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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 16 april. Vi
förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska
principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt medgivande från redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs
Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/tjänster på betald annonsplats

Hej och god fortsättning på år 2015. Jag hoppas
att ni alla har haft det underbart under alla lediga dagar. Mycket har hänt under året som gått
och mycket mera har vi att se fram emot.
Göteborgs Diabetesförening har under året
haft glädjen att kunna dela ut bidrag från de fonder som föreningen förvaltar. Det har delats ut
till privata personer och till forsknings projekt.
Ett av projekten bedrivs i Stockholm och två här
i vårt närområde. Jag ser fram emot att resultaten
av dessa projekt kommer att beskrivas i vår tidning när det blir dags för redovisning. Vi sänder
en tacksamhetens tanke till de donatorer som
gett oss tillfälle genom sina donationer att låta
oss få äran att dela ut pengar till diabetes forskningens olika områden.
Närmast framför oss har vi nu årsmötet. Vi är
en liten skara medlemmar som arbetar aktivt med
föreningen. Vi måste be er som är mer eller mindre passiva medlemmar att börja delta mera aktivt
om ni vill att föreningens skall överleva. Utan en
styrelse och därtill hjälp från medlemmar kommer inget att hända. Skall vi behöva lägga ner en
av landets största diabetesföreningar? Jag hoppas
att några av er känner för att hjälpa till att driva
föreningen framåt även efter årsmötet. Du som
vet att det är viktigt att vi har ett förbund och
länsföreningar där vi de lokala föreningarna ingår
på båda nivåerna, ja, jag hoppas att flera kommer
att aktivt delta i föreningsarbetet. Nu hoppas jag
att ni kommer att höra av er och vill vara med
för att aktivt föra ut kunskapen om sjukdomen
Diabetes och skillnaden mellan typ 1 och typ 2.
Tillsammans kan vi göra skillnad men då måste vi
jobba mot samma mål.
Vi ser fram emot att ni medlemmar även kommer in med lite till vår gemensamma tidning. Det
kan vara en historia, ett recept, nytt om diabetes.
Ja allt är välkommet i vår gemensamma tidning.
Nu säger jag bara Vi ses på årsmötet!

Hälsning från Monica
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KALENDARIUM
3 MARS
Gravidträff/föräldragrupp på
Mellangatan 1 kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid eller redan är småbarnsmamma och har diabetes så är du välkommen. Här träffar du andra
i samma situation. Inga frågor är för små att
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den
som leder gruppen och anmäler dig gör du till
kansliet på goteborg@diabetes.se

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

slagen föreställning som sätter snurr på det
mesta. Se upp nu landar världens bästa Karlsson på Göteborgs Stadsteater. Regi: Alexander
Öberg. En familjeföreställning för alla åldrar.
Som Karlsson ser vi Krister Henriksson.
Boka på kansliet senast den 3 mars. Betala till
Göteborgs Diabetesförenings plusgiro 487 22-3
senast den 3 mars.

7 APRIL
Gravidträff/föräldragrupp på
Mellangatan 1 kl 18.30

22 MARS
Årsmöte
Söndagen den 22 mars klockan 11.00 håller
Göteborgs Diabetesförening sitt årsmöte på
Södra Allégatan 1B. För kallelse och dagordning se sidan 6
Efter årsmötet bjuder föreningen på kaffe/te
och fralla i föreningens lokal på Mellangatan 1
1 trappa upp i samma hus.

1 APRIL
Lunchteater på Stadsteatern
kl 11.30–13.00
En baron på återbesök. En ramelsk tältshow.
Som hyllar Darwin, Fylls av onödiga ord. Tar
ett dopp i Grisälven. Och till slut. Följer dig
bortåt vägen. Med Sven Angleflod och Håkan
Berghe, piano. Meny: Sojamarinerad lax med
picklad rödlök och limeyoughurt.
Pris per biljett: 210 kronor.
Boka på kansliet senast den 25 februari.
Betala till Göteborgs Diabetesförenings
plusgiro 487 22-3 senast den 25 februari.

25 APRIL
Karlsson på taket på Göteborgs
Stadsteaters Stora Scen.
Pris barn upp till 17 år 120 kronor, 18-25 år
140 kronor, övriga 230 kronor.

