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Animas® VibeTM  
insulinpump med CGM*

Rubin Medical AB • Krossverksgatan 5M • Box 300 44 • 200 61 LIMHAMN
Tel 040-15 54 80 • Fax 040-15 58 25 • www.rubinmedical.se

*CGM – kontinuerlig glukosmätning. **Med Dexcom G4™-sensorn.

Animas® VibeTM har precis som vår Animas® 2020 
en mängd smarta funktioner, modern färgdisplay 
och utgör ett vattentätt system. Skillnaden är att 
nu kan du följa din glukosnivå i pumpens display**. 
Alla smarta funktioner är framtagna för att göra 
din vardag enklare, färgen bestämmer du själv.

Smart, avancerad och  
ändå så enkel  
– en ökad trygghet för dig

PUMPSUPPOR
T

   

D
Y

GNET RUNT

044-33 02 20



O
r

D
fö

r
A

n
D

En
 h

A
r

 O
r

D
ET

In
n

Eh
å

ll
 

k
A

n
S

lI
ET

3Diabetes Bladet Nr 1 2012

Öppettider:  Måndag - torsdag 8.30 - 16.00,
 lunch 12.00 - 13.00, 
 fredag 8.30 - 12.00. 

adress:  Bomgatan 7, 412 64 Göteborg* 

telefon: 031-711 69 54 

telefax:  031-13 19 67 

e-post:  diabetes.gbg@comhem.se 

Postgiro:  48 722-3

bankgiro: 5452-3873

Hemsida:  www.diabetesgbg.se

Nästa nummer av Diabetesbladet utkommer 
den 10 maj 2012.

ansvarig utgivare: Britt-Inger Wentzel

redaktionskommitté: Britt-Inger Wentzel, Caj 

Lundberg, Marianne Claesson, Monica Ullbrandt

annonsansvarig: Nils Burholm

utformning & tryck: Litorapid Media AB

omslagsbild: Monica Ullbrandt

Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word 
och skicka med e-post eller diskett. Var vänlig skicka ditt mate-
rial senast den 10 april 2012. Vi förbehåller oss rätten att redige-
ra inkomna texter enligt journalistiska principer. Redaktionen 
ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs Diabetesfören-
ing tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/
tjänster på betald annonsplats
* Till Bomgatan kommer du bl.a med spårvagn 2 eller 4, hållplats 
Almedal, två hållplatser efter Korsvägen mot Mölndal. Se karta 34 
B7 i telefonkatalogen.

Det är ofta en stor omställning i en familj när 
ett barn får diagnosen typ 1-diabetes. Även 

om det har hänt otroligt mycket sedan den för-
sta insulininjektionen gavs till en 14-årig pojke 
1922 så innebär det förändringar. Det är många 
rutiner som får läggas om och det blir mycket 
att tänka på för att det skall fungera så bra som 
möjligt i hemmet, på fritiden och på dagis och i 
skolan. Ofta finns inte den kunskap som behövs 
i barnomsorgen och man får som förälder infor-
mera, informera och informera igen. 

När min dotter fick diabetes som 4-åring var 
mitt sätt att hantera det att gå med i diabetesför-
eningen. Där fick jag kontakt med andra föräld-
rar till barn med diabetes och jag fick information 
och möjlighet att lyssna på föredrag av kunniga 
personer inom vården. Några av de föräldrar jag 
träffade då, för 15 år sedan, har jag fortfarande 
kontakt med och vi delar fortfarande erfarenhe-
ter och händelser trots att våra barn nu är över 20 
år och klarar sig bra själva.

Det är inte enbart det drabbade barnet som på-
verkas även syskonens roll i familjen förändras. 
Hur hanterar ett syskon att all uppmärksamhet 
riktas mot den som har fått diabetes och hur upp-
levs det? Det är också en del av arbetet, i familjer 
med barn med diabetes, att kunna ge syskonen 
sin rättmätiga plats i familjen.

Därtill kommer dialogen med försäkringskas-
san angående vårdbidraget. Ofta ifrågasätts be-
hovet av vårdbidrag och den insats man gör som 
förälder.

Både som förälder, som syskon och som barn 
med diabetes får man möta ett antal frågor som 
tyder på okunskap eller kanske rädsla för sjukdo-
men. Ingen vuxen vill väl ställas inför det faktum 
att ett barn har fått en livslång sjukdom. En sjuk-
dom som idag inte går att bota. Kommentaren 
”Det växer väl bort” har nog de flesta fått höra. 
Ibland irriterande men också förståeligt.

En teknisk utveckling som gör livet något enk-
lare för cirka 9 000 personer med typ 1-diabetes 
är att kunna använda insulinpump i stället för 
spruta. Nu är det risk att denna utveckling hålls 
tillbaka om TLV (Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket) beslutar att pumparna inte skall 
ingå i högkostnadsskyddet.

Vi skall försöka hantera flera av dessa frågor i 
tidningen under 2012 då typ 1-diabetes är temat 
för tidningen.

Ni som har typ 1-diabetes eller är förälder, sys-
kon, mor- eller farförälder, lärare eller på annat 
sätt möter personer med typ 1- diabetes, har idé-
er om ämnen som känns viktiga eller vill beskriva 
hur det är hör av er till kansliet.

Britt-Inger

3 Ordförande har ordet

4 Kalendarium

6 Kallelse till Årsmöte

7 Teater 2012

8-9 Typ 1-diabetes

10-11 BUS

13 Egenvårdsvecka 2012

14 Träff för gravida med diabetes

15 Ung Diabetes

17 Bra länkar m.m.

18 Recept

19 Vad händer i trädgården på ön?
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Om inte annat anges skall anmälan göras till kans-
liet senast en vecka innan på telefon: 031 711 69 54 
eller på e-post: diabetes.gbg@comhem.se

Alla medlemmar är välkomna på våra aktiviteter 
Oavsett om du har haft diabetes länge eller fått det 
nyss om du har kommit upp i åldern eller är yngre. 
Kom till de aktiviteter du tycker passar just dig.
Om det är någon aktivitet du saknar som du tror 
skulle intressera fler så hör av dig till kansliet så kan 
vi knyta kontakter med andra medlemmar.

