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Accu-Chek® Aviva Nano
Liten och smidig

Naturlig storlek

I kitet till mätaren ingår den smidiga blodprovstagaren Accu-Chek Fastclix

• ladda och stick med 1 klick

• lansettrumma med 6 lansetter

www.accu-chek.se

Accu-Chek Kundsupport: 
tel: 020-41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
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Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och 
skicka med e-post. Var vänlig skicka in ditt material senast den 16 april 
2013. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt jour-
nalistiska principer. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. 
Göteborgs Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad 
gäller produkter/tjänster på betald annonsplats

Från och med 15 januari har vi en ny adress, se ovan!
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Ja nu har vi kommit en bit in på det nya året. 
Föreningen har flyttat till nya lokaler, det 
kommer nu att bli enklare för alla som vill 
göra ett besök på föreningens kansli, många 
av stadens kommunikationer stannar i när-
heten på Olof Palmes Plats.

Under året kommer vi att fortsätta med att 
hålla kontroll på hur köerna inom ögon, pri-
märscreeningen ser ut. Vi ställde frågan till 
verksamhetschefen inom ögonsjukvården Maj-
vor Martinsson i höstas och då svarar hon att 
det i höstas stod 1365 personer i kö och nu har 
det, enligt Eva Linder som ansvara för köerna, 
kommit ner till 750 köande. Nästan en halv-
ering så det går åt rätt håll.

Så har vi SU Sahlgrenska där det är anställ-
nings stopp och saknas i dagsläget både Diabeto-
log, Diabetesfotvårdare och diabetessköterskor.

Att dra in på så viktiga poster inom diabe-
tesvården kommer troligen inte att medföra att 
Västra Götaland inom en snar framtid kommer 
att kunna lämna sin bottennotering vad det 
gäller vissa senkomplikationer och de enorma 
kostnader och lidande som detta för med sig.

Vem ansvarar för att man vill spara pengar i 
fel ände?

I början av en behandling är kostnaderna 
ganska små men om det tillstöter komplikatio-
ner så eskalerar beloppen.  

Och att det på Sveriges största sjukhus inte 
finns en diabetessjuksköterska på Diabetesav-
delningen är väl inte försvarbart.

Ja kära medlemmar det är tillsammans som vi 
är starka och detta med att kämpa för männis-
kor med diagnosen diabetes det har vi nu gjort 
i snart 70 år och det kommer förbundet/fören-
ingen att fortsätta med.

Lägg på minnet att det år 2013 är 70 år sen 
Diabetesförbundet bildades, detta kommer att 
uppmärksammas över hela landet det lovar jag. 

Tills vi hörs igen, ha det så gott!
Monica, ordförande

Accu-Chek® Aviva Nano
Liten och smidig

Naturlig storlek

I kitet till mätaren ingår den smidiga blodprovstagaren Accu-Chek Fastclix

• ladda och stick med 1 klick

• lansettrumma med 6 lansetter

www.accu-chek.se

Accu-Chek Kundsupport: 
tel: 020-41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
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kAlEnDArIum Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet 
på telefon: 031-711 69 54 eller på mail: goteborg@diabetes.se 
ny adress fr.o.m. 15 januari goteborg@diabetes.se

Vårens fikaträffar
VI fortsätter våra fikaträffar under 
våren. Träffarna kommer att ha 
olika teman såsom kolhydraträk-
ning, träning och tankar om hur 
det är att ha diabetes. 
Vi träffas följande datum: 18 
februari, 18 mars, 22 april och 
20 maj kl 18–19.30  på Le Pain 
Français på Engelbrektsgatan 32,  
Anmäl dig till Agneta Toresson 
tel: 0702-44 12 91 eller 
Anna Larsson 0708-57 99 77.

PÅSK-PYNT
Den 28 februari är du välkommen 
till Torskog för att tillverka ditt 
eget påskpynt. Buss eller samåk-
ning rekommenderas. Den dagen 
har jag öppet hus, kom när det 
passar dig mellan kl 11.00-18.00. 
Anmälan senast den 21 februari 
till Monica på telefon 0520-66 18 44

förälDrAr Och BArn
Träff i vår nya lokal 
på Mellangatan 1 vid 
Järntorget!
13 mars kl. 18.00. Mellangatan 1 
vid Järntorget
De som är intresserade vänder sig 
som vanligt till Nils på vårt nya 
kansli och anmäler sig på telefon 
031-711 69 54 
Barn och ungdomsansvarig, 
Someya, kommer att vara där och 
ta emot er. Vi bjuder på en macka 
och något att dricka.

Göteborgs Diabetes-
förening kallar till 
årsmöte
Datum: 24 mars 2013 klockan 
11.00 Plats: Södra Allégatan 1 B, 
Lokal på bottenplan.
Anmälan: till föreningens kansli 
senast den 15 mars på telefon 
031-711 69 54 
eller e-post goteborg@diabetes.se
Se dagordningen på sid 6.

Visning av det nya 
kansliet
24 mars efter årsmötet förflyttar 
vi oss en trappa upp i huset där vi 
kommer att bjuda på fika och visar 
upp föreningens nya kansli. 

Teaterbesök Våren 
2013
25 april klockan 19.00 på Stads-
teaterns stora scen 
Det intelligenta homots guide till 
socialism och kapitalism med en 
nyckel till skriften 
Så lyder den tungvrickande titeln 
på pjäsen som Diabetesförening-
ens medlemmar kan boka   
biljetter till för 190 kronor styck.  
Vi behöver ha era bokningar/be-
talningar senast den 1 mars.  
Bokar biljetter gör ni hos Nils 
Burholm på Diabetesföreningens 
kansli, telefon 031/711 69 54.  
Bankgironumret är 5452-3873. 
Märk talongen med ditt namn och 
teater.   
 

HAVET
Följ med oss den 15 maj då vi 
reser ut till havet
Anmäl dig senast den 8 maj till
Monica tel: 0520-66 18 44 

BÅGSKYTTE  
under våren. 
Hej alla medlemmar. 
Vi tänker ha en bågskyttekväll i 
Tuve sista veckan i Maj. 
Det blir även lite grillning om 
vädret så tillåter. 
Allt sker till självkostnadspris. 
Vänligen anmäl er till Nils på  
Kansliet 031-711 69 54 
 
Bowling i vår?
Vem har lust att 
bowla? Föräldrar och 
barn som har lust att 
träffas och leka en 
stund tillsammans 
med andra familjer, tjöta lite och 
ha kul. 7-14 år. Hoppas att vi blir 
många så att vi kan delas in i lag 
allt eftersom. 

Var någonstans och vad det kom-
mer att kosta vet vi inte i nuläget. 
Håll utkik i nästa tidning så har 
vi kanske fått en del svar på de 
frågorna. Tanken är den 22 april. 
Lägg gärna förslag på vilken tid 
som passar. Gärna efter 17-tiden 
eftersom många jobbar.
I nuläget får de som är intres-
serade anmäla sig till Someya, 
someya.martinsson@vgregion.se
Med vänlig hälsning Someya 
Martinsson. Barn och Ungdomsan-
svarig

kOmmAnDE AkTIvITETEr
SVAMPUTFLYKT
Till hösten kommer vi att gå ut 
i skog och mark igen för att leta 
efter de underbara svampar som 
då tittar upp ur jorden
Håll koll efter mer information om 
tid och plats i tidningen och på 
hemsidan.

