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DEXCOM G5 ® MOBILE
– NU OCKSÅ FÖR ANDROID
OCH TILL NYTT LÄGRE PRIS
• Lägre pris än Dexcom G4 • Inget krav på mottagare • Ny förbättrad app • Unik följarfunktion

DIA.SE.001-01-JAN2017. Foto: Håkan Hjort/Johnér. Lindoff Communications.

Nu finns Dexcom G5 – kontinuerlig glukosmätning med larm
och unik följarfunktion för diabetes typ 1– även för Android.
Det innebär att Dexcom G5 – det första systemet för båda
operativsystemen – nu är tillgängligt för de flesta som vill
koppla CGM med larm och följarfunktion till sin mobiltelefon.
Nytt lägre pris

Dessutom har priset sänkts på Dexcom G5. Skälet till
prissänkningen är att Dexcom Inc. justerat priset nedåt (vilket
vi som distributör naturligtvis då också gör) – plus att i den
uppdaterade CE-märkningen försvinner kravet på separat
mottagare för Dexcom G5, och därmed kostnaden för denna.
Det nya priset gör att den totala årskostnaden för Dexcom
G5 sjunker med cirka 30 procent, beroende på respektive
landstings upphandlingssituation. I de flesta fall innebär det
också att Dexcom G5 har ett lägre pris än Dexcom G4*.
Ny Android-app med flera nyttiga funktioner

Android-appen innehåller flera nya, nyttiga funktioner
(kommer i IOS-appen under kvartal 1 2017). Några av dessa
är att sändaren sparar glukosdata om man kommer utanför
räckvidden för att sedan återföra värdena för de tre senaste
timmarna till en komplett kurva i mobiltelefonen. En ny så
kallad ”widget” gör att man ser värdet och trendpil även på
låst hemskärm utan att behöva öppna appen. Dessutom får
användaren varningar även om ljudet på telefonen är avstängt.
För mer information – kontakta din lokala representant från
NordicInfu Care AB. Det går också bra att kontakta oss på
08-601 24 40 eller diabetes@infucare.se.

* Vid full användning första året
** Kompatibel med Samsung Galaxy S5, S6 och S7, Samsung Galaxy Note 5,
LG G4 och G5, Motorola Nexus 6, samtliga Android-smartklockor

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand
08-601 24 40 www.infucare.se
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare
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äntligen februari 2017. Det sägs att vi går
mot ljusare tider dvs dagarna blir längre.Hur
det nu är möjligt? Det får vi hoppas då 2016 var
ett år av misstänksamhet och misstro människor emellan.
Bakom oss finns även en lyckad Världs diabetesdag i Nordstan 14 November. Många positiva gensvar har vi fått och dessutom en del
nya medlemmar.
2016 var ju dessutom ett år då Diabetes fick
ett ansikte utåt mot människor i landet. Diabetes har synts och diskuterats i både dagspress
och TV. Låt oss tacka Peter Jide och TV4 lite
extra.
Vill även passa på att hälsa Diabetesföreningen Norra Älvsborg välkomna till vår tidning. Man kommer framledes att vara en
återkommande deltagare. Titta gärna på deras
aktiviteter.
En annan ny samarbetspartner sedan November är IFK Göteborg. Tillsammans skall
vi försöka lyfta frågan om Diabetes i vardagen
dvs. skola och fritid.
När detta skrivs önskar undertecknad att en
ny dag skall gry. Det blåser, snöar och regnar
om vartannat. För en Diabetiker är det en bagatell i jämförelse med vad vi dagligen måste
prestera med våra liv.
håkan forsell

Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB
Omslagsbild:	
Krokus
www.pexels.com

Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 12 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.
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KALENDARIUM
Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet per e-post:
goteborg@diabetes.se eller på telefon: 031-711 69 54
Om inte annat anges är vi i föreningens lokaler på Mellangatan 1, hållplats Järntorget.

26 MARS

Årsmöte kl 11.00, Södra Allégatan 1
Efter avslutat möte bjuds vi på fika på kansliet
Mellangatan 1, runt hörnet från lokalen där årsmötet hålls.

6 APRIL

Tomtetillverkning
Se artikel i tidningen.