Mars
13 mars klockan 12.00 träffas vi på kans-
liet på Bomgatan 7 och tillverkar något till 
påsken eller, om man vill, ett kollage som 

kan vara hela året. Material och diverse 
tillbehör finns men ta gärna med något som 

du själv tycker om. 
Kostnad: 100 kr. Handledare Monica Ullbrandt.  
Anmälan senast den 8 mars till Monica Ullbrandt  
på 0520-66 18 44
  
14 mars Återträff Conversation 
Map Har du deltagit i någon av 
våra kurser i Conversation Map 
är du välkommen. Vi träffas 
på kansliet på Bomgatan 7 kl 
16-20 för att byta erfarenheter och tankar om 
den kurs vi har genomfört och om vi kan gå vidare. 
Vi bjuder på fika.

20 mars klockan 19.00 Göteborgs Stadsteaters 
stora scen ”I Sista Minuten” av Carin Mannheimer.
Pris: 190 kronor. Bokning/betalning senast den 20 
februari. Se mer information på sidan 5

22 mars klockan 16.00–18.00 Studiebesök på 
Astra-Zeneca. Vi träffar Håkan Wennbo som arbetar 
på Astra-Zeneca och är mycket kunnig inom diabetes. 
Han kan ger oss en beskrivning på hur ett läkemedel 
kan tas fram, varför det tar så lång tid att få fram 
det, varför nya läkemedel är så dyra med mera. Vi 
får också en guidad tur på företaget. Om 
någon behöver skjuts hör av er så träffas 
vi på kansliet på Bomgatan 7. Antalet 
platser är begränsat. OBS! Anmälan 
senast den 7 mars

29 mars klockan 16.00 Bowling 
Barn och ungdomar i Valhalla 
sporthall.
Anmälan till kansliet senast den 9 
mars

kAlEnDArIum

 

 

 

 

 

April
4 april klockan 18.00–20.15 Conversation Map
Lär dig om din diabetes.
Träff 1: Att leva med diabetes

13 april klockan 18.00 Göteborgs Stadsteaters 
stora scen.
”Bibeln” av Niklas Rådström.
Föreställningen bygger på Gamla och Nya Testamen-
tet och är drygt fyra timmar lång. 
Pris: 190 kronor. 
Bokning/betalning senast den 10 mars. 

18 april klockan 18.00–20.15 Conversation Map
Lär dig om din diabetes
Träff 2: Hur diabetes fungerar

25 april klockan 13 äter vi lunch tillsammans på 
Sjömagasinet. Kostnad för dagens rätt är 175 kr 
plus dricka. Vi träffas utanför restaurangen.
 

Maj
2 maj klockan 18.00–20.15 
Conversation Map
Lär dig om din diabetes
Träff 3: Hälsosamma vanor och att hålla sig aktiv.

16 maj klockan 18.00–20.15 Conversation Map
Lär dig om din diabetes.
Träff 4: Att starta insulinbehandling

Juni
I början av juni åker vi ut till 
en strand i kustbandet för att 
”vrakfynda”. Detta material 
skall vi senare i höst använda för 
att tillverka en ”vrakvedstavla”. Vi kommer då även 
att tillverka små sjöbodar och sjöfåglar att dekorera 
tavlorna med.
Ev. bensinkostnad delas.
Handledare: Monica Ullbrandt. Tel: 0520-66 18 44

Årsmöte 
25 mars klockan 14.00–17.30 göteborgs 

diabetesförenings årsmöte, dalheimers 

Hus, slottsskogsgatan 12. Lokal: Kungen. 

se kallelse och förslag på dagordning på 

sidan 6.
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I vår har vi bokat biljetter både 
till Carin Mannheimers kriti-
kerrosade, tänkvärda och roliga 
pjäs ”I Sista Minuten” och till 
storsatsningen ”Bibeln”. Bibeln 
har sin urpremiär på Göteborgs 
Stadsteater och ska bli spännan-
de att få se. 

”I Sista Minuten” 
av Carin Mannheimer. 
Tisdagen den 20 mars på Gö-
teborgs Stadsteaters stora scen. 
Pris: 190 kronor. 
Bokning/betalning senast den 
20 februari. 

”Bibeln” av Niklas Rådström.
Fredagen den 13 april på Gö-
teborgs Stadsteaters stor scen. 
Föreställningen bygger på 
Gamla och Nya Testamentet 
och är cirka fyra timmar lång. 
Pris: 190 kronor. 
Bokning/betalning senast den 
10 mars. 

Bokar gör du per telefon 031-711 69 54  
(Diabetesföreningens kansli) 
Betalning till bankgiro: 5452-3873.
Vi skickar ut biljetterna per post i god tid.

dags igen för en ny omgång  Conversation Map

Fo
to

 A
or

ta

VÅrens 
TEATERERBJUDANDEN

För femte gången startar vi 
upp den omtyckta kursen Con-
versation Map. Kursen för dig 
som vill veta mer om diabe-
tes. Vi träffas och delar med 
oss om våra erfarenheter 
och diskuterar utifrån kartor 
och kort. Ställer frågor och 
får svar. Ni som ännu inte 
har deltagit och är nyfiken 
anmäl er till kansliet. Vi har 

fyra kurstillfällen med start onsdagen den 4 
april. Därefter träffas vi varannan vecka den 18 
april, 2 maj och 16 maj. 
Tiden är 18.00–20.15
Ledare: Marianne Claesson

Fo
to
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or

ta

Bli medlem i Göteborgs 

Diabetesförening

som medlem får du

•  Göteborgs Diabetesförenings tidning Diabetesbladet  

4 gånger per år

•  Svenska Diabetesförbundets tidning Diabetes 6 gånger 

per år

du får möjlighet att

•  Träffa andra med diabetes och utbyta erfarenheter

•  Lyssna på intressanta föredrag

•  Delta i föreningens aktiviteter såsom resor, naturpro-

menader, vinprovning, studiebesök och mycket mera

Kontakta föreningens kansli

telefon: 031 711 69 54

e-post: diabetes.gbg@comhem.se

adress: bomgatan 7, 412 64 göteborg

Till minne av Sol-Britt Wettergren
Vår nära vän och mångåriga medarbetare Sol-Britt 
Wettergren har lämnat oss efter en tids sjukdom.

