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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



Diabetesbladet #4 • 2022 3

Innehåll #4 2022

05 KALENDER 
Kommande medlemsaktiviteter

06 HÖSTAKTIVITETER
Rapport från tidigare  
medlemsaktiviteter

8 ENGAGEMANG  
I FÖRENINGEN

Varför har du engagerat dig

10 HÄNT UNDER ÅRET
Brett engagemang i föreningen

11 VÄSTRA GÖTALAND 
Regionföreningens  
påverkansarbete

12 VÄRLDSDIABETESDAGEN
Göteborgs Diabetesförening  

på plats i Nordstan

14 AKTUELLT
Diabetes ökar lavinartat 

i världen 

16 HJÄLPMEDEL
CGM till alla

17 TRÄNINGSINSPIRATION
Promenera med stavar

19-20 SÅ ANVÄNDES  
FONDPENGARNA
Medlemmar berättar

22 REGIONENS SIDOR
Information från  

övriga lokalföreningar

06

16

12

17

19

20



Diabetesbladet #4 • 20224

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.

Under kommande helger är kansliet  
stängt från den 22 december och öppnar 

igen den 2 januari.

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 20 februari

ANSVARIG UTGIVARE:  
Leif Sundberg 

REDAKTION:  
Hanna Bohman,  Anna Hoffmeister,   
Felicia Johansson, Mats Michaneck,  
  Gunbritt Stålberg , Leif Sundberg   

och Göran Svensson. 

OMSLAGSBILD: 
Höstvandring i Sandsjöbacka.

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.

Stora förändringar
För ett år sedan konstaterade jag i den här spalten att vi blivit 
vaccinerade och samhället har öppnats upp mer och mer. Det 
började ljusna! Men så lite man vet… Då visste vi inte att Ryssland 
skulle invadera Ukraina i februari i år. Vilket lett till ett otal kriser 
och ett försämrat världspolitiskt läge. Ovanpå det har vi konse-
kvenserna av klimatförändringarna. Det slitna fredagsuttrycket 
”Vart är vi på väg” är mer aktuellt än någonsin.

Problem på en helt annan nivå för oss med diabetes är att vården 
av ögon och fötter sedan länge dragits med problem. När det gäller 
fötter så börjar det faktiskt hända saker. Nu i slutet av november 
kommer ett nytt nationellt sammanhållet och personcentrerat 
vårdförlopp att lanseras ”Diabetes – med hög risk för fotsår”. Ur ett 
patientperspektiv innebär det bland annat att vården kommer att 
arbeta strukturerat och sammanhållet, det ska finnas en överens-
kommelse mellan patient och vårdgivare om vem som gör vad, fast 
vårdkontakt och årlig fotundersökning. I vår region har arbetet 
påbörjats med hur införandet ska ske.  Ortopedingenjör Ulla Hell-
strand-Tang, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och undertecknad 
ingår i båda projekten. Sedan är det bara att hoppas att vi patienter 
inom inte allt för lång tid kommer att märka skillnad. Att det blir 
verkstad! Där utöver pågår ett flertal projekt om vården av fötter i 
regionen med olika inriktning. Fötter, detta lågprioriterade område 
har äntligen börjat komma upp på bordet. Man kan ana ljuset… 

Ett område där det verkligen blivit en förändring är den fantas-
tiska tekniska utvecklingen av sensorer och pumpar vilket gjort 
livet lättare att leva.

Det här är sista numret av tidningen för i år. Jag vill rikta ett tack 
till vår styrelse, vår kanslist och till alla er som bidragit till vården 
av oss personer med diabetes.

Jag vill också önska alla medlemmar, styrelsen och alla er  
som arbetar inom diabetesvården en riktigt God jul och ett 
Gott nytt år!

leif sundberg
ordförande
göteborgs diabetesförening
leif.sundberg@diabetesgbg.se
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@diabetesgbg
Göteborgs  
Diabetesförening

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

KALENDER

alla aktiviteter
i samarbete med

BIOKVÄLL

Följ med oss till Hagabion söndag 26 februari! 

Föreningen bjuder på biobiljetten till de 10 första 
medlemmar i Göteborgs Diabetesförening som 
anmäler sig! 

Efter föreställningen avslutar vi med fika. Fika beta-
lar var och en för sig.

Detaljer om film, tid och plats får du när du anmäler 
ditt intresse. 

OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn!

ÅRSMÖTE 2023

När: torsdag 24 mars kl 18

Var: Mellangatan 1

Mer information kommer i Diabetesbladet nr 1, 2023.

DIABETES OCH PSYKISK HÄLSA

Kom och lyssna på en föreläsning om diabetes, 
stress och psykisk hälsa. 

Peggy Enqvist är psykolog och lever dessutom själv 
med diabetes typ 1 sedan många år. Hur kan man 
göra för att må bra rent psykiskt när man lever med 
diabetes?

När: 28 mars

Mer information i nästa nummer av Diabetesbladet.

Kommande medlemsaktiviteter

VÅRVANDRING

Vi planerar för en längre vandring likt höstvand-
ringen vi gjorde i oktober. 

Mer information i nästa nummer av Diabetesbladet.

VÅRAKTIVITET FÖR BARN OCH UNGA

Vi planerar för en aktivitet för barn och unga under 
en söndag i maj nästa år. 

Vill du vara med och genomföra den?

Alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till! 
Föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, mostrar, 
vänner!

Är du intresserad? Hör av dig till info@diabetesgbg.
se eller 070-268 96 57

VILKA AKTIVITETER ÖNSKAR DU?

För att vi ska kunna planera ett bra föreläsningspro-
gram vill vi gärna veta mer om vad du är intresserad 
av? Rör det tillgång till vård? Handlar det om ögon-
sjukvården, fothälsa, kost eller något helt annat? 

Vi brukar också ordna olika aktiviteter. Det kan vara 
promenader, fikaträffar, bokcirkel, studiebesök och 
mycket annat. Vilka aktiviteter önskar du att vi 
ordnar? Hör av dig till oss och berätta!
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HÖST-AKTIVITETER

Höstvandring med fottema
– Hur har du förberett dina  fötter 
på den här vandringen? – Vad har 
du på fötterna när du vandrar?  
– Hur känns fötterna efter att du 
har vandrat ett tag?

Det här var frågor som Ulla 
Hellstrand Tang ställde oss under en 
lång höstvandring i början av okto-
ber. Vid sidan av att vi fick njuta av 
höstens färger och dofter, fick vi också 
mer kunskap om hur vi kan tänka 
kring fötterna när vi vandrar längre 

sträckor. Det är trots allt fötterna som 
bär många av oss fram i livet, och vi 
borde ta väl hand om dem.

Bland de många tips som kom 
både från Ulla och oss som deltog 
under dagen fanns exempelvis att 
försäkra sig om att inte någon nagel 
riskerar att skava vasst. Den måste 
man i så fall fila fram mjuka kan-
ter på. Smörj fötterna ordentligt 
så att de inte är torra. Behöver du 
kanske tejpa dina fötter i förebyg-
gande syfte? Varför inte trä på två 
strumpor på varje fot för att dämpa 

effekten av friktion? Har du krökta 
tår som skaver mot varandra kan 
du testa  tiotårsstrumpor. Sist men 
inte minst: Var noggrann när du 
väljer skor eller kängor. Foten ska få 
plats och kängan ska vara anpassad 
till formen på just din fot. Vänd dig 
till vårdprofessionen eller kunniga 
handlare om du behöver råd. Och 
skulle du gå in i en skobutik där 
personalen inte vet vad ”läst” är – gå 
omedelbart därifrån! Hälsar Ulla.

Hanna boHman

Ett härligt gäng höstvandrare. Ulla Hellstrand Tang i mitten.

Ulla tittade noggrant igenom våra 
skor och granskade våra fötter för 
att kunna ge goda råd om fötter och 
vandring.

Kan dina fötter dra nytta av att bli 
plåstrade i förebyggande syfte?



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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HÖST-AKTIVITETER

Promenad vid  
Röda sten i oktober

Ulf, Gill och Tesfaldet framför den makalösa utsikten över hamninloppet. De hörde 
till gänget som tog en promenad vid Röda sten i strålande sol. Självklart blev det 
också gemensam fika efter promenaden.

Gill, Agneta och Ulf i fullt arbete att gå 
igenom inkomna fondansökningar. 

Nu är vi äntligen igång med den uppskattade studiecirkeln om diabetes typ 2.  
Här ser ni några av deltagarna.

Fondutdelning Studiecirkel om typ 2
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Varför har du engagerat dig  
i Göteborgs Diabetesförening?
Gill Bengtsson fyller 60 år i november och har levt 
med diabetes typ 2 sedan 2013.

Hur tänker du kring styrelsearbetet?
– Jag gick med i föreningen för att jag kände att jag inte 
hade tillräckligt med kunskap om diabetes. Jag tänkte 
att jag måste få hjälp med att komma underfund med 
vad detta är. Genom föreningen fick jag kontakt med 
andra som delade med sig av sina erfarenheter och kun-
skaper – så här blev det för mig, så här gjorde jag i den 
situationen, och så vidare. Jag kände mig heller aldrig 
”dum” när jag ställde olika frågor. Så att sprida informa-
tion genom bland annat möten och föreläsningar tycker 
jag är viktigt.

Dessutom var det så himla kul att hjälpa till på Världs-
diabetesdagen i Nordstan i november förra året. Det 
känns bra att engagera sig och vara med i en gemenskap 
som jobbar för samma sak.

Mats Michaneck är 61 år och har diabetes typ 2  
sedan drygt åtta år.

Vad är viktigt för dig när du nu klivit 
in i styrelsen?
– Jag hoppas kunna jobba med frågor och information 
om hur man kan leva med typ 2-diabetes. När jag fick 
reda på att jag hade diabetes blev det inget svårt val 
mellan att fortsätta leva som vanligt och försöka göra en 
livsstilsomställning för att kunna klara mig utan diabe-
tesmediciner. Jag hoppas att andra kan bli inspirerade 
av min historia. Dessutom vill jag att vi alla ska vara 
mer uppmärksamma på vad man kan tänka på när man 
går till mataffären. Det är inte alltid så lätt att navigera 
bland alla produkter och hitta det som kan passa en 
person med diabetes.

Hanna boHman

Mats Michaneck Gill Bengtsson 

Vill du bli medlem i föreningens styrelse? Vi är ett glatt gäng med många idéer, som kan blir fler!  
Nästa styrelse väljs på årsstämman i mars. Hör av dig till kansliet om du är intresserad så berättar vi mer om vad arbetet innebär.

ENGAGEMANG I FÖRENINGEN

Hälsningar från valberedningen



Många av våra användare vittnar om en starkt förbättrad sömn sedan de började använda 
insulinpumpen Tandem t:slim X2™ med Control-IQ™-teknologi, som tillsammans med 
Dexcom G6 CGM bildar ett system. En stor fördel med Control-IQ™-teknologin är att den 
kan öka, minska och pausa doseringen och även ge automatisk korrektionsdos vid behov. 
Syftet är att ge en blodsockernivå som är så jämn som möjligt under både dagen och natten.

Läs mer om Control-IQ™-teknologin  
och bättre sömn på:  
www.rubinmedical.se

SE-1587-220221

Bättre sömn med Control-IQ™-teknologi 

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

Ladda ner på

© 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. 

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

Det bästa med  
Control-IQ-teknologin  

är att det ger mig  
fantastiska nätter  
med otroligt jämnt 

blodsocker.
Josefin

Vi får mer 
återhämtningstid 
och mer energi på 

dagarna.
Hugos mamma  

Helena 
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Vad gör vi egentligen i Göteborgs 
Diabetesförening (GDF) kanske du 
undrar? Förutom att anordna en 
mängd aktiviteter för er medlemmar 
är föreningen engagerad i många 
olika nätverk och projekt i syfte att 
förenkla och göra livet med diabe-
tes så bra som möjligt. Nedan följer 
ett axplock av vad vi medverkat i 
under 2022.

EN DEL AV SVENSKA  
DIABETESFÖRBUNDET
GDF ingår tillsammans med övriga 
diabetesföreningar i regionen i 
Diabetesföreningen Västra Götaland 
som i sin tur ingår i Svenska 
Diabetesförbundet. Vi har cirka tio 
möten per år. Förbundet bedriver 
främst påverkansarbete och opini-
onsbildning i olika former. På regi-
onal nivå ges stöd till olika aktivite-
ter. Bland annat lägerverksamhet till 
familjer med barn som har diabetes.

MÖTEN MED POLITIKER
Politikerna möter vi tillsammans 
med övriga brukar- och patientor-
ganisationer ett par gånger per år 
på så kallade Dialogmöten. Vården 
av fötter och ögon är viktiga ur vårt 
perspektiv. Politikerna informerar 
om förändringar inom vården och 
besvarar våra frågor. Vid årsskiftet 
kommer den politiska organisatio-
nen att förändras. Från dagens fem 
hälso- och sjukvårdsnämnder till en 
strategisk och en operativ nämnd 
samt fem delregionala nämnder. Det 
återstår att se i vilka forum vi kom-
mer att möta politikerna. 