30 JULI

Avslutningsfest av Hoj17, en 200 mil
lång cykeltur för bättre fothälsa vid
diabetes. Herrgårdsscenen Jonsered
14.00 Diskussion om fothälsan i regionen
Vi tar emot Ulla vid ”målgången” av resan.
	Inbjudna politiker och sjukvårdspersonal
diskuterar fothälsa vid diabetes
15.00 Underhållning med visor och musik
Mer om information om medlemsmötet och Hoj17
i kommande nummer.

29 APRIL
Hoj17

Avresa för Ulla Hellstrand Tang på sin ca 200 mil
långa resa på cykel runt Sverige för bättre fothälsa
vid diabetes. Mer om detta evenemang kan du
läsa om på sidan 17 i detta nummer av DiabetesBladet.

APRIL

Ung Diabetes – Kick off.
Någon gång under april månad håller Ung Diabetes Kock off i Stockholmstrakten.
Läs mer på Ung Diabetes sida i detta nummer.

30 MAJ

Medlemsmöte kl 18.00, Mellangatan 1
Framtidsresan – Hur vill vi att Svenska Diabetesförbundet skall vara om 10 år.
Kom och var med om att format framtiden.
Anmälan till Kansliet.

13 AUGUSTI

Cirkelstart Egenvårdsvecka
Söndag 13 augusti startar vi en cirkel om mat
och hälsa vid diabetes på Mellangatan 1. Cirkeln
avslutas med egenvårdsvecka, 5 dagar i Danmark
på Skallerup Seaside Resort där vi bor i hus och har
eget hushåll och praktiserar det vi lär oss i cirkeln.
Egenvårdsveckan i Danmark startar måndag 21
augusti.

HÖNSKOOPERATIVET
Under våren 2017, dock
tidigast efter 1:a april
kommer vi att kunna
besöka Hönskooperativet Agda i Sjöbergen.
Då kan ni få hälsa på
Agdas tama höns och
tuppen Fjordor.
Håll utkik om mer information i nästa nummer
av Diabetsbladet.

NORRA ÄLVSBORG
I detta nr av DiabetesBladet hälsar vi Diabetesföreningen Norra Älvsborg välkomna, sidorna 6
och 7 disponeras av föreningen från Trollhättan.
Vi hoppas på ett långt och givande sammarbete.
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ÅRSMÖTE
Göteborgs Diabetesförening kallar till Årsmöte
Datum: 26 mars 2017 klockan 11.00
Plats: Södra Allégatan 1 B, Lokal på bottenplan
Förslag till dagordning:
1 Årsmötets 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 2016
13 Arvoden och kostnadsersättning för 2017 är oförändrad
14 Budget 2017
15 Verksamhetsplan 2017
16 Medlemsavgift för 2018
17 Val av 1 (en) kassör för 2 (två) år
18 Val av 2 (två) ordinarie styrelseledamöter för 2 (två) år
19 Tillval av 2 (två) ordinarie styrelseledamöter för 1 (ett) år
20 Val av 1 (en) ordinarie revisor för 2 (två) år
21 Val av 2 (två) revisorsersättare för 1 (ett) år
22 Val av 3 (tre) personer till valberedningen 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
16 mars på telefon: 031-711 69 54 eller e-post goteborg@diabetes.se
Motioner till mötet skall vara inne senast den 28 februari.
Diabetes Bladet Nr 4 2016
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Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Trollhättan • Vänersborg • Lilla Edet •

Årsmöte 2017
Datum: 12 mars, Tid: 15:00
Plats: Föreningslokalen, Österlånggatan 17, Trollhättan.
Verksamhetsberättelsen kommer att finns på vår webbsida och på årsmötet.

Motion
Medlem som önskar lämna motion (förslag) till årsmötet skall göra
detta senast två veckor innan årsmötet dvs. 26 februari. Motionen
skall skickas via post eller e-post till kansliet.