Är du gravid eller funderar på att bli gravid eller redan är småbarnsmamma och har diabetes så är du välkommen. Här träffar du andra
i samma situation. Inga frågor är för små att
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den
som leder gruppen och anmäler dig gör du till
kansliet på goteborg@diabetes.se

5 MAJ
Gravidträff/föräldragrupp på
Mellangatan 1 kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid eller redan är småbarnsmamma och har diabetes så är du välkommen. Här träffar du andra
i samma situation. Inga frågor är för små att
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den
som leder gruppen och anmäler dig gör du till
kansliet på goteborg@diabetes.se

2 JUNI
Gravidträff/föräldragrupp på
Mellangatan 1 kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid eller redan är småbarnsmamma och har diabetes så är du välkommen. Här träffar du andra
i samma situation. Inga frågor är för små att
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den
som leder gruppen och anmäler dig gör du till
kansliet på goteborg@diabetes.se

Astrid Lindgrens berättelse om den rebelliske
Karlsson och hans vän Lillebror ges i en stor-
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TEATER
Krister Henriksson på Stadsteatern
Nytt år och nya möjligheter att gå på teater. Ett
par erbjudanden har gått ut till ”teaterlistan” så den
som inte vill missa några föreställningar bör anmäla sig till goteborg@diabetes.se eller tala med
Nils på kansliet.
I vår gör Krister Henriksson ett nytt gästspel på
Stadsteatern. Han spelar Karlsson i Astrid Lindgrens ”Karlsson på taket”. Det blir säkert en fin
upplevelse för både unga och gamla. Så ta med
barn och barnbarn till Stadsteatern. Vi har förstås
också skaffat biljetter till en lunchteaterföreställning. Först till kvarn gäller som vanligt.
Hoppas vi ses på teatern! n
Christine Öberg

Foto: Aorta

Yrkeshögskoleutbildningen Göteborgs Stad har
examinerat en ny grupp Medicinska Fotterapeuter
De har alla en vårdutbildning i grunden och har
under 3 terminer studerat anatomi, fysiologi samt
sjukdomar och förändringar som påverkar foten.
Fördjupad kunskap inom diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar,
m.m. gör dem specialiserade på att förebygga och
fördröja allvarliga komplikationer på fötterna.

De examinerade är:
Marcela Caceres Cardenas, Antonio Catillo
Johannesson, Anneli Freiholtz, Carina Gedda,
Zoya Heidari, Anna Hyltbäck, Maria johannesson, Pia Johansson, Åsa Johansson, Helena
Karlsson, Sara Larssson, Helen Noren, Anneli Nirman,m Anna Nyberg, Caroline Nyqist,
Tatiana Petersson, Alexandra Pettersson,Terese
Svensson, Nina Tengdahl, Rosalva Vaca Saavedra,
Sohaila Wais, Louise Vendin.
Lärare längst fram till hö Barbro Ek till vä Lena
Asphede. Mer information om utbildningen kommer i nästa nr. n
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ÅRSMÖTE

Välkommen till
Göteborgs Diabetesförenings årsmöte
Datum: söndagen den 22 mars 2015, klockan 11.00
Plats: Södra Allégatan 1B, 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. Föredragning av verksamhetsberättelse.
9. 	Föredragning av 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 2014.
13. Arvoden och kostnadsersättning för styrelsen år 2015/2016.
14. Budget 2015.
15. Verksamhetsplan för 2015.
16. Medlemsavgift för 2016.
17. Val av 1(en) kassör på 2(två) år.
18. Val av 4(fyra) ordinarie styrelseledamöter på 2(två) år.
19. Val av 1(en) ordinarie styrelseledamot på 1(ett) år.
20. Val av 1(en) ordinarie revisor på 2(två) år.
21. Val av 2(två) revisorersättare på 1(ett) år.
22. Val av 3(tre) personer till valberedning på 1(ett) år.
23. Inkomna motioner.
24. Övriga frågor.
25. Mötet avslutas.

