka för!

hanna bohman 

Späck och vitkål
Under ett besök på Medicinhistoriska museet i Uppsala hickade jag 
till vid anblicken av en diet för det som tidigare kallades sockersjuka. 
Det är mycket späck och vitkål här, tänkte jag. 

KOST
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Äntligen semester och dags 
för en kortare roadtrip i 
Västergötland. Det är alltid 
spännande att lämna hem-
miljön för att upptäcka vilka 
syndiga lockelser i form av 
glassar och kakor som kan 
finnas på andra orter.

Min fru och jag börjar vår mycket 
korta västgötaresa i Hjo, staden vid 
Vätterns västra strand med sina 
charmiga trähus. Efter middagen 
ökar suget efter något sött och nere 
vid hamnen finns ett glasskafé med 
det lockande namnet Moster Elins 
glassparadis. Det är många som står 
i kö trots att klockan hunnit passera 
åtta på kvällen. Så här finns säkert 
mycket glass och god glass. Men hur 
är det med sockerfritt? Tyvärr över-
raskar inte Moster Elin positivt. Det 
sockerfria alternativet är en vanilj/
blåbärsglass i pappersburk från SIA-
glass, så det var inget som Moster 
rört ihop i den lilla glasstugan som 
tidigare var hamnvaktstuga. Glassen 
kan man få antingen i en Moster 
Elins pappburk eller utklämd på 
en tallrik och serverad med varma 
hallon och grädde. Det är synd att 
det bara finns en inköpt sockerfri 
glass. Laktosfria glassar finns i flera 
smaker liksom veganska alternativ. 

Längst ner till höger på den stora 
glasstavlan finns även glass i tre 
smaker för hundar. De fyrbenta 
gourmeterna kan välja på smakerna 
älg, lever eller lax/anka.

Det är inte utan en viss besvikelse 
vi lämnar Hjo och far vidare till 
Lidköping vid Vänern. Visa av mot-
gången med glass tänker vi istället 
testa något konditoris utbud. Valet 
faller på ett av Sveriges äldsta kondi-
torier, Garströms som startade redan 
1857. Utan större förhoppningar 
kliver vi in i en fantastisk miljö. Det 
vanligaste jag möts av på konditorier 
är inköpta citronkakor eller havreka-
kor, men Garström överraskar och 
har en egengjord sockerfri kringla. 
Den smakar gott även om den känns 
lite ensam bland alla andra godsaker 
som finns i glasmontrarna.

Vårt sista stopp blir Vara där det 
ska finnas ett konditori som heter 
Nordpolen och många av våra 
vänner som besökt etablissemanget 
rekommenderar det varmt. Klockan 
har passerat halv elva på förmid-
dagen när vi rullar in i spökstaden 
Vara. Det är helt öde och vi hade 
inte blivit förvånade om vi hört 
ödesmättad vildavästernmusik och 
sett några kvistbollar som   rul lat 
framför bilen. Vi undrar var vi 
egentligen hamnat. Plötsligt står 
det bilar parkerade och vi hittar en 

plats. Några steg bort ligger det myt-
omspunna Nordpolen och det visar 
sig att det är här alla männi skorna 
finns. Vi tar en kölapp och insuper 
atmosfären. Ett myller av folk och 
olika rum och längst in en disk med 
mängder av smörgåsar, bakelser, 
kakor, bullar och annat som hör till 
ett riktigt konditori.

 Nordpolen har funnits sedan 1903 
och namnet var grundarnas sätt att 
hedra upptäcktsresanden Andrée. 
Jag är trots historiens vingslag mest 
intresserad av om de har bakverk 
utan socker. Längst ner till vänster 
i en glasmonter står en bricka med 
tre rader med olika varianter. Det 
finns en chokladboll och två små 
cupcake-liknande bakverk med 
choklad på toppen. När det väl blir 
vår tur berättar servitrisen att det 
även finns en sockerfri mousse som 
står i frysen. Jag köper en av varje. 
Tre för att ta med och en cupcake 
att äta till fikat nu. Den smakar 
fantastiskt. Allt de säljer är egenpro-
ducerat och även om vår korta resa 
började skakigt i Hjo, där hundarna 
har fler glassmaker att välja på än 
en diabetiker, så står ett par bevis 
på att det går att göra goda bakverk 
utan socker i vårt kylskåp. I alla fall 
när det här skrivs.

