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Nya MiniMed™ 780G-systemet justerar tillförseln av basalinsulin och 
korrektioner automatiskt, efter dina behov. Det hjälper till att förhindra höga och 
låga värden med mindre insatser från dig.1,2,3,4  Så du kan lägga mer energi på livet 
- och mindre på dina glukosnivåer.

Nu med mobilappar för användare och följare!

Ɨ  Ett BS-värde behövs för att starta SmartGuard™-läget. Om glukosvarningar och CGM-värden inte stämmer överens med symtomen måste du använda en blodsockermätare för 
att ta behandlingsbeslut.

Vänligen läs i användarhandboken om SmartGuard™ tekniken. Viss användarinteraktion krävs. För personer med typ 1 diabetes över 7 år med total daglig dos > 8 enheter insulin. 

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.  Bergenstal, R. M. et al.Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
4.  Data on fi le. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Ahe 14-75 2020; 16 US sites

Vänligen se användarhandboken för detaljerad information om bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och möjliga risker.
För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant. 
UC202102612SV ©2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic och Medtronic loggan är varumärken som tillhör Medtronic.
Alla andra varumärken tillhör ett Medtronicföretag.

Mer information på: medtronic-diabetes.se/minimed-780g-systemet

AUTOMATISERING
SOM FÖRENKLAR 
OCH FÖRBÄTTRAR
DIABETES-
BEHANDLINGEN1,2

Vårt nya, mest sofi stikerade
insulinpumpssystem:
MiniMed™ 780G
Nu utan fi ngerstickƗ
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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 september

ANSVARIG UTGIVARE:  
Leif Sundberg 

REDAKTION:  
Hanna Bohman,  Anna Hoffmeister,   

Felicia Johansson,   Gunbritt Stålberg   
och Göran Svensson. 

OMSLAGSBILD: 
Ulf Ringström på långpromenad

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.

Vart är vi på väg?
Jag vill börja med att tacka årsmötet för det förtroende som under-
tecknadoch den nya styrelsen fått att leda verksamheten i Göteborgs 
Diabetes förening.

Styrelsen består nu av 11 personer. Två personer har slutat och tre 
nya valdes in: Gill, Mats och Tesfaldet. Se mer av nya styrelsen på 
nästa sida. Årsmötet hölls som ett hybridmöte. Hälften var på plats i 
vår möteslokal och hälften var med på länk.

Skönt att vi kan träffas som vanligt igen, men hybridmötena är här 
för att stanna. Det som är bra är att fler har möjlighet att delta. Man 
kanske har långt att resa, kommer hem sent från arbetet, har barn 
att ta hand om eller har svårt att röra sig. 

I förra numret ställde jag TV-fredagsfrågan: ”Vart är vi på väg?” och 
vilken blir nästa grekiska bokstav för en ny variant av Covid-virus. 
Det blev ingen ny (inte än) grekisk bokstav. Det blev ett nytt fruk-
tansvärt krig i Europa. Det är med fasa man tänker på dem med en 
diabetesdiagnos i en krigs- och flyktingsituation. Man inser hur be-
roende vi är av ett fungerande samhälle med tillgång till livsuppehål-
lande läkemedel. Det svänger snabbt. Det var inte så länge sedan alla 
nyhetssändningar handlade om pandemin. Nu är det om det föränd-
rande säkerhetsläget. Är vi medlem i NATO innan nästa nummer av 
Diabetesbladet? Vart tog klimatfrågan vägen?

Vi går trots allt mot ljusare tider. Två säkra vårtecken är att vi gått 
över till sommartid och att gatorna här i stan har blivit sopade.

Vi fortsätter med våra aktiviteter av skilda slag, läs mer i kalendariet. 
Håll också utkik i våra sociala medier, där berättar vi om mer spon-
tana aktiviteter. Hör gärna av dig om förslag på aktiviteter, ämnen 
du vill att vi ska ta upp eller om du har synpunkter och frågor om 
vården.

Även om det känns lite tidigt vill jag redan nu önska dig en skön vår 
och sommar! Nästa nummer av
Diabetesbladet utkommer i
början på september.

leif sundberg
ordförande
göteborgs diabetesförening
leif.sundberg@diabetesgbg.se
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NYA STYRELSEN

Nya styrelsen på plats
Under årsmötet 24 mars fick vi både hälsa nya styrelseledamöter välkomna,  
och avtacka förtroendevalda som tidigare har jobbat med oss.

Mötet hölls både fysiskt på plats på Mellangatan och  
digitalt via storbildsskärm i mötesrummet. Det är ett 
glatt och energifyllt gäng som nu jobbar vidare i fören-
ingen. 

Vill du hjälpa till med kommande aktiviteter för våra 
medlemmar? Alla som vill är välkomna med idéer och 
aktiviteter, både du som har diabetes och dina anhöriga 
och vänner. 

Bakre raden från vänster: Ulf Ringström (sek), Gill Bengtsson, Anna Hoffmeister, Mats Michaneck, Hanna Svensson, 
Leif Sundberg (ordf). Främre raden från vänster: Tesfaldet Semere, Agneta Petersson (kassör), MariAnne R Lymer.
Gunbritt Stålberg och Gunilla Johnson (infällda) sitter också med i styrelsen, men var ej med på plats under årsstämman.

Hör av dig till oss!
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Kommande medlemsaktiviteter
PATIENTERNAS AUTONOMI OCH  
PROFESSIONERNAS AUKTORITET
eller – Vad bestämmer jag och vad  
bestämmer vården?
Vi bjuds på några etiska reflektioner utifrån att leva  
med en kronisk sjukdom.

Föreläsningen hålls av 
Daniel Brattgård,  
senior sjukhuspräst, 
och f d sakkunnig i 
SMER – Statens  
medicinsk-etiska råd.

När: Torsdag den  
12 maj kl 18–19.30

Var: På kansliet,  
Mellangatan 1

Mötet kommer också 
att sändas digitalt för  
den som inte har möjlig-
het att vara på plats.

Anmälan till kansliet 
senast 9 maj.

VISNING AV HÖGSBO PEGMATITBROTT
Guide är Göran Svensson, oorganisk kemist  
och medlem i Göteborgs geologiska förening.

Terrängen kan vara lite ojämn, grova skor 
rekommenderas.

Om du har, ta med liten hammare och skydds- 
glasögon. Det blir också tid för fika så ta med  
egen matsäck. 

När: Lördag 21 maj kl 10–12

Var: Samling Fältspatsgatan 11,  
Högsbo industriområde.

Resa kollektivt: Buss till Synhålsgatan. Gå 500 m

Anmälan till kansliet senast 13 maj.

Max 25 pers, först till kvarn.

DIABETES ÄR INGET ATT SKOJA OM!
När: Måndag 23 maj kl 18.30-20.30.

Var: På kansliet. Mellangatan 1

Välkommen till en föreställning av och med  
komikern Anna-Lena Brundin!

Anna-Lena har själv diabetes typ 2, och hon kom-
mer under en timma dela med sig av sina erfaren-
heter av hur diabetes är en livslång följeslagare 
som påverkas av ålder, mat, nojor, kärlek, motion, 
känslor och sömn.

Evenemanget är ett samarbete mellan Svenska 
Diabetesförbundet och Anna-Lena Brundin.  
Vi kommer att sända en inspelning av hennes 
föreställning i Stockholm den 10 maj.

Efter föreställningen blir det mingel och tilltugg.

Aktiviteten är kostnadsfri, men vi har ett maxantal 
som kan delta, så först till kvarn!

Varmt välkommen!

KALENDER
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FÖLJ MED OSS PÅ ÄVENTYRSGOLF!
När: Lördag 11 juni kl 11.

Var: Olbersgatan, vid Lisebergsbyn på väg  
upp mot Skatås. Här finns fri parkering.  
Närmaste hållplats är Welandergatan 1

Äventyrsbanan drivs och sköts av Gullbergsbro BGK. 
Här finns två banor, äventyrsgolfen plus en europa-
bana. Här finns också möjlighet att ta en lättare bit 
mat eller fika.

Max antal deltagare är 15, så först till kvarn!

Sista anmälningsdag är 9 juni.

@diabetesgbgGöteborgs  
Diabetesförening

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

KALENDER

Folk hör av sig till oss med alla tänkbara frågor.  
Det kan handla om upplevelser av vården, frågor om 
våra fonder eller oro över den egna eller en anhörigs 
hälsa. Även om vi hänvisar frågor av rent medicinsk 
karaktär till vårdprofessionen har jag själv levt med 
diabetes typ 1 i fyrtio år. Det innebär att jag har hunnit 
med både en barndom och skolgång, universitetsstu-
dier och arbetsliv med diabetes. För att inte tala om 
privatliv och kärleksliv…

Vi vill förstås att ni hör av er! För att kunna föra våra 
medlemmars talan i kontakten med beslutsfattare och 
vårdprofession behöver vi veta hur livet ser ut för er som 
lever med eller alldeles i närheten av diabetes. Så tveka 
inte att lyfta luren eller skriva några rader till oss!
hanna bohman

Hej! 
– Det är jag som svarar när du ringer!

Vi har nytt telefonnummer
070-268 96 57 Vi hörs!

alla aktiviteter
i samarbete med
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SE-1571-220119

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. 

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. 

*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

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
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Vad är rundabordssamtal i Västra Götaland?
Rundabordssamtalen är ett samarbete mellan Diabetesföreningen 
Västra Götaland och läkemedelsindustrin som arbetar med dia-
betes och är medlemmar i Lif. Lif är en branschorganisation för de 
forskande läkemedelsföretagen i Sverige, för att stärka den svens-
ka Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, 
tjänstemän och patientföreträdare.

Det började som en paneldebatt där 
professionen och diabetiker kunde 
ställa frågor till politiker, detta var 
före pandemin. När pandemin kom 
diskuterades hur vi skulle gå vidare. 
Vi kom snabbt fram till att använ-
da digitala medier för att fortsätta 
och det blev ett lyckat drag. Nu är 
det inte ”paneldebatt” utan samtal 
mellan politiker och tjänstemän, 
professionen och representanter för 
diabetesföreningarna i regionen.

Syftet med samtalen är att 

belysa både vad som är bra och 
vad som kan göras bättre. Det har 
diskuterats frågor som politiker 
senare har tagit upp i Regionsty-
relsen, Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen för att belysa svårigheter/pro-
blem i vården. Det diskuteras både 
sjukhusvård och primärvård på 
mötena. Där finns även represen-
tanter för RPT-Diabetes (Regionalt 
processteam) så frågorna kommer 
verkligen upp i regionen.

Deltagande politiker kommer från 

samtliga partier i regionen, främst 
de politiker som har något samröre 
med hälso- och sjukvård. Professi-
onen är från sjukhus, primärvård 
och även kommunal hälso- och 
sjukvård. I samtalen finns också 
rehab-personal, diabetessjuksköter-
skor, dietister, diabetesläkare och 
representanter för NDR, Nationella 
diabetesregistret, och samtliga lo-
kalföreningar i regionen är inbjudna 
att delta med representanter.

De huvudsakliga frågorna hittills 
har handlat om ögon och fötter: 
de långa köerna för att komma till 
ögonbottenfotografering, till att få 
utskrivna läkarintyg för körkort, 
problemen med att få fötterna 
riktigt undersökta och att få fotvård 
både inom primärvården och den 
kommunala sjukvården, främst då 
på äldreboenden.

Vid senaste mötet diskuterades 
även utbildning av nydebuterade typ 
2:or via 1177, ett projekt som star-
tar i Jönköping och tack vare dessa 
samtal så har VG-regionen hakat på 
denna studie.

Vi har dessa samtal två gånger per 
år och samtalen börjar alltid med en 
återblick, vad har hänt och inte och 
i så fall varför, går det att skynda på 
eller att göra på annat sätt. Därefter 
tar vi upp ”övriga frågor”, finns det 
andra ämnen som borde diskuteras 
och den listan kommer antagligen 
aldrig att sina.

Det har spridit sig att vi har dessa 
samtal för det hör ofta av sig poli-
tiker som vill delta som vi inte haft 
kontakt med och hittills har inget 
parti uteblivit från samtalen.

Nästa rundabordssamtal är plane-
rat till den 23 november 2022.

diabetesföreningen västra götaland
kent olaisson
ordförande

AKTUELLT I REGIONEN
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AKTIVITETER

Möten med kommande vårdgivare
Att möta unga människor tycker jag alltid är både intressant och 
stimulerande. Så när frågan om medverkan i skolan kom till fören-
ingen anmälde jag mig som frivillig. Det gällde inte vilken skola som 
helst utan om klasser på vård och omsorgsprogrammet på Drott-
ning Blankas gymnasium. De ville veta mer om hur det är att leva 
med diabetes. 