Ordföranderutan
Det är nytt år fyllt med aktiviteter, nya
samarbeten och nya möjligheter.
För dig som är medlem i Norra
Älvsborg är den första nyheten denna
tidning. DiabetesBladet ges ut av Göteborgs Diabetesförening och från och
med i år kommer du att få denna tidning. Tidningen kommer ut med fyra
nummer per år och vi kommer ha två
sidor i varje nummer med information
om vad som händer i Norra Älvsborg.
Dessa sidor ersätter vårt tidigare medlemsblad.
DiabetesBladet är det första steget i
vårt nya samarbete med Göteborg, vår
målsättning är att ni som medlemmar
skall kunna delta på aktiviteter och föreläsningar som anordnas både av oss
och av Göteborgs Diabetesförening.
Andra förändringar som sker under
året är att jag i samband med årsmötet
lämnar över ordförandeklubban. På
förslag finns att Gunnar Carlsson gör
comeback som ordförande i föreningen. Jag kommer att finnas kvar i styrelsen, men jobba med andra frågor.
Jag hoppas få träffa er på vårens aktiviteter.
björn ehlin

Föredragningslista
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängden
3. Årsmötets öppnande
4. Val av presidium
a. Ordförande
b. Sekreterare
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av röstlängd
8.	Föredragning av verksamhets- och ekonomisk berättelse för det
gångna räkenskapsåret
9. Föredragning av revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
10. Beslut om
a. Godkännande av verksamhets- och ekonomiska berättelsen
b. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret
c. Arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar
11. Behandling av inkomna motioner och förslag
12. Fastställande av lokalföreningens avgift för 2018
a. Medlem med tidning
b. Medlem utan tidning
c. Familjemedlem
13. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
14. Fastställande av budget för 2017
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Adress: Österlånggatan 17,
461 31 Trollhättan
E-post: norra.alvsborg@diabetes.se
Webb: diabetes.se/norra_alvsborg
Telefonsvarare: 0520-390 65
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16. Val av
a. Ordförande
b. Ledamöter
c. Revisor
d. Revisorersättare
e. Valberedning
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutning
Diabetes Bladet Nr 4 2016

• Ed • Mellerud • Färgelanda • Bengtsfors	

Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Föräldragrupp

Kalendarium 2017

Du som är förälder till barn med diabetes kan knyta kontakt med
andra föräldrar och diskutera saker ni funderar över, få tips och dela
med er av era erfarenheter.
Föräldragruppen träffas i föreningslokalen kl. 18 följande dagar:
8 mars, 12 april, 10 maj, 13 september, 11 oktober, 8 november.
Anmälan senast dagen innan respektive träff via e-post, webb, telefonsvarare eller Facebook.

8 MARS
Föräldragrupp kl. 18
12 MARS
Årsmöte kl. 15
9 APRIL
Bowling med lunch kl. 12
12 APRIL
Föräldragrupp kl. 18

Bowling med lunch
Den 9 april har vi hyrt Trollhättans Bowlinghall.
Vi spelar bowling mellan kl. 12-13 och äter sedan lunch tillsammans.
Deltagaravgift: 50 kronor per person (bowling och lunch ingår).
Anmälan senast den 1 april
Ange eventuella matallergier i anmälan.
Ni kan anmäla er på följande sätt
Webbsajt: diabetes.se/norra_alvsborg
Mejl norra.alvsborg@diabetes.se
Telefonsvarare 0520-390 65

10 MAJ
Föräldragrupp kl. 18
13 SEPTEMBER
Föräldragrupp kl. 18
11 OKTOBER
Föräldragrupp kl. 18
15 OKTOBER
Vattenpalatset kl. 17-20

Gåva till föreningen

8 NOVEMBER
Föräldragrupp kl. 18

Föreningen har fått 5 000 kronor från Odd Fellows i Vänersborg som
skall gå till barn- och ungdomsverksamhet. Björn Ehlin och Magnus
Fält mottog gåvan som överlämnades av Bo Törnqvist.

14 NOVEMBER
Världsdiabetesdagen

Vi tackar Odd Fellows för gåvan.

Bad
På söndagar kl. 18-19 har vi en badgrupp som träffas i Bäckefors.
Är du intresserad av att delta, eller
om du vill delta i en grupp i Tvåstadsområdet, hör av dig via e-post
eller telefon

Facebook
Följ Diabetesföreningen Norra
Älvsborg på Facebook.
facebook.com/
diabetesforeningennorraalvsborg
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Rödbok
Tillsammans med denna tidning har du fått ett
exemplar av Rödbok, en bok om lågt blodsocker
som tagits fram av Nationella Diabetesteamet. Boken har tagits fram för att upplysa personer med
diabetes, men även beslutsfattare och allmänhet om
hypoglykemi och hur det kan förebyggas och behandlas.
Sedan tidigare finns Blåbok där 10 viktiga områden som behöver förbättras inom diabetesvården
pekas ut. Både Blåbok och Rödbok finnas att ladda
ned, eller beställa, från Diabetesförbundets hemsida diabetes.se. n
björn ehlin