mats michaneck

På jakt efter godsaker

KOST
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Namn: Katarina Hesselgren,
Undersköterska, utbildad personlig tränare  
och hälsocoach 
Ålder: 50 år
Typ av diabetes: Typ 1 sedan 22 år 
Hjälpmedel: Omnipod Pump och Dexcom CGM
Tränar: Har börjat vardagsmotionera med 
 promenader, TRX-band och egenkroppsövningar

Att få tid och inspiration till träning kan ibland 
vara svårt speciellt för oss diabetiker, trots att vi 
är medvetna om alla fördelar. Genom fysisk akti-
vitet minskar risken att drabbas av bland annat 
hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och vi får 
det lättare att hålla en bra blodsockerreglering. 
Alla dessa fördelar uppnås när cellernas insu-
linkänslighet ökar på naturlig väg, vilket gör att 
kroppen får lättare att ta upp insulin och sänka 
blodsockerhalten.

Vissa dagar räcker det att tänka på träning så blir 
man trött innan man ens kommit utanför dörren. 
Inte blir det lättare av att du dessutom får dåligt 
samvete av att du hamnade i soffan istället! Kan-
ske hjälper det att då ta till sig de senaste rönen 
från forskningen som visar att man inte behöver 
ta ut sig fullständigt för att få positiva effekter på 
hälsan. Senaste rapporten* från Karolinska Insti-
tutet visar att endast 30 minuters fysisk aktivitet 
per dag faktiskt gör stor skillnad för vår hälsa.

Alltså behövs inga fler långa eller hårda tränings-
pass, som bara får dig att vilja avstå nästa pass i 
förväg. Du behöver inte ha ett gymkort och fram-
för allt behöver du inte ta dig utanför dörren om 
du inte har lust och det kan ju hända då och då… 

#diabeteskampen

Din kropp kommer ju inte känna skillnad på om 
du promenerar på gymmets löpband eller är ute 
och går en runda i kvarteret. Gör det som känns 
bäst för just dig!

Visst låter det smidigt och genomförbart! Vad 
kan man då välja för aktiviteter? Det är mycket 
lättare att röra på sig om man hittar en aktivi-
tet som verkligen passar en själv. Om du aldrig 
tyckt om att springa, så kommer du säkert inte 
börja löpträna regelbundet. Vad tycker just du är 
roligt? Promenera, dansa, springa, träningsband, 
eller kanske cykla? Testa dig fram! Hitta din väg 

Träningsinspiration

– så här gör jag
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Hur tränar eller håller du dig i rörelse? 
Vill du dela med dig av dina tips och erfarenheter  
på denna sida, hör gärna av dig till oss! 

till hållbar fysisk aktivitet. Hitta en aktivitet som 
du inte ledsnar på. Ett tips är att aktiviteterna 
kan delas upp i kortare delar under dagen, till 
exempel 10 minuter åt gången. Det blir som en 
mikroträning. Så om du ska uppnå 30 min per 
dag kan du exempelvis röra dig 3 kortare pass 
på 10 min vardera. Visst låter det enklare mentalt 
och lättare genomförbart än ett 30 min oavbru-
tet träningspass? Den mentala ribban sänks och 
aktiviteten blir genomförbar. Inga fler intensiva 
och långa pass som får dig att känna blodsmak i 
munnen och verkligen inte uppmuntrar dig att se 
fram emot fysisk rörelse nästa gång.  

Det har blivit ett alldeles för stort fokus på hård 
träning i vårt samhälle, det känns nästan som att 
lättare träning inte räknas. Men nu får vi bekräf-
tat motsatsen – fantastiskt skönt eller hur?

Kom bara ihåg att vi behöver variera olika typer av 
aktiviteter. Varva till exempel konditionshöjande 
rörelse med muskelstärkande övningar.

Vad är nyckeln till att ovan förslag blir långsikti-
ga och genomförbara? Jo – planering.  Du mås-
te exempelvis se till att alltid ha bekväma skor 
tillgängliga, boka en halvtimma med dig själv de 
dagar du vill få till din träning och framför allt se 
möjligheterna i luckorna under din vardag – allt för 
att fysisk aktivitet ska bli naturligt och görbart.