RESA
Har du/ni lust att resa med till 
Danska Västerhavet?
Vi bor i dubbelrum eller enkelrum, 
vi lagar gemensamt vår mat.
Vi får tillgång till bad- och lekland-
skap, sportanläggning med bord-
tennis-motions rum, äventyrsbana i 
skogen, strandpromenad m.m.
Pris från 1500:- per person
Övernattning: 4 nätter. Välj mellan 
juni eller september
Restaurang och butik finns inom 
anläggningen
Vill du anmäla ditt intresse eller 
bara fråga om något ring då till
Monica på tel: 0520-66 18 44

Monica Ullbrandt 
Färjehagen 139 i Torskog 
463 93 Västerlanda 
Tel:0520-661844 el. 070-575 38 67 
mail: monica.ullbrandt@tele2.se
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Det intelligenta homots 
guide till socialism och kapita-
lism med en nyckel till skriften

Så lyder den tungvrickande ti-
teln på pjäsen som Diabetesför-
eningens medlemmar kan boka  
biljetter till för 190 kronor styck. 

Så här står det i Stadsteaterns 
program: 

I ett stort hus i Brooklyn sam-
lar sjuttioårige vänsterradikalen 
Gus sina vuxna barn omkring 
sig. Huset ska säljas och arvet 
fördelas. Sedan tänker han ta sitt 
liv. Familjen kastas in i en kamp 
om politiska och privata prin-
ciper, hemligheter och skulder 

både obetalda och obetalbara. 
Tony Kushner, författare till 

Angels in America, har ännu 
en gång skrivit ett giftigt drama 
med rötter i den stora amerikan-
ska dramatraditionen. Vi har bil-
jetter till den 25 april på Stads-
teaterns stora scen klockan 19.00. 

Vi behöver ha era bokningar/
betalningar senast den 1 mars. 

Bokar biljetter gör ni hos Nils 
Burholm på Diabetesföreningens 
kansli, telefon 031-711 69 54. 

Bankgironumret är 5452-3873.
Märk talongen med ditt namn 

och teater.  
Hoppas vi ses på teatern. n

Christine Öberg

TEATErBESök vårEn 2013

God fortsättning på det nya året
Härmed kommer informa-
tion om vilka regler som kom-
mer att gälla under årets aktivi-
teter. 

På grund av att allt för många 
medlemmar, genom att allt för 
sent avboka platser eller inte alls 
avboka platser vid aktiviteter 
under det gångna året, har sty-
relsen fått stå för kostnader som 
föreningen inte har ekonomi till. 
Detta har skapat frustration över 

att pengar som kunnat användas 
till andra aktiviteter måste beta-
las till för sent avbokade platser 
som inte används.

Information kommer att ges 
i god tid före aktivitet. Kostna-
den kommer att anges redan från 
början.

Halva kostnaden ska betalas 
en månad i förskott som anmäl-
ningsavgift.

Sju dagar före aktiviteten ska 

hela avgiften vara betald.
Om man avbokar inom de sju 

dagar som är närmast aktivite-
ten, får man inte tillbaka anmäl-
ningsavgiften.

Har man betalat hela avgiften 
och blir sjuk, krävs uppvisande av 
läkarintyg för att kunna få tillba-
ka halva avgiften. n
Med Vänliga Hälsningar: 
Styrelsen i Göteborgs 
Diabetesförening

Rättelse
Rättelse angående 
sponsorer inför Världs-
diabetesdagen.
I förra numret av vår 
tidning ville föreningen 
tacka alla sponsorer 
som lämnade bidrag 
till WDD men tyvärr 
så fanns inte Stefan 
Leufstedt AB och 
Apoteket Hjärtat med 
bland dem som om-
nämndes. Vi ber om 
överseende och rättar 
till detta nu. n

Foto AORTA

Kära alla medlemmar i 
Göteborgs Diabetesförening.

Kaffe/te och 
smörgås
så inviger vi föreningens nya 
kansli tillsammans med dig.
Efter årsmötet den 24 mars 
förflyttar vi oss en trappa upp i 
huset där vi kommer att bjuda på 
fika och visar upp föreningens nya 
kansli. n 
VäLKOMMEN!
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årSmöTE

göteborgs diabetesförening 
kallar till årsmöte

datum: 24 mars 2013 klockan 11.00 
plats: Södra Allégatan 1 B, Lokal på bottenplan

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.  Stadgeändring av § 3 i föreningens stadgar från 98-04-21,  

motion från årsmötet 12-03 25.

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet

11. Val av kassör på 2 år

12. Val av 1 (en) ordinarie styrelseledamot på 1 år

13. Val av 5 (fem) ordinarie styrelseledamöter på 2 år

14. Val av 1 (en) revisor på 2 år

15. Val av 2 (två) revisorsersättare på 1 år

16. Val av valberedning på 1 år

17. Verksamhetsplan för 2013

18. Medlemsavgift för 2013

19. Kostnadsersättning för styrelsen

20. Budget för 2013

21. Stadgeändring antagen vid Riksstämman 2012

22. Behandling av motioner

23. Övriga frågor

24. Mötet avslutas

Vi är tacksamma om du anmäler dig till föreningens kansli senast den 15 mars på  
telefon: 031-711 69 54 eller e-post goteborg@diabetes.se
Motioner till mötet skall vara inne senast den18 februari.
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Lite historik inför Diabetesförbundets jubi-
leum. Förbundet firar 70 år i år. Detta kommer 
att högtidighållas på årets Världsdiabetesdag i Blå 
Hallen i Stockholm.

Riksförbundet för sockersjuka bildades den 
16 maj år 1943 på hotell Bristol i Landskrona och 
initiativtagare var Therese Sandin (hon bildade 
den första lokala diabetesföreningen i Landskrona 
1942) 

Hon utsågs till Riksförbundets första ordföran-
de, hon avgick som ordförande efter ett år.

Vår egen Göteborgsförening hade sitt första 
konstituerande möte den 24 januari 1944 och blev 
medlem i Riksförbundet samma år i maj.

Från vår förening har det kommit två förbunds-
ordförande, Tjänsteman Sven Norberg 1945-1948 
och Konsthandlare Pelle Börjesson 1948-1950.

Riksorganisationen flyttade från Landskrona till 
Malmö, sedan till Göteborg och 1950 till Stock-
holm. På 1950-talet bytte man namn till Svenska 
Diabetesförbundet

Lite kuriosa från Riksstämman år 1944 (?) 
Göteborgsföreningen avrådde där, från att man 
skulle skapa en tidskrift. I dag kan vi vara stolta 
och tacksamma för våra tidningar både på lokal-
nivå och den Rikstäckande Förbundstidningen.

Fokus kommer att ligga på de unga under detta 
jubileum, läs mera i våra tidningar fram till den 
aktuella dagen/helgen.

Informationen kommer delvis från Förbundet

Text: Monica Ullbrandt
Bild: Kent Olaisson

SVENSKA DiABETESFÖRBuNDETS70-Årsjubileum
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Prova en insulinpump
i tre månader

Medtronic AB, Isafjordsgatan 1, Box 1034, 164 21 Kista. Tel 08 - 568 585 20. www.medtronic.se

Insulinpump. Ett fantastiskt sätt att få kontroll på sin 
diabetes för många. Kanske är du en av dem?

Vi på Medtronic tänkte som så, att det enklaste är att 
du får möjlighet att prova. Så nu har du chansen att 
låna en pump av oss under tre månader. Vill du inte 
fortsätta, är det bara att lämna tillbaka den.

Beslutet att prova insulinpump tas förstås i samråd 
med ditt diabetesteam. Kontakta din klinik, boka en tid 
och rådgör med dem inför ett eventuellt pumplån.

Mer information om våra pumpar hittar du på 
www.medtronic.se/pumperbjudande

Erbjudande från Medtronic

MiniMed® Veo™ – för bättre kontroll
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Efter årsmötet är alla välkomna på fika 
i föreningens lokal på Mellangatan 1. 

Så har det då blivit 
verklighet. Göteborgs 
Diabetesförening har 
fått ny adress.
Många har hjälpt till 
för att föreningen skulle 
kunna lämna Bomgatan. 
Det är speciellt två 
styrelsemedlemmar som 
jag måste få omnämna, Caj 
Lundberg och Lars-Göran 
Jurin.
Dessa två män har närapå 
dagligen under hela december 
jobbat med att packa allt i 
lådor, skruva isär möbler, 
därefter på nya kontoret 
skruvat ihop dem igen, 
fixat datorer, gjort några 
(många) turer till ”tippen” 
m.m. Håkan Forsell som 
fortfarande arbetar heltid har 
varit delaktig i att packa och 
skruva på kvällstid.
Så kom då dagen D då hade  
Håkan hyrt en stor täckt lastbil 
och många kom till föreningens 
hjälp för att få iväg det sista.
Hjälpte till under dagen 
gjorde både volontärer och 
styrelsemedlemmar.
Nämnas kan att Lars-Göran 
med fru Kristina var med, 
Lennart med sin fru Siv, Birgit K, 
Lisbeth, Vanja, Caj, Håkan och 
undertecknad. Var och en hjälpte 
till efter sin förmåga.
Vi avslutade dagen med en middag 
på restaurangen mitt emot vår nya 
adress, var och en betalade för sig.
Ett stort tack till alla Er som på 
ett eller annat sätt har bidragit i 
samband med flytten.
Tack vare Er så har flytten 
genomförts till en låg kostnad.
Monica Ullbrandt
ordförande

Inflyttningen till Mellangatan 1
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15 december 2012 på Vasastans fest och 
konferensvåning Erik Dahlbergsgatan 9.
 Vi var ute i god tid med att boka lokalen, 
redan i slutet av augusti träffade ansva-
rig för barn och ungdomssidan Camilla 
och Peter som ansvarar för lokalen. 
Planerade för maten och vilka tider som 
skulle gälla.
Ansökan till olika fonder hade gjorts un-
der sommaren och det visade sig att det 
inte skulle komma in så mycket pengar 
att vi kunde hålla samma priser som året 
innan. Därmed skulle det bli dyrare för 
de familjer som ville delta på julfesten. 
Dessutom skulle familjerna ha med 
sig egna julklappar att byta med andra 
deltagare. De barn som var medlemmar 
skulle man inte betala maten för men det 
blir ju naturligtvis kännbart om man är 
fyra eller fem personer i familjen ändå.
Vi fick in 76 anmälningar och med tiden 
som närmade sig festen avbokades 38 
platser. Några så sent som dagen innan 
och de sista platserna samma dag som 
festen skulle vara.
Därmed kommer ändrade rutiner att 
införas när det gäller anmälan till akti-
viteter under 2013 som medför anmäl-

ningsavgifter som inte kommer att åter-
betalas vid eventuell avbokning. Försent 
avbokade platser medför kostnader för 
Diabetesföreningen, pengar som skulle 
kunna användas till andra aktiviteter 
istället.

Julfesten blev trots detta mycket lyckad. 
Maten som serverades var riktigt fanta-
sifullt upplagd och det vattnades i mun-
nen vid åsynen av faten. 
Robert Berlin, vår trollkarl som var på 
julfesten även förra året, gladde barnen 
med sina trollerikonster och upptåg. 
Han gjorde fantastiska ballongdjur till 
alla barnen och det blev mycket skratt. 
När tomten kom blev det tyst i salen och 
alla blev nyfikna på hur tomten skulle 
bete sig. Krum i ryggen och verkade 
mycket åldersstigen. Frågade om det 
fanns några glada barn som ville ha jul-
klappar och det fanns det ju. Alla barnen 
fick julklappar av honom.
En riktigt lyckad familjefest.

Med vänlig hälsning Barn och Ung-
domsansvarig
Göteborgs diabetesförening

FaMiljejUlFesten

Trollkarlen Robert 
Berlin kom till oss 
även denna gång till 
julfesten.

 Åh, vad gör han, vad hittar han på 
nu då?

Tomten ser inte 
ut att vilja ge mig 
julklappen!

Vad tror du att vi får?

Vågar jag 
krama 
tomten?
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Träff i våra lokaler 
på Mellangatan 1 
vid Järntorget!

Mitt namn är Lina och är mamma till 
Selma 2 år. Selma fick diabetes typ 1 i 
Augusti 2012.
Det innebär stor förändring för oss och 
tillsyn 24 timmar om dygnet. Vi vet att 
en avlastning någon gång skulle vara 
behövligt och eftersom det är svårt för 
andra närstående att passa henne skulle 
det vara toppen med en person som redan 
kan sköta diabetes eller har diabetes typ 1 
själv. Vi tänker oss en tjej mellan 18-40 år 
som kan lära känna Selma och kan hjälpa 
oss när det behövs.
Selma har pump och CGM och är en fördel 
ifall man har erfarenhet av det.
Vi bor i centrala Göteborg.
Om du känner att du är rätt person hör 
gärna av dig till oss på mail adress: l.von.
schedvin@spray.se
Mvh lina och Peter

Hej alla ni föräldrar som visade intresse 
för att träffas i en grupp för barn och 
föräldrar, riktade till barn som är mellan 
7-10 år gamla.
De som efterfrågade träffen är intressera-
de av att träffa fler barn och föräldrar med 
barn just i de åldrarna för att diskutera 
och starta en grupp som hittar på och gör 
saker tillsammans. Man var mycket noga 
med att säga att: allt man gör tillsammans 
inte alltid måste ha en kostnad eller bli 
dyrt.

De som är intresserade vänder sig som 
vanligt till Nils på mail goteborg@diabetes.
se eller telefon 031-711 69 54.
Barn och ungdomsansvarig, Someya, kom-
mer att vara där och ta emot er. Vi bjuder 
på en macka och något att dricka.
13 mars kl. 18.00. Mellangatan 1 vid 
Järntorget.

Med vänlig hälsning someya Martinsson, 
Barn och Ungdomsansvarig

Vem har lust att bowla? Föräldrar och barn 
som har lust att träffas och leka en stund 
tillsammans med andra familjer, tjöta lite 
och ha kul. 7-14 år. Hoppas att vi blir många 
så att vi kan delas in i lag allt eftersom. 
Var någonstans och vad det kommer att 
kosta vet vi inte i nuläget.  Tanken är den 22 
april. Lägg gärna förslag på vilken tid som 
passar. Gärna efter 17-tiden eftersom  
många jobbar.

Anmäl ditt intresse till kansliet på 
goteborg@diabetes.se eller  
telefon 031-711 69 54

Med vänlig hälsning someya Martinsson. 
Barn och Ungdomsansvarig

DaGBok
I april 2011 fick Lena och Emil Ranefjärds dot-
ter diabetes De hittade inte någon tillräckligt 
utförlig dagbok som kunde användas som in-
formation mellan skolan och hemmet. Då tog 
de själva fram en dagbok där man kan skriva 
in exakt hur dagen med diabetes ser ut.
Dagboken är användbar både för de som an-
vänder pump eller spruta.
Bokens huvudsakliga syfte är att följa en elev i 
skolan och verka som ett stöd för den perso-
nal som ansvar och hjälper barnet med sin 
diabetes.
Fråga efter den på din diabetesmottagning! 
Den är gratis!

Hej,

Framtagen i samråd med föräldrar och sjukvårdspersonal. 
Faktagranskad av Gun Forsander, Sektorsöverläkare Drottning Silivias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg.

Dagbok för barn med diabetes

Bowling i vår?

Casper undrar vad 
han får i julklapp?

Tomten vill 
gärna kramas.



12 Diabetes Bladet Nr 1 2013

Göteborgs Diabetesförening • Mellangatan 1, 413 01 Göteborg • goteborg@diabetes.se • www.diabetesgbg.se
Novo Nordisk Scandinavia AB  Box 50587  202 15 Malmö  Tel 040 38 89 00  Fax 040 18 72 49  scandinavia@novonordisk.com  www.novonordisk.se

Känningkollen 
 – checklista för lågt blodsocker

1. Har du haft blodsocker lägre än 3,5–4 mmol/l?

2. Blir du ibland darrig, svettig eller upplever yrsel, trötthet eller huvudvärk?

3. Misstänker du att du ibland har lågt blodsocker på natten?

4. Har du mardrömmar eller vaknar du ibland mitt i natten utan att veta varför? 

5. Småäter du ofta för att du är rädd för att få lågt blodsocker? 

6. Är du eller dina anhöriga oroliga för att du ska få lågt blodsocker?

Ja Nej

Har du eller någon du känner diabetes, och använder insulin eller 
insulinfrisättande tabletter? Vägen till en bra blodsockerkontroll kan 
bestå av både toppar och dalar. Det är viktigt att försöka nå målvärdena, 
eftersom det är bästa sättet att minska risken för följdkomplikationer. 
Många gånger är känningar eller oro för känningar ett hinder på vägen 
mot en bra blodsockerkontroll.

Lyssna in din kropp och lär dig känna igen de tidiga symtomen på lågt 
blodsocker. Om du svarar ja på en eller fl era av frågorna nedan så har 
du förmodligen upplevt och/eller är orolig för känningar. Prata med din 
läkare eller sjuksköterska som kan hjälpa dig att känna igen symtomen 
och minska din oro.

Läs mer om känningar och hur man kan förebygga 
dem på www.känningkollen.se

SFSD  Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård  www.diabetesnurse.se
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5 maj 1969 blev jag inlagd på 
barnsjukhuset i Annedal (första 
sjukhusbesöket i mitt liv) efter att 
skolsköterskan funnit socker i uri-
nen hos mig vid ett par tillfällen. 
Jag skulle genomgå några tester 
under 2 dygn, men blev stannande 
där i 14 dagar. Läkarna kom till 
slut fram till att jag hade diabe-
tes. Jag tog inget insulin de första 
månaderna men åt sockerfri kost. 
Informationen till mig var urusel 
och mina föräldrar fick ingen alls. 
Då jag åkte hem från sjukhuset 
fick jag med mig tre böcker som 
handlade om sockersjuka och dess 
komplikationer.

Jag visste att jag skulle ta urin-
prov, i små glasrör och tillsätta 
en tablett så det blev en kemisk 
reaktion. Blå färg innebar att 
det fanns 0 % socker och orange 
färg var 5 % eller mer. Var värdet 
högt var det bara att ge sig ut 
och springa en lång runda. Höga 
värden gjorde mig mycket frustre-
rad och ledsen vilket berodde på 
avsaknad av information till mig 
som patient.

Hur allvarlig var denna sjuk-
dom?

Var jag på väg att dö om sockret 
var för högt?

En flicka med diabetes som låg 
på sjukhuset samtidigt med mig 
berättade hemska saker som att 
hon hade överlevt på grund av sitt 
starka hjärta.

På hösten fick jag börja ta sprutor. 
Jag var spruträdd som barn, så det 
här var ganska komiskt. Nu var 
det pistolsprutan som gällde. Den 
skulle kokas en gång per vecka 

Mitt liv med 
diabetes!

tillika spetsen. Jag använde då en 
lång bakform med en näsduk i 
botten som jag la dem på. Jag vis-
ste då i alla fall att insulin skulle 
förvaras i kylskåp. Jag var då 16 
år och har sedan dess tagit eget 
ansvar för min diabetes. Mina 
föräldrar har aldrig givit mig 
någon injektion. Jag fick en dansk 
läkare till en början som jag inte 
förstod vad han sa. Jag kunde ju 
inte påpeka det hela tiden så jag 
nickade och såg glad ut. Efter ett 
tag framkom detta och jag fick en 
underbar förstående läkare som 
kunde tala det svenska språket 
väl. Han var inte bara ”diabetes-
läkare” utan också neurolog. Jag 
fick göra ett flertal EEG under-
sökningar där de klistrade fast 
elektroder på huvudet och så fick 
jag sömnmedel. För att få bort 
klistret i håret användes aceton. 
Detta var som jag förstår i forsk-
ningssyfte kopplat till diabetes. 
Det framkom aldrig om de fann 
något eller inte.

Jag har alltid tyckt om att röra 
på mig. Jag har sedan jag fick 
diabetes tränat hemma på en 
träningscykel, numera på en 
crosstrainer (då jag inte hann åka 
iväg och träna bland annat p.g.a. 
skolarbete). I grundskolan spelade 
jag basket, handboll och jag var 
aktiv inom friidrotten.

Jag tränade på Slottskogsvallen 
för ”hör och häpna” ÖIS fast jag 
var  ”IFK fantast”.

Det fick bli ÖIS några år för att 
Håkan Forsell (diabetesförening-
ens vice ordförande) som är min 
vän var/är ÖIS:are. Vi tränade 

även i gångarna under Ullevi till-
sammans. Det var verkligen kul!

Under denna tiden fanns inga 
blodsockermätare utan det var 
bara urinsockermätningar. Det 
var ju resultat som visade hur jag 
hade mått inte hur jag mådde just 
då.

Jag tog en spruta varje morgon 
som skulle räcka hela dygnet. Det 
innebar att måltiderna skulle ske 
vid samma tid helst med tanke på 
insulinets kraft vid olika tidpunk-
ter under dagen. Dessutom att 
matintaget var lika varje dag. Jag 
var ofta hungrig och för att bli 
mätt åt jag mängder av kokt vitkål 
varje dag.

I början av behandlingen var det 
svårt att hinna med skolarbetet 
och sköta min diabetes så jag fick 
avsluta mina studier för ett tag.n

Kajsa fortsätter sin berättelse i nästa 
nummer.

Kajsa Bode
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I vårt kliniska arbete som 
diabetesbarnmorska respektive 
neonatalsjuksköterska har vi 
under många år strävat efter att 
förbättra situationen för gravida 
och födande kvinnor med diabe-
tes typ 1 och för deras nyfödda 
barn och familjer. Några gemen-
samma forskningsfrågor förde 
oss samman som forskare. Hur 
är livet som nybliven mamma 
med typ 1 diabetes och då 
särskilt med fokus på att amma? 
Vilket stöd får dessa kvinnor och 
vilket stöd behöver de? Detta är 
ingen stor grupp bland barna-
födande kvinnor, ungefär 400 
per år i Sverige. Men inte desto 
mindre jätteviktig grupp! 

Under 2 års tid inkluderade vi de 
flesta mödrar med typ 1 diabetes 
i Västra Götalands-regionen efter 
förlossningen, och genom tele-
fonintervjuer med kvinnorna vid 
2 och 6 månader har vi fått stor 
kunskap om de första sex måna-
derna som nybliven mamma. För 
att kunna uttala oss om situatio-
nen valdes en jämförelsemamma 
(utan diabetes) för varje ny 
mamma med diabetes. De skulle 
ha fött sitt barn i samma gravidi-
tetsvecka och paritet (förstföder-
ska/omföderska). Totalt blev det 
108 mödrar med typ 1 diabetes 
och 104 i jämförelsegruppen. 
Kvinnorna med diabetes hade 
i genomsnitt haft sjukdomen i 

nästan 16 år med en variation på 
2 till 28 år, 76 % använde insu-
linpenna och 24 % hade insulin-
pump. Drygt hälften hade fött sitt 
första barn. 

För att få fördjupad kunskap om 
erfarenheter som nybliven mam-
ma med diabetes gjorde vi dess-
utom sex fokusgruppsintervjuer, 
och fyra individuella intervjuer 
med totalt 23 mammor. Kunskap 
från dessa studier har vi förpackat 
i fem vetenskapliga artiklar som 
nu samtliga är publicerade.  

Extra utsatt de 
första dagarna efter 
förlossningen
Livet som nybliven mamma, 
från barnets födelse och under 
de första månaderna beskrivs 
som en tuff tid. För att få ett 
välmående barn har kvinnorna 
under graviditeten behövt ha 
minutiös kontroll över blod-
sockret. Under graviditeten och 
under förlossningen har de ofta 
varit fyllda med oro för det vän-
tade barnets hälsa. Sjukvården 
erbjuder täta besök och ger stöd 
men ytterst är det den gravida 
själv som får göra det största job-
bet 24 timmar om dygnet. Men 
barnet i magen ger motivation 
och kvinnorna arbetar hårt för 
att ge sitt barn de bästa förut-
sättningar, vilket bekräftade 

Marie Bergs tidigare forskning 
kring hur det är att vara gravid. 

När barnet var fött, var pressen 
att ha ideala blodsockernivåer 24 
timmar om dygnet över. Men då 
kom nya utmaningar. Det nyföd-
da barnet kunde ha låga blod-
socker och behövde därför tidigt 
tillmatas, vilket gjorde att barnet 
inte alltid var så intresserade av 
att amma. Samtidigt behövde 
mamman själv göra radikala 
insulinjusteringar. Från att under 
graviditeten successivt behövt höja 
insulindosen till 2-3 gånger mer 
än det vanliga behovet, behövde 
mammorna strax efter förloss-
ningen oftast 10 % lägre dos än 
den dos de hade före graviditeten. 
Och det var heller inte lätt att ha 
samma kontroll på sin blodsock-
erkontroll, för precis som varje 
nybliven mamma blev tid och rum 
helt annorlunda. I övergången till 
mammarollen som innebär att 
lära sig ta hand om barnet och 
att amma, trängs egna behov att 
sköta sin diabetes ofta undan. 
Mammorna uttryckte ett stort be-
hov av professionell vård och stöd 
men detta var ibland otillräckligt 
och flera tyckte att personalen 
mest fokuserade barnet. Barnets 
bästa är också mammornas vikti-
gaste fokus. Det kan t.ex handla 
om att prioritera sig själv och äta 
trots ett skrikande barn, att se till 
att äta innan amning så man inte 
dimper i blodsocker osv. Många 

Livet som nybliven mamma

med typ 1 
diabetes

Av Marie Berg och Carina Sparud Lundin
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saknade eller fick tyvärr otillräck-
ligt med denna typ av stöd under 
BB-tiden. 

”Dels är man en 
bebismamma och sen har 
man diabetes och man är ju 
ensam och utsatt och skör 
och som vilken mamma 
som helst, men sen har man 
den här sjukdomen, så man 
behöver ju ha ett annat… 
ett mer intensivt stöd ifrån 
någon som vet vad det 
handlar om ”

Mammor med typ 
1 diabetes ammar i 
hög grad trots större 
utmaningar
När mödrarna lämnade 
BB ammade 55 % av de med 
diabetes jämfört med 76 % av 
kontrollmammorna. Vid två 
månader ammade 88 % helt eller 
delvis i gruppen med diabetes 
jämfört med 95 % i kontroll-
gruppen, och vid sex månader 
var motsvarande procentsats 67 
respektive 79 %. 

Denna statistik visar att amning 
är något som mödrar med diabe-
tes verkligen anstränger sig för 
att göra. Detta visar vilken stark 
drivkraft amning utgör för mam-
mor, trots olika förutsättningar 
i det dagliga livet. Och detta 
trots de extra utmaningarna de 
har i sitt dagliga liv pga. behovet 
att samtidigt sköta sin diabetes. 
De strävar efter att få kontroll 
över sina blodsockernivåer, mer 
oförutsägbara än annars, och hitta 
rätta insulindoser och kostintag i 
samband med amning, samtidigt 
som de skall utveckla nya rutiner 
med det nyfödda barnet.

”Jag kommer ihåg speciellt 
en gång, precis när min 
man hade börjat jobba och 
mitt barn satt i babysittern. 

Jag satt och gungade och 
jag tänkte: jag måste få 
i mig den här falukorven 
och… alltså jag var tvungen 
att äta, jag måste det fast 
barnet skriker… ”

Vi fann att de två viktigaste 
faktorer för amning är något som 
kan påverkas i vården. Det hand-
lar om att främja att dessa mam-
mor få lägga sitt barn till bröstet 
tidigt efter förlossningen (inom 
två timmar), samt att amningen är 
etablerad vid hemgång från BB/
nyföddhetsavdelningen.

 Till vår glädje fann vi att båda 
grupperna, inför amningen, ut-
tryckte hög grad av självförtroen-
de att amma, och att de under och 
efter amningsperioden hade en 
positiv inställning till att amma.  

Vardagen är tuffare
Vid telefonintervjuerna 
vid 2 och 6 månader uttryckte 
mammorna med diabetes högre 
grad av oro för sin egen hälsa, 
och var också känsligare för 
störande moment i dagligt liv 
jämfört med kontrollmammorna 
utan diabetes. Från ett frågefor-
mulär som mäter välbefinnande, 
framkom att mammorna med 
diabetes vid 6 månader rapporte-
rade lägre grad av välbefinnande 
som helhet och var tröttare.  De 
två första månaderna förekom 
en ökad frekvens av känningar 
och betydligt mer blodsocker-
svängningar än annars. Detta 
bidrar troligen till att dessa 
mammor är tröttare.

Det var tydligt, att stödet från 
de professionella abrupt mins-
kade efter förlossningen, då den 
intensiva kontakten under gravi-
diteten hade upphört. Kontakten 
med diabetesvården återupptogs 
i genomsnitt 4 månader efter 
förlossningen, och varken dessa 
professionella eller de inom 
barnhälsovården hade i tillräcklig 
utsträckning upplevts ge det extra 

stöd som kan behövas som nybli-
ven, och ofta ammande mamma 
med diabetes. Detta innebar att 
under den mest utsatta tiden efter 
förlossningen hade kvinnorna 
förhållandevis lite eller ingen 
kontakt med vårdgivare.

Stort behov av stöd från 
både vårdpersonal och 
närstående 
Sammanfattningsvis visar 
våra studier att mammor med 
diabetes ammar i hög grad, 
om än i något lägre grad än 
kvinnor utan diabetes. Diabe-
tessjukdomen i sig utgör inga 
hinder för att amma, det är mer 
omständigheter relaterat till att 
ha diabetes som gör det tuf-
fare. Mammorna med diabetes 
upplever mer oro för sin hälsa, 
lite lägre grad av välbefinnande 
samt högre grad av trötthet som 
tilltar de första sex månaderna 
efter förlossningen. De har en 
större utmaning att få varda-
gen att gå ihop. Trots en ökad 
sårbarhet, uppstår också ofta ett 
glapp i kontakter med vårdgi-
vare, efter det intensiva stödet 
under graviditeten och innan 
kontakten med diabetesvården 
återupptagits. 

Som ett komplement till sed-
vanlig vård har vi därför utvecklat 
ett webbaserat stöd för att erbjuda 
dessa mammor ett dygnet-runt 
tillgängligt stöd under graviditet 
och tidigt moderskap. Web-stödet 
har utvecklats i samarbete med 
kvinnor med diabetes typ 1 som 
har fött barn, samt med professio-
nella. Vi tror att specifik informa-
tion kring diabetes och barna-
födande, stöd för egenvård och 
möjlighet till kontakt med andra 
kvinnor med diabetes i liknande 
situation kan hjälpa dem att han-
tera sin vardag. Detta webb-stöd 
utvärderas nu i en pågående studie 
vid flera sjukhus i landet. n

”

”

”

”
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De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades i januari 2010. De betonar vikten av att patienter med diabetes ska nå 
sina målvärden. Enligt de nationella riktlinjerna bör personer med diabetes som målvärde ha ett HbA1c under 52 mmol/mol, men målet bör 
utformas utifrån en individuell bedömning. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig. Lär dig mer om diabetes och  
insulinbehandling, eller anteckna dig för vårt e-nyhetsbrev om diabetes på www.insulin.se

Bli expert på diabetes!

insulin.se

 Har du diabetes?
Vet du vad du har
 för  målvärde?

    SE-G
L

A
-11-11-0
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Håll koll på båda!Mäter både 

blodsocker 

och ketoner!
Håll koll på båda!blodsocker 

och ketoner!

Med GlucoMen LX Plus kan du mäta både blodsocker och blod-
ketoner med samma mätare! Och med GlucoLog B.T. device 
har du dessutom trådlös kontroll på ditt barns diabetes. 
Läs mer på www.menarinidiagnostics.se 

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får från arv och andra gåvor samlas i fonder. 90 % av 
avkastningen delas ut varje år och 10 % går tillbaka till fonden. Diabetesföreningen har fonder 
där man medlem kan söka bidrag till läger, anpassade skor, rekreationsresor och liknande. 
Det finns också fonder där medlen delas ut till forskning.

fO
n

D
Er

Pengar att söka ur Diabetesföreningens fonder

Följande fonder kan man söka bidrag ur:

barn- och ungdomsfonden
Fondens medel skall användas som anslag till verk-
samhet eller till barn och ungdomar t.o.m. det år 
man fyller 25 år som har diabetes. Man skall ha varit 
medlem i Göteborgs Diabetesförening minst ett år.
Bidrag delas ut två gånger per år. Ansökan om bi-
drag skall vara inne senast den 15 maj respektive 
den 15 oktober. I ansökan skall anges vad bidraget 
skall användas till.
Kontakta Göteborgs Diabetesförening för ansök-
ningsblankett.

inger Hultman  
med fleras fond
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forsk-
ning rörande sjukdomen diabetes.
Ansökningar skall vara föreningen tillhanda se-
nast 1 november. Beslut om vilka ansökningar som 
skall beviljas tas senast i december. 

Rekreations- och 
Hjälpmedelsfonden
Bidrag från Rekreations- 
och hjälpmedelsfonden 
lämnas för vila, rekrea-
tion samt hjälpmedel för 
personer med diabetes 
och som är medlemmar 
i Göteborgs Diabetes-
förening.
Bidrag delas ut två gånger 
per år. Ansökan skall vara 
inne senast den 15 maj 
respektive den 15 oktober.  
I ansökan skall anges vad 
pengarna skall används till.
Kontakta Göteborgs Diabetes-
förening för ansökningsblankett.

Hjördis-stipendiet
Stipendiet skall gå till personal inom vården för att 
förbättra villkoren för personer med diabetes.
Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 
den 1 november och senast den 1 december skall 
Diabetesföreningen tagit beslut om utdelningen.

utvecklingsfonden
Fondens uppgift är att dela ut medel till läkare 
inom Göteborgsområdet för utvecklingsverk-
samhet inom diabetesvården och sammanhäng-
ande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt 
kliniskt utvecklingsarbete men inte forsknings-
verksamhet av grundkaraktär. Vi behov kan en 
del av avkastningen gå till Göteborgs Diabetes-
förenings verksamhet.
Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 
den 15 april och skall innehålla specificerad plan 
om projektet, eventuell samverkan med andra 
forskare och ekonomisk plan. Den skall också 
innehålla uppgift om ansökan för samma ändamål 
från andra fonder.
Uppgifter om fonder och hur man går tillväga kan 
fås på Göteborgs Diabetesförenings kansli telefon 
031-711 69 54 eller via mail: goteborg@diabetes.se
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Bli expert på diabetes!

insulin.se

 Har du diabetes?
Vet du vad du har
 för  målvärde?

    SE-G
L

A
-11-11-0

1

Vill du stödja forskningen för att lösa gåtan om 
diabetes och för att ge de som har drabbats av diabetes 
en högra livskvalitet och ett liv med inga eller få 
diabeteskomplikationer?
Välkommen att sätta in ditt bidrag på  
Göteborgs Diabetesförening
Postgiro: 48 722-3, bankgiro: 5452-3873

obs: glöm inte att uppge vilken fond du vill gynna 
med din gåva

Kolhydraträkning
Det är inte alltid så lätt att räkna kolhydrater för att 
beräkna hur många enheter insulin man behöver till mål-
tiden. Här är några länkar som kanske kan hjälpa till:

500-regeln kallas en tumregel för hur mycket direktver-
kande insulin man behöver till en viss mängd kolhydrater 
i maten
http://diabit.se/veta-mer-om-diabetes/mat/500-regeln

100-regeln är en tumregel för dosering av extra insulin
http://www.diabit.se/om-diabetes-mobil/insulin-4/100-
regeln

Finska diabetesförbundet har en tabell över hur många 
kolhydrater det är i olika sorters mat.
http://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/
om_diabetes/valj_ratt_kost/kolhydrattabell

Hur blir jag medlem i  
Göteborgs Diabetesförening?

Som medlem i Göteborgs Diabetesförening 
är man också medlem i Svenska Diabetes-
förbundet. Från och med 2013 ansvarar 
Svenska Diabetesförbundet för medlemsre-
gistrering. Det innebär att medlemsavgiften 
betalas in till förbundet som sedan fördelar 
avgifter till respektive lokalförening.
Medlemsavgiften är 315 kr. Då får du
Göteborgs Diabetesförenings medlems-
tidning DiabetesBladet 4 gånger per år.
Du får även Förbundets tidning Diabetes 6 
gånger per år. Det finns även möjlighet att 
teckna medlemskap utan förbundstidning-
en då blir medlemsavgiften 250 kronor.
Gå in på www.diabetes.se och sedan vidare 
på medlem och jag vill bli medlem. Där 
finns ett formulär att fylla i.
Har du frågor kontakta medlemsansvarig 
på Svenska Diabetesförbundet Mathias 
Hägglund tel: 08 – 564 821 13  
mail: medlem@diabetes.se 

Du som redan är medlem kommer att få 
ett inbetalningskort med medlemsavgiften, 
direkt från förbundet. Inbetalningskortet 
kommer med posten under första halvan 
av februari. Du skall inte betala in något till 
din lokala förening.

StöD forSKnInGen 
för DIabeteS
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EGENVÅRDSVECKA 
för medlemmar inom  
Västra Götaland 2013

Vi vänder oss till alla som 
tillhör en lokal diabetesfören-
ing inom länet

Göteborgs Diabetesfören-
ing fortsätter traditionen att 
arrangera en egenvårdsvecka 
under augusti 2013. Även i år 
kommer den att äga rum på 
Billströmska Folkhögskolan på 
Tjörn. Skolan ligger i Tyft som 
är centralt beläget på ön strax 
intill Stenkyrka kyrka. Det är 
en sakralt vacker miljö med 
spännande historik och bygg-
nader från olika århundraden 
omgiven av jordbruksmark och 
en fin liten park. Vi kommer 
att bo i moderna och fina rum. 
Alla byggnader är nyligen helt 
renoverade.

Skolan tillkom genom en 
donation av Tjörnsonen Lars 
Billström som efter juridikstu-
dier blev borgmästare i Lund 
och under samma tid riksdags-
man för liberalerna. Han kom 
därigenom att medverka till att 
den obligatoriska folkskolan 
bildades 1842. Dansken N.F.S. 
Grundtvig bidrog till skapandet 
av folkhögskolor och de slog 
först rot i Skåne – som ligger 
närmast Danmark. Härigenom 
kom Lars Billström att med 
egna ögon se denna skolform 
och detta gav honom inspira-
tion till sin gåva till Tjörn. Den 
nya politiska situationen ökade 
böndernas behov av en egen 
skolform och liberalismens 

krav på folkupplysning föder de 
första folkhögskolorna.

1876 startar Billströmska 
Folkhögskolan efter det att 
Lars Billström hade köpt 
båtsmanshållshemmet Tyft. Vid 
den här tiden ansågs platsen 
väldigt lämplig. Man ville vara 
så långt borta från havet som 
möjligt. Havet användes dels 
för sjötransporter och dels som 
fiskarnas försörjning. Vintertid 
var havet med blåst och storm 
en fiende. Det var högre status 
att vara jordbrukare inåt land. 
Sommargästsverksamheten 
hade ännu inte börjat. Och med 
dagens transportmedel så är 
avståndet till havet endast 20 - 
30 minuter bort.



I samband med donationen 
formulerade Lars Billström 
målsättningsparagrafen i 
stadgan att ”Skolans uppgift är 
att utbilda unga män av Lant-
befolkningen till insiktsfulla och 
nyttiga samhällsmedlemmar”. 
Sedan växer skolans verksam-
het genom åren till att redan 
sommaren 1878 ” föranstalta en 
kurs för vuxna flickor”. 

Konstnären Karl Frithiofson 
var elev på skolan under 1937-
1939. Han har efterlämnat en 
stor samling tavlor som han 
donerat till Billströmska Folk-
högskolan och som alla gäster 
kan se på väggarna runt om i 
de olika byggnaderna. Skolan 
har förutom allmän linje också 
kurser i bildskapande verksam-
het - såväl i akvarell/måleri 

som i textil. Man har också 
utbildning i musik som nu finns 
i helt nybyggda och för utbild-
ningen väl anpassade lokaler. 
Idag ägs och drivs skolan av 
Västra Götalandsregionen

Under somrarna ordnas olika 
musikfestivaler som drar kända 
sångare och musiker och stor 
publik. Det är alltså till denna 
miljö som Du är välkommen 
till en inspirerande vecka till-
sammans med andra diabetiker 
att uppleva intressanta före-
läsningar, prova-på aktiviteter, 
otroligt goda måltider och inte 
minst en avkopplande vecka. 

Egenvårdsveckan genomförs 
19-23 augusti 2013. Priset 
kommer att vara ca 2 000:- för 
hela veckan.

Anmäler dig gör du till För-

eningens kansli på Mellangatan 
1 Tel 031-711 69 54 eller via vår 
mailadress: Har du frågor som 
gäller veckan kan du kontakta 
Monica Ullbrandt på  
tel: 0520-66 18 44

Anmälan senast den 1 juli 
anmälningsavgiften är 800:-. 
Avgiften är bindande, fören-
ingen kan inte efter detta datum 
avboka skolan med lokaler, 
boende mat, föreläsare, under-
hållare mm. Läkarintyg gäller 
naturligtvis vid ev. avbokning. n
Välkommen!

Text: Rolf Tengbratt
Bild: Caj Lundberg

EGENVÅRDSVECKA 
för medlemmar inom  
Västra Götaland 2013
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Tel 040–32 12 70    info@menarinidiagnostics.se

                   www.menarinidiagnostics.se 

Mendor Discreet blodsockermätare

All-in-one!

Slipp hålla reda på stickor, provtagare, lansetter 

och väskor! Mendor discreet blodsockermätare 

har allt som behövs integrerat i mätaren. På 

mindre än 20 sekunder genomför du en mätning 

- enkelt och diskret!

NYHET!

Årets egenvårdsvecka kommer att ha med följande i sitt program.
Vi starar på måndag med att Diabetesförbundets vice ordförande Birgitta Kihlberg 
kommer och berätta om förbundets alla olika arbetsområden. Vad/vilka man i år kommer 
att försöka påverka under året, Politiker, läkemedelstillverkare, hjälpmedel osv. Du kan 
också ställa egna frågor till Birgitta

Vi börjar varje dag med gemensamma promenader efter frukost.

Passande gymnastik ute och inne, prova på övningar.

Hjärt- och lungföreningen, hur kan vi ingripa.

Vi tillverkar eget papper, lärare från skolan.

En utflykt för att upptäcka lite av Tjörn.

En dietist, står på programmet.

Samt Primärvårdens Chefsläkare Karin Rignér. 

Tre kvällar kommer vi att bjuda på underhållning.

Ett mera detaljerat program kommer i nästa nummer av vår tidning.

Välkomna till Västkusten för en kombinerad egenvård, semester och kunskaps 
information.

Vi vänder oss till Er alla som är med i någon av Västra Götalands Diabetesföreningar.

GöteborGs DiabetesföreninG

Gm/monica UllbranDt och rolf tenGbratt

Program 

Egenvårdsveckan
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Världsdiabetesdagen 14 no-
vember 2012 har passerat och 
många evenemang har ägt rum 
runt om i Sverige och i världen. 
Årets tema ”Protect our future”, 
skydda vår framtid är fokuserad 
på barn, ungdomar och kom-
mande generationer så att dessa 
får en adekvat vård. Målet 
bör också vara att kommande 
generationer inte skall behöva 
få diabetes eller om en individ 
drabbas av diabetes ska kom-
plikationer förhindras - men 
för detta krävs forskning på en 
bredare front.

I regeringspropositionen 
2012/13:30 ökar anslagen till 
forskningen vilket är glädjande. 
Diabetesforskning satsas med 
56 miljoner kronor per år. Detta 
är givetvis mycket bra för alla 
drabbade av Diabetes - men 
tyvärr är satsningen alldeles för 
blygsam. Detta speciellt som 
WHO (World Health Orga-
nisation) har konstaterat att 
ökningen globalt av diabetes är 
av en sådan dimension att man 
kan betrakta det en epidemi.

Den största ökningen är typ 
2, även kallad vuxendiabetes, 
men även typ 1, barndiabetes, 
ökar och de nordiska länderna 
toppar ökningen i procent av 
populationen. Detta har man 
för närvarande ingen förklaring 
till.

Hur ser framtiden då ut om 
ingen lösning på problemet dia-
betes sker. Skulle antalet drab-

bade bli för stor kommer kost-
naderna att läggas på individen 
själv och behandlingen blir en 
klassfråga. Insulin, mediciner 
för följdsjukdomar, test och 
tekniska hjälpmedel kommer 
inte att vara subventionerade 
eller kostnadsfritt. Bara kostna-
derna av följdsjukdomarna blir 
mycket stora.

När samhället står inför 
en epidemi brukar alla kraf-
ter sättas in för att minimera 
skadorna på medborgarna. Man 
kan konstatera att den insats 
staten gjorde när Sverige stod 
inför influensan A(H1N1) 2009 
gjordes en riktad insats inför en 
förväntad pandemi. Regeringen 
avsatte 2009 1 miljard kronor 
till landstingen för inköp av 
A(H1N1) vaccin. Ytterligare 1.5 
miljarder kronor fick lands-
tingen 2012 för inköp av ett 
nytt bättre vaccin, således 2.5 
miljarder totalt för att bara ha 
en beredskap. Lek med tanken 
att diabetesforskare i Sverige 
fick samma summa över fyra år. 
Sverige skulle få ett genombrott 
i diabetesforskningen, kunna 
knyta till sig fler toppforskare 
från andra länder och lägga fo-
kus på flera fronter, t.ex. ta fram 
ett vaccin mot typ 1 alternativt 
skydda insulinproducerande 
celler från att slås ut, bättre och 
mer effektiva mediciner vid typ 
2 diabetiker att bli insulinresi-
stenta. Diabetes är den största 
kroniska sjukdomen i Sverige. 

Min uppmaning till Sveriges 
riksdag är att avsätta än mer 
riktade resurser till diabetesfäl-
tet.

Diabetesvården kan bli ännu 
bättre visade nyligen Öppna 
Jämförelser från Socialstyrelsen. 
Vid Barndiabetes på Drott-
ning Silvias sjukhus har man 
en klar ambition att barn med 
diabetes inte skall behöva få de 
följdsjukdomar genom en mer 
intensiv behandling med insu-
linpump och kontinuerlig blod-
sockermätare. Diabetescentrum 
på Sahlgrenska, SU som har 
en specialistkompetens regio-
nalt jobbar däremot i motvind. 
Sparbeting och anställnings-
topp drabbar diabetesvården 
hårt med nu stor brist på per-
sonal. Fotvård vid diabetes och 
ögondiabetesvård i Göteborg 
kan bli mycket bättre. När har 
kortsiktig ekonomi lönat sig? 
Vad kostar inte en amputation 
dels i pengar men också stort 
lidande. Göteborg behöver ett 
eget diabetesspecialistsjukhus 
precis som i Stockholm - för 
en förbättrad diabetesforskning 
och -vård.

Kanske har Landstingen 
spelat ut sin roll. Om denna 
organisation skulle försvinna, 
frigörs mycket pengar. Lägg all 
sjukvård, som i Norge, under 
ett departement som fördelar 
pengar efter individantal. n

Lars-Göran Jurin

Mer resurser till 
forskning och 
vård vid diabetes
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Vi har kommit in i februari och de flesta av oss börjar nog längta 
efter våren men det kan fortfarande bli kalla dagar. Då kan det vara 
skönt med en värmande gryta. Receptet är taget ur: Hjärtegott! Tio 
stärkande middagstips för kropp och själ. Utgivet av Apoteket.

Köttgryta med röda linser
4 portioner

400 g nötkött
1 köttbuljongtärning
2 dl vatten
1 rödlök, skuren i klyftor
1 burk hela konserverade tomater
½ dl hackad färsk basilika eller 
1 tsk torkad basilika
1 msk tomatketchup
1 burk kidneybönor
Salt och svartpeppar
4 portioner råris

Tillagningstid 50 minuter

Koka upp vatten och buljongtärning.  
Skär köttet i jämnstora grytbitar och lägg dessa 
i den kokande buljongen, lite i taget så att det 
inte slutar koka.  
Tillsätt tomaterna och rödlöken.  
Låt grytan sjuda cirka 40 minuter eller tills dess 
att köttet är mört.  
Häll i de avrunna kidneybönorna och låt dem 
bli varma. Krydda med salt, svartpeppar, 
tomatketchup och basilika.  
Servera med råris.

Per portion: Energi 480 kcal, Protein 39%, 
kolhydrater 46%, Fett 15% varav enkelomättat 
6% och fleromättat 2%. 

KärleksörtAccu-Chek Kundsupport:
020-41 00 42, info@accu-chek.se

Skulle du vilja ha en diskret insulinpumpsbehandling? 
Accu-Chek Combo ger dig möjligheten att diskret hantera 
alla pumpfunktioner via fjärrkontrollen/blodsockermätaren.

Tycker du att det kan vara svårt att beräkna insulindos? 
Accu-Chek Combo Bolusråd beräknar snabbt och enkelt 
din måltids- eller korrigeringsdos och hjälper till att hålla ditt 
blodsocker inom målområdet.

Önskar du tillgång till pumpsupport 24 timmar om dygnet? 
Vi finns till för dig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. 

Fjärrkontrollspumpen - Snabb, Enkel, Diskret

Vill du veta mer?
Besök www.accu-chek.se 
och bekanta dig med de olika 
modulerna i Accu-Chek Combo 
Utbildningsprogram 
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Eftersom vår trädgård ligger i dvala så här dags och 
även JAG händer det minimalt både ute och inne.
Men jag kan ju tänka på det år som gått 2012.
Jag sitter och tittar i min dator på trädgårdsbilder och 
blommor, tex. Snödroppen som tvingar
sig upp i slutet av vintern, det är livskraft det.
Så har vi blåsippan som satt sina knoppar före vintern, de 
ligger där och väntar på att dagsljuset skall återkom-
ma så blomman får visa sin skönhet.
Och så fortsätter växtligheten undan för 
undan med årstiden för att åter igen gå 
i dvala.
I skrivande stund sitter jag och 
Hugo i sängen med ullfilten om 
oss, vi väntar på vår och sommar.
Jag borde väl snart vakna upp 
med dagsljuset och återkomma 
med sprittande natur och 
blomsterlökar i många färger.
Vi hörs igen!
Kram Birgitta H

Solros

HortensiaKärleksört

Ingrid Bergman

Rhododendron

Hugo i ullen

Strandkål

Gullvivor

Vitsippor



Händer det att du blir osäker på om du tagit ditt insulin?

NovoPen® 5 hjälper dig med svaret på frågan:  
Tog jag min dos eller inte?1 

NovoPen® 5 har alla egenskaper som du är van vid från  
NovoPen® 4.2,3 Det nya är en lättanvänd minnesfunktion.1,2  
En vidareutveckling för att du ska känna dig trygg i behandlingen.2

För personer med typ 1- eller typ 2-diabetes 
som behandlas med insulin

1. 2. 3.

Antal timmar sedan  
senaste injektion1

Antal enheter som  
senast injicerats1

Tryck in doseringsknappen. Se uppgifter om senaste dos. Testa insulinflödet  

och ställ in dos.

Novo Nordisk Scandinavia AB     
Tel 040-38 89 00    www.novonordisk.se     
www.levemir.se     www.novomix.se     www.novorapid.se

Så här används NovoPen® 5 i tre enkla steg:

 Nyhet. 
NovoPen® 5
kommer ihåg.*

Referenser:
1. NovoPen® 5 bruksanvisning.
2. Guo X et al. Expert Opin Drug Deliv 2012; 9(4):355-66.
3. Hyllested-Winge J et al. Clin Drug Investig 2010; 30(10):643-74. 
* Visar dosvolym och tid som gått sedan dosering de senaste 12 timmarna
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