Två gånger per år träffas politiker, 
professionen och vi patientföre-

trädare i regionen i ”rundbordsmö-
ten”. Det brukar vara bra möten där 
konkreta frågor diskuteras.

FOKUS FÖTTER
Vinnova (Verket för innovationssys-
tem) är en statlig förvaltningsmyn-
dighet som har till uppgift att främja 
behovsmotiverad forskning. Under 
våren deltog vi i projektet ”Vinter” 
tillsammans med en rad olika aktörer. 
Uppgiften var att ta fram en plattform 
för säker delning och användning 
av data om diabetes. Nu ingår vi i 
projektet ”Delfin” som är en fortsätt-
ning på ”Vinter”-projektet och som 
handlar om att kunna sammanföra 
och utnyttja den data vi själva samlar 
in, med vårdens uppgifter om oss.

Inom området vård av fötter ingår 
vi i ett tiotal olika projekt lokalt, 
regionalt och nationellt. Det största 
projektet är det nationella ”Samman-
hållet och personcentrerat vård-
förlopp – Diabetes med hög risk för 
fotsår”. Du kan läsa mer om detta i 
”Ordföranden har ordet” på sid 4. 

FOKUS ÖGON
Vi ingår sedan flera år tillsam-
mans med professionen i Regionala 
Processteamet – Medicinsk retina. 
Där behandlas till exempel frågor om 
ögonbottenfotografering, patientin-
formation och körkortsfrågor.

MÄSSOR
Vi deltog och föreläste på Vitalis-
mässan på Svenska Mässan i 
Göteborg den 17–19 maj. Vi pratade 
om digitala fotundersökningar och 
om hälsodata – risk eller möjlighet. 

I juli deltog och föreläste vi på 
”International forum on Quality & 
Saefty in Health Care” här i Göte-

borg tillsammans med 2 000 andra 
deltagare från hela världen. Vi hade 
också förmånen att träffa en rad av 
Sveriges spetspatienter. (Spetspa-
tient är en patient (eller närstående), 
ofta med kronisk eller långvarig 
sjukdom, diagnos och/eller funk-
tionsvariation, som kan mycket om 
sina egna hälsoutmaningar.) 

I oktober var vi med på Hållbar-
hetsfestivalen.

SAMARBETE MED UTBILDNINGAR
Vi föreläser på utbildningen för 
fysi o terapeuter, ortopedinge njörer 
och medicinska fotterapeuter. 
Vi har ett samarbete med YRGO 
(Yrkeshögskolan Göteborg) om 
utbildningen av medicinska fot-
terapeuter. Vi deltar i möten med 
forskare, medverkar i vetenskapliga 
artiklar och i en vårdregisterstudie.

ÖVRIGA GRUPPER 
Vi ingår i Personrådet vid Centrum 
för personcentrerad vård vid 
Göteborgs Universitet, Styrelsen 
för Funktionsrätt samt Patientrådet 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

leif sundberg

Brett engagemang i föreningen

HÄNT UNDER ÅRET

Leif Sundberg och Ulla Hellstrand Tang
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DIABETESFÖRENINGEN VÄSTRA GÖTALAND 

Jag heter Kent Olaisson och är 
ordförande i Diabete s föreningen 
Västra Götaland. I min roll som 
ordförande ingår det att sitta med 
i olika grupper i Region Västra 
Götaland.

Jag vill här redovisa lite om vad 
arbetet innebär i en av grupperna 
jag är delaktig i, nämligen RPT – 
Diabetes (Regionalt Process Team 
– Diabetes) som fram till förra valet 
hette RDR (Regionala Diabetes 
Rådet). Det är ett rådgivande pro-
cessteam inom diabetes för regionen 
som består av diabetesläkare, både 
för barn och vuxna på sjukhus, 
inom primärvården, hos privata 
vårdgivare och kommuner. I teamet 
ingår även diabetessjuksköterskor, 
dietister, rehabpersonal både inom 
regionen och kommunen och jag 
som representant för patientorga-
nisationen. Teamet behandlar alla 
typer av diabetes.

När det kommer nya direktiv eller 
remisser från till exempel SKR (Sve-
riges Kommuner och Regioner) som 

gäller diabetes hamnar dessa hos 
RPT-Diabetes och där diskuteras hur 
regionen bör förhålla sig till dessa. 
Är det remisser så svarar teamet på 
dem. Teamet skickaribland även frå-
gor till Hälso och sjukvårdsstyrelsen 
samt Regionstyrelsen.

Andra frågor som kan komma upp 
är när det kommer ut nya läkemedel, 
insulinpumpar och blodsockermäta-
re – både digitala och stickor – som 
ska utvärderas.

En fråga som diskuterats mycket 
är ögonbottenfotografering, re-
misskrivning och svar då detta nu 
har upphandlats av ett privat företag 
och att många tycker det har blivit 
ännu sämre än när regionen själva 
skötte det, även om det inte var bra 
då heller.

Jag tar även med mej frågor som 
jag får till mej från lokalföreningar 
och medlemmar från lokalförening-
arna. En sådan fråga är till exempel: 
”Varför vägrar ögonkliniker att skri-
va läkarintyg till Transportstyrelsen 
för körkort?”. Frågan är både het och 
aktuell och har diskuterat is ett par 
år nu utan att komma till klarhet.

Nu arbetar teamet med en rikt-
linje som kommit: Personcentrerat 
sammanhållet vårdförlopp Diabetes 
med hög risk för fotsår. Det görs en 
GAP-analys, det vill säga att iden-
tifiera hur gapet ser ut mellan den 
nuvarande verksamheten och det 
riktlinjen förespråkar. Med andra 
ord: var är vi idag och vart vi vill 
komma. Analysen delas upp i tre 
olika steg: 1 Nuläget. 2 Det optimala 
målet. 3 Vad vi måste göra för att 
nå målet och överbrygga gapet. Vi 
befinner oss just nu i steg ett. För-
hoppningsvis ska riktlinjen kunna 
införas under 2023.

RPT-Diabetes ordnar också digi-
tala utbildningar för vårdpersonal 
med tre stycken 2-timmars utbild-
ningar per år. Dessa kan handla 
om exempelvis ”Den sköra äldre 
människan – Nutrition”, ”Hjälp – 
patienten har typ-2 diabetes” eller 
”Graviditetsdiabetes”. 

diabetesföreningen västra götaland

kent olaisson

ordförande

Regionföreningens 
påverkansarbete Kent Olaisson
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VÄRLDSDIABETESDAGEN

Världsdiabetesdagen 
i Nordstan
Traditionsenligt var Göteborgs Diabetesförening på plats 
i Nordstan för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen. 
Eftersom 14 november i år inföll på en måndag valde vi att 
hålla eventet lördagen den 12 november.

Våra små besökare tyckte mycket om förbundets blå ballonger.

Diabetessjuksköterskan Bemnet Kidane, till 
höger, fanns på plats för att besvara besökarnas 
frågor om diabetes typ 2. Här tillsammans med 
fysioterapeuten Samira Muhammadi.

Ebba och Astrid från Ung Diabetes samt Jane från 
 Göteborgs Diabetesförening fick besök av Ida, 
anhörig till person med diabetes.
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Tack!
Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners 
som gjorde det möjligt för oss att genomföra detta 
arrangemang.

Ett varmt tack vill vi också rikta till alla er från vård-
professionen som hjälpte oss att sprida kunskap om 
diabetes.

Tack också till er som genomförde blodsockerprov-
tagningen liksom alla ni volontärer som hjälpte till och 
mötte våra besökare.

Sist men inte minst, stort tack till alla er som besök-
te oss och hjälpte till att skapa en fantastisk dag! 
Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att nu 
kunna leva ett gott liv med diabetes, och för en fram-
tid utan diabetes!

VÄRLDSDIABETESDAGEN

Ett mycket uppskattat inslag 
under dagen var möjligheten 
att testa sitt blodsocker. 

En strid ström av besökare fick 
möjlighet att lära mer om diabetes 
av vårdpersonal på plats liksom olika 
företag inom diabetesområdet. Och 
vi i Göteborgs Diabetsförening fick 
möjlighet att träffa härliga människor i 
alla åldrar – och värva nya medlemmar! 
Varmt välkomna ska ni vara!



Diabetesbladet #4 • 202214

Den 14:e november var det 
Världsdiabetesdagen, som både upp-
märksammades i media och runt om i 
olika städer i Sverige, bland annat här 
i Göteborg. Denna Världsdiabetesdag 
var den 31: a som uppmärksamma-
des världen över. 

År 1991 startade International 
Diabetes Federation (IDF) till -
sammans med World Health 
Organisation (WHO) Världsdiabetes-
dagen, som började som ett initiativ 
att uppmärksamma sjukdomen och 
dess ökning runt om i världen. I år 
uppmärksammades dagen med 165 
olika event i 37 länder. Fokuset för 
detta år var att öka tillgången till 
utbildning om sjukdomen samt till-
gång till diabetesvård, eftersom det 
är långt ifrån en självklarhet i många 
delar av världen. Det finns miljoner 
människor som inte har tillgång till 
diabetesvård och IDF anser att det är 
dags för världens ledare att investera 
i denna vård och se till att den är 
tillgänglig för alla som behöver den, 
för utan vården har sjukdomen en 
dyster utgång. 

Förenta nationerna (FN) är också 
med sedan 2007 och arbetar för att 

bekämpa ökningen av sjukdomen. 
Redan 2006 antog FN en resolution, 
som säger att diabetes är en folkhäl-
sosjukdom som är ett hot mot den 
globala hälsan. Att diabetes hotar 
den globala hälsan kan siffor från IDF 
visa på, då det idag lever mer än 530 
miljoner människor med sjukdomen 
vilket är 1 av 10 människor. Forskare 
förutspår en ökning i rasande fart, år 
2045 förväntas ytterligare 200 miljo-
ner människor ha insjuknat. Diabetes 
orsakade 6,7 miljoner dödsfall under 
förra året, detta måste enligt IDF få 
ett stopp genom att kunskapen om 
sjukdomen ökar men också att till-
gången till vård ska vara en självklar-
het i alla delar av världen. 

Åke Lernmark seniorprofessor 
inom diabetes vid Lunds universitet 
anser att det finns flera förklaringar 
till att både typ 1- och typ 2-diabe-
tes ökar i världen. 

– En förklaring till att typ 1-diabe-
tes ökar är att det blir mer och mer 
vanligt att små barn innan ett till 
två års ålder får en virusinfektion, 
enterovirus. Infektionen ökar risken 
för att utsättas för en autoimmun 
reaktion som kan leda till att det 
egna immunförsvaret attackerar 
betacellerna och barnet kan utveck-

la sjukdomen. Ett allmänt problem i 
samhället är att ju renare samhälle 
vi har, desto mindre utsatta för 
infektioner blir vi och virusinfektio-
nerna ökar, säger han.

Åke Lernmark fortsätter förklara 
om anledningarna till sjukdomens 
ökning: 

– När det gäller typ 2-diabetes 
finns det många olika varianter men 
ett vanligt problem verkar vara att 
det är svårt för många människor i 
dagens samhälle att leva hälsosamt, 
genom att röra på sig och äta nä-
ringsrik mat. Den stora utmaningen 
när det gäller denna ökning är att 
ändra på levnadsvanorna, säger han. 

Världsdiabetesdagen är enligt Åke 
Lernmark en viktig dag som har 
bidragit till en viss förändring i sam-
hället men det finns enligt honom 
fortfarande mycket att utveckla.

– Det behöver läggas större fokus 
på att ge befolkningen kunskap om 
diabetes och informera om att det är 
olika sjukdomar. Forskningen behöver 
fokusera mer på sjukdomens orsaker, 
och vad det är som gör att en virusin-
fektion kan utvecklas till en autoim-
mun sjukdom, säger Åke Lernmark. 

felicia JoHansson

Diabetes ökar 
lavinartat 
i världen 

 Åke Lernmark

AKTUELLT
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Vårt mest so� stikerade 
insulinpumpssytem 
MiniMed™ 780G är nu ännu  
bättre med den kalibreringsfria 
sensorn Guardian™ 4.

AUTOMATISK 
INSULINJUSTERING
OCH KORRIGERING 
VAR 5:E MINUT, 
DYGNET RUNT -  
UTAN FINGERSTICK~**

OCH MED ENDAST ETT 
BYTE AV INFUSIONSSET 
PER VECKA.

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 
blodsockermätare användas för att ta behandlingsbeslut.
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När jag hade haft diabetes i 3,5 år 
var jag ganska trött på att jämt och 
ständigt sticka mig i fingret och 
dessutom inte ha en aning om blod-
sockervärdena mellan provtagning-
arna. För att få en uppfattning om 
hur kroppen (blodsockret) reage-
rade efter en måltid gjorde jag ibland 
tester. En gång åt jag till exempel en 
Big Mac & Co med vanlig Cola och 
äppelpaj för att sedan mäta blod-
sockret var 10:e minut i 3 timmar. 

Jag har diabetes typ LADA (Latent 
Autoimmune Diabetes in Adults) 
och behövde inte insulin vid den 
tiden. Det innebar att jag inte kunde 
få någon CGM (Continous glucose 
monitor eller kontinuerlig glukosmä-
tare). Jag bestämde mig då för att 
köpa det själv och började besöka 
olika apotek varvid konversationen 
ovan upprepades i olika varianter. 
De uppmanade mig att kontakta 
sjukvården och/eller tillverkarna.

För att hitta alla olika CGM som 
är aktuella i Västra Götalandsregi-
onen begärde jag ut alla handlingar 
som gällde CGM och pumpar från 
den senaste upphandlingen. Jag 
ringde upp fem av leverantörerna 
för att fråga om jag skulle kunna få 
köpa CGM-sensorer från dem. Tre 
sa nej, de sålde enbart till sjukvår-

den (Medtronic, Rubin Medical och 
Nordic Infucare). Två av dem gav 
positiva besked, de hade till och med 
webbshopar där det gick att beställa. 
Abbot säljer FreeStyle Libre 2 och 
A Menarini säljer GlucoMen Day 
CGM i sina webbshopar och Abbots 
Freestyle Libre 2 går dess-
utom att beställa från 
Amazon.

En viktig fråga 
är naturligtvis 
vad det kos-
tar. Det är inte 
billigt!

Den billigaste 
är Freestyle Libre 
2. Sensorn kostar 
på Amazon 1025 kr 
medan den på Abbots 
egen webbshop kostar 649 
kr. En CGM räcker fjorton dagar 
vilket ger en årskostnad på ungefär 
17 000 kr. Avläsningen kan ske i en 
app på mobilen. Sensorn GlucoMen 
Day CGM från A. Menarini kostar 
988 kr i deras webbshop men för 
den behövs även ett startpaket som 
kostar 5 500 kr. Som jämförelse 
kan nämnas att regionen köper in 
sensorn Freestyle Libre 2 från Abbot 
för 425 kr exkl. moms..

Detta hände våren 2022. Några 

månader senare hade mina insu-
linproducerande celler fått nog. Jag 
tvingades börja med insulin kring 
midsommar och fick då även en 
CGM-sensor (Freestyle Libre 2) att 
fästa på armen. Nu har jag bättre 
koll utan att sticka mig i fingrarna.

Även personer utan 
diabetes kan ha nytta 

av en CGM. Frida 
Karlsson (skidåker-

skan) har haft 
problem med sin 
hälsa och var till 
och med förbjud-
en att tävla och 

träna under en 
period under 2021. 

Hon använder nu en 
CGM (Freestyle Libre 

2) för att få bättre koll på 
hur träningen går och hur kroppen 
återhämtar sig, vilket Aftonbladet 
skrivit om.

Om jag inte hade blivit tvungen 
att börja ta insulin och därmed fått 
en CGM av regionen hade jag defini-
tivt köpt några sensorer och använt 
dem då och då för bättre koll. Det är 
betydligt trevligare än att sticka sig 
var 10:e minut.

göran svensson

CGM till alla
Jag på valfritt apotek:  
– Jag skulle vilja köpa en CGM att kunna mäta blodsockret kontinuerligt 
utan att behöva sticka mig i fingret jämt och ständigt.
Apoteket efter sökning i produktregistret: 
 – Tyvärr, vi har bara glukosmätare för stickor.

HJÄLPMEDEL
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TRÄNINGSINSPIRATION

Namn: Mats Michaneck
Ålder: 61 år
Typ av diabetes: Typ 2 sedan 2013
Behandling: Metformin (1 tablett/dag). 
Tränar: Går med stavar

Träningen hjälpte mig slippa insulinet snabbare
Jag fick reda på att jag har diabetes i början av december 
2013. Då var jag en 125 kilos soffpotatis som inte hade 
motionerat regelbundet sedan början av nittiotalet.
Under vintern och våren 2014 börjar jag fundera på det 
som diabetessköterskan sagt om att även träning hjälper 
till för att man ska må bättre och hålla blodsockret i schack. 
De kilona jag dittills gått ner beror på att jag ändrat mina 
kostvanor. Nu behöver jag lägga till träning i min livsstil. 
När värmen kommer i maj gör jag ett seriöst försök. Jag 
joggar i sakta mak, kanske tre hundra meter, och får sedan 
gå ungefär lika långt innan jag kan göra ett nytt jogging-
försök. Pinsamt långsamt lufsar jag runt i bostadsområdet. 
Jag lovar mig själv att bara jag går ner lite till … Då ska jag 
börja jogga på allvar.

Sommar blir september och höst. Ytterligare några kilon 
lättare är det dags att leva upp till vad jag sa under våren. 
Nu borde kroppen vara redo för en löprunda på riktigt.
Det går inte bra alls. Lufsandet blir kortare och kortare och 
gångsträckan längre och längre. Nästa gång får det bli en 
rask promenad istället. Jag byter om till träningskläder för 
att behålla känslan av att det är träning Jag tänker att alla 
jag möter tror att jag går för att jag inte orkar jogga, men 
folk får tro vad de vill eftersom det gäller min hälsa.
Ganska snart märker jag att träningen verkligen ger resul-
tat. Ändå är det som att något saknas. Jag letar fram ett 
par gåstavar som fått stå gömda och bli dammiga längst in 
i klädkammaren.

Tänk att jag redan vid 53 års ålder börjat med stavgång. 
Det blir en träningsrunda två gånger i veckan, men det blir 
snabbt tre och någon vecka är jag ute fem gånger. Känslan 
av att göra något som så påtagligt förbättrar hälsan sporrar 
mig och jag äter klokare, mår bättre, sover bättre och blod-
sockret blir både lägre och stabilare. Träningsrundorna blir 
längre och sträcker sig långt utanför bostadsområdet. Jag 

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! 

börjar upptäcka Kungsbacka från gångbanorna och hittar 
några favoritrundor som tar mellan 45 och 60 minuter. Det 
viktigaste blir att känna att hjärtat får arbeta och att jag är 
svettig när jag kommer hem.

I början hade jag svårt att motivera mig till att gå ut igen 
för att träna när jag hade kommit hem efter jobbet. Jag 
upptäckte att om jag tränar direkt blir det lite lättare. 
Därför ändrade jag mina vanor och bytte genast om 
till träningskläder och gav mig ut på en träningsrunda. 
Resultatet efter ett år var att jag gått ner 35 kg och inte 
längre behövde insulin.

Tips
• Ta det lugnt och testa dig fram till vilken typ av motion 

som passar just dig.
• Sätt inte upp för ambitiösa mål från början. Hellre starta 

med en ambitionsnivå du vet att du kan hålla och öka 
efter hand. Då blir det lätt en bra vana.

• Du måste inte köpa på dig en massa prylar eller tränings-
appar direkt. När du kommit igång med träningen kommer 
du att upptäcka vad du behöver och kan skaffa det då.

• Gummifötter till stavar är utbytbara.

Träningsinspiration

– så här gör jag
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Tack till alla er som prenumererar på olika lotter via Folkspel!

Förra året fick Göteborgs Diabetesförening in över 40 000 kr tack vare alla er som 
viger sin prenumeration på Bingolotto eller Sverigelotten till föreningen. Detta är 

som ni förstår av avgörande betydelse för föreningens arbete med medlemsaktivi-
teter, fondutdelning med mera. Stort och varmt tack!

Genom att bli prenumerant på Sverigelotten eller Bingo- 
lotto kan du välja att stödja vår förening som – utöver 
ordinarie behållning – får 200 kronor extra i bonus för 
din kärleksfulla handling till vår förening.

Blir du prenumerant på någon av dessa erbjudanden 
så kan du vinna fantastiska vinster, men det blir också 
en stunds spänning och TV-underhållning och för oss i 
föreningen en intäkt vi behöver i dag. 

BLI PRENUMERANT IDAG  
– FÖR VÅR FÖRENING OCH VÅR VIKTIGA SAK!

Beställ din prenumeration på någon av följande länkar: 

Kampanj Sverigelotten 
www.sverigelotten.se/prenumeration/stod-din-forening

Kampanj Bingolotto
www.bingolotto.se/prenumeration/stod-din-forening/

Folkspel bjuder dessutom på halva kostnaden för dina 
fyra första Bingolotter.  Det innebär att man som ny 
prenumerant på Bingolotto endast betalar 25 kr/styck 
för de fyra första lotterna. Blir du prenumerant på 
Sverigelotten får du istället dina första åtta lotter för 
endast 
96 kronor (ordinarie pris 200 kr).

Vill du bidra extra, skicka vidare till tio bra kontak-
ter som kanske också vill vara med.

SOM NY PRENUMERANT PÅ SVERIGELOTTEN:

• Bidrar du med 200 kronor extra till din förening.
• Stödjer du din förening med 6 kr per lott så länge  

du prenumererar.
• Får du dina Sverigelotter hemskickade.
• Får du premiumpoäng att handla för i Folkspels 

webshop.
• Har du möjlighet att bli miljonär.

SOM NY PRENUMERANT PÅ BINGOLOTTO:

• Bidrar du med 200 kronor extra till din förening.
• Stödjer du din förening med 13 kr per lott  

så länge du prenumererar.
• Får du dina Bingolotter hemskickade i god tid  

till varje program.
• Har du vinstgaranti.
• Får du premiumpoäng att handla för i Folkspels 

webshop.
• Får du automatisk vinstpåminnelse.
• Har du extrachansen, möjligheten att vinna en bil  

på dina nitlotter.

Tack på förhand för ditt stöd och lycka till!

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i Göteborgs Diabetesförening

Bästa medlem!

STÖTTA FÖRENINGEN
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Utsikten från stugbyn. Här är stugan som Marie och hennes make hyrde.

SÅ ANVÄNDES FONDPENGARNA

I våras fick jag tips av en väninna 
att jag kunde söka fondmedel ur 
rekreationsfonden när jag skulle 
åka till Rättvik. 

Min man och jag samt hunden bru-
kar åka dit 3–4 ggr/år. Det har vi gjort 
de senaste femton åren. Vi bor alltid 
i Fyrklöverns Stugby och för det 
mesta i samma stuga. Stugbyn har 
en fantastisk utsikt över Siljan och in 
till Rättviks centrum är det ca 2 km. 
Promenera in till Rättvik är helt ok 
men det är alltid hemvägen som är 
jobbig för det är i princip bara uppför 
hela vägen.

Vi brukar hyra cyklar av stugbyn på 
våren och sommaren. Kostar 100:-/
dygn. Lite roligare att cykla än att pro-
menera hela tiden för man kommer 
ju lite längre och ser lite mer. Vi har 
bland annat cyklat till Nittsjö Kera-
mik, Dalhalla, Tällberg och Vikarbyn. 

I Tällberg har de en del hemslöjdsaf-
färer och fantastiska hemmagjorda 
våfflor. I princip alla våra cykelturer 
brukar vara heldagsutflykter.

Det finns väldigt fina vandringsle-
der runtomkring Rättvik. Det finns 
led som heter 3 toppar, en medelsvår 
vandringsled på ca 8 km. Det är väl 
värt mödan att gå den för man har en 
härlig vandring med milsvid utsikt 
över Siljan och Rättvik med mera.

Stugbyn ligger vägg i vägg med 
Rättviks slalombacke där man även 
kan hyra skidor.  Det går att hyra för 
både halv- och heldag och samma 
gäller för liftkort. Finns även fina 
längdskidspår om man gillar att åka 
på längden. På sommaren har de 
även sommarrodel som maken bru-
kar köra. Inget för mig. Har lite svårt 
att komma ner i rodeln och lyckas jag 
kommer jag definitivt inte upp.

Life and Joy är ett gym i Rättvik 
som vi brukar gå på när vi är uppe. 

Trevlig personal och fräscha lokaler. 
Ligger i centrala Rättvik.

Vi brukar avsluta vår vistelse med 
att gå på en restaurang som heter 
Bruntegården. Där har de en 5- och en 
8-rätters avsmakningsmeny som är 
helt fantastiska. Miljön tillsammans 
med personalen gör den här middagen 
till något utöver det vanliga.

Rekommenderar även besök på 
Vasa museum och Anders Zorns 
hem, bägge i Mora, Carl Larssons 
hem i Sundborn och Falu Koppar-
gruva i Falun.

Vill man ha en trevlig och aktiv 
vistelse (men även lugn) med härlig 
miljö och fin natur samt en hel del 
sevärdheter tycker jag man ska åka 
till Siljansbygden. För mig är det lite 
som balsam för själen varje gång vi 
åker upp.

marie Wall

Hej på er!
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Fonden hjälpte till  
med rekreationsresan

En solig septemberdag är jag på 
väg att hämta en huskyhund som 
jag skall ta med mig på min dags-
tur på fjället. Jag har nämligen åkt 
på rekreationsresa till Sälen, med 
hjälp av rekreationsfonden från 
Göteborgs Diabetesförening. 