Tips på hur du får in mer fysisk aktivitet 
i din vardag:
• Arbetar du på kontor kan du föreslå ett möte 

med promenad. Ta med kollegorna ut och pro-
menera medans ni går igenom viktiga punkter. 
Anteckna när ni kommer fram. Det som är bra 
när många är involverade är att det blir svå-
rare att ställa in aktiviteten, alla blir sporrade 
att fullfölja. Här är det viktigt att kollegorna blir 
förvarnade om promenaden så att gåvänliga 
skor finns tillhands. Att promenera i pumps kan 
vara lite obekvämt…

 
• Jobba med enkla övningar med kroppen som 

motstånd eller kläm in styrketräningen medan 

du bär kassar från affären eller andra vardags-
sysslor. En av världens bästa övningar är att 
resa sig upp och ner tio gånger varje gång man 
ska sätta sig..  Sänk dig ner, nudda stolen och 
upp igen. Om du upprepar detta tio gånger varje 
gång du ska sätta dig kommer du att få en jätte-
bra träning. Här tränar du både benen, säte och 
rörlighet.

Kroppen behöver röra på sig, så är det. Men den 
bryr sig inte om på vilket sätt du gör det. Vissa 
gillar att gå på gym och träna hårt, vilket är jätte-
bra, men gör du inte det spelar det ingen roll. Hitta 
i stället din stund under dagen där du kan få in 
rörelse, det kommer du långt på.

Det viktiga är att ta små steg framåt. Framför allt 
om du startar från ett helt stillasittande liv.  Star-
ta långsamt och öka succesivt. Kroppen måste 
få hinna bygga upp senor och ligament för att 
undvika skador. När du har hållit på ett tag kan du 
öka belastningen lite och då kommer det inte ens 
kännas jobbigt. Det viktiga är att lyssna på krop-
pen och vara lyhörd för dess signaler. 

All rörelse räknas verkligen in. Alla vi vuxna bör vara 
regelbundet fysiskt aktiva och begränsa stillasittan-
det. Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. 

Glöm nu inte att satsa på hållbar träning och 
rörelse. En aktivitet som blir en vana och som du 
behåller. Hur många gånger har man inte slutat 
träna för att man tycker det är tråkigt eller bara 
för att du har satt upp ouppnåbara mål.

Kom ihåg att den bästa träningen  
är den som blir av!

*Källa: Karolinska Institutet: https://ki.se/forskning/fa-upp-pul-
sen-30-minuter-per-dag

TRÄNINGSINSPIRATION
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FONDER

Pengar att söka ur
Göteborgs Diabetesförenings
fonder

BARN OCH UNGDOMSFONDEN
Man kan söka till vårdbehövande barn och ungdomar 
upp till 25 år som har diabetes och som varit medlem 
i minst ett år. Det går att söka löpande under året. 
Beslut tas av styrelsen två gånger per år i juni och  
november. Ansökan ska vara föreningen tillhanda 
senast den 1 juni respektive 1 november.

REKREATIONS- OCH  
HJÄLPMEDELSFONDEN
Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation 
samt hjälpmedel för diabetespatienter. Läkarintyg 
kan behövas för att styrka sambandet mellan diabe-
tes och aktiviteten. Man ska ha varit medlem i minst 
ett år för att kunna ansöka. Det går att söka löpande 
under året. Beslut tas av styrelsen två gånger per år i 
juni och november. Ansökan ska senast vara fören-
ingen tillhanda den 1 juni respektive 1 november.

UTVECKLINGS-
FONDEN
Fonden har till uppgift 
att lämna bidrag till 
läkare inom Göte-
borgsområdet för ut-
vecklingsverksamhet 
inom diabetesvården 
och därmed samman-
hängande studieresor. 
Fonden ska stödja 
praktiskt kliniskt ut-
vecklingsarbete men 
icke forskningsverk-
samhet av grundforsk-
ningskaraktär. 

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

INGER HULTMAN 
M.FL. FOND
Fonden har till uppgift 
att lämna bidrag till 
forskning rörande 
sjukdomen diabetes.

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

HJÖRDIS- 
STIPENDIET
Stipendiet utgår till 
personal inom vården 
för att förbättra 
villkoren för personer 
med diabetes. 

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening 
får genom arv och gåvor samlas i 
fonder vars avkastning delas ut i 
form av stipendier. 

Medel ur fonderna kan sökas av medlemmar i  
Göteborgs Diabetesförening och vårdpersonal inom 
Göteborgsområdet. 

Läs mer nedan om de olika fonderna och vilka 
regler som gäller för ansökan till respektive fond. 
Mer information och ansökningsblanketter hittar  
du på diabetesgbg.se 

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen
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Välkommen med din ansökan!

Styrelsen

KULTUR

Den filmen bör dock falla i glömska, 
för trots en fin skådespelarensemble 
är det förfärande ur ett diabetesper-
spektiv att man i en scen injicerar 
en av karaktärerna med insulin vid 
ett blodsockerfall (en karaktär som 
för övrigt spelas av en ung Julia 
Roberts). Det är ett bra exempel på 
felaktigheter som sprids om diabetes 
i ett populärkulturellt sammanhang, 
något som dessutom når väldigt 
många tittare.

Men med åren har det blivit bättre. 
Ta till exempel den fiktiva radiofölje-
tong som sändes 2016 på P3 Serie: De 
dödas röster. Under åtta avsnitt söker 
man svaret på frågan om vem som 
dödade Jessika Lund. I avsnitt efter 
avsnitt får man höra hur mysteriet 
kring dödsfallet nystas upp och en 
rad oväntade vändningar håller lyss-
naren i ett järngrepp. Vid ett tillfälle 
visar det sig att det faktum att en av 
de inblandade har diabetes typ 1, och 
därigenom äger en blodprovsapparat, 
möjliggör en viktig ritual som förut-
sätter att man har tillgång till blod. 

Är detta fånigt? Det kan man 
absolut tycka. Men det är ett exem-
pel på att diabetes trots allt har 
hittat fram till populärkulturen och 
därigenom blir ett naturligt inslag i 
modernt berättande.  

Den mest ingående beskrivningen 
av diabetes typ 1 har jag nog ändå 
mött på i kriminalromanen ”Flickan 

i Stenparken ” från 2022 av Nilla 
Kjellsdotter. Som en bihistoria till 
kriminalfallet får man läsa att en 
ung flicka blir allt sjukare och till 
slut hamnar akut på sjukhus. Hon 
har varit mycket trött en tid och 
doftat aceton ur munnen. Dem av 
oss som har varit med om detta kän-
ner förstås omedelbart igen sympto-
men på diabetes typ 1.

Vid sidan av ingående beskriv-
ningar av flickans insjuknande är 
diabetesforskningen i sig en central 
del av kriminalromanen. Det har 
åtminstone jag inte mött på tidigare.

Diabetes återfinns inte bara i 
populärkulturen, utan har också 
flyttat in i kulturens finrum. 
Nobelpristagaren Abdulrazak 
Gurnahs roman ”Den sista gåvan” 
inleds med att en av huvudperso-
nerna diagnosticeras med diabetes 
typ 2. Detta blir sedan startpunkten 
för allt som fortsättningsvis händer 
i boken. När den gamle familjefa-
dern drabbas av sjukdomen leder det 
till att han börjar dela berättelsen 
om sitt liv med sin familj, något han 
inte gjort tidigare. Det är en varmt 
rekommenderad läsning.

Är det banalt att här referera 
till populärkultur och inte till 
forskningsartiklar? Det kan man 
tycka. Men samtidigt är kriminal-
historier i form av såväl litteratur 
som film och serier populärt bland 

människor. Om man finner väl-
gjorda skildringar av diabetes i 
populärkulturen kan det medföra 
inte bara att dom av oss som lever 
med diabetes i någon form blir 
representerade i berättelserna om 
allas våra liv. Det kan också leda till 
att kännedomen om diabetes bland 
icke-diabetiker ökar.

hanna bohman

Diabetes i kulturen  
– några exempel
Som barn på 1980-talet möttes jag aldrig av några berättelser 
som beskrev min egen erfarenhet av diabetes typ 1. Det enda 
exemplet jag kan komma på är filmen ”Blommor av stål” från 1989. 
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INFORMATION FRÅN REGIONENS 
ÖVRIGA FÖRENINGAR

UDDEVALLA MED OMNEJD
PLANERAD VERKSAMHET UNDER HÖSTEN
Caféträffar Funktionsrätt, Kapellev 1 A, Uddevalla 
Tisdagar kl 10–12 från mitten av augusti till mitten 
av december.