Göteborgs Diabetesförening söker en kanslist på deltid
Arbetet består av ordinarie kontors göromål
samt att vara styrelsen behjälplig vid olika arrangemang. Du får veta mera vid ett personligt
möte. Det är inte nödvändigt att du är insatt i
diagnosen diabetes men det kan vara en fördel.
Kontakta någon av nedanstående personer för att
komma och berätta om dig.

Ordförande Håkan Forsell
hakanforsell@hotmail.se
Vice ordförande Monica Ullbrandt
monica.ullbrandt@gmail.com
Sekreterare Kent Olaisson
kent.olaisson@telia.com

hälsning styrelsen

Hantverksresa den 5 april
Välkommen med på en medlemsutflykt till Torestorp. Vi kombinerar kamratlig samvaro med lite
hantverk. Detta passar alltså dig som gillar att jobba med händerna och lära något nytt. Vi lär oss att
blöt tova ull till tomteluvor, slutresultatet kommer
att bli en fin tomte i ull och fårskinn. Du kan även
köpa med material för att fortsätta tillverka tomtar
hemma till kommande jul.
Vår handledare heter Ulrika, det är i hennes verkstad/butik som vi kommer att tillbringa dagen.
Under dagen tar vi en matpaus och äter lite,vi får
även en liten fikastund. Allt detta kostar ca 300:-,
det tillkommer reseersättning då vi delar på bensinkostnaden.
Anmäl er senast den 22 mars, naturligtvis är den
bindande. Anmälan gör du till Monica Ullbrandt,
monica.ullbrandt@gmail.com n
8
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Ljungviksskolans matsal fylldes i tisdags kväll av föräldrar och anhöriga till barnen
som under hösten tillverkat saker att sälja.

Barn ordnade julmarknad för
barn med diabetes
GRÅBO: Nyligen ordnade barnen på Ljungviksskolans fritids
julmarknad och det fanns ett
speciellt syfte med timmarna.
Att samla in så mycket pengar
som möjligt till barn som har
diabetes.
– Redan förra året kom barnen
med förslaget att samla in pengar
till Plan och i år ville de skänka
pengarna till Barndiabetesfonden, berättar Rebecca Sörensen,

Rebecca Sörensen och Elisabeth Jonasson, två av ledarna, var nöjda
med timmarna i Ljungviksskolan.

som arbetar på Ljungviksskolans
fritids.
– Vi har en hel del barn här på
skolan som har diabetes, så det
låg nära till hands.

Tillverkat saker
Under hösten har barnen tillsammans med personalen planerat och tillverkat saker, som ljusarrangemang, dörrkransar och
samlat saker till lotterierna.
– Våra lotter är redan slut och
det har bara gått en timme, konstaterade Alma Ekdahl.
– Nu väntar vi bara på att alla
ska hämta sina vinster.
Familjen Zanders var en av
många, som tyckte marknaden
var fantastisk.
– Jätteroligt att de planerat det
här under hösten, säger mamma
Natalie Zanders.
– Barnen har varit duktiga,
men även personalen.
Många föräldrar och anhöriga
hade tagit sig till skolans matDiabetes Bladet Nr 4 2016

Syskonen Mija och Noja var fint
rödklädda inför julmarknaden. Här
med mamma Natalie och pappa
Christian Zanders.

sal för att stötta barnens insamling. Totalt lyckades de duktiga
barnen samla in inte mindre än
10 471 kronor till Barndiabetesfonden. n
ann - charlotte edgar

lerums tidning
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Sammarbete med fotbollsklubb!
Hej alla läsare! Under hösten 2016 blev vår förening kontaktad av IFK
Göteborg tack vare Gun Forsander frän Östra Sjukhuset.
IFK (blåvitt) ville lyfta frågan om Diabetes inom sin förening och i dess
närhet. Vi pratade lite om vad vi kan hjälpa till med?
Efter ett besök på deras gård bjöd vi in dem till Världsdiabetesdagen i
Nordstan 14 November 2016 där man blev ett populärt inslag med bla. en
trixningstävling. Med ett fint förstapris.
Idag deltar IFK Göteborg med ett dokument som berättar hur man ser
socialt på sin situation och vad man vill.
Under 2017 är vår intention att Göteborgs Diabetesförening skall hjäpa
till att informera om diabetes i samband med idrottsutövande samt även
i övriga sociala situationer. Vi ser fram emot detta med tillförsikt. n
håkan forsell

IFK GÖTEBORG
IFK Göteborg

Fakta

För en kamratförening med eviga
band till sin stad, ett starkt varumärke och en stor supporterskara
följer ett stort ansvar.

• 54 procent av de vuxna i Bergsjön upplever sig vara socialt
isolerade jämfört med;
• 4 procent i en annan del av staden – södra Västkusten.
• 51 procent i norra Angered
upplever låg tillit till andra
människor
• 11 procent i södra Västkusten
känner samma sak.

Göteborg är en splittrad stad som
står inför stora utmaningar.
Känslan av trygghet, framtidstro
och delaktighet varierar kraftigt
runtom i Göteborg och alla olika
nivåer, aktörer och arenor i Göteborgssamhället måste bidra om
vi ska lyckas förena staden.
Med fotboll som verktyg ska IFK
Göteborg bidra till att bryta barriärer för att öka känslan av delaktighet, trygghet och förbättra
hälsan hos stadens invånare.
Vi tror på Göteborgs framtid.
Vi tror på samverkan.
Det är vad "IFK Göteborg i samhället" handlar om.
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IFK Göteborgs vision
IFK Göteborg ska vara Nordens
mest framgångsrika fotbollsförening. Både på och utanför planen.
För att kunna uppnå visionen
krävs det att vi är uppdaterade på
vilka behov som finns hos de som
är knutna till IFK Göteborg, för
att kunna bemöta dem på bästa
sätt och bidra till att utveckla individer positivt.
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De aktiviteter som bedrivs inom
”IFK Göteborg i Samhället” ska
alla syfta till att bryta barriärer
för att öka känslan av delaktighet
och trygghet och förbättra hälsan
hos stadens invånare.
Nedan beskrivs några av de aktiviteter som bedrivs inom ”IFK
Göteborg i Samhället”

IFK på schemat:
-Med fotboll som verktyg och
med kamratskap och hälsa i fokus bedriver vi veckovis ”IFK på
schemat” på skolor i Göteborg.
Det är en fotbollsprofil förlagd
till elevens val alternativt som
frivillig aktivitet efter skoltid.
Kontinuitet och tät dialog med
personal på skolorna är en förutsättning för att kunna bedriva
”IFK på schemat”.
Spelare från IFK Göteborgs
A- och U19-trupp deltar ofta på

Bluewhitephoto.se

träffarna, då de är viktiga förebilder och utifrån fotbollen kan
förmedla hälsoperspektivet och
nå ungdomarna på ett unikt sätt.
Utöver fotbollsträffarna erbjuds
besök till Gamla Ullevi, studiebesök hos IFK Göteborg och att
träffa andra ”IFK på schematgrupper”.
Under 2017 bedrivs ”IFK på
schemat” på fyra skolor i Göteborg, Västra Hisingen, Bergsjön,
Centrum och Kortedala.

ningar och informationsträffar
med företag. Bakom Aktiv Göteborg, utöver ”IFK Göteborg i
Samhället” står också Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och
Äpplet Jobbcentrum.
Under 2017 startar Aktiv Göteborg i Hammarkullen enligt
samma modell som i Biskopsgården, men med Samjobb som
samarbetspartner gällande förmedling av jobb.

Aktiv Göteborg

Under en vecka varje år deltar
drygt 5000 femteklasselever från
Göteborg med kranskommuner,
i fotbollsturneringen Energikicken.
Energikicken är ett samarbete
mellan Göteborg Energi och IFK
Göteborg, där huvudfokus ligger
på Fair Play och gott sportsligt
uppträdande, samt allas rätt till
idrott.

– I Biskopsgården anordnas träffar där man spelar fotboll på dagtid en gång i veckan. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna
som idag är utan arbete. Med
fotbollen som mötesplattform lär
man känna individerna, deras behov och ambitioner. Utifrån detta
skapas möjligheter för de aktiva i
form av exempelvis ledarutbild-

Energikicken
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Inför turneringen tillhandahåller IFK Göteborg och Göteborg Energi utbildningsmaterial
i kamratskap, ansvar och respekt.
Utöver pris till sportslig vinnare, delas det mest åtråvärda
priset ut – Fair Play till den klass
som visat mest kamratskap under
turneringen.

Young Fellows
IFK Göteborgs läktarkoncept
för barn i åldrarna 9-15 år. Barnen sitter på en egen sektion på
Gamla Ullevi och här vistas man
utan målsman. På plats finns istället ledare från IFK Göteborg.
Fokus ligger på sång, och god
supporterkultur med kamratskap, ansvar och respekt som ledstjärnor. Syftet med Young Fellows är att arbeta förebyggande
och att utbilda framtidens supportrar i föreningens värderingar
och supporterskap. n
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UNG DIABETES

Ung Diabetes – Kick-off 2017
Ung Diabetes håller på att planera 2017 års Kickoff för ungt engagemang. Det blir då tredje året i
rad denna kick-off anordnas. Helgen kommer likt
föregående år bland annat innehålla projektplanering, föreläsningar från diabetesprofiler och/eller
personer som har erfarenhet av att driva projekt
samt information och föreläsningar från Ung Diabetes rådsmedlemmar.
Kick-offen kommer hållas i Stockholmsområdet i
april och personer mellan 15-30 som vill engagera
sig inom diabetes och starta egna diabetesrelaterade
projekt är välkomna att delta. Detta är Ung Diabetes huvudsakliga satsning för att öka det lokala
engagemanget och att skapa ett nätverk bland unga
runt om i Sverige. n

Tänk på att söka bidrag
Du som vill delta i Ung Diabetes Kick-off eller andra träffar med Ung Diabetes kan söka bidrag från
länsföreningen, Diabetesföreningen Västra Götaland. Enda kraven för att söka är att du är medlem
i någon av Västra Götalands lokalföreningar och är
mellan 15-30 år. Du kan få bidrag till resan, uppehälle eller deltagaravgifter. Ansökan skall vara länets styrelsen tillhanda en månad före evenemanget så att styrelsen hinner ha ett styrelsemöte före
evenemangsstart, är du osäker på hur du gör, ta då
kontakt med din lokalförening så hjälper dom dej.
OBS! beviljas du bidrag så betalas det ut i efterskott
mot uppvisande av kvitto. n

emma barte
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DIETISTEN INFORMERAR

Lär dig litet mer om olika sorters mjöl
Vanliga mjölsorter i Sverige är
vetemjöl, grahamsmjöl, rågmjöl, potatismjöl och på senare år även majsstärkelse.
Vad är det för skillnad på dessa
mjölsorter?

Av sädesslaget vete
tillverkas vetemjöl och
grahamsmjöl
Vetemjöl är ett finmalt och siktat mjöl och innehåller mycket
gluten. Gluten ger bra bakegenskaper när man bakar bröd. Det
finns en rad olika vetesorter och
du kanske hört talas om dinkel
och durum. Dinkel är en flera
tusen år gammal sorts vete med
fina bakegenskaper och behaglig
smak. Durumvete används vanligen att tillverka pasta av. Både
dinkel och durum innehåller
något gram mer protein per 100
gram än det "vanliga" vetet.
Grahamsmjöl är en fullkornsprodukt eftersom man vid tillverkningen av grahamsmjöl tar
hand om både kärna och skal av
vetekornet. Vetekärnan mals fint
separat och skalet av vetekornet
mals grövre. De två malda produkterna blandas sedan och produkten kallas grahamsmjöl.
Om man jämför näringsinnehållet så innehåller grahamsmjöl betydligt mer B-vitaminer, folsyra,
vitamin E, järn, zink och kostfibrer, än vetemjöl

Av sädesslaget råg
tillverkas rågmjöl
Rågmjöl är ett fullkomsmjöl av
råg där hela kärnan används.
Rågmjöl används traditionellt
då man bakar surdegsbröd. Rågmjöl är även huvudingrediens i

de flesta sorters knäckebröd. Råg
har sämre bakningsegenskaper
än vetemjöl och används därför
ofta tillsammans med vetemjöl i
bakning.
Näringsinnehållet liknar det
för grