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*Accu-Chek Consumer Lab, juni 2013

Mätaren för dig som  
har annat att tänka på 
När vi frågade* 50 människor som lever med diabetes hur  
en smidig blodsockermätare ska se ut, sa de två saker:

Den ska vara riktigt liten. 
Och displayen ska vara riktigt stor.

Omöjligt, tänker en del. Självklart, tänker vi. Och därför  
kan du nu välja Accu-Chek Performa Nano – en pytteliten 
blodsockermätare med stor och tydlig display.

Läs mer på accu-chek.se eller ring 020-41 00 42 

En smidig blodsockermätare  
är liten och får bra plats.”
– Kvinna, 49 år, svar i Accu-Chek Consumer Lab

” 

Naturlig  
storlek!
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Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och 
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 15 april. Vi 
förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska 
principer. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs 
Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller pro-
dukter/tjänster på betald annonsplats

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

Adress:  Mellangatan 1, 413 01 Göteborg

Telefon: 031-711 69 54 

E-post:  goteborg@diabetes.se

Plusgiro:  48 722-3

Bankgiro: 5452-3873

Hemsida:  www.diabetesgbg.se

Nästa nummer  av DiabetesBladet utkommer  
den 15 maj

Ansvarig utgivare: Monica Ullbrandt

Redaktör: Nils Burholm

Redaktion:  Caj Lundberg, Håkan Forsell,  
Lars-Göran Jurin, Nils Burholm

Annonsansvarig: Nils Burholm

Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB

Omslagsbild: Vinter vid Lilla Delsjön

God fortsättning på nya året, förra året hade 
vi gott samarbete med vårdpersonalen bestående 
av sköterskor, läkare, enhetschefer, områdeschefer 
m.fl. och detta tänker vi fortsätta med även under 
året som kommer. Det närmast liggande mötet blir 
på Sahlgrenska Sjukhuset, därefter skall vi åter till 
Mölndals Sjukhus och ögonvården. Det är viktigt 
att få veta om det är pengar som saknas eller om 
det inte finns specialutbildad personal inom ett 
visst område där det inte fungerar så bra, som vi 
patienter önskar. Under dessa möten framkom-
mer det var det akuta ”felet” ligger och då kan vi 
få mera förståelse för situationen och kan förmedla 
detta till Er, våra medlemmar när ni hör av er i ett 
ärende. Era samtal ger oss även nya uppslag om vad 
som ligger närmast för föreningen att ta tag i.

Som ni vet så har vi efterlyst en redaktör som 
kan vara behjälplig med vår uppskattade tidning 
DiabetesBladet. Vi har lyckats tillsätta en person. 
Lösningen fanns närmare än vi trodde, vår egen 
kanslist Nils Burholm som fått mindre med arbets-
uppgifter då förbundet tagit över medlemsregist-
ret för ett och ett halvt år sedan. Nils har nu tagit 
över redaktörstolen efter Britt-Inger Wentzel som 
vi tackar hjärtligt för de år hon har ställt upp och 
fått till en så bra och läsvärd tidning. Och önskar 
Nils lycka till med denna kommande trevliga ar-
betsuppgift.

Jag och styrelsen hoppas att så många av er med-
lemmar som möjligt kommer till årsmötet och gör 
sin röst hörd. Vi bjuder på fika efteråt och gör som 
förra året och visar våra fina lokaler för den som så 
önskar.

Så vill jag som ordförande och vän säga tack 
och farväl till vår styrelsemedlem Vanja Nilsson. 
Tack min vän för allt du bidragit med, tomrummet 
kommer att bli stort och saknaden enorm.

Monica, ordförande

3 Innehåll

4 Kalendarium
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6 Årsmöte

7 Prova insulinpump

8 Pengar att söka
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19 FEBRUARI
Besök Göteborgs Spårvägsmuseum
Den 19 februari kl 16.00 träffas vi i det nya museet i Gårdahallen. Vi får guidad visning på 
museet och i hallen och därefter bjuder föreningen på fika. Alla är välkomna. Anmälan senast 
den 17 februari till Nils på kansliet på telefon: 031-711 69 54 eller mail goteborg@diabetes.se 

27 FEBRUARI
Teater 
- Kikkiland - Anmälningstiden utgången

4 MARS
Lunchteater 
- Den förste turisten i Europa - Anmälningstiden utgången

23 MARS
Årsmöte. 
Den 23 mars klockan 11.00 har Göteborgs Diabetesförening sitt årsmöte på Södra Allé gatan 1B. 
Lokal på bottenplan. Årsmötet äger rum i samma hus som kansliet ligger men med ingång 
Södra Allégatan 1 B. Anmälan senast 14 mars till kansliet på 031-711 69 54 eller  
e-post goteborg@diabetes.se meddela samtidigt eventuell födoämnesallergi.
Motioner skall vara inne senast en månad före årsmötet.
Läs mer på sidan 6.

3 APRIL
En handelsresandes död 
- Anmälningstiden utgången.

10 APRIL
Kal och Ada.  
Lunchteater. 
Anmälan till Nils senast  
den 1 mars.  
Läs mer på sid 5

KALENDARIUM Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter 
göras till kansliet på telefon: 031-711 69 54 eller på 
mail: goteborg@diabetes.se 

Annonsera i 
 

DiabetesBlad
et

Göteborg Diabetesförenings medlemstidning  

DiabetesBladet söker annonsörer.

Vill du vara med och annonsera i DiabetesBladet. 

Tidningen trycks i 2000 ex 4 gånger per år. Kontakta oss 

via mail goteborg@diabetes.se eller telefon 031-711 69 54 

för närmare information.

Fokus för 2014 kommer att handla om att göra  

det lättare att leva med diabetes.
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Vi hoppas att ni är många som är intresserade av det 
gamla Göteborg och de spårvagnar som gick på den 
tiden. Det skulle vara trevligt att se er i det nya museet 
i Gårdahallen den 19 februari. Efter guidningen kan vi 
se en film om trådbusstrafiken i Göteborg. Föreningen 
bjuder också på kaffe och något ätbart därtill.

Adressen är J. Sigfrid Edströms Gata 2. Bästa sättet 
att ta sig till Gårdahallen är att åka kollektivt. Bil-
parkering finns endast i P-huset mittemot. Närmaste  
spårvagnshållplats är Svingeln (spårvagnslinje 1, 3, 6 
& 8). Buss 60 till vagnhallen Rantorget går också bra. 
www.vasttrafik.se 

Vill du underhållas av Kal å Ada? I så fall boka lunch-
teaterbiljetter till torsdagen den 10 april. De som spe-
lar Kal och Ada är Ingmari Dalin och Harald Treuti-
ger. (Göteborgs Kal och Ada 2013 och 2014).

Pris per biljett 210 kronor. På menyn: Persilje-
bakad fläskstek med vårlök, Anyapotatis och par-
mesankräm. Föreställningen börjar kl 12.00 men 
man bör vara där 11.30 för att hinna få sin lunch 
innan det hela drar igång. Boka hos Nils på kansliet 
senast den förste mars. Betala till plusgiro 48 722-3 
eller bankgiro 5452-3873 senast den 1 mars.

I övrigt i vår ser vi ”Kikkiland” på Stora Scenen 
i februari, ”Den förste turisten” som lunchteater i 
mars och ”En handelsresandes död” på Nya Studion 
i april.

Glöm inte att anmäla dig till e-post teaterlistan på 
goteborg@diabetes.se eller 031-711 69 54. Då får du 
snabbt veta vad vi har att erbjuda på teaterscenen.  
Även sånt vi inte hinner få med i tidningen.
Ha det så gott - Christine Öberg Teaterombud

Besök Göteborgs  
Spårvägsmuseum

Teater

Foto: AORTA
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ÅRSMÖTE
Göteborgs Diabetesförening 

kallar till Årsmöte
Datum: 23 mars 2014 klockan 11.00 

Plats: Södra Allégatan 1 B, Lokal på bottenplan

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Fastställande av dagordning.

8. Antagande av lokala föreskrifter för Göteborgs Diabetesförening.

9.  Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det 

gångna räkenskapsåret.

10. Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret.

12.  Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

för det gångna räkenskapsåret.

13. Arvoden och kostnadsersättning för styrelsen år 2014/2015.

14. Budget 2014.

15. Verksamhetsplan för 2014.

16. Medlemsavgift för 2015.

17. Val av ordförande på 2 (två) år.

18. Val av 3 (tre) ordinarie styrelseledamöter på 2 (två) år.

19. Val av 1 (en) ordinarie revisor på 2 (två) år.

20. Val av 1 (en) revisorsersättare på 1 (ett) år.

21. Val av 3 (tre) personer till valberedning på 1 (ett) år.

22. Inkomna motioner.

23. Övriga frågor.

24. Mötet avslutas.

 Vi avslutar med fika.

Motioner vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet
Vi är tacksamma om du anmäler dig till föreningens kansli senast den 14 mars på  

telefon: 031-711 69 54 eller e-post goteborg@diabetes.se  
meddela samtidigt om du har någon födoämnesallergi.

Varmt välkommen!
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Till minne av Vanja Nilsson
Vår medarbetare sedan många år Vanja Nilsson 
har efter en kort tids sjukdom somnat in. Vanja 
har varit styrelsemedlem sedan våren 2001. 
Hon har suttit i tidningsredaktionen, varit vice 
ordförande, sekreterare under flera år. Vanja 
var också under ett flertal år styrelsemedlem 
i Diabetesföreningen i Västra Götaland. Hon 
var också föreningens representant inom HSO 
där hon satt i styrelsen och kämpade med olika 
frågor för oss brukare.
Tack för allt som du har bidragit med i Göte-
borgs Diabetesförening under alla år du varit 
med i styrelsen.

Du fattas oss!
Styrelse och personal

Foto: Ann-Marie Fogelberg/HSO

Hej!
Vi är två diabetiker som haft diabetes typ 1 sedan 53 respektive 
45 år. Efter att ha varit på utställning/föredrag på Sheraton i 
Stockholm i november i samband med förbundets 70-årsjubi-
leum så bestämde vi oss för att försöka få insulinpump. Bättre 
sent än aldrig tänkte vi. Det vore ju tråkigt att inte ha prövat 
om det skulle visa sig vara toppen för oss.

Tanken var att vi skulle berätta i Diabetesbladet om hur över-
gången från insulinpenna till att använda insulinpump ut-
vecklar sig för oss. För- och nackdelar.  Det var inte så enkelt 
som vi trodde.

Dels så saknas det diabetessjuksköterska på ett av sjukhusen 
och dels så väntar vi på läkartid där diskussion och beslut tas. 
Det är mycket viktigt att var och en av oss vet varför vi önskar 
pump och vilka för- och nackdelar som kan finnas. Vi ska 
känna oss väl motiverade att starta med pump. n

Vi återkommer i nästa nummer av tidningen. Ha det bra så 
länge!
Håkan och Kajsa
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Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får från arv och gåvor samlas i fonder.
Ett tips till de som söker ur Göteborgs Diabetesförenings olika fonder: Glöm 
inte att ange vad bidraget skall användas till. Tänk även på att hålla 
ansökan kort och koncis och att ändamålet med ansökan måste 
vara diabetesrelaterat. Se mer info på www.diabetesgbg.se

Barn- och Ungdomsfonden
Fonden skall användas för anslag till verksamhet 
eller bidrag till vårdbehövande barn och ungdo-
mar t.o.m. det år man fyller 25 år, har diabetes 
och är medlem i Göteborgs Diabetesförening. 
Ansökan kan göras löpande under året.
Ansökningsblanketter finns på vår hemsida  
www.diabetesgbg.se eller kan beställas på vårt 
kansli på 031-711 69 54.

Rekreations- och Hjälpmedelsfonden
Bidrag ur Rekreations och Hjälpmedelsfonden 
lämnas till vila, rekreation samt hjälpmedel för 
diabetiker i Göteborgs Diabetesförening. Ansö-
kan kan göras löpande under året.
Ansökningsblanketter finns på vår hemsida  
www.diabetesgbg.se eller kan beställas på vårt 
kansli på 031-711 69 54.

Utvecklingsfonden
Utvecklingsfondens uppgift är att lämna bidrag 
till läkare inom Göteborgsområdet för utveck-
lingsverksamhet inom diabetesvården och där-
med sammanhängande studieresor. Fonden skall 
stödja praktiskt kliniskt utvecklingsarbete men 
icke forskningsverksamhet av grundforsknings-
karaktär. Vid behov kan en del av avkastningen 
gå till Göteborgs Diabetesförenings verksamhet. 
Ansökan om bidrag skall vara Göteborgs Diabe-
tesförening tillhanda senast den 15 april och skall 
innehålla en specificerad plan som kort och kon-
cist beskriver projektet, eventuell samverkan med 
andra forskare samt budget.

Inger Hultman med 
fleras fond
Fonden har till uppgift att 
lämna bidrag till forskning 
rörande sjukdomen diabe-
tes.  Ansökan skall vara Gö-
teborgs Diabetesförening till-
handa senast den 1 november 
och skall innehålla en specifi-
cerad plan som kort och koncist 
beskriver projektet, eventuella 
samverkan med andra forskare 
samt budget.
 Senast den 15 december skall Göteborgs Diabe-
tesförenings styrelse ha beslutat om vilka ansök-
ningar som skall beviljats.

Hjördis stipendiet
Stipendiet ska utgå till personal inom vården för 
att förbättra villkoren för diabetiker. Ansökan om 
stipendier ska senast den 1 november vara Gö-
teborgs Diabetesförening tillhanda. Senast den 
1 december skall Göteborgs Diabetesförening ha 
beslutat om utdelning av stipendiet.

FO
N

D
ER Pengar att söka ur 

Diabetesföreningens fonder
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Som Göteborgs 
Diabetes förenings 
nya tidningsredak-
tör för Diabetes-
Bladet, vill jag 
välkomna våra  
läsare till 2014.

Mitt namn är Nils Burholm 
och jag har varit anställd som 
kanslist på Göteborgs Diabe-
tesförening sedan 2010. Jag är 
född och uppvuxen i Härnösand 
alldeles söder om Höga Kusten. 
Efter att ha bott ett år i Stock-
holm i mitten av 1980-talet flyt-
tade jag 1987 till Göteborg.

Lite ryska kan jag också efter 
en termins studier på 1990-talet 
då jag bodde och studerade ryska 
i Sankt Petersburg. En stad jag 
verkligen kan rekommendera 
som semestermål om man är 
intresserad av arkitektur, historia 
och konst.

Diabetes typ 1 fick jag vid elva 
års ålder och har i dagarna varit 
diabetiker i 40 år. Insulinpump 
har jag sedan tio år tillbaka, 
något som jag upplever som ett 
fantastiskt hjälpmedel. År 2003 
diagnosticerades jag som glu-
tenintolerant. En diagnos som 
10 % av unga typ 1 diabetiker 
också drabbas av. Ungefär samti-
digt så utbröt allergi mot hassel, 
al, björk och gräs.

Det är en stor skillnad att 
få diabetes idag jämfört med 
1970-talet. På gott och ont 
har ansvaret kommit att ligga 
mycket mera på patienten. 
Utvecklingen har varit fantastisk 
med blodglukosmätare för hem-
mabruk, insulinpennor och insu-
linpumpar samt möjligheten att 
själv styra sin behandling med 
praktisk egenvård. Samtidigt är 

Nils Burholm. Fotograf Lovisa Bengtsson

Ny redaktör

det lätt att känna sig frustrerad 
när inte blodsockret stämmer 
med det man avsett. Inte minst 
gäller detta föräldrar till barn 
med diabetes.

Att göra det lättare att leva 
med Diabetes är årets tema men 
vi kommer att skriva om mycket 
annat.

Bevakningen av diabetesvår-
den i Göteborg och i Västra 
Götalandsregionen fortsät-
ter.  Diabetesföreningen Väs-
tra Götaland vår länsförening 
hjälper oss att bevaka vad som 
händer på landstingsnivå och i 
övriga lokalföreningar i Västra 
Götaland. Barn och Ungdom 

har en egen sida BUs Sidan som 
Barn och Ungdomsansvarig Ing-
rid Martinsson producerar.

Du kanske vill sända in en 
insändare eller har några andra 
önskemål om vad tidningen skall 
skriva om.

Tveka då inte att komma in 
med idéer och uppslag till vår 
redaktion som hjälper till att 
göra tidningen levande. Du 
kanske rentav vill hjälpa till 
att skriva i tidningen eller göra 
något annat i föreningen, kon-
takta då oss. n

Nils Burholm
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Göteborgs Diabetesförening 
fortsätter sin bevakning 
av diabetesvården inom 
Göteborgsområdet och 
denna gång var det 
möte med ansvariga på 
medicin Mölndals sjukhus. 
Mötet hölls måndagen 16 
december. 

Från sjukhusledningen kom 
områdeschef Lars Wiklund, 
tf verksamhetschef Gunnar 
Byröd, läkare Lotte Waller, och 
vårdenhetschef Emma Koskel. 
Patientföreningen represen-
terades av Västra Götalands 
Länsförenings ordförande Kent 
Olaisson, Göteborgs Diabetes-
förenings ordförande Monica 
Ullbrandt och undertecknad. 
Föreningens förtroendeläkare, 
Docent Stig Attvall deltog en 
del av mötestiden.

Att patientföreningen får till 
stånd möten med områdesche-
fer inom SU har sin bäring i 
medlemmarnas upplevelser och 
oro över försämringen av diabe-
tesvården totalt inom SU samt 
den hopplöshet man känner av 
avsaknad till förbättring.

Lotte Waller inledde med en 
bra genomgång av hur diabe-
tesvården är beroende av olika 
andra specialistkunskaper inom 
vården, detta är viktigt och 
behövs för att hindra komplika-
tioner som följd av diabetes.

Diabetessköterskan är navet 
inom behandlingsformen och 
skall vara den person som möter 
vårdtagaren med råd och tips 
för bättre egenvård. Mölndal 
har p.g.a. anställningsstopp och 
att folk slutat haft 1 st diabe-
tessköterska på drygt 500 st 
patienter, en ohållbar situation. 
I skrivande stund finns nu 1,5 
sköterskor (2 st 75 %).

Jag uppfattade att ledningen 
var nöjd med det. Önskemål 
från diabetesteamet är 2,5 
sköterskor.
Det visar sig vara svårt få perso-
nalen att vidareutbilda sig till 
diabetessköterska och därmed 
fylla behovet på sikt. Som 
betraktare utanför SU:s organi-
sation förundras man över den 
ekonomiska hållning som råder.

Normalt inom de flesta verk-
samheter regleras brist på 
kompetens med lön eller andra 
ekonomiska fördelar. Förväntar 
man sig 2013 att arbete inom 
sjukvård fortfarande skall vara 
ett ”kall”?

Personligen tror jag att ett rejält 
lönelyft enkelt skulle lösa pro-
blemet, känner inte personalen 
att utbildning lönar sig, klart 
man flyttar på sig.  Allt för ofta 
bli kortsiktigt ekonomitänk
lösningen när budget skall 
hållas. Ofta på bekostnad av 
patienters lidande, ingen
behöver ju stå till svars eftersom 
omsättningen av chefer är hög.

Statistik från Nordiska Diabe-
tes Rådet, NDR visar att per 
siste juni 2013 har en kraftig
försämring av HbA1c värdet 
skett för Mölndals räkning 
jämfört med tidigare utdata.
Det är just HbA1c som speg-
lar en enhets tillgänglighet till 
diabetessköterskor.

Egenvård i all ära men mätning 
av HbA1c kan endast utföras 
på en klinik och med kontakt 
med diabetessköterska. Där kan 
man föreslå förändring av kost, 
livsstil eller för typ 1 diabe-
tiker introducera användning 
av insulinpump med CGM 
system, (Continuous Glucose 
Monitoring). Ledningen tog 
till sig våra synpunkter och såg 
fram mot en förbättrad situa-
tion 2014. Fick dock uppfatt-
ningen att ekonomiansvariga 
inte riktigt förstår vikten av bra 
HbA1c värden.

Vi kom överens om ett uppfölj-
ningsmöte om cirka ett halvår.

Till sist vill Göteborgs Diabe-
tesförening tacka representan-
terna från Mölndal för god och 
lättsam samtalsanda och för 
att man avsatt tid att lyssna till 
föreningsmedlemmarnas syn på 
diabetesvården. n
Lars-Göran Jurin

Träff med Diabetesansvariga
Område 3 SU Mölndal
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Slipp hålla reda på stickor, provtagare, lansetter och väskor! 
Mendor discreet blodsockermätare har allt som behövs inte-
grerat i mätaren. Ladda – stick – läs av! Snabbt och diskret. 
Från fi ckan och tillbaka på ett ögonblick!

www.menarinidiagnostics.se

NYHET!

All-in-one!
Blodsockermätning 
utan lösa delar

**

* Mendor Discreet har fått pris för ”User friendly Design and Technology” 
 av Silicon Valley–baserade TiE50

Sherlock Holmes och hans gäng 
(valberedningen) söker spår efter en 
ny ordinarie revisor till Göteborgs 
Diabetesförening, då en av de ordinarie 
revisorerna nu efter 5 år tycker det är 
dags att göra någonting annat.
En smärre lösensumma utlovas.

Närmare upplysningar om uppdraget kan 
fås av Ann-Marie Händling, ordinarie 
revisor, på telefon 031-69 33 86 kvällstid.

Tips lämnas till uppdragsgivarna/
valberedningens  
Siv Kindholm tel. 031-44 63 40,  
Anita Bernardi tel 0302-108 49 eller  
MariAnne R Lymer tel. 031-714 46 37.

  Efterlysni
ng!!! Efterl

ysning!!!
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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 

UPPROP!
Vi vänder oss till Er som nu under år 
2014 är så lyckligt lottade att ni skall få 
tillökning.

Vi har fått en fråga om vi kan samla en 
grupp med blivande mödrar som har 
Diabetes och som vill byta erfarenheter. 
Ni får använda vår lokal på Mellangatan 
1 vid Järntorget och ni kan däremellan 
hålla kontakt via mail. Kanske kan vi 
få kontakt med någon som kan svara på 
eventuella frågor som uppkommer.

Anmäl ditt intresse till vår kanslist  
Nils Burholm.

Tel: 031-711 69 54

E-post: goteborg@diabetes.se

Äntligen! Äntligen!
Äntligen har barn och ungdomsaktiviteterna fått en egen ekonomi genom att få tillgång till 
avkastningen från en utav våra fonder. Detta har inte varit möjligt förut och föräldrar har ofta 
fått stå för alla kostnader vid olika aktiviteter som barn och ungdomsgruppen har fått igenom.

Nu kan vi se fram emot att göra saker tillsammans med föräldrar och barn som inte innebär 
lika stora kostnader som förra året.

Jag tar gärna emot förslag på aktiviteter från er som tycker att det är roligt att göra saker till-
sammans med andra.

Kontakta Nils på vårt kansli för att ge information på idéer:

Antingen via telefon på 031-711 69 54 eller goteborg@diabetes.se  

Årets julfestligheter är redan bokade i slutet av november och vi ser fram emot att det blir 
många som anmäler sig i år. Vår avsikt är att det inte ska kosta familjerna något denna gång.

Med vänlig hälsning Barn och ungdomsansvarig i Göteborgs Diabetesförening
Ingrid Martinsson
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Diabetesföreningen Västra Götaland har 
en regionskonferens varje år på hösten. 2013 hölls 
denna på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 
den 26-27 oktober. Inbjudna är förutom styrel-
sen, revisorer och valberedning en representant 
från varje lokalförening samt representanter för 
Förbundsstyrelsen och förbundets valberedning. 
Denna gången representerades förbundets styrelse 
av ordförande Fredrik Löndahl och Lars Persson, 
från valberedningen kom Margareta Nilsson.

Konferensen inleddes med en mycket intres-
sant presentation av Tina Carlsson från ABF som 
handlade om Engagera – Samverka – påverka. 

Vidare dag ett så presenterade 
förbundet sina kommande 

aktiviteter där en stor del 
handlade om förbundets 
70-års jubileum. För-
bundets valberedning 
informerade om sitt 
kommande arbete med 
nomineringar inför 
riksstämman som är 
2015.

På kvällen hade vi en 
samling där vi umgicks 

och avnjöt en enklare 
ostbricka och som under-

hållning hade vi en trubadur, Peo Götesson, från 
Hunnebostrand som på sin bohuslänska dialekt 
berättade historier och sjung dels egna kompone-
rade visor samt Taube-visor.

Dag två började med att Distriktsläkare Bo 
Rylander från Skövde och representant i RDR, 
Regionala Diabetes Rådet, redovisade sitt arbete, 
på uppdrag av RDR, med att besöka samtliga 
vårdcentraler i Västra Götaland, ca 205 st. Vid 
varje besök var Klinikchefen, diabetesläkaren och 
diabetessköterskan närvarande, besöket varade 1,5 
– 2 timmar. Syftet med besöken var att kartlägga 
arbetet med diabetesvården i länet. Efter att alla 
vårdcentraler besökts gjordes några återbesök som 
uppföljning.

Vi fick också en redovisning av Harriet Stjärne-
born från CLP, Centrum Läkemedelsnära Pro-
dukter, hur den nya distributionen av hjälpmedel 
har fungerat sedan starten den 1 september.

Som avslutning på konferensen fick varje lokal-
förening möjlighet att redovisa vilka aktiviteter 
dom haft under året och vad som planeras för 
hösten och våren. n

Författat av länsföreningens ordförande 
Kent Olaisson

Bli medlem i  
Göteborgs Diabetesförening

När man blir medlem i Göteborgs Diabetesförening blir man samtidigt medlem 
i Svenska Diabetesförbundet och man stödjer samtidigt arbetet med att 
förbättra villkoren för diabetiker.

På www.diabetes.se/sv/Medlem/Jag-vill-bli-medlem kan man fylla i ett 
formulär så sänder förbundet ut ett inbetalningskort. Du kan också ringa 
Mathias Hägglund 08-564 821 13 för att bli medlem. Medlemsavgiften är för 
närvarande 335 kronor per år. Föreningen tillämpar rullande medlemsskap 
från inträdesdatumet.

Diabetesföreningen Västra  
Götalands regionskonferens 2013

Foto Kent Olaisson
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Årets Egenvårdsvecka i Danska Skallerup hade i 
förra numret av vår tidning, fel telefonnummer 
för att boka/avboka veckan.
Det är fortfarande några av er som inte tagit steget 
fullt ut och gjort den definitiva bindande bok-
ningen.
Feriecentrat önskar få betalningen redan nu i vår 
på grund av att just de hus vi har bokat är mycket 
efterfrågade. Den 25 mars skall man ha satt in 
bokningsavgiften som är 1000 kr per person.
Vi behöver följande uppgifter från dig.
Namn, adress, telefonnummer, mail adress, om 
du har någon allergi eller annat som vi skall ta 
hänsyn till. Tillåter du att dina uppgifter står 
med på den deltagarlista vi kommer att dela ut till 
er deltagare? Vi önskar också få veta om du vill 
samåka med någon eller om du har egen bil och 
kan ta med någon passagerare i din bil.
Vi skall ha med oss lakan, handdukar till både bad 
och kök och badkläder.
Vi startar dagen med att ta Stenas bilfärja över till 
Fredrikshamn. På färjan äter vi frukost och var 
och en betalar för sig eller tar med sig ett frukost 

Danmarksresa

paket hemifrån. Där är gott om tid att gå ige-
nom vårt program och även att presentera oss för 
varandra.
Den 25/3-14 skall bokningsavgiften 1000 kronor 
vara insatt på föreningens plusgiro 48 722-3 märk 
insättningen egenvård/Danmark.
Önskas eget rum tillkommer 1000 kronor.
Bokningen kan göras till föreningen kontor  
031-711 69 54 eller på E-post: goteborg@diabetes.se 
eller till mig Monica på tel. 0520-66 18 44,  
E-post: monica.ullbrandt@tele2.se 
Välkommen med till underbara Danska Västkus-
ten med sina salta bad n
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Birgittas trädgård
Börja om från början på 2014.

God fortsättning till ER alla, 
Jag vill bjuda på några axplock från min 

resa med några bilder, som gick i början på 
december 2013 till Cap Verde.

Där var det helt plötsligt sommar med 
blommor och grönt och utanför hotell-
muren var det öken, väldiga kontraster. Vi 
badade i atlanten och det var ett äventyr 
i sig med höga vågor. Det var helt UNDER-
BART…..

För att återgå till verkligheten här på Hönö så 
såg jag blåmesar som inventerade fågelholken 
(5/1) så den milda vintern ger djur och växt-
ligheten ett försprång om inte vädret vänder 
drastiskt med minusgrader en längre tid.

Det dröjde inte så länge förrän vi fick kallare 
och snö om än i måttliga mängder. Det ljus-
nar lite dag för dag och det inger hopp om 
våren och hur allt upprepar sig i naturen. Jag 
har köpt lite fröer så det kliar lite i de ”grö-
na´´! Våra dagliga promenader med Hugo gör 
att man upptäcker olika saker bl.a. enebär 
som lossar så lätt nu. Jag torkar dem i ug-
nen för att använda som krydda i till exem-
pel kötträtter. Det bli väldigt ”vilt”. Taylor 
satte vitlöksklyftor i höstas och de sticker 
upp i kylan, så vi får avvakta resultatet till 
sommaren.

Jag slutar här för denna gång och jag längtar 
till våren. n
Kram Birgitta H.
PS . Stormen ”Sven” demolerade Taylors växthus 
illa. DS.
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