Sol-Britt gick i pension våren 2010 efter många 
år som kanslist på föreningen. Hon var mycket 
omtyckt för sitt vänliga och kunniga bemötande. 
Vid sidan om arbetet var hon aktiv på flera olika 
sätt bland annat gick hon målarkurser under flera 
år och Sol-Britt och sambon Bosse Johansson reste 
gärna tillsammans. Hon såg fram emot sin pension 
då hon skulle få mer tid för detta men tyvärr blev 
det bara två år.

Sol-Britt gick bort den 14 januari. Hon arbetade 
på föreningens kansli mellan 1994 och 2010 då hon 
gick i pension.
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Göteborgs Diabetesförening 
kallar till Årsmöte

Datum: 25 mars 2012
Tid: Klockan 14.00 börjar årsmötet

Plats: dalheimers Hus - Lokal: Kungen

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande på två år

12. Val av 3 (tre) ordinarie styrelseledamöter på två år

13. Val av 3 (tre) ersättare på ett år

14. Val av valberedning på ett år

15. Val av 1 (en) revisor på två år

16. Val av 2 (två) revisorsersättare på ett år

17. Verksamhetsplan för 2012

18. Medlemsavgift för 2013

19. Kostnadsersättning till styrelsen för 2012

20. Budget för 2012

21. Behandling av motioner

22. Övriga frågor

23. Mötet avslutas

Vi är tacksamma om du anmäler dig till kansliet senast den 16 mars på telefon: 031 711 69 54  
eller e-post: diabetes.gbg@comhem.se.
Motioner till mötet skall vara inne senast den 27 februari.



som ni kan läsa på annan plats i tidningen så dog sol-britt Wettergren den 
14 januari. så sent som den 27 oktober var sol-britt ihop med vänner från 

diabetesföreningen på teaterföreställningen ”Påklädaren”. Här tillsammans 
med eva sönnerberg, agneta Petersson och sambon bosse Johansson. 

Det är kul att gå på teater

göteborgs diabetesförenings ordförande britt-inger 
Wentzel med man Kjell Larsson var imponerade av 

föreställningen ”Påklädaren” med sven Wollter och 
tomas von brömssen på göteborgs stadsteater. 

Förutom att se teater på bra platser gavs möjlighet att mingla under 
pausen och träffa gamla bekanta. trevligt tyckte Lillemor Zacharoff, Caj 

Lundberg, Vivianne sundborg och inga-Lill stensjö. 

Det tycker uppenbarligen Göteborgs 
Diabetesförenings medlemmar.
Vi började lite försiktigt våren 2010 
med att erbjuda biljetter till pjäsen 
”Familjen”. Allt gick åt. Sen var det 
Carin Mannheimers ”Sista Dansen”. 
Trots att den gått på Stadsteatern i 
åratal räckte inte våra biljetter till 
för alla som ville följa med. 
Till ”Profeten i Västra Götaland” 
bokade vi 50 biljetter. Det skulle väl 
räcka tyckte vi. Det gjorde det inte. 
Men ett par dagar innan vi skulle se 
pjäsen med Peter Apelgren ställdes 
föreställningen in. Huvudrollsinne-
havaren Peter hade drabbats av en 
kronisk sjukdom som vi i Diabetes-
föreningen är väl förtrogna med.   
Hösten 2011 stod pjäsen ”Påkläda-
ren” på Stadsteaterns repertoar och 
vi hade bokat biljetter på de första 
raderna. Huvudrollsinnehavare: 
Sven Wollter och Tomas von Bröms-
sen. Klart att inte våra teaterintres-
serade medlemmar missade en 
sådan godbit. Det var verkligen en 
upplevelse att få se två av landets 
bästa skådespelare tillsammans på 
scenen.
På begäran har vi också då och då 
skaffat biljetter till några lunchtea-
terföreställningar. Dessa brukar vi 
oftast gå ut med till våra medlem-
mar på föreningens hemsida:  
www.diabetesgbg.se.   
 I vår har vi bokat biljetter både till 
Carin Mannheimers kritikerrosade, 
tänkvärda och roliga pjäs ”I Sista 
Minuten” och till storsatsningen 
”Bibeln”. Bibeln har sin urpremiär 
på Göteborgs Stadsteater och ska 
bli spännande att få se.  Närmare 
uppgifter i kalendariet. 
Ni får köpa biljetterna för rabat-
terat pris - 190 kronor.  Eftersom 
teatern måste ha besked om ifall vi 
vill ha alla biljetter vi bokat cirka en 
månad innan föreställningarna så 
behöver vi era bokningar i god tid.  
Bokar gör ni per tel 031-711 69 54 
(Diabetesföreningens kansli) 
Betalning till bankgiro: 5452-3873 
n
TexT och bild: chrisTine Öberg
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detta brev skrev oliver 
till sin frökens 3-åriga 
kusin som precis har 
fått diabetes.

Hur det skens att ha diabetes 
Diabetes är inte så farligt och man 
behöver inte vara stressad och ma-
ten är inte så jobbig. godis så kan 
man ta 150 gram och det är helt 
lagom och en flaska med kolsyra ta 
bara den som det står zero Eller 
Light. När jag var liten så jik det 
bra med min diabetersen och det 
fans alltid nån som kunde ta hand 
om mej och det är faktiskt bra. och 
man kan bada och spela fotboll 
med pumpen och man kan låsa den 
på ett set. och jag har varit med 
i diabetesläger och det är faktiskt 
roligt och vi får ha disko och så här 
ser min pump ut
Oliver Eriksson, 8år,  
som bor i Nödinge

Josef var 4 år när han 
fick diabetes
En eftermiddag var vi på väg till 
Frölunda torg, till min mammas vä-
ninna. Det var lång väg från Berg-
sjön till Frölunda och jag mådde 
illa. Jag somnade i spårvagnen och 
när mamma väckte mig spydde jag 
på golvet i spårvagnen.

Mamma trodde att jag var 
hungrig så vi köpte MC Donalds 
på torget, men jag kunde inte äta 
så mycket. Hos mammas väninna 
satt mamma jättelänge och talade 
i telefonen och jag förstod att hon 
pratade med en doktor.

Vi stannade inte så länge utan vi 
åkte snart hem igen.

Nästa dag gick vi till doktorn som 
sa att vi måste åka till sjukhuset 
men jag började gråta och ropade 
att jag vill inte men så blev det.

Sköterskan berättade att vi måste 
stanna på sjukhuset och få sprutor. 
Jag blev jätterädd och hade svårt för 
att förstå vad som hände.