Många funderingar blev det om hur 
detta skulle gå till och jag landade i 
att rena medicinska fakta inte skulle 
stå i fokus. Det är ju heller inte där 
min kompetens ligger även om jag 
numera vet mycket om just diabetes 
eller i varje fall diabetes typ 1 eller 
egentligen är det ju min diabetes 
typ 1 jag faktiskt kan något om. 
De skulle ha prov i de medicinska 
spörsmålen i nära anslutning så det 
har de koll på dessutom tänkte jag. 
Nästa fundering gällde material och 
där kom jag fram till att appen T1D 
var det bästa alternativet. Inga trå-
kiga presentationer som ändå snabbt 
kan bli inaktuella. 

Jag började med att ta upp diabe-
tes typ 1 och typ 2 och att det egent-
ligen är två helt olika sjukdomar 
som kräver olika behandling. Några 
detaljer om skillnader hoppade jag 
alltså över utan tryckte mer på olik-
heterna så att de är uppmärksamma-
de på det vid framtida möten med 
oss. Nu forskas det också mycket 
om typ 2 och vi kan räkna med nya 
behandlingsmetoder där. Det var 
intressant att höra hur mycket de 
ändå visste om hur mycket livsstils-
faktorer kan påverka! Veckan efter 
sista föreläsningen skulle det bli vin-
terlov men sedan väntade praktik. 
De allra flesta skulle vara i någon 
form av äldrevård och det är där de 
flesta kommer att få sina första jobb. 
Utbildningen ger undersköterske- 
examen och en del fortsätter kanske 
att studera till sjuksköterska. I vilket 

fall som helst är det viktigt att inse 
att andelen äldre med typ 1 ökar och 
det kommer att ställa annorlunda 
krav på den äldrevård som levereras. 
Dessutom kommer sannolikt kraven 
på adekvat diabetesvård för typ2 att 
bli annorlunda i och med att forsk-
ningen går framåt. Båda klasserna 
var påkopplade och ställde många 
frågor. Eftersom jag är så gammal 
och har haft min diabetes typ 1 så 
himla länge blev det lite historiska 
perspektiv också. Eleverna fick lägga 
undan sina mobiler men jag hade 
min framme av ”medicinska skäl”. 
Visserligen går sensorvärdet över till 
min klocka men jag tyckte det var en 
kul poäng att göra plus att visa hur 
det går till nuförtiden. Ja sedan dess 

har jag fått en ny pump så numera 
är livet ännu mer annorlunda. Tiden 
bara rann iväg hur fort som helst 
och det verkade som om de tyckte 
det var intressant att höra om hur li-
vet med diabetes typ 1 kan vara. Jag 
bad läraren, Christina Schneider, om 
en kommentar och den får avsluta.

MIN KOMMENTAR TILL BESÖKET
Föreläsningen av diabetesförening-
en inspirerade och bidrog till att 
eleverna fick komma i kontakt med 
sjukdomen diabetes på ett natur-
ligt och levande sätt. Det kan vara 
skrämmande att läsa om sjukdomar 
i böcker. Gunbritt tog rädslan ifrån 
eleverna och informerade om dia-
betes, en livslång sjukdom. Eleverna 
fick insyn i hur det är att växa upp 
och leva med diabetes. Responsen 
från elevernas sida var genomgåen-
de positiv och vi ser framemot att 
fortsätta samarbetet med diabetes-
föreningen.
gunbritt stålberg



Diabetesbladet #2 • 2022 11

AKTIVITETER

Promenad från brunnen till dammen

Föreläsning om diabetes typ 2  
med Margareta Hellgren
den 22 februari hade föreningen 
bjudit in Margareta Hellgren, som är 
forskningsledare vid Skaraborgsin-
stitutet samt docent och specialist 
inom allmänmedicin, för att fö-
reläsa om diabetes typ 2. Det var 
ett tjugotal deltagare och hälften 
deltog på plats och hälften var med 
på länk och det fungerade mycket 

bra. Margareta pratade om: ”Vad är 
diabetes?” Vilka målvärden ska man 
sträva efter och hur kan jag påverka 
dem? Vad kan min läkare och diabe-
tessköterska hjälpa mig med?

Många olika typ 2-perspektiv 
togs upp, bland annat att kost och 
motion är viktigt. Det känner nog 
alla till men en studie visar att det 

är bättre att träna på eftermiddagen 
än på förmiddagen. Margareta lyfte 
också den stora vikten av att ome-
delbart påbörja behandling när man 
har konstaterat högt blodtryck. 

Föreläsningen var mycket upp-
skattad och Margareta lovade att 
komma tillbaka.
leif sundberg

lördagen 26 februari träffades 
åtta personer på Järntorget för att 
promenera och prata om livet i ett 
strålande vårväder. Mitt på torget 
finns Järntorgsbrunnen ”De fem 
världsdelarna” och runt om sitter 
fem kvinnofigurer som represente-
rar världsdelarna. En bit därifrån 
står en byst av skalden Dan Anders-
son och ser ut över torget.

Vi går upp längs Linnégatan och 

stannar till mittemot apoteket och 
beskådar djävulsansiktet bredvid 
apoteket. Tidigare satt det högre 
upp på fasaden och betraktade ett av                  
kung Oscar II:s kärleksnästen. Vi 
fortsätter gatan upp och stannar till 
på Linnéplatsen och tittar på statyn 
av ”Badbarnen”. Doktor Henrik Al-
lard startade 1923 badresor (dagligen 
under sommaren), för fattiga göte-
borgsbarn, från Säröbanans station 

ut till Askimsbadet. Verksamheten 
pågick in på 1950-talet. 

Väl framme vid Stora dammen 
och café Villa Belparc var det dags 
för fika. Under en och en halv timme 
hade vi trevligt ”tjöt”. Det var ”knö-
kat” med folk och utplockat bland 
tilltugget så vi fick hålla tillgodo 
med kaffe och räkmacka.

leif sundberg
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Om tandköttsvävnaden försvagas kan plackbakterier sprida sig till 
resten av kroppen via blodet. Förekomsten av bakterier i kroppen  
triggar immunförsvaret på så sätt att insulin- 
resistensen förstärks. Därmed blir blod- 
sockernivån svårare att kontrollera  
och de diabetesrelaterade  
komplikationerna  
kan förvärras1, 2.

Hur kan tandköttssjukdomar leda till  
bristande glykemisk kontroll?  

GUM® Noga utvalda produkter 
för god munhälsa, även för 

personer med diabetes!

EN GOD 
MUNHÄLSA  
- extra viktigt för  
dig med diabetes
Studier har visat att det finns en tydlig 
ömsesidig koppling mellan diabetes och 
tandköttssjukdomar, i synnerhet den mest 
allvarliga formen, parodontit (tandlossning).

LEV HÄLSOSAMMARE 
MED DIABETES

Finns på APOTEKET

PROUD TO CARE

1 Cheung, S., Hsu, W., King, G., Genco,  
R. Periodontal disease—its impact 
on diabetes and glycemic  
control, 2010. 2 Pihlstrom,  
B., Michalowicz, B., Johnson,  
N. Periodontal diseases.  
Lancet 2005; 3 
66: 1809–20.

SunstarGUM.se GUM Sverige gumsverige

Diabetesbladet annons JAN 2022.indd   1Diabetesbladet annons JAN 2022.indd   1 2022-01-19   13:342022-01-19   13:34



Diabetesbladet #2 • 2022 13

AKTUELLT

Det är det kinesiska familjeföretaget 
Medtrum som ligger bakom den nya 
pumpen och företaget finns i hela 
Europa, Mellanöstern och Asien. 
England var först med att få testa 
den nya Nanopumpen och respon-
sen har varit positiv.  

– Många är överraskade över att 
den är så liten, det har blivit en 
wow-faktor. Användarna gillar också 
att den går att styra med mobilen, 
det är positivt att de slipper handen-
heten, säger Martin Holmberg på 
Medtrum. 

Nanopumpen är kopplad med 
Medtrums egna CGM vilket ger 
användarna automatiska värden 
varannan minut i appen Easypatch 
som finns i mobilen. Det ingår också 
en handenhet till pumpen ifall man 
inte vill använda appen eller om 
man vill variera sig. Både handen-
heten och appen larmar när blod-
sockret är på väg att bli för lågt eller 
högt. Pumpen byts var tredje dag 
och CGM var fjortonde dag. 

– CGM är kalibreringsfri och pum-
pen har upp till 200 enheter med en 
stålkanyl som ger säkrare leverans 
av insulintillförseln under alla tre 
dagar. Det finns även en pumpbas 
som sparas vid varje byte och på det 
sättet återanvänder man tekniken 

och värdena sparas i 90 dagar i ap-
pen, säger Martin Holmberg. 

Pumpen och CGM är också vat-
tentäta och insulintillförseln stop-
pas innan ett lågt blodsockervärde 
och inom en snar framtid kommer 
den även kunna gasa innan ett för 
högt värde. Finesserna som tekni-
ken har hoppas Medtrum ska leda 
till att användarna får bättre värden 
i time in range. Detta har Martin 
Holmberg själv fått uppleva då han 
har diabetes sedan 25 år tillbaka. 

– Jag använder själv pumpen och 
blir inte längre låg på kvällar och 
nätter. Jag har bättre 
värden över lag och 
mina låga värden 
har minskat och 
även rekylerna på 
de höga värdena, 
säger han. 

Under det komman-
de året väntas ännu en 
uppdatering av pumpen 
och då kan användarna förvänta 
sig ett Hybrid Closed Loop-system. 

– Tekniken finns redan inbyggd i 
pumpen och under året kommer vi 
lansera det, men ett datum är ännu 
inte satt, säger Martin Holmberg. 

Nanopumpen finns upphandlad i 
större delarna av landet men ännu 

finns ingen upphandling för Västra 
Götaland. 

– Upphandlingen pågår i Västra 
Götaland och vi har många an-
vändare runtom i hela landet. Där 
pumpen inte finns upphandlad kan 
man få den förskriven på dispens 
om man har ett särskilt behov för 
det som till exempel stopp innan ett 
lågt blodsockervärde, säger Martin 
Holmberg. 
felicia johansson

Nanopumpen 
– En av världens första slangfria och  
vattentäta pumpar med CGM

Under förra året lanserades Medtrums Nanopump som är en av världens 
första slangfria insulinpumpar med integrerad CGM. Pumpen är mindre än 
de andra pumparna som finns ute på marknaden. Med bara ett knapptryck 
bort i din telefon kan du styra pumpen och ge bolus och måltidsinsulin.
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ATT HA DIABETES
Sjukdomspanoramat förändras och 
allt fler lever med en eller flera lång-
variga sjukdomar, som tex diabetes. 
Det är också känt att många perso-
ner med diabetes samtidigt har ett 
högt blodtryck och förhöjda blodfet-
ter. Diabetes är inte en och samma 
sjukdom då den har olika grundor-
saker. Ett gemensamt kännetecken 
är att blodsockret är förhöjt av olika 
anledningar. Orsaken kan vara 
nedsatt insulinproduktion och en 
oförmåga att frisätta insulin vid ett 
förhöjt blodsocker. Det kan också 
vara så att insulinets effektivitet är 
försämrad och det förekommer ock-
så en kombination av dessa orsaker. 
En viktig skillnad mellan typ 1 och 
typ 2 diabetes är att typ 1 diabetes 
alltid behandlas med insulin till 

skillnad från typ 2 diabetes där be-
handling med tabletter är vanligast. 
Oavsett vilken typ av diabetes det 
gäller, ställs höga krav på att hålla 
en god balans på blodsockret.

Utöver eventuella läkemedel är 
egna insatser viktiga när det gäller 
kost och fysisk aktivitet för att hålla 
en god kontroll på blodsockernivå-
erna. Den som har diabetes behöver 
reflektera över sina levnadsvanor 
och vid behov ändra sina kostvanor 
samt öka den fysiska aktiviteten. 
Kostråden är relativt enkla och ut-
går från att mat som är hälsosam, i 
allmänhet också är bra vid diabetes. 
Portionsstorleken är också viktig 
särskilt vid övervikt då energiinta-
get behöver anpassas. Fysisk akti-
vitet rekommenderas då det sänker 
blodsockret och hjälper till att hålla 

en god blodsockerbalans över tid. 
Promenader kan vara ett skonsamt 
sätt att komma i gång med träning, 
men välj det som passar bäst. Minst 
150–300 min per vecka av en puls-
höjande aktivitet rekommenderas av 
Folkhälsomyndigheten (2021) om du 
är över 65 år. Tiden kan fördelas på 
valfritt sätt över veckan, det viktiga 
är att det blir av. Att sluta röka leder 
relativt snabbt till positiva effekter 
för hälsan och är aldrig för sent. 
Råden gäller egentligen alla, inte 
enbart personer med diabetes.

Ofta beskrivs personer med diabe-
tes som ”diabetiker”. Men en person 
kan aldrig vara sin sjukdom, då alla 
är unika personer med det gemen-
samma att de har diabetes. Det är en 
viktig skillnad. Sjukdomen upplevs 
också olika beroende på vem du är 

Lära sig leva
ett gott liv 

– trots diabetes
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att undervisa eller utbilda (i skolan). 
Att lära sig något betyder något 
annat och handlar mer om att den 
som lär sig något inhämtar kunskap 
ofta genom erfarenhet och insikt. 
Det innebär att den som lär sig 
får en förändrad förståelse genom 
reflektion och dialog som involverar 
hela personens sammanhang. Den 
nya förståelsen skapas och du har 
lärt något nytt, ”lärt om”. En egen 
unik förståelse för vad det innebär 
för just dig. 

Om personer med diabetes på 
ett genuint sätt ska 
lära sig leva med sin 
sjukdom, krävs att de 
blir involverade i sin 
lärandeprocess, att 
innehållet för utbild-
ningen knyter an till 
deras livssituation och 
tidigare erfarenheter. 

Detta borde vara självklart men i det 
vårdande sammanhanget, där det 
medicinska perspektivet har företrä-
de, är det fortfarande ett problem. 
Det här kräver en ändring i synen på 
hur vi får kunskap och hur vi lär oss. 
Ett annat förhållningsätt krävs där 
patienter involveras och görs del-
aktiga i hela lärandeprocessen. Där 
utbildning utgår från patienternas 

behov och förståelse och patienten 
ses som en likvärdig partner. Vidare 
krävs att lärandet ses som något 
ständigt pågående och att patienter, 
närstående samt vårdare ges möj-
lighet för reflektion som bidrar till 
fördjupad förståelse som möjliggör 
ett genuint hållbart lärande. 

Stödet för lärandet bör ta sin 
utgångspunkt i patientens liv med 
dess förutsättningar. Ett paradigm-
skifte där vården utgår från perso-
nens upplevelse av sjukdom i sitt 
livssammanhang pågår med stöd av 
personcentrerad vård. I livet med 
sjukdom krävs stöd från andra som 
till exempel diabetessjuksköterska/
läkare för att få vägledning i den nya 
omställningen. För det stora flerta-
let blir det ”nya” relativt snart den 

”gamla vanliga” 
vardagen. Det 
handlar om att 
lära om det nya 
och förstå vad det 
innebär för just 
mig. 

susanne andersson
specialistsjuksköterska,  
inriktning diabetes, universitetslektor
phd, docent i vårdvetenskap, 
forsknings och innovationsledare vid 
fouui-centrum primär och nära vård, 
skaraborg

och hur din sjukdom tar sig uttryck. 
Symtom på för höga eller för låga 
blodsockervärden gör att sjukdomen 
gör sig påmind. Att undvika symtom 
som påverkar upplevd livskvalitet 
här och nu, kan vara ett mål på kort 
sikt. Ett mål på lång sikt kan vara 
att undvika de komplikationer som 
kan komma om blodsockret inte 
ligger välreglerat över tid. Att leva 
med diabetes innebär krav på en hög 
grad av egenvårdsförmåga som lig-
ger till grund för alla dagliga beslut 
som krävs för att hålla blodsockret i 
balans, beslut som din kropp annars 
normalt fattar på egen hand.

ATT LÄRA SIG ATT  
LEVA MED DIABETES
Det är känt genom studier att livet 
med diabetes kan upplevas olika och 
erfarenheterna av att leva med sjuk-
dom kan därför beskrivas på många 
sätt. Det är vanligt med känslor som 
skuld och skam för att ha drabbats 
av en sjukdom som är så direkt 
kopplad till levnadsvanor. Personer 
som drabbats av diabetes, kan till en 
början ”skjuta undan” sjukdomen 
som ett faktum och vägra erkänna 
den. Det finns en stark 
vilja att leva livet så-
som innan sjukdomen 
gjorde entré i livet, att 
leva som alla andra, 
utan alla krav. 

Därför, för att 
leva ett gott liv trots 
sjukdom, krävs en ny 
förståelse av den egna situationen, 
ett lärande. Lärandet har visat sig 
vara en svår process och innebär en 
insikt om att förändras som männ-
iska, en förändring som personen 
inte bett om. Lärande kan ses från 
två dimensioner. Dels att lära ut 
(andra) något, dels att lära sig själv 
något. Lära ut kan ske på många sätt 
men det vi vanligtvis tänker på är 

HÄLSA

”Det är vanligt med 
känslor som skuld och 
skam för att ha drab-

bats av en sjukdom 
som är så direkt kopp-
lad till levnadsvanor”
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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 

medlemsaktiviteter, 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 söndagsunderhållning (TV4, 18.00) 
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 Sverige-
lotten får du istället dina första åtta lotter för endast 
96 kronor (ordinarie pris 200 kr).

Vill du bidra extra, skicka vidare till tio bra kontakter 
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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FRÅGOR TILL KANSLIET

Kan man se sin journal på 1177?
Föreningen blev kontaktad av en 
upprörd medlem som inte kan 
se sin journal på 1177 på sin mot-
tagning på SU. Undertecknad har 
samma erfarenhet.

Ställde frågan till våra sjuk-
vårdspolitiker i Göteborg. Svaret 
blev att i basutbudet för 1177 ingår: 
Av-/omboka, beställa tid, begä-
ra intyg, beställa journalkopia, 
förlänga sjukskrivning och fråga 
sjuksköterskan. 

Svaret på medlemmens fråga:
”Det finns alltså inget krav på att 
man ska kunna ta del av sin jour-
nal på nätet (men man ska kunna 
lämna önskemål om en journal- 

kopia). Om enheten vill ansluta 
till e-tjänsten att läsa sin journal 
på nätet är alltså frivilligt. Man 
kan alltid begära ut sin journal 
och får den då som papperskopior 
(den begäran ska kunna göras via 
1177) annars kan man göra det via 
kontakt med mottagningen.”

Går man in på 1177 kan man 
under rubriken ”Frågor och svar 
om journal via nätet” hitta mycket 
information. En av frågorna är: 
Varför hittar jag ingen eller endast 
delar av min journalinformation? 
Svar: ”Det är inte säkert att du kan 
se informationen direkt efter ditt 
besök. Ibland dröjer det lite vilket 
beror på att journalanteckningen 

först ska skrivas in i journalsys-
temet. Om du efter en tid saknar 
informationen, vänd dig till den 
vårdenhet du har besökt eller haft 
kontakt med.”

Här finns således ingenting om 
att det är frivilligt för vårdenheten 
att ansluta sig till e-tjänsten att 
kunna läsa sin journal!

Ställde också frågan om vilka 
vårdenheter som inte anslutit 
sig till e-tjänsten. Där väntar vi 
fortfarande på svar! Har du egna 
erfarenheter att kunna läsa din 
journal?
leif sundberg

Man måste stå på sig!
Lars-Gunnar Berg hörde av sig till 
oss med en fråga. Han hade köpt 
nya vinterkängor och kontakta-
de Ortopedtekniska avdelningen 
(OTA) på Sahlgrenska i december 
eftersom han behövde nya fotbäd-
dar till kängorna. Tiden han fick 
låg åtta månader fram i tiden, det 
vill säga i juli. Just i juli har han ju 
ingen större användning av vinter-
kängorna, menade Lars-Gunnar. 
Hade vi något tips på hur han 
kunde gå till väga för att få tag i 
fotbäddar tidigare än så?

Det är jättelånga köer till OTA, 
vilket är väl känt. Det kan vara 
svårt att komma fram i telefonen. 
Lars-Gunnar själv hade erfaren-
het av att inte ens komma fram 
till en telefonkö eftersom de hade 
så många samtal på kö att de inte 
kunde släppa in ytterligare ett.

Men så gick det ett par dagar, 
och Lars-Gunnar hörde av sig 
till oss igen. Då berättade han 
att han hade gett sig tusan på att 
göra ytterligare ett försök. Denna 
gång hamnade han åtminstone i 
telefonkön. När det väl blev hans 
tur beskrev han sina stora behov 
av fotbäddar. Och tro det eller ej: 
de hade fått in ett återbud samma 
dag, så Lars-Gunnar kunde kom-
ma intill ett par timmar senare. 
Dessutom hade handläggaren tid 
att göra fotbäddarna omedelbart, 
så Lars-Gunnar kunde gå hem 
samma dag som samtalet och bör-
ja gå in sina nya vinterkängor.

Man kan ha synpunkter på att 
den som kan, hinner och orkar lig-
ga på kan komma före i kön. Men 
att det trots allt ser ut på det viset 
är viktigt att känna till.  

Så ge inte upp om du angeläget 
behöver besöka OTA!

Kommentar från Leif Sundberg: 
Köproblemen på OTA är väl kända, 
har egen erfarenhet.

I februari i år ställde jag frå-
gan till våra sjukvårdspolitiker i 
Göteborg om vad de ska göra åt 
problemen på OTA. När det gäller 
just fotbäddar blev svaret: ”Kö för 
inlägg/sko-patienter ligger just nu 
på 7 månader. OTA håller på att 
prioritera patienter inom samma 
grupp så att de hamnar på olika lis-
tor beroende på hur de prioriteras.” 

Föreningen kommer att fortsätta 
att ligga på om vården av fötter! 

hanna bohman/leif sundberg
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UNG DIABETES ARRANGERAR

Du som inte skräms av kallsupar och sand mellan tårna, du som söker 
efter nya vänner och ett härligt äventyr, du som alltid drömt om att stå  
på brädan och fånga vågorna. Följ med oss på sommarens surfläger!

I år kör vi en favorit i repris! I sommar har du 
som har diabetes och är mellan 15 och 18 år 
möjligheten att följa med Ung Diabetes på ett 
diabetesläger! I år anordnar vi ett surfcamp 
beläget i sommarstaden Varberg där du som 
deltagare får chansen till att testa vågorna på 
Apelviken.

Vi kommer under tre dagar få uppleva havet 
och känna på dess krafter tillsammans genom 
att testa olika surfgrenar, bland annat vågsur-
fing och olika varianter av stand up paddling. 
Förutom aktiviteter i vatten kommer dagarna 
att fyllas med roliga strandaktiviteter. Ta chan-

sen att tillsammans med andra som har  
diabetes utmana er själva och er sjukdom  
genom att följa med oss på årets surfläger! 

INFORMATION
Lägret kommer att starta tidigt fredagen den 
8 juli och kommer att avlsutas vid lunchtid på 
söndagen den 10 juli. Vidare information om 
tider och plats kommer när du har fått en  
bekräftad plats på vårt läger.

Mer information om lägret hittar du under  
Ung Diabetes sidor på diabetes.se

Surfläger!

Som huvudmedlem i Göteborgs Diabetesförening har du möjlighet att söka  
fondpengar för omkostnader för lägervistelsen. Beslut om utbetalningar fattas  

två gånger per år, nästa gånga i juni, så skynda in med din ansökan!

Läs mer på s. 20 eller besök vår hemsida och läs under Barn- och ungdomsfonden.
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TRÄNINGSINSPIRATION

Namn: Ulf Ringström
Ålder: 71 år
Typ av diabetes: Sekundär diabetes  
(läs mer nedan)
Behandling: Insulin genom penna samt kontinuer-
lig blodsockermätning genom Freestyle Libre 2.
Träning/aktivitet: Långpromenader

Vad innebär sekundär diabetes?

Jag visste på förhand när jag skulle få diabetes.  
De hittade nämligen en tumör i bukspottkörteln  
av en ren slump under en undersökning som 
egentligen handlade om något helt annat. Jag 
behövde därför operera bort bukspottkörteln 
(Whipples operation) och miste då all produktion 
av insulin och matsmältningsenzymer. Detta i 
kombination med att tolvfingertarmen och nedre 
delen av magsäcken också togs bort blev resulta-
tet stark påverkan på matsmältningen. Som tur är 
finns medicin även mot det.

Dagen efter operationen orkade jag bara gå runt 
sängen. Efter ett tag orkade jag promenera i sjuk-
huskorridoren, sedan 50 meter och sedan mer 
och mer. Det tog ca 6 månader innan jag kunde  
gå en mil.

Det bästa med min träning: 
Efter att jag har ätit en rejäl frukost går jag ut på 
promenad i minst en timme. Jag gör så för att det 
får mig att må bra, och jag får fin balans på blod-
sockret. Det är också skönt att komma ut och få 
möjlighet att se olika saker. Man får se hur staden 
förändras hela tiden och hur årstiderna har sin 
gång. Det är roligt att kunna iaktta små saker, ex-
empelvis det pyttelilla hus som någon hade ställt 
ut på trottoaren på Andra Långgatan. Plötsligt en 
dag var det bara borta. 

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! 

#diabeteskampen

Det är ju lite kul att använda hälsoappen i mo-
bilen för att se hur långt jag går varje dag. Det 
längsta jag har gått under en dag är två mil. Det 
spelar ingen roll vilket väder det är, jag går ut 
ändå. Någon gång har jag väl stannat hemma, 
men då har jag varit sjuk. Annars så!

Träningsinspiration

– så här gör jag
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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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Hösten 2020 kändes grå och tuff med Covid 19 som en ständig 
skugga bakom oss. Denna ständiga oro och osäkerhet satte 
sina spår på många sätt och vis. Jag hade inte kunnat arbeta 
som vanligt och hemmet hade fått vara kontor i nästan två år. 
Oron visade sig också påmind hälsomässigt. Framförallt som 
typ 1-diabetiker. Det är många parametrar som kan ställa till 
det med blodsockret, stress är något som oftast glöms bort 
som en orsak till höga värden. 

Som så många andra hade hela 
familjen drabbats. Vardagen har 
bestått av distansundervisning och 
familjekarantän om vartannat. Som 
förälder ska man orka och bita ihop 
lite extra. Vardagen måste 
fungera, oavsett pandemi 
så måste maten stå 
på bordet, tvätten 
in i maskinen och 
att vara tillhands 
under barnens läx-
läsning

Därför var det en 
fantastisk nyhet att 
jag fått ta del av Göte-
borgs Diabetesförening 
Rekreations- och hjälpmedels-
fond. Som medlem har alla möjlig-
het att ansöka två gånger per år. 
Något man lätt glömmer men som 
är ett oerhört privilegium. 

Fonden gav mig möjlighet att få 
komma i väg på övernattning och 
spa i Varberg. Att få komma i väg 
från den grå vardagen och ta en 
liten välbehövlig paus för att kunna 
ladda ett ganska tomt batteri. 

Det är en kall och klar januaridag. 
Solens strålar och havets friska vind 
möter mig när jag kommer fram till 
Varbergs kust. Apelviken välkom-
nar mig med sin långa sandstrand. 
Den har klippor i norr och en vacker 
badbrygga i söder. Denna miljö i 

Varberg är det som lockar mig att 
återkomma.

Att få checka ut vardagen hemma 
och välkomna nya vyer, är verkligen 
lyx! Jag hinner knappt ställa in min 

väska på rummet innan jag 
vill stämma möte med 

havet. Det är skönt ute 
samtidigt som vinden 
är bitande. Jag tar 
en lång promenad, 
stannar upp och 
insuper alla detaljer 
som dofter. Doft 

av tång och saltvat-
ten vid sandstranden, 

vågornas skvalp mot ste-
narna men framför allt tidlös-

heten. Att inte tänka på arbete, krav 
och tider. Bara släppa vardagen och 
landa i mig själv. Stängde av telefo-
nen helt för att inte vara ”ständigt” 
uppkopplad och lämna omvärlden 
för en stund. Jag försvinner i tid och 
rum. Inga måsten eller krav. Detta 
är mitt dygn och jag bestämmer 
själv hur den ska se ut. 

Under min vistelse på spa-hotellet 
ägnade jag mig mycket åt spa-bad, 
läsning, långa havspromenader, kall-
bad och goda hälsosamma måltider. 
Äntligen fick jag sitta ner och inte 
vara kock! 

Kallbaden är något som ligger mig 
varmt om hjärtat. Att kallbada är 

någonting alldeles speciellt. Den ru-
sande känslan i kroppen är underbar 
som ett härligt pirr i hela kroppen! 
Jag känner mig som pånyttfödd 
efter ett kallbad. Jag ska försöka 
beskriva känslan: 

Vattnet är som små pilar som 
tränger in i min knottriga hud. Kylan 
får mig att tappa andan. Adrenali-
net rusar genom mina ådror och jag 
känner hur blodkärlen drar ihop sig i 
hela kroppen. Det är här och nu! Allt 
annat försvinner, kvar finns bara 
min kropp – och det kalla vattnet. 
100% närvaro. Kroppen stänger ner 
allt som inte behövs i stunden för 
att kunna hantera kylan. Allt annat 
får vänta. Efteråt känner jag mig 
levande. Kroppen är fulladdad och 
jag kan tänka klart!  

Att bada kallt har visat sig vara bra 
för hälsan men ökar också välbefin-
nandet. Det känns! Man blir piggare, 
får bättre humör, bättre minne och 
cirkulationen sätts igång. Nu är 
inte kallbad något för alla men våga 
prova och rådfråga gärna din läkare 
innan du börjar.

Jag lämnar kurorten för denna 
gång med ny kraft och energi! Boken 
jag hade med blev äntligen utläst, jag 
har kunnat reflektera och också inse 
att stanna upp och göra ingenting, 
är också viktigt. Jag tror att det vik-
tiga är att få komma till en ny miljö 
som inte hindrar till vila och ständig 
uppkoppling.

Jag vill tacka Göteborgs Diabetes- 
förening som ger mig möjligheten  
att ta del av er Rekreations- och  
hjälpmedelsfond. 

med vänliga hälsningar
katarina hesselgren

EN MEDLEM BERÄTTAR

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen

Min rekreationsberättelse
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INFORMATION FRÅN REGIONENS 
ÖVRIGA FÖRENINGAR

KUNGÄLV ALE
Den 24 mars samlades vi för ett årsmöte i lokalen 
Sparven i Ytterby. Vi var 19 stycken som närvarade och 
efter årsmötet avnjöt vi en god medelhavsbuffé, se bild. 
Glädjande nog kunde styrelsen utökas med två yngre 
personer. Nu består den av:

Ordförande: Göran Svensson
Vice ordförande: Yvonne Byberg
Kassör: Lisbeth Björnström
Sekreterare: Olle Björnström
Ledamöter: Karin Andersson och Jonny Mattiasson. 
Ersättare: Helena Specht.

En torsdagsträff återstår, den 5 maj, innan sommarup-
pehållet. De återupptas igen den 1 september. Eftersom 
vi är uppsagda från vår nuvarande lokal vet vi inte var vi 
kommer att vara då. Förhoppningsvis i samma lokal.

Den 22 oktober besöker Kent Olaisson oss och berättar 
intressanta saker från Diabetesvärlden. Han är ordföran-
de i Diabetesföreningen Västra Götaland.

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

UDDEVALLA MED OMNEJD
Torsdagen den 17 mars höll vi vårt årsmöte. Vi tände ett 
ljus och inledde med parentation för våra bortgångna 
medlemmar. Därefter var det sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Eftersom valberedning saknas redogjorde 
vår ordförande för valen. Efter kaffe och smörgåstårta 
underhöll fantastiska ”Lilla bandet” från Färgelanda.

VÄLKOMNA TILL GRILLFEST
Vi bjuder på hamburgare och korv med tillbehör.
Tid och plats: 16 juli kl 14. Nedre Dale 331 i Varekil 
hos Eva Ottosson.
Anmälan till Eva 0706-69 06 72 senast 10 juli.

HÖSTENS PRELIMINÄRA PROGRAM
.  Minigolftävling i Uddevalla.
.  Kick-Off Ung Diabetes. Träff för ungdomar 15–30 år.
.  Föreläsning om medicinsk fotvård i Stenungsund.
.  Diabetesdagen den 14 nov, program ännu inte fast-

ställt.

Ytterligare information 
kommer på hemsidan, 
facebook och annonser i 
Diabetesbladet.

Lilla bandet från  
Färgelanda underhöll 

efter årsmötet. Bilden är 
inte från årsmötet utan 
från Lilla Bandets Face-
booksida, med tillstånd.

NORRA ÄLVSBORG
Sedan årsmötet den 20 mars består styrelsen av:
Peter Sund, ordförande
Anna Sjöstedt, vice ordförande
Kent Olaisson, sekreterare
Björn Ehlin, kassör
Siw Fors, ledamot

Den 25 maj arrangerar vi – i samarbete med Lilla Edet 
Buss – en dagresa till Dalsland där vi besöker Kanalmuseet 
i Håverud, får en guidad stadsvandring i Åmål och besöker 
Not Quite i Fengersfors. Deltagaravgiften är 695 kronor per 
person. Läs mer på vår webbsajt diabetesna.se. Anmälan 
senast den 12 maj till Lilla Edets Buss via 0520-65 75 00.

Vill du skriva i Diabetesbladet?
Vid Diabetesföreningen Västra Götalands årsmöte 
den 9 april beslutades att de skulle fortsätta finan-
siera två sidor i tidningen Diabetesbladet som står 
till övriga Diabetesföreningars förfogande.

Vill du skriva i tidningen är du välkommen att 
höra av dig till Göran Svensson (gorans@gorans.se)
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BORÅS MED OMNEJD
FIKATRÄFF 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.
Onsdagen den 18 maj kl 16–17.30.

PRATA ELLER BARA LYSSNA…
Vill du bolla dina tankar och frågor med någon som är i 
samma situation? Träffen vänder sig till dig som är FÖR-
ÄLDER till barn med diabetes typ 1.
Tisdagen den 31 maj kl 18–20.
Samling – Entrén Träffpunkt Simonsland  
(Viskastrandsgatan 5)

Anmälan sker till:
Jens Hall 0703-51 74 72 eller på jens.hall74@gmail.com
Välkomna!

MARIESTAD MED OMNEJD
Diabetesföreningen i Mariestad med omnejd höll sitt 
årsmöte fredagen den 25 mars på Restaurang Hollända-
ren i Mariestad. Måhända att dagen eller en viss reser-
vation för covid spelade roll men 9 personer var med 
på mötet som avlöpte utan större besvär. Efter mötet 
stärkte vi oss med en välkomponerad landgång med 
kaffe och trevliga samtal. Styrelsen ser efter genomförda 
val ut så här: 

Jonny Bohb – ordförande 
Hannele Peltola – vice ordförande
Håkan Fernström – kassör
Margaretha Bohb – sekreterare
Ingrid Gustavsson – ledamot
Emil Bohb – ersättare
Gun-Britt Alenljung – ersättare

För Diabetesföreningen i Mariestad med omnejd
håkan fernström

FALKÖPING TIDAHOLM
I slutet av februari hade Diabetesföreningen Falköping 
– Tidaholm med omnejd årsmöte i Bibliotekshuset, Tida-
holm. Ordförande Heléne Källermark Svensson hälsade 
alla hjärtligt välkomna.

Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för de 
avlidna och det lästes ett par vackra dikter.

Efter parentationen öppnade ordföranden årsmötet. 
Dagordningen lästes upp och godkändes. Styrelsens 
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och revi-
sionsberättelse lästes upp och godkändes. Årsmötet gav 
därefter styrelsen ansvarsfrihet

Ny styrelse valdes. Valen blev som följer:
Stefan Mathsson och Britta Willbo omvaldes på två år. Då 
Lennart Skoog valt att lämna styrelsen blev det ett nyval 
där Marie Post valdes på två år. Kvarstår ett år gör ordfö-
rande Heléne K Svensson, Gunilla Jonermark, Sandra An-
dersson och Kerstin Johansson. Nyvald som suppleant på 
ett år blev Kjell-Åke Paulsson. Valberedningen kommer 
att bestå av Mona-Lill Wendel och Per Wahlström, båda 
omval på ett år. Revisorerna Gösta Johansson och Ingvar 
Jonermark omvaldes på två år och som revisorssuppleant 
på ett år omvaldes Lena Pettersson.

Ordförande Heléne K Svensson tackade Lennart Skoog 
för sitt engagemang i styrelsen innan hon avslutade 
mötet.

Per Wahlström höll sedan ett uppskattat kåseri om 
Tidaholms historia. Det bjöds på kaffe och semla. Ett 
lotteri anordnades också under kvällen. 

Våren avslutas den 5 juni 
vid Pankasjön kl 14.30.  
Mer information hittar 
ni på den inbjudan ni fick 
i mars.

Kåsören Per Wahlström 
berättar om Tidaholms 

historia i Bibliotekshuset  
i Tidaholm.
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MER TID I MÅLOMRÅDET  
BÄTTRE GLUKOSKONTROLL

DIGITALT

DU 
KAN  
GÖRA DET

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Lär dig förstå med hjälp av FreeStyle Libre-systemet hur 
dina dagliga aktiviteter påverkar ditt glukos. 
Prata med din sjukvårdspersonal om hur du kan öka tid i målområdet med FreeStyle Libre-systemet.

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient. 
*Med MEDICIN menas diabetesspecifika mediciner. 1. HbA1c är ditt genomsnittliga glukosvärde över de senaste 2-3 månaderna. 
© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-47096 v2.0 10/21 
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Några tips:
• Minska intaget av  

snabba kolhydrater

• Kontrollera ditt 
glukosvärde regelbundet, 
det hjälper dig att förstå 
hur din kropp reagerar i 
olika situationer

• Upprepa det som 
fungerar för dig

www.FreeStyle.Abbott

NÄR TIDEN I 
MÅLOMRÅDET ÖKAR, 
SJUNKER DITT HBA1C2

Tid i mål-
området 

HbA1c
*

GÖTEBORGS DIABETESFÖRENING
MELLANGATAN 1
413 01 GÖTEBORG