26 september kl 18.00. Föreläsning om fotvård.
Underhållning av Lars-Erik och Johan Frendberg
Vi bjuder på fika med smörgås
Plats: Kristinedalskyrkan, Stenungsund
Anmälan till Rune Eliasson, tel:0708-81 06 40, 
 senast 19 sept.

Kick Off Ung Diabetes. Inbjudan kommer så småningom.
12 november kl 15.00. Världsdiabetesdagen.  
Naturfotograf Patrik Eld från Lysekil visar fantastiska 
naturbilder. Plats: Funktionsrätt, Kapellevägen 1 A 
Anmälan till Eva, tel:0706-69 06 72, senast 5 nov.

Julfest i Lanegården 4/12 kl 14.00
Anmälan till Eva, tel:0706-69 06 72, senast 26 nov.

BORÅS MED OMNEJD
Tisdagen den 6 september kl 16.00–17.30
Vi promenerar tillsammans på vackra Rya Åsar och 
avslutar med fika vid Ramsulan.   
Samling vid Björbostugan kl 16.00.

Lördagen den 10 september kl 10–12 
Kom och testa parkour, klättervägg, skate, kickbike. 
Efter aktivitet bjuds på korv med bröd.
Lundby park – Armbågavägen 16.

Fredagen den 16 september–lördagen den 17 september
Äntligen blir det läger igen, för hela familjen på Boviks 
lägergård (max 6–8 familjer) 
Ett dygn där lek, tävlingar och samtal avlöser varandra.
Familjepris 250 kr ( logi & mat för hela familjen)

VÄRLDSDIABETESDAGEN
Måndagen den 14 november kl 18.00–20.00 
Föreläsning – RAMBO, EN HJÄLP I VARDAGSLIVET
Efter föreläsning bjuds på soppa och bröd.
Föreläsningen hålls på Träffpunkt Simonsland 
(Viskastrandsgatan 5).

FIKATRÄFFAR PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND 
– Vill du bolla dina tankar och frågor med någon som 
är i samma situation? Du kan själv ha diabetes eller vara 
anhörig, vi träffas över en fika.
Onsdagarna 12 oktober och 14 december, kl 16.00–17.30. 

– Vill du bolla dina tankar & frågor med någon som är 
i samma situation? Träffen vänder sig till dig som är 
förälder till barn med diabetes typ 1.
Tisdagarna den 20 september och 22 november, kl 
18.00–20.00.

Anmälan sker till: Jens Hall 0703 517472 eller på 
 jens.hall74@gmail.com
Välkomna!

NORRA ÄLVSBORG
Bussresa till Fjällbacka den 14 september där vi åker 
med båten M/S Soten. Resan omfattar egen vandring på 
Vitlycke, bussfika, berättartur med M/S Soten i Fjäll-
backa skärgård, besök på Florö där Peter Silverskiöld 
berättar samt västkustbuffé ombord på M/S Soten.

Avresa: 07:15 Eriksdal, 07.25 Nödinge, 07.35 Älvängen, 
08.00 Lilla Edet, 08.25 Trollhättan, 08.45 Uddevalla.

Anmälan senast den 6 september till Siw Fors, via te-
lefon 0706-66 07 84 eller mejl siw.fors@diabetesna.se. 
Lämna namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Priset är 895 kronor per person. Betalning sker till Taxi 
Lilla Edet via Bankgiro 741-6910 eller Swish 123 617 29 85. 
Märk betalningen med namn, telefonnummer samt 
Fjällbacka.

Läs mer om kommande aktiviteter på diabetesna.se
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KUNGÄLV ALE
Vi fortsätter med torsdagsträffarna i höst, kl 14–16. Vi 
är i våra lokaler på Kvarnkullen. 
Höstens datum är 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12. 
Vi bjuder på kaffe och du tar med eget tilltugg.

13/9 kl 17 träffas vi vid minigolfbanan GolfOasen mellan 
simhallen och Kongahälla center. Föreningen bjuder på 
spelet och fikat. Ingen föranmälan.

22/10 kl 18. 
Kent Olaisson (Ordförande i Diabetesföreningen Västra 
Götaland) berättar om något aktuellt inom Diabe-
tesvärlden. Ingen föranmälan. Lokal Kvarnkullen.

12/11 är det Kulturnatt i Kungälv. Föreningen har ett 
bord med diabetesböcker/information i Bohus fästning. 
Barnboksförfattaren Julia Bertilsson kommer att berätta 
om sin bok ”Patrik får diabetes”.

13/11 kl 11.00. Föredrag med 
titeln ”Kan diabetes medföra 
något positivt”. Julia Bertils-
son berättar om hur det är att 
vara ung med diabetes och hur 
hon fick idén till boken och hur 
den sedan blev till. Anmälan 
till Göran (gorans@gorans.se, 
tel:0793-473 420)

14/11. Internationella Diabetesdagen. Vi hoppas att 
Bohus fästning lyses upp i blått även i år. Vi planerar 
något ytterligare arrangemang nedanför fästningen på 
kvällen. Vad är inte bestämt än.

8/12, kl 18.00, Julbord med underhållning. Föreningen 
bjuder in till det årliga julbordet. Vilken lokal det blir 
vet vi inte än. Anmälan till Göran (gorans@gorans.se, 
tel:0793-473 420)

Håll koll på vår hemsida: www.diabetes-kring-alven.se/

MARIESTAD MED OMNEJD
FINNS DIABETESSTRESS OCH VAD GÖR  
DEN MED OSS?
Peggy Enqvist, legitimerad psykolog med lång erfa-
renhet av stressrelaterad rehabilitering. Peggy har levt 
femtio år med diabetes typ 1.

Måndagen den 26 september kl 18.00–20.00.
Mariestadsvägen 101C i Skövde
(På gaveln i DHR:s lokal utmed lokalvägen)

Föreningen bjuder på kaffe med smörgås
Anmälan till kare.g.back@gmail.com eller på telefon:
070-719 06 79, senast den 20 sept. 
Meddela om du har någon allergi.

Välkomna!
/Styrelsen

FALKÖPING TIDAHOLM
Välkommen torsdag 22/9 kl 18.30 till Vuxenskolans 
lokaler, Grönelundsgatan 4, Falköping.
Aktivitetssamordnare och IT-fixare Falköping kommer 
och informerar om sin verksamhet. 
Fika och lotteri.

Anmälan sker till Kerstin, tel 070-459 70 74 eller Heléne 
på föreningstel 072-394 90 66 senast måndag 19/9.

Välkommen till Disponentvillan, Biblioteksvägen 2, 
Tidaholm. Torsdag 10/11 kl 18.30. 
Psykiater Håkan Andersson kommer att föreläsa om psy-
kisk ohälsa i samband med svår sjukdom. Fika och lotteri.

Anmälan sker till Kerstin, tel: 070-459 70 74 eller Heléne 
på föreningstel: 072-394 90 66, senast måndag 7/11.

Årets sista medlemsmöte kommer att vara den 8/12 kl 
18.30 i Vuxenskolans lokaler, Grönelundsgatan 4, Falkö-
ping.Program ej fastställt. Fika och lotteri.

Anmälan till Kerstin, tel 070-459 70 74 eller Heléne på 
föreningstel 072-394 90 66, senast måndag 5/12

Till samtliga medlemsmöten kommer vi som vanligt 
skicka inbjudan via mail och brev.
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© 2022 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett registrerat varumärke och t:slim X2™, t:simulator™, Control-IQ™ är 
varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care Inc. Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom Inc. 

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta behandlingsbeslut.

VARNING: Control-IQTM-teknologin ska inte användas av personer under 6 år. Det ska heller inte användas till patienter som använder mindre än 10 enheter 
insulin per dygn eller som väger mindre än 25 kilo. För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

www.rubinmedical.se

Ja det stämmer. I mer än två år har systemet med Tandem t:slim X2TM insulinpump 
och Dexcom G6 CGM varit kalibreringsfritt!* 

✔ Förutser glukosnivån 30 minuter framåt

✔ Ger noggranna sensorvärden för doseringsbeslut

✔ Justerar insulindoseringen automatiskt

✔ Control-IQ™-teknologi ger mer tid i målområdet1

✔ Uppdaterbar mjukvara ger möjlighet till senaste tekniken

Inga stick i fingret för kalibrering?

Ladda ner den kostnadsfria demoappen 
t:simulator™  för att testa funktionerna. 

1 Breton MD, Kovatchev BP. One Year Real-World Use of the Control-IQ 
Advanced Hybrid Closed-Loop Technology. Diabetes Technol Ther. 2021. 
DOI: 10.1089/dia.2021.0097