Jag fick ta flera sprutor den första 
dagen och när jag såg sköterskan i 
dörröppningen stod jag på alla fyra 
i sängen och skrek till henne att: gå 
härifrån , du får inte komma in hit, 
jag vill inte ha dig här. Jag minns att 
jag blev jätterädd och det kändes job-
bigt. Med tiden förstod jag att detta 
med sprutor inte skulle försvinna 
utan dom skulle jag få ta alltid.

Efter två dagar på sjukhuset 
skulle mammas väninna hälsa på 
mig för att jag blivit sjuk och vi fick 
lov att gå ner i kafeterian. Mamma 
hade ett äpple med sig som vi 
delade i bitar. I kafeterian fanns det 

Typ 1 - DIABETES
Hur är det att ha diabetes? Hur är det att ha ett syskon med diabetes?  
Vi börjar vår serie med brev från barn och ungdomar där de berättar om 
hur det är att ha diabetes. I varje nummer kommer Håkan att berätta om 
sin tid med diabetes som började för 50 år sedan. I detta nummer berättar 
han hur det var att som barn få diagnosen diabetes typ 1 och ligga på 
sjukhus i början av 60-talet. 
Vill du berätta om hur du upplever att leva med diabetes eller hur det är att 
ha en syster eller bror som har diabetes. Skriv gärna ner det och skicka till 
diabetes.gbg@comhem.se eller Bomgatan 7, 412 64 Göteborg.

Under detta år har vi typ 1-diabetes som tema

Text: Håkan Forsell
Foto: Caj Lundberg

två små barn och de fick smaka på 
mina äpplebitar.

Nästa dag fick vi permission och 
fick åka hem till oss i några timmar. 
Första timmen som vi var hemma 
blev jag jättesjuk i feber och kräk-
tes. Mamma fick ringa efter taxi 
så att vi kom tillbaka så fort som 
möjligt till sjukhuset. Där blev vi 
isolerade och fick stanna på rummet 
i fyra dagar innan jag blev frisk.

Vi stannade några dagar till 
innan vi fick åka hem och det kän-
des skönt.
Josef är nu 13 år

Håkan
Från ”sockersjuk” till 
frisk diabetiker under 
50 år.
Hur ser framtiden ut för en 8 
årig skolpojk i Göteborg 1961?

Något vet man och det är det 
faktum att det sker snabbt föränd-
ringar, snabbare än du anar. Visst 
var jag lite extra törstig och visst 
fick jag springa och kissa oftare 
och oftare den försommaren vid 
midsommartid.

Var ju en duktig pojk i skolan 
men inget vidare i idrott. Min 
kropp var för stor d.v.s. jag var en 
”tjockis”. Men den rondören för-
svann snabbt den sommaren.

När jag sov över hos mormor och 
morfar hände det som fick mina 
föräldrar att ta tag i problemet. 
Jag drack kopiösa mängder vätska, 
kissade ofta ofta. Nu tog jag mina 
fuktiga pyjamasbyxor (av kiss) lade 
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Text: Håkan Forsell
Foto: Caj Lundberg

dem över ett värmeelement med 
glödande spiraler och byxorna 
brann upp. Hann precis slänga ut 
dem i trädgården där det regnade.

Läkarbesök med urinprov 
någonstans i Linne staden. Pojken 
har sockersjuka det känner jag på 
lukten av aceton (tror jag han sa) 
samt den söta smaken av 
socker i urinen?? Han skall 
läggas in på barnsjukhuset 
i Annedal. Men kan han få 
vänta till efter midsommar? 
Nej……..

Vi tog vägen via Amerika-
kajen där min pappa arbe-
tade och han tog sin moped 
upp till barnsjukhuset. Han 
köpte serietidning och non-
stop & choklad på vägen.....
till mig.

Inskrivning på avd.6 hos 
en sjuksköterska med brosch och 
stärkta kläder. Lika stärka som 
de lakan var som höll mig fast i 
sängen de första 3-4 dagarna. På 
den tiden skulle man vara helt 
stilla de första dagarna. Kanske 
verkar märkligt. Men så var det.

Nu började utbildningen för de 

inlagda sjuka barnen med socker. 
Det innebar att vi knappt åt 

något över huvud taget. 1 x vit 
smörgås med ost varje morgon. En 
pytteliten portion med mat ofta 
med vitkål samt 1 x smörgås vid 
sängdags. Ibland kom nattronden 
och den läkaren smög ibland till 

oss en extra smörgås utan sköter-
skornas vetskap. Undrar vad han 
heter?

Mamma fick lära sig ta spruta 
på apelsiner. Det visade sig sedan 
att ingen annan än jag själv har 
någonsin gett mig en insulinspruta 
under dessa 50 år.

Vid denna tiden fanns det en 
chokladbit för oss samt en dricka 
”CORIL”.

Tror att föräldrarna mådde dåligt 
under den tiden. Min mamma tap-
pade vikt vilket jag senare sett på 
kort. Men båda tog rejäla grepp för 
att hjälpa mig när jag efter ca 16 da-

gar fick komma hem.
Dock med återbesök 

varannan dag den första 
tiden. Prover lämnades 
varje vecka (det togs 
bara urinprover på den 
tiden) som min pappa 
”moppade” in före sitt 
arbete på morgonen. 
Dessutom såg föräld-
rarna till att vi/jag blev 
medlemmar i Diabe-
tesföreningen redan när 
jag låg på barnsjukhuset 

och har så varit sedan dess.
Såg fram emot att komma ut från 

sjukhuset och hem till landet men 
hur skulle jag lägga fram för mina 
sommarkompisar och klasskamrater 
att jag hade fått diabetes. n

Spännande fortsättning  
i nästa nummer
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Den 4e december gick årets 
julfest för föreningens barn-
diabetesfamiljer av stapeln. I 
år hade vi via en förälder fått 
nys på en lokal inne i Vasas-
tan som var riktigt julvacker! 
Tomten hittade även dit och 
trollkarlen likaså. Vi var långt 
över 100 personer och ändå 
fanns det tyvärr inte plats för 
alla som ville komma. Helgen 
efter erbjöds de som inte fått 
plats en möjlighet till julpys-
sel i föreningens lokaler med 
vår duktiga pysselmormor 
Monica Ullbrandt. Hon hade 
med sig alla möjliga roliga till-
behör, endast fantasin satte 
gränser! 
Text: Pernilla Hjelmar

JulfesT med tomte, 
julklappar, mat och 
allt annat som hör til l

Den 12/12 hade vi för andra året i rad en träff i 
föreningens lokaler på Bomgatan 7, där det till-
verkades julpynt. Allt från julgranskarameller, 
påsar, tomtar och hjärtan till minitomtesäckar 
till de egentillverkade tomtarna. Både barnen 
och föräldrarna deltog med liv och lust i arbetet. 
Man målade, limmade och valde bland allt 
från trä, filt, papper, sisal till ”guld och silver”-
material. 
Hanna Öberg som också var dagens fotograf 
var med även förra året och pysslade och kom 
nu tillbaka med målet satt mot nytt trevligt 
egentillverkat julpynt. Det var sammanlagt 12 
deltagare och så var det jag Monica som kom 
med allt material förutom den röda färgen till 
våra tomtar som en annan Monica fixade fram.
När vi hade fått i oss lite medhavd mat och 
slutfört våra arbeten så packade alla ihop för att 
kanske ses nästa år igen.
Det är alltid lika trevligt att få vara med i en 
grupp av entusiastiska deltagare, tack alla barn 
och alla föräldrar som jobbade på så bra.
Text: Monica ullbrandt
foto: Hanna Öberg

JulPynTande på kansliet
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För att fira Världsdiabetesdagen 14/11-11 hyrde Diabe-
tesföreningen, Barn och Ungdom, Frölunda Kulturhus 
simhall för barn med diabetes och deras familjer. Dagen 
firades den 13/11-11. Vi kunde ta emot som mest 40 
personer som badade och deltagarlistan fylldes på snabbt. 
Tyvärr så var den stora rutschkanan under reparation men 
alla hade riktigt roligt med badleksaker som fanns i bas-
sängen. Musik under badtiden fanns det också.
Det blev också tid för en fikapaus och vi var många för-
äldrar som fick kolla blodsocker och få barnen att äta och 
dricka vad man nu hade med sig.
Tråkigt att tiden försvinner så fort men plöts-
ligt hade tiden närmat sig stängningsdags 
och det var tid att gå.
Tack alla ni som kom för en trevlig eftermid-
dag. Många hade önskemål om att göra detta 
nästa år igen. Varför inte göra denna dag till 
tradition? Varje gång Världsdiabetesdagen 
faller in, fira den på Frölunda Badhus?
Text: someya Martinsson

VärldsdiabeTesdagen 
i simhallen i frölunda Kulturhus

Så här löser du Sudoku:
I rutmönstret skall siffrorna 1-9 skrivas in.
Varje rad, kolumn och rutmönster med 3x3 rutor 
får endast bestå av varje siffra en gång.
Lösningen kommer att finnas på diabetesfören-
ingens hemsida från och med den 1 mars 2012.

 

3   1     9 
  8  3 9    
  5    6 2  
 3  7  5   2 
 7      6  
6   4  3  8  
 1 6    4   
   5 8  1   
4        7 
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7 av 10 i världen väljer Paradigm insulinpump från Medtronic

Lev mer, oroa dig mindre
2006 introducerade Medtronic världens första insulinpump med 
kontinuerlig glukosmätning. Sedan dess har vi fortsatt att leda 
utvecklingen. Förra året introducerades en pump som första gången 
kan agera på egen hand. Pumpen kan stänga av tillförseln av insulin 
för att hjälpa användaren minska tiden i hypoglykemi. Denna 
funktion kräver användning av MiniLink sändare och glukossensor*

Tänk mindre på din diabetes. 
Låt en insulinpump hjälpa dig.
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Paradigm Veo är den enda insulinpump 
i världen som aktivt kan minska 
allvarlighetsgraden vid låga glukosvärden.1,2

Till skillnad från alla andra pumpar använder 
Paradigm Veo data från en sensor för att 
upptäcka när dina glukosnivåer är farligt låga. 
Den svarar då med att stoppa tillförseln av 
insulin i upp till två timmar, vilket ger dig det 
lugn du behöver för att leva livet fullt ut.1,2

MiniMed Paradigm® Veo™ System  
Lev mer, oroa dig mindre
www.medtronic-diabetes.se

1.  “Prevention of Hypoglycemia by Using Low Glucose Suspend Function in Sensor-Augmented Pump Therapy” DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 13, Number 11, 2011
2.  “Usage and Effectiveness of the Low Glucose Suspend Feature of the Medtronic Paradigm Veo Insulin Pump” Journal of Diabetes Science and Technology Volume 5, Issue 5, September 2011

MiniMed Paradigm® Veo™ System 
*MiniLink sändare och Sof-sensorer ingår i subventioneringssystemet och kan förskrivas- för patienter 
med två eller fler svåra hypo-glykemier/år som kräver hjälp av annan person, - för patienter med 
kvarstående HbAlc på minst 9%, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller- för barn som tar minst 
10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade. Subventionen gäller i kombination med 
Paradigm insulinpump. För övriga patientgrupper beställs MiniLink och sensorer direkt av Medtronic.



Göteborgs Diabetesförening hälsar återigen alla 
som är medlemmar i en diabetesförening i Västra 
Götaland hjärtligt välkomna att delta i 2012 års 
Egenvårdsvecka., denna gång på Tjörn.

Vecka 34, 20 – 24 augusti, träffas vi på Billström-
ska Folkhögskolan som är belägen mitt på Tjörn.
I år kommer veckan att se ut ungefär så här:
Vi startar på måndag med Medicinsk Yoga kopplat 
till några av de följdsjukdomar som kan vara för-
knippade med diabetes. Samma dag har vi grupp-
arbete där vi lär känna varandra lite bättre.
På tisdag får vi en heldag med Diabetes- och di-
striktssköterskan Thor Ullnäs. Thor var med oss 
på vår första egenvårdsvecka ute på Grötö och har 
varit en efterlängtad repris sedan dess. Nu har vi 
glädjen att få ha honom med oss igen. 
Onsdagen kommer att gå i konstnärs och hantver-
kets tecken. Jan Fredriksson som är lärare på sko-
lan kommer under veckan både lära oss om akva-
rellmålning och vardagspsykologi. Vi planerar att 
göra en utflykt till något ställe som vi tillsammans 
bestämmer på måndag under grupparbetet. Då tar 
vi picknickkorgen med oss och ger oss av.
På kvällarna blir det musikunderhållning och på 
torsdag kväll fixar vi den traditionella grillaftonen. 
Då består underhållningen av vår gemenskap och 
det brukar bli alldeles perfekt.
Förutom ovannämnda aktiviteter så är samvaron 
med människor i samma situation viktig. Att få 
byta erfarenheter med varandra betyder mycket.
Så vi hälsar dig hjärtligt välkommen och först till 
kvarn… som man brukar säga.
Vi har inte höjt priser under de år som gått. Det är 
fortfarande en kostnad av 1900 kr.
I detta ingår: eget rum, mat och alla föreläsningar.
Resan fram och tillbaka får du bekosta men det 
finns en chans till samåkning.
Vill du veta mer om skolan så gå in på  
www.billstromska.fhsk.se. 

Dags att anmäla sig till 

egenvårdveckan 2012

Anmälan och anmälningsavgift skall vara Göte-
borgs Diabetesförening tillhanda senast den 30 
april och slutbetalningen skall vara på föreningens 
konto 4 87 22-3 senast den 30 juni. Märk inbe-
talningen med ditt namn och 7440. Anmälan är 
bindande.

Anmälningsavgift    600 kr senast 30 april 2012
Slutbetalning 1 300 kr senast 30 juni 2012
Summa 1 900 kr

Vill du veta mera så tar du kontakt med mig  
Monica Ullbrandt
Mail: monica.ullbrandt@tele2.se
Tel: 0520-66 18 44
Ansvarig ledare för veckan

Anmäl dig till vårt kansli, där finns Nils Burholm
Mail: diabetes.gbg@comhem.se
Tel: 031-711 69 54

Jag ser fram emot att få träffa dig ute på Tjörn i 
sommar.
Hälsningar Monica
Foto: Caj Lundberg
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Träff för 
gravida med 
diabetes
under hösten arrangerades en träff för 
gravida med diabetes. de 8 som kom, ville 
gärna träffas igen för att följa/stödja var-
andras graviditeter samt den omtumlande 
tiden efter förlossning. Här är en bild från 
en träff där minst en av de på bilden hun-
nit nedkomma med en liten guldklimp.

TexT: Pernilla Hjelmar

Medeon Science Park  Per Albin Hanssons väg 41, hus D  SE-214 32 Malmö.    

Tel 040–32 12 70  Fax 040–32 12 71      www.menarinidiagnostics.se

Vill du prova GlucoMen LX PLUS blodsocker- och keton-
mätningssystem? Fråga din diabetessköterska, eller ring 
040-32 12 70, eller maila info@menarinidiagnostics.se

Fråga din diabetessköterska 
efter vår nya färgglada mätare

Insulinbrist och ketoner i blodet kan ge ett 
akut tillstånd av ketonförgiftning för en 
diabetiker typ 1.  Att mäta både blodsocker 
och ketoner ger en extra trygghet för dig.

GlucoMen LX Plus fi nns i åtta olika färgglada 
skal, som gör den väldigt personlig.

som mäter både blodsocker och ketoner!

Mäter både 

blodsocker 

och ketoner!

Vill du prova GlucoMen LX PLUS blodsocker- och keton-
mätningssystem? Fråga din diabetessköterska, eller ring 
040-32 12 70, eller maila info@menarinidiagnostics.se
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ungDIABETES

Nu är vi hemma efter 
10 dagar på IDF ś 
(Internationella 
Diabetes Federationen) 
världskongress, som 
för oss började med 
en ledarutbildning 
för unga aktiva inom 
diabetes. 
På ledarutbildningen deltog 78 delta-
gare från hela världen och att lyssna 
på allas erfarenheter var otroligt 
inspirerande och fascinerande. En 
reflektion vi tar med oss hem är att 
möjligheten till diabeteshjälpmedel 
är väldigt olika beroende på vart man 
kommer ifrån. Vi mötte människor 
som fick betala stora summor för 
blodsockerstickor och insulin och som 
mätte sitt blodsocker varannan vecka 
för att spara pengar. Här förstod vi 
verkligen värdet av Livets Gång som 
Ung Diabetes arrangerade i septem-
ber 2011 där vi samlar in pengar till 
Life for a child. Life for a child är ett 
projekt inom IDF som strävar efter att 
alla med diabetes under 18 år ska få 
tillgång till insulin och diabeteshjälp-
medel. Just nu hjälper de 7000 barn 
världen runt med att få insulin. Att 
insulin och blodsockerstickor tillhanda-
hålls för personer med diabetes borde 
vara en självklarhet tycker vi, oavsett 
vart du bor.  
Under ledarutbildning fick vi lyssna 
på många fantastiska entreprenö-
rer som verkligen håller sig till vårt 
motto, ”It´s up to you don´t limit your 
self”. Vi träffade bland annat John 
Sjölund som tröttnade på att glömma 
om han tagit sitt insulin eller inte. 
Så han samlade ihop ett arbetsteam 

och uppfann Insupen, helt enkelt en 
klocka på insulinpennan så att du lätt 
kan kontrollera om du tog insulinet 
eller inte. En annan inspiratör och 
entreprenör var Phil Southerland som 
skapade cykellaget ”Team type 1” 
som är ett lag där alla har diabetes 
typ 1. De cyklade tvärs över USA för 
att inspirera andra att ta hand om sin 
diabetes och också bevisa att man 
kan, det behövs bara planering. De 
fick många klappar på axeln för deras 
välgörenhetsprojekt. Det var ingen 
som riktigt trodde att de skulle klara 
av att genomföra loppet, men Team 
type 1 var där för att vinna precis som 
alla andra! 
Vi tog också tillvara på chansen att 
gå runt och titta bland utställare på 
kongressen. Det var bland annat 
jätteintressant att träffa Maldivernas 
diabetesförbund som arrangerat den 
stora blåa cirkeln runt en ö på Världs-
diabetesdagen. Ett annat inspirerande 
tält var ”Insulin for life”, ett projekt 
som samlar in insulin som sedan ges 
till människor som annars inte skulle 
ha varken råd eller möjlighet att få 
insulin. Denna organisation räddar, 
precis som Life for a child, dagligen 
människor som annars skulle dött på 
grund av brist på insulin.  
För att lyfta fram åsikter och tankar 
från unga med diabetes runt om i 
världen etablerades det under veckan 
en ungdomsstyrelse till IDF. Denna 
styrelse består ordföranden Alex Sil-
verstein från London, vice ordförande 
Keegan Hall från Sydafrika och vice 
ordförande Sana Ajmal från Pakistan. 
Ordföranden kommer att sitta med på 
IDFs styrelsemöten och göra allt han 
kan för att unga med diabetes ska 
få en stark röst. Visionen för denna 
styrelse är att; Förbättra livskvaliteten 

för unga människor som påverkas av 
diabetes. Alla tre är extremt enga-
gerade i dessa frågor och vi är helt 
övertygade om att de kommer att 
göra ett riktigt bra jobb. 
Sammanfattningsvis var det en myck-
et inspirerande vecka och vi fick upp 
ögonen hur diabetessituationen ser 
ut i de olika länderna och vi är många 
erfarenheter rikare. Det är lätt att 
glömma bort hur privilegierade vi är 
som bor i ett land där vi får hjälpme-
del gratis, där det inte finns lagar som 
säger att vi inte får gå i skolan eller 
jobba på grund av att vi har diabetes 
och där vi slipper se vår granne dö för 
att hennes familj inte hade tillräckligt 
med pengar för att köpa insulin. Det 
är lätt att ta allt detta för givet men 
veckan som vi spenderade i Dubai 
kommer garanterat innebära att vi 
aldrig kommer att göra det.

För att ge våra 
medlemmar möjligheten 
att bli så inspirerade 
som vi blivit så 
kommer vi att ha ett 
internationellt tema 
på hemsidan i januari. 
Så gå in på www.
ungdiabetes.se och bli 
inspirerad, chockad 
och imponerad av vad 
vanliga människor kan 
åstadkomma. 
 
Hälsningar

Jenny Pettersson, Ordförande Ung 
Diabetes råd och Linda Barknertz, 
Vice Ordförande Ung Diabetes råd

 Unga ledare inom 

 diabetes 

 samlades i Dubai      
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85% tycker att det är lättare att testa blodsockret med Accu-Chek Mobile 
så ofta som de har blivit rekommenderade av sin sköterska, jämfört med en 
traditionell blodsockermätare*

• 50 tester i en kassett 
• Liten blodmängd - 0.3 μL
• Ingen kodning 
• Upplyst display
• Integrerad och löstagbar blodprovstagare, bevisad minst smärtsam;                                                       
  6 lansetter i varje lansettrumma   6 lansetter i varje lansettrumma 

50 tester på ett band.  Det är bara att testa testa testa
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50 
tester

Accu-Chek® Mobile*

Testremsefri blodsockermätning

*Kontrollera att Accu-Chek Mobile fi nns tillgänglig i ditt landsting. 
För mer information kontakta din sköterska eller Accu-Chek  
Kundsupport: Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se.
www.accu-chek.se

*Erfarenhetsundersökning utförd av Roche Diagnostics,
Diabetes Care, Halland 2009. 
. 

Accu-Chek Mobile fi nns tillgänglig i ditt landsting. 
För mer information kontakta din sköterska eller Accu-Chek  
Kundsupport: Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se.
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Nu kan du mäta blodsockret på Apoteket
För Apotekets kunder finns det nu möjlighet att 
kontrollera blodsockret på Apoteket. Kerstin Bris-
mar som är diabetesläkare och professor vid Karo-
linask institutet säger till tidningen Apoteket att 
det kan finnas så många som 300  000 personer 
som har oupptäckt typ 2-diabetes eller ett första-
dium till det. Ju tidigare man upptäcker ett förhöjt 
värde desto bättre.
På 100 Apotek runt om i Sverige kan man boka 
tid för att göra en blodsockerkontroll eller en häl-
sokontroll till en kostnad av 195 respektive 450 kr. 
Källa: Tidningen Apoteket nummer 6 2011

Intressanta länkar
www.fass.se
Fass är ett uppslagsverk för alla läkemedel som är 
godkända i Sverige. Tidigare fanns fass enbart som 
bokutgåva nu finns den också på nätet. Hemsida 
ger alla uppgifter man behöver om ett läkemedel. 
Bara genom att skriva in namnet på läkemedlet 
får man uppgifter om den finns i olika styrka, den 
verksamma substansen, om läkemedlen ingår i läke-
medelsförsäkringen, vilket företag det är som säljer 
läkemedlet, hur läkemedlen ser ut och mycket mer. 
Man kan också maila in frågor om sitt läkemedel.

På Fass.se finns det tre avdelningar. En för allmän-
heten, en för förskrivare och en om djurläkemedel. 

www.lif.se
LIF är en branschorganisation för forskande läke-
medelsföretag. På hemsidan finns förutom uppgif-
ter om vad LIF är och varför organisationen finns 
till samt en hel del bra information. Är man intres-
serad av statistik och siffror kan man få sitt behov 
tillgodosett här. Här kan man få reda på allt som 
har med läkemedel att göra, hur många läkare det 
finns, hur många apotek det finns med mera, med 
mera. 

www.lakemedelsforsakringen.se
Om man anser att man blivit skadad av ett läkeme-
del kan man använda sig av läkemedelsförsäkring-
en för att ansöka om ersättning. På läkemedelsför-
säkringens hemsida står det när man kan anmäla 
en skada och hur man går tillväga. Där finns också 
två ordlistor, en med medicinska termer och en 
med juridiska termer, som förklarar de faktatermer 
som kan vara krångliga att förstå.

Har du någon länk du brukar gå in på som kan vara 
bra och intressant. Kontakta kansliet så kan vi ta 
med det i tidningen.
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Göteborgs Diabetesförening för bidrag från medlemmar i föreningen 
genom arv och gåvor. 

Medlen i föreningens fonder används till forskning, arbete inom vården med och för 
personer med diabetes, för rekreation och för barn och ungdomar. Nu är det dags att 
söka pengar ur Barn- och ungdomsfonden samt Rekreation och hjälpmedelsfonden.

Barn- och ungdomsfonden
Fondens medel skall användas för anslag till verksamheten eller som bidrag 
till vårdbehövande barn och ungdomar som har diabetes och är medlem i 
Göteborgs Diabetesförening sedan minst ett år.
Medel ur fonden kan sökas till och med det är man fyller 25 år. Ansökan skall 
skickas till Göteborgs Diabetesförening senast den 15 april. Styrelsen tar beslut 
under maj månad.

Rekreations- och hjälpmedelsfonden
Bidrag lämnas för vila. Rekreation samt hjälpmedel för diabetiker som är medlemmar 
i Göteborgs Diabetesförening.
Ansökan skall skickas till Göteborgs Diabetesförening senast den 15 april. Styrelsen tar 
beslut under maj månad.

Blanketter finns på vår hemsida eller kan fås från Göteborgs Diabetesförenings kansli, 
Bomgatan 7, 412 64 Göteborg, tel: 031-711 69 54, e-post: diabetes.gbg@comhem.se. 
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Dags att söka pengar ur föreningens fonder
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medelhavssallad
4 portioner

3 stora röda paprikor

4 tomater

1 liter grönsaksbuljong

3 1/2 dl okokta eller 2 burkar 
färdigkokta röda linser

150 g färsk spenat

3 schalottenlökar

3 vitlöksklyftor

3 msk olivolja

½ liten zucchini

150 g färska eller frysta  
sockerärtor

2 dl oliver

1 dl finhackad bladpersilja

örtsalt

Gör så här:

Dela alla paprikor i två delar, lägg dem med skalsidan 
uppåt i en ugnsfast form. Värm ugnen till 250 grader 
och grilla tills de är svarta i skalet (ca 10 minuter). Lägg 
dem på en fuktig handduk tills de svalnat, dra sedan av 
skalet.

Lägg tomaterna i kokande vatten någon minut till skalet släpper, ta 
upp dem och låt svalna, skär sedan i klyftor.

Koka upp grönsaksbuljong och koka linserna i högst 4 minuter. Häll 
av buljongen.

Skölj spenaten. Hacka schalottenlök och vitlök. Fräs lök, vitlök och 
spenat i hälften av oljan tills vattnet kokat bort ur spenatbladen och 
löken är mjuk.

Strimla zucchini och stek mjuk i resterande olja.

Ge sockerärtorna ett snabbt uppkok i lite lättsaltat vatten. Häll av 
vattnet och låt dem svalna.

Strimla paprikorna och blanda ihop alla ingredienserna. Toppa 
salladen med persilja och oliver. Smaksätt med örtsalt.

Det kan vara gott med en bit grov limpa till salladen.

grov skånelimpa 2 limpor

Gör så här:

Mät upp rågkrosset i en bunke. Koka upp ½ liter vatten och häll det 
över krosset. Låt stå i 10 minuter.

Smält margarinet, tillsätt 2 ½ dl vatten, låt vätskan bli fingervarm  
(37 grader).

Lös upp jästen i lite av degvätskan. Blanda i resten av vätskan och rör 
ned i rågkrossen. Tillsätt sirap och salt poch rör om.

Tillsätt övriga ingredienser och arbeta degen mycket kraftigt.  
Låt jäsa till dubbel storlek i cirka 1 timme.

Arbeta degen ordentligt efter jäsningen. Är degen för lös och klistrig 
kan man jobba in ytterligare 1 dl vetemjöl.

Dela degen i två delar och lägg dem i smorda formar som rymmer 1 
½ liter.

Låt degen jäsa 60 minuter. Sätt ugnen på 200 grader. Grädda på första 
falsen nedifrån i ca 60 minuter. Låt bröden svalna inlindade i duk.

5 dl krossad råg

½ liter vatten

25 g margarin

2 ½ dl vatten

100 g jäst

2 msk mörk sirap

2 tsk salt

1 dl havregryn

1 dl havrekli

2 dl solrosfrö

4 dl vetemjöl

2 dl rågsikt

Nu ser vi fram mot våren och satsar på en 
matig och god sallad. Salladen passar till 
både kött och fisk. 

Recepten har vi denna gång tagit från Bra mat vid typ 1 diabetes. Utgiven av Gothia Förlag.
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Brittsommaren kom av sig 
med bara några soldagar och hös-
ten tog vid med vackra färger på 
buskar och träd. 

November var ovanligt mild 
med dis och dimma. Solen har 
försökt att visa sig igenom mol-
nen men resultatet blev mycket 
svagt. 

Jag har avslutat arbetet på de 
flesta ställen i trädgården, jag har 
delat perenner och omplanterat 
diverse växter. 

Planterat lökar i korgar och 
när de har blommat färdigt så 
flyttar jag dessa lite avskilt för 
att nästa höst ge dem en mera 
framträdande plats igen. Man 
får inte glömma att gödsla efter 
blomningen. 

Nu är det snart första advent 
och indiankrassen blommar 
ännu, alltså har vi inte haft frost 
här ännu, vi har ju nytta av det 

uppvärmda havet som omger ön. 
Så har vi ridit ut stormen ´Be-

rit´ och några till och det har gått 
över förväntan bra, inga skador i 
trädgården. 

Till första advent smyckade vi 
trädgården med ljusslingor här 
och där. Det känns bra i vinter-
mörkret. 

Det går fort i berättarvärlden 
nyss skrev jag att det ”snart var 
första advent”. Nu har det redan 
varit fjärde advent så julen är 
snubblande nära. Mina amma-
ryllisar har blommat länge både 
tidigt och sent. Julrosorna blom-
mar jättefint i rabatten. 

Ingen snö och ingen frost har 
vi fått här i skärgården, så buskar 
och träd har svällande knoppar 
och väntar bara på att dagarna 
skall bli längre så att ”Kalle Klo-
rofyll” kan få komma ut med det 
gröna bladet. Även lökväxterna 

är på väg upp. 
Så avslutas året och ljuset 

återvänder sakta men säkert. 
Nästa gång jag berättar om min 
trädgård så har det säkert hänt 
en del. 

Vi har skaffat oss en liten 
hjälpreda i trädgården. Jag skall 
berätta mera om honom i kom-
mande nummer, han heter Hugo 
Boss och är helt underbar.  n
Kram från Birgitta H
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D Hösten övergår till vinter 
och ett nytt år är här

Julros

Julpynt

gräsplym solrosfrönindiankrasse i november

Första advent



Tog jag mitt insulin? När? Hur mycket?
Nya NovoPen Echo® ger svaret

Utvecklad med tanke  
på barnens behov:

 Finjusterad dosinställning med    
 halva enheter

 Enkel minnesfunktion

  Designad för barn – två färger  
och ett urval av snygga klisterdekorer
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