Det var i Diabetesbladet jag läste om 
fonden första gången och då funde-
rade jag på vad rekreation vanligtvis 
är, och vad det är för mig. Spa är fan-
tastiskt men det är nog inte riktigt 
min grej. Djur och natur ligger mig 
varmt om hjärtat, det är det som får 
mig att återhämta mig och uppleva 
äventyr. Därför sökte jag till en resa 
som innebar djur och natur.

   På hundgården möts jag av en 
fantastisk individ som heter Skade. 
Hon älskar att följa med på tur och 
att bli kliad på magen. När vi möts 
lägger hon sig ner direkt för att bli 
just kliad. På vintern drar hundarna 
spann men på sommaren hyrs de ut 
så här. Vi har dagen tillsammans och 
jag har bestämt att vi skall gå en tur 
där vi framme vid målet kommer 

kunna se ut över de norska fjällen, en 
magisk utsikt så långt ögat når. Jag får 
draghjälp upp, vi äter hallon på vägen 
och Skade jagar möss. I pauserna 
hjälper hon mig att slappna av, hon är 
nämligen väldigt bra på det. Vi söker 
upp vatten längs vägen så Skade kan 
dricka, en kall kristallklar bäck blir 
vatten- och fotbadspaus. Väl uppe på 
fjället, när vi nått vårt mål, stannar vi 
längre för att äta lunch och ta igen oss. 
Vi somnar till och med en stund till-
sammans, hon med sitt huvud i min 
hand. Fjällen ser blå ut på avstånd, det 
är så tyst och stilla. Att ha med hund 
upp är ett fantastiskt sällskap, det blev 
en väldigt vacker dag. 

Efter en dag med återhämtning är 
det dags för mitt andra djur-och na-
turäventyr. Jag tar bilen över grän-
sen till Norge och nu skall jag rida. 
Vi är en liten grupp som skall ut på 
en halvdagstur. Jag och fjordingen 
Eline har sällskap denna dag. När 
man är van ryttare, som jag är, får 
man oftast en häst med lite karak-
tär. Eline gillar att klia magen på sly 
som sticker upp längs vägen och styr 
gärna in på dem när hon ser dem. 

Det blir några pauser där hon kliar 
rumpan mot trädstammar också. 

   Det är en stillsam meditativ tur 
i den vackra omgivningen, skogen 
nära och fjällen runtom. Till häst 
kommer man i samklang med natu-
ren på ett vackert sätt. Man ser och 
upplever saker på ett annat sätt. Det 
är häftigt att se de starka djuren ta 
sig uppåt på de små stigarna. Vi får 
testa på att trava lite men annars går 
turen mest i skritt, vilket är skönt. 
När vi når en av de högsta topparna 
ser vi Trysilfjället på avstånd. Efter 
halva turen tar vi paus, hästarna får 
hö och vi äter vår medhavda matsäck 
under en pratstund med gruppen. 
När vi beger oss i väg igen skall häs-
tarna få dricka och lite längre fram 
går en större bäck där vi i tur och 
ordning stannar. De vet vad de skall 
göra och det är ett vackert ögonblick. 
Ett av många under den här turen. 

Jag är så tacksam för fonden som 
hjälpte till att göra det här möjligt. 
Det jag har upplevt är värdefulla 
minnen för livet. 

ann-louise gustavsson

SÅ ANVÄNDES FONDPENGARNA
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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 
Göteborgsområdet 
för utvecklingsverk-
samhet inom diabe-
tesvården och därmed 
sammanhängande 
studieresor. Fonden 
ska stödja praktiskt 
kliniskt utvecklingsar-
bete men icke forsk-
ningsverksamhet av 
grundforskningska-
raktär. 

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

FONDER
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INFORMATION FRÅN REGIONENS 
ÖVRIGA FÖRENINGAR

måste hon fortfarande smaka på urinen. När hon blev 17 år 
fick hon ta sprutor morgon och kväll.

Som 17-åring var hon en gång på Rondo och dansade. 
Hon hade sin spruta i handväskan när en vakt råkade få se 
den. Hon blev då omhändertagen och skickad till polishu-
set vid Ullevi och hamnade i fyllecell med informationen 
att hon var knarkare. Ingen trodde på henne. Hon kände 
också att hon började bli låg och behövde något att äta. Hon 
var jätteledsen och bönade och bad att hon skulle få ringa 
hem vilket hon till slut fick göra. Hennes föräldrar kom och 
förklarade och då fick hon följa med hem.

Samma sak hände en danskväll på Stena Line på väg till 
Skagen. Där hamnade hon också i fyllecellen för att någon 
sett sprutan i väskan. När hon förklarat ringde personalen 
hem till hennes föräldrar som bekräftade att det var diabe-
tes. Ingen på båten visste vad diabetes var för något.

Hon träffade sin man Bengt och tillsammans fick de fick 
tre barn. 

Första barnet, Patrik, föddes 1975. Då fick hon ligga på 
sjukhus i 7 månader för att de skulle ha koll på hennes dia-
betes. Själv kunde hon ju inte testa sig ordentligt.

Andra barnet dog strax efter födseln troligtvis på grund 
av diabetesen.

När tredje barnet föddes 1979, Linda, fick hon vara hem-
ma eftersom hon fick låna en stor svart låda där hon själv 
kunde testa sitt blodsocker.

Irene har klarat sig bra, förutom två gånger då hon 
hamnat i koma. Första gången var när barnen var små och 
hon somnade i soffan. Barnen kunde inte väcka henne och 
ringde pappan. Han larmade och ambulansen var snart på 
plats.

Andra gången hamnade hon i koma under natten. Hen-
nes man märkte det och försökte få i henne honung. Det 
fungerade och hon vaknade med munnen full av honung. 
Då var hon nere i 2,9 men bara en stund senare kom reky-
len som vände först på 39.

Med åren har Irene blivit lite orolig över sin diabetes, 
just med tanke på ögonen som hon laserbehandlat en gång, 
även med hur fötter och hela kroppen mår.

Irene är väldigt noga med vad hon äter så det blir nog 
inga problem.

Ett stort tack till dig Irene, för att jag fick komma och 
skriva ner din historia. 

Siw Fors, Diabetesföreningen Norra Älvsborg

HUR DET VAR FÖRR
Jag har haft förmånen att träffa Irene Johansson, 69 år, 
med diabetes typ 1 och en av våra medlemmar i Norra Älvs-
borgs Diabetesförening.

Vi träffades första gången på ett månadsmöte innan 
pandemin. Jag blev då väldigt berörd av hennes berättelse 
om när hon som 12-åring fick ”sockersjuka” som det hette 
då. Nu har vi träffats igen och jag har fått höra hela hennes 
historia.

Hon klarade att vara i skolan men blev sämre och sämre, 
tröttare och tröttare, drack mycket vatten och kissade stup 
i ett. Till slut kom hon till en privatläkare i Göteborg. Irene 
blev uppmanad att kissa i en plåtpotta inne på mottagning-
en och då hon var klar fick hon ställa pottan på läkarens 
skrivbord. Han uppmanade Irene och hennes mamma, som 
var med, att sticka ner fingrarna och smaka på kisset som 
då hade en söt smak. Då fick hon beskedet att hon hade 
sockersjuka.

Direkt från läkarmottagningen fick hon och mamman 
åka taxi till Sahlgrenska för att läggas in. Mamman fick inte 
följa med in.

Som blyg 12-åring var det inte lätt att vara ensam där och 
Irene grät och var länge ledsen. Hon kom till salen och fick 
sin säng och blev visad var pottan fanns. Kissa i pottan fick 
man göra inne på salen bland de andra sju barnen som låg 
där. Sedan ställdes pottan i ett pottskåp intill sängen. Kläd-
sel på sjukhuset var en kort vit skjorta. Inga trosor.

Dag 2 kom en sköterska in på morgonen med en rostfri 
bricka med spruta, nål och insulin. Hon visade Irene hur 
man satte ihop spruta och nål och hur man fyllde på insu-
linet. Redan första gången fick hon själv ta sprutan i benet. 
Sköterskan bara lämnade över sprutan och pekade var hon 
skulle sticka och sa till henne ”Det här är ditt liv”. Sprutan 
togs en gång per dag. Under vistelsen på sjukhuset fick hon 
lite hjälp med skolarbetet för att inte komma för långt efter.

Irenes mamma fick komma en gång och testa på att 
sticka Irene och det var enda gången hon gjorde det. Irene 
fick klara sig själv. Hon låg kvar på Sahlgrenska i 6 veckor. 

När hon kom hem och började skolan berättade ingen för 
klasskamraterna eller läraren att hon hade diabetes. Bara 
sjuksystern fick veta det.

Den första sprutan var stor och skulle ligga i en behålla-
re med sprit när den inte användes. Efter ca 2 år kom det 
mindre sprutor. För att veta hur hon låg till med sockret 
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UDDEVALLA MED OMNEJD
Den 26 september hade 
vi bjudit in fotterapeut 
Antonio Johansson till 
Kristinedalskyrkan i 
Stenungsund. Det var en 
välbesökt och intressant 
föreläsning om diabetes 
och fötter. Vi serverades 
kaffe och goda smörgåsar. 

Far och son, Lars-Eric 
och Johan Frendberg gav en charmfull och underhållan-
de föreställning med sång, musik och roliga historier. 
Lars-Eric är en underbar historieberättare. Det blev 
många glada skratt och varma applåder.

MARIESTAD MED OMNEJD
Medlemsmötet med Peggy Enqvist som planerades i 
Skövde den 22/9 fick ställas in på grund av sjukdom. Vi 
försöker igen vid ett senare tillfälle.

Vi gör ett nytt försök med en HLR-utbildning 
(Hjärt-LungRäddning) för medlemmarna i norra Skara-
borg. Separat brevutskick kommer. 

Den 27/10 hölls en diabetesdag i Skövde arrangerad av 
det lokala Diabetesrådet. Det är en utbildningsdag för 
professionen där också diabetesföreningarna var inbjud-
na. Många var intresserade av föreningens verksamhet. 

Den 11 november informerade styrelsen om Världs-
diabetesdagen på snabbköpet ICA Oxen i Mariestad. 
Under fyra timmar, mellan kl 9 och 13, visade vi upp 
föreningens verksamhet och gjorde reklam för Diabe-
tesförbundet och Diabetesfonden. Vi uppmärksammade 
även Diabeteskampen för att samla in pengar via Swish. 
En lyckad förmiddag.

Avslutningsvis önskar vi alla våra medlemmar och sup-
porters en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2023.

För styrelsen i Diabetesföreningen i Mariestad m o.
Håkan Fernström

FALKÖPING TIDAHOLM
I september var vår förening var med på Seniormässan 
i Falköping. Vi visade upp gammalt och nytt material så 
besökarna fick se hur hjälpmedlen för diabetiker förbätt-
rats. Dessutom hade vi med en apelsin, en mugg vatten och 
en tunn spruta som besökarna fick använda för att testa 
hur det känns för oss diabetiker att ta sprutor. Ett uppskat-
tat inslag framförallt bland de gymnasieelever som besökte 
oss. Vi bjöd på fröknäcke och sockerfri marmelad.

Årsmötet kommer att hållas i Falköping torsdagen den 
23 februari 2023 kl 18.30. Mer information kommer per 
brev och mail.

Då några i styrelsen är på tur att avgå är valbered-
ningen tacksam för att få in namn på personer som kan 
 tänka sig gå in i styrelsen. Ring  medlemstelefon:  
0723-949 066 för mer information.

KUNGÄLV ALE
Vi fortsätter med torsdagsträffarna i vår, kl 14–16. Vi är 
i våra lokaler på Kvarnkullen 2/2,, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6. Vi 
bjuder på kaffe/saft och du tar med eget tilltugg.

Vi tänkte starta en tisdagsträff för de som inte är dagle-
diga. Vi ses på Kvarnkullen den andra tisdagen i månaden. 
Start den 7 februari kl 18. Vi snackar diabetes med mera.

Vill du vara med i en studiecirkel med fokus på dia-
betes? De som är intresserade är välkomna att höra av 
sig till Göran (gorans@gorans.se, tel 0793-473 420). 
Eller kom till första tisdagsträffen på Kvarnkullen den 7 
februari kl 18. Vi diskuterar upplägget, datum med mera. 
Alla är välkomna.

Du kommer väl på julbordet den 8/12?
Om inte God Jul och Gott Nytt År

NORRA ÄLVSBORG
Föreläsning och årsmöte den 26 februari.
Välkomna till ABF:s lokal på Kronogatan 2 i Vänersborg 
den 26 februari, kl 14. Då kommer vi få lyssna till en 
föreläsning samt genomföra föreningens årsmöte.
Mer information kommer i ett separat utskick i slutet av 
januari samt på vår webbsajt diabetesna.se.

God Jul och Gott Nytt År!
Vi ses 2023 / Styrelsen
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