Efter mötet bjuder föreningen på kaffe/te och fralla i föreningens lokal 1 trappa upp.
Vi är tacksamma om du anmäler dig till föreningens kansli senast den 13 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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Hisingens Cykelklubb vill få fler
att motionera
Med ca 700 medlemmar är Hisingens CK en av landets största cykelklubbar. Klubben har
förvisso en tävlingssektion, en
MTB-sektion och en randonneur-sektion för de som cyklar
långt, men det är ändå den breda
motionsverksamheten som är
klubbens absolut största sektion
och klubbens signum.
Under sommarhalvåret har
Hisingens CK motionsrundor
tre dagar i veckan, med olika nivåer för att alla ska kunna följa
med och samtliga grupper leds
av klubbens egna ledare. Det är
bara för medlemmarna att cykla
med, umgås och få motion på köpet. På vintern arrangeras istället
spinning.
Att klubben satsar på motion
syns även på de motionslopp som

arrangeras i klubbens namn. I 38
år har Hisingen Runt arrangerats
och 2014 fick loppet sällskap av
det nystartade Västkusten Runt.
Båda loppen är motionslopp utan
resultatlistor i placeringsordning.

broar, Tjörn och Orust men även
fall- och slussområdet i Trollhättan och cykling längs Göta Älv.
Loppen går 30-31 maj 2015. n

Hisingen Runt ingår i hälsosatsningen Göteborgsklassikern
där deltagarna förutom att cykla
Hisingen Runts 50 km även ska
simma 1 km i Göteborg Simmet i augusti och springa 10 km i
Finalloppet i oktober/november.
Konceptet syftar till att få fler
människor att röra på sig hela
året och på så sätt försöka minska
livsstilssjukdomar.
Västkusten Runt bjuder med
sina 125 respektive 275 km på
en naturupplevelse utöver det
vanliga. Långa rundan innebär
cykling över bland annat tolv

Valberedningen söker nya styrelseledamöter
Inför årsmötet 2015 löper mandattiden ut för
sex styrelseledamöter och valberedning. Många
av dessa har annonserat att inte ställa upp för en
ny period. Föreningen söker framför allt en kassör
men också personer som vill bidra till föreningens
utveckling. Nuvarande styrelse har till stor del varit
sammansatt av äldre personer med lång erfarenhet
av diabetes, men avsaknaden av yngre medarbetare
är påtaglig.

Vi vänder oss till dig som har ett engagemang för
diabetes och dess livsvillkor och vill arbeta för att
förbättra medlemmarnas situation inom vården och
det vardagliga livet. Ta kontakt med kansliet, där
får ni uppgift om vem som är sammankallande i
valberedningen. n
Redaktionen
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Årets egenvårdsvecka
kommer vi att förlägga
i Grebbestad

Folkhögskolan ligger mitt i byn, trevligt för
er som vill strosa omkring i en fiskeby och känna
dofter från havet.
Som vanligt blir det helpension, Frukost, lunch,
kvällsmat, för- och eftermiddags kaffe samt kvälls
fika i huvudbyggnaden.
Vi har bokat enkelrum med toalett och dusch på
varje rum. Lakan och handdukar samt städning
vid avresan ingår Vi startar måndag den 10 augusti
kl. 08.00-09.00, lagom till förmiddagskaffet. Tillgång till rummen direkt vid ankomst, avslutar fredag den 15 augusti.
Vi planerar sälsafari, föreläsare enligt önskan, något estetiskt, trubadur från skolan och avslutningsvis byter skolan ut middagen på torsdagar och bjuder som sig bör i ett fiskesamhälle på räkbuffé med
tillbehör.
Programmet är i skrivande stund ej klart.
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Anmälan gör man till Göteborgs Diabetesförening
via mail eller telefon senast den 30 maj 2015.
Du får mail eller pappers brev som bekräftelse på
att din anmälan är antagen och en plats är reserverad i ditt namn. Då får du också programmet.
Priset i år utom resa tur och retur blir ca 3 000
kronor. Det går buss och man kan samåka.
Du som vill se mera av skolan kan gå in på skolans
hemsida. www.grebbestads.fhsk.se
Har du frågor kan du ringa Monica eller Rolf
Monica: 0520-66 18 44 mobil: 070-575 38 67
Mail monica.ullbrandt@gmail.com
Ser fram emot vårt möte i Grebbestad
Välkommen!
Monica Ullbrandt och Rolf Tengbratt
ansvariga för egenvårdsveckan.
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Kontinuerlig
glukosmätning
från Dexcom
hjälpte Hugo
att få ett nytt liv.

Hugo Gribbling från Helsingborg bär kontinuerlig glukosmätning (CGM) från Dexcom permanent.
– Vi har fått ett nytt liv, säger mamma
Lisbeth Gribbling.
Nioårige Hugo Gribbling från Helsingborg fick typ 1-diabetes för cirka fem år sedan.
– Vårt liv förändrades i ett slag, och alla vi i familjen drabbades av Hugos sjukdom.
Efter några år med ständiga blodsockermätningar – cirka tio
per dygn, ibland fler, och alltid ett antal på natten – fick Hugo
(som likt cirka 80 procent av landets typ 1-diabetiker har
pennbehandling) låna Dexcoms CGM-mätare från kliniken.

Familjen bestämde sig för att skaffa och låta Hugo permanent bära utrustningen – och själv betala eftersom det offentliga systemet inte finansierade hjälpmedlet.
– Det blir dyrt, men vi valde att prioritera det.
Förhindrar känningar och höga värden

– Den stora fördelen med Dexcom CGM är kontrollen, att
man i god tid – tack vare larm och trendpilar – förhindrar
både känningar och höga värden, säger Lisbeth. Ser du
att värdet snabbt är på väg ner får han druvsocker och en
Mäter glukosvärdet kontinuerligt
banan. Om det går upp tar han några enheter insulin med
Utrustningen mäter glukosvärdet kontinuerligt via en liten
sin penna.
sensor som sitter på Hugos mage som skickar värdena var
Dessutom har Dexcom ett extra säkerhetslarm vid 3,1
femte minut till en liten mottagare som han eller hans föräldmmol/L som ett skydd för att förhindra lågt blodsocker
rar bär.
(hypoglykemi).
– Vi blev överförtjusta, säger Lisbeth Gribbling. Äntligen
– En annan stor fördel är att mottagaren är fristående.
hade vi full kontroll över Hugos värden. Vi fick helt enkelt ett
Den ligger vid vår säng och varnar direkt. Vi slipper störa
nytt liv! Tänk att kunna skicka upp Hugo i skidbacken och
Hugo under natten – och vi får ibland sova en hel natt utan
bara be honom att snabbt kolla värdet på mottagaren istället
för att tappa stickorna i snön eller inte kunna pressa fram blod att behöva gå upp och sticka honom.
ur blöta och kalla fingrar.
Några dagar efter intervjun var Hugo på läkarbesök och det beslutades att han
får utrustningen betald av Region Skåne.

Vill du också få ett nytt liv som typ 1-diabetiker
med hjälp av kontinuerlig glukosmätning från
Dexcom? Kontakta ditt diabetesteam – eller
NordicInfu Care direkt på 08-601 24 40,
info@infucare.se
Läs mer om kontinuerlig glukosmätning och
Dexcom på www.infucare.se

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand www.infucare.se

En ny frihet med Libre
Den 3 december förra året fick jag min nya glukosmätare, en Freestyle Libre. En revolutionerande
nyhet i diabetesvärlden, där man kan kontrollera
sitt glukosvärde utan att behöva sticka sig i fingrarna! I Diabetesförbundets tidning Diabetes 6/2014
fanns en lång artikel om just Libre så därför har jag
i den här artikeln valt att fokusera på egna erfarenheter och synpunkter efter sex veckors användning
av mätaren.
Det var vid ett besök hos diabetessköterskan i
höstas som jag påtalade att jag, som nybliven tvåbarnsmamma, kände mig orolig och lite rädd för
plötsliga blodsockerfall. Hur lågt blodsocker kan
jag ha och fortfarande vara kapabel att ta hand
om mig själv, en insulinkänning och mina barn?
Amningen bidrar ju dessutom till låga blodsockervärden främst nattetid. Jag hade hört talas om
en ny teknik, Flash Glucose Monitoring (FGM)
som innebär att man sätter fast en sensor på kroppen och sedan skannar av med en avläsare för att
få fram ett värde. Jag var dock inte säker på att jag
tillhörde rätt målgrupp för att testa tekniken och
hade dessutom lite dålig koll på om mätaren hade
kommit ut på den svenska marknaden. Jag blev väldigt glad när jag fick reda på att en grupp inom diabetesteamet på Sahlgrenska skulle testa den först
under en månad, och sedan kunde jag få en om jag
var intresserad!
Efter de här veckorna med mätaren kan jag
konstatera att det är väldigt skönt att slippa alla
stick i fingrarna, och istället bara lägga avläsaren
mot sensorn. En sensor sitter i 14 dagar, och jag har
märkt att det kan ta några timmar när man har bytt
sensor innan den stabiliserar sig. Detta innebär att
det är bra att ha en annan mätare att jämföra med.
Jag hade inte några sådana problem med mina två
första sensorer, men den tredje visade ”LO” (vilket
innebär under 2,2 med den här mätaren) under de
första timmarna när jag kollade. Jag fick bekräftat
med min gamla mätare att jag låg lågt, men inte
alls så lågt som Libre visade. En stor fördel med
Libre är trendpilarna, att jag får en indikation på
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om glukosvärdet stiger eller sjunker. Det visas med
pil rakt upp, snett uppåt, rakt åt sidan, snett nedåt
eller rakt ned. Det är inga problem att läsa av sensorn genom ytterkläderna, och mina sensorer har
hittills suttit fast ordentligt med det klister som
finns på dem. Sensorn mäter hela tiden, även när
man inte skannar, och i avläsaren får man en kurva
på glukosvärdena. Jag har under den här tiden med
mätaren haft kontakt med min diabetessköterska
för att stämma av mina doser och värden, vilket har
varit väldigt smidigt eftersom det bara är att ladda
ur avläsarens information till datorn. Det finns särskild programvara för Libre till detta, men jag har
bara använt Diasend.
Det går även att använda Freestyle Libre med
teststickor som en vanlig glukosmätare, vilket kan
vara bra för att få ett blodsockervärde i realtid. När
du skannar är det ju en fördröjning på cirka 10 minuter eftersom sensorn inte mäter blodsocker utan
vävnadssocker.
Jag tror inte att jag har sänkt mitt HbA1c under de här första veckorna med Libre, men jag har
helt klart haft färre låga glukosvärden och det är
otroligt mycket värt för att kunna fungera bra i det
dagliga livet. Vi får hoppas att alla diabetiker som
så önskar kan få tillgång till en egen Freestyle Libre framöver, eftersom det är ett mycket praktiskt
verktyg för egenvård av diabetes. n
Ulrika Stigeborn Hernelid
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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-blimedlem 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.

ISTÄLLET FÖR
BLOMMOR
I samband med en begravning och
till minne av den avlidne är det
vanligt att man skänker pengar till
olika ändamål.
Vill du hedra en avliden person
på ett annat sätt än med att
ge blommor? Vi skickar ett
minneskort till den avlidnes
anhöriga eller begravningsbyrå och
tar tacksamt emot valfritt belopp
till Göteborgs Diabetesförenings
verksamhet!
Kontakta kansliet på 031-711 69 54

FONDER

Bli medlem
i Göteborgs
Diabetesförening

Pengar att söka ur
Göteborgs Diabetesförenings fonder

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får
från arv och gåvor samlas i fonder vars avkastning
delas ut.
Ett viktigt tips till de som söker ur fonderna är
att ange vad bidraget skall användas till och att ändamålet måste vara diabetesrelaterat. Håll ansökningarna korta och koncisa. För medlemmar gäller
att man måste ha varit medlem minst ett år.
För ansökningsblanketter och mer info se
www.diabetesgbg.se eller ring vårt kansli på 031711 69 54.

Barn och Ungdomsfonden
Fonden skall användas för anslag eller bidrag till
vårdbehövande barn och ungdomar som har diabetes t.o.m. det år man fyller 25 år och är medlem
i Göteborgs Diabetesförening. Ansökan kan göras
löpande under året.

Rekreations och Hjälpmedelsfonden
Bidrag ur fonden lämnas till vila, rekreation samt
hjälpmedel för diabetiker i Göteborgs Diabetesförening. Ansökan kan göras löpande under året.

Utvecklingsfonden
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare
inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt
kliniskt utvecklingsarbete men icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

Inger Hultman med fleras fond
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes.

Hjördisstipendiet
Stipendiet ska utgå till personal inom vården för
att förbättra villkoren för diabetiker. n
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Julfest

Äntligen blev det en julfest för våra barn
och ungdomar. Vår ungdomsansvariga Ingrid
Martinsson har under flera år försökt skapa intresse för en julfest för barn med diabetes, men
tyvärr har våra medlemmar inte lockats till att
medverka.
I år tog föreningen ett nytt grepp genom att
också bjuda in kompisar och goda vänner till
barnen och deras föräldrar.
Alla barn kom in gratis och föräldrar och
släktingar betalade en symbolisk summa. Som
dragplåster var trollkonstnären Robert Berlin

12

inbjuden med en uppskattad föreställning med
trolleri och fina trix. Platsen var GTS konferenslokal Erik Dahlbergsgatan. Sammanlagt
kom 32 vuxna och 28 barn, totalt 60 personer.
Eftermiddagen började med lite mingel
där det bjöds på glögg med sedvanligt tilltugg
för de som kunde dricka denna söta dryck. För
diabetikerna fanns bra alternativ.
Därefter bjuds det på ett mycket väl tilltaget
och välsmakande julbord med olika rätter för
alla smakinriktningar. Under tiden vi satt till
bords fanns det möjligt att köpa lotter med priser passande till barnen.
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Sedan var det dags för trolleri där många
barn häpnade över hur skicklig magikern var,
det blev nog många som skrev trollerilåda i sina
önskelistor till julafton.
Trollkarlen hade sedan en gedigen uppgift, då han erbjud att av olika typer av ballonger göra figurer, svärd eller djur efter barnens
och för den delen några föräldrars önskemål.
Det blev en rejäl kö och jag vågar påstå att alla
blev nöjda med resultaten. Som avslutning före
hemgång fick alla barn en ”godis” påse.

Sammantaget blev julfesten en succé och
undertecknad vill tacka Ingrid och alla som
hjälpte till med arrangemanget. Hoppas det
blir en ny fest nästa jul 2015. n

L-G Jurin

Hej alla naturdetektiver!
Vet ni varför det ligger en massa granar som
plockepinn i skogarna nu efter den senaste
stormen? Egon tror jag att man hade döpt den
till. Lite otäckt med alla rotvältor, gå inte ner i
en sådan för kolla läget.
Granen har som du kan se på bilden ett
rotsystem som ligger utmed marken. Du kan
känna igen en gammal granstubbe på att den
förmultnar från mitten. Det blir en grop i granens stubbe. Tänk Gran – grop.
Tallen har en kraftig rot i mitten kallad pålrot. Den roten letar sig ner i sprickor osv. Tallar
kan du därför hitta på klippor.
Tallstubben känns igen genom att den förmultnar utifrån och bildar en topp. Tänk
Talltopp.

Rot av gran

Rot av tall
Källa Bok: Runt i Naturen (SR:s utbildningsprogram)

Nu kan du agera naturdetektiv och skilja på tall
och granstubbe.
Skriv gärna till oss och berätta vart du gjorde
dina fynd. Ta gärna en bild.
Vet du var man hittar en annans gall? Svaret
kommer i tidning nr 2.

Hej från Kalle Klorofyll

Text Monica Ullbrandt
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Saxat ur Diabetolognytt
Till stor glädje hade vi inom Västra Götaland
Diabetologer som utnämndes till årets Diabetolog
år 2014. Peter Fors ansvarig för diabetesmottagningen i Alingsås och Gun Forsander Sektorsöverläkare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg.
Årets Diabetolog 2014 Peter Fors och Gun
Forsander För drygt 20 år sedan var Peter som allmänläkare på Lerums vårdcentral. Deras diabetesvårdprogram fick Peter i uppdrag att lägga ut på internet som en sk ”hemsida” - som ju var helt nytt på
den tiden. Denna växte till www. diabeteshandboken.se som idag har 3500 besökare per veck - och
är en värdefull praktisk tillgång i diabetesvården
med uppdateringar varje vecka i ämnet diabetes.
Peter Fors har varit med i uppstarten av NDR och
var tidig med lösningar för att föra över data direkt
från patientjournaler till NDR. Han är ansvarig
för diabetesmottagningen i Alingsås sedan drygt
10 år tillbaka. Peter är drivande i samverkansprojekt mellan primärvård, slutenvård och kommun,
deltager i regionala diabetesrådet (RDR) i Västra
Götaland och läkemedelskommitténs terapigrupp
diabetes i Västra Götaland liksom i utarbetandet
av SoS Nationella Riktlinjer för diabetesvården i
Sverige 1997-99, 2010 och 2014.
Ett av hans stora intressen är undervisning av
diabetesteamet - och är en mycket anlitad och uppskattad föreläsare på diabeteskurser regionalt och
nationellt, och på vårdhögskolor.

Gun Forsander är sektorsöverläkare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg. Redan
som ST-läkare inom barnmedicin i Falun påbörjade Gun sitt avhandlingsarbete inom barndiabetesområdet genom att i en RCT-studie med 5 års
uppföljning jämföra två olika behandlingsalternativ vid diabetesdiagnos. Avhandlingen försvarades
på Karolinska Institutet. 2003 blev Gun sektorsansvarig för barndiabetesvården i Göteborg.
Gun har varit ordförande i BLF´s sektion för
endokrinologi och diabetes och har tidigare varit
barndiabetesrepresentant i styrelsen för SFD. Gun
representerar barndiabetologin inom Nationella
Program Rådet diabetes och i Nationella Diabetes
Teamet samt har i många år arbetat inom Regionala Diabetes Rådet.
Sedan flera år ansvarar Gun tillsammans med
några kollegor för den nationella teamkursen DiP
samt ST-kursen inom barndiabetes. Genom engagemang i SWEET, ett EU-projekt med avsikt
att jämföra och förbättra barndiabetesvården i Europa, har mottagningen i Göteborg utnämnts till
ett ”Center of Excellence”. Tillsammans med Ragnar Hanås var Gun president för 39:e världsmötet
inom ISPAD i Göteborg 2013. Diplom utdelas i
samband med SFDs höstmöte 9/10

Johan Jendle vetenskaplig sekr SFD

Texten är hämtad från Diabetolognytt nr 6-7 2014
med tillstånd från redaktionen

Uppdatering från ögonscreening
Ett nytt sätt att ange väntan är om patienten
fått vänta över 6 månader. Hur länge har den fått
vänta som väntat längst? Rör det sig om 12, 18 eller
flera månader. Hoppas att vi kan få svar på detta
innan tidningen går i tryck. Svar har kommit, i de
fall då väntan är längre än 6 månader finns även de
patienter som av egen fri vilja väljer att vänta. Då
kan det bli lite svårare att veta antalet som får vänta
på grund av vården eller av personliga skäl. Vi får
anamma det nya sättet gällande rapport och det är
”mer än 6 månader”.
Nuvarande köerna anges på följande sätt. PVscreening där väntar 1280 patienter i kö, varav 55%
14

har väntat över 6 månader. Sekundärscreenings
kö har 981 patienter i sin kö varav 39% har väntat
över 6 månader. Så kommer vi till den kö där en
läkare skall bedöma vidare åtgärder, den kön har
699 patienter varav 59% i denna kö fått vänta över
6 månader. Mina kommentarer är, detta är ju bara
siffror men bakom siffrorna så vet vi alla att det
finns människor. Människor som med oro väntar
på besked. Först att vänta på screening därefter
väntan på vad läkarens kontroll av bilderna visar.
Nu ser vi fram emot att sjukvården kan förkorta
köerna till ögon screening.

Monica Ullbrandt
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Den gångna vintern har inte "blommat ut"
riktigt ännu?! men överraskningarnas tid är
inte över så vi får se? 2014 blev ett värmerekord
år.
Stormen Egon dundrade förbi men vi blev
inte nämnvärt drabbade och det känns bra.
Jag har inte sett en snöflinga ännu och har
lite svårt att tänka trädgård så jag gör en tillbakablick på blommor och bär m.m. Med ett
litet potpuri av foton, vår, sommar, höst och
"vinter".ett
Avslutar med en riktigt god fortsättning på
det nya året 2015.

Tulpaner

TRÄDGÅRD

God fortsättning!

Pioner

Kram Birgitta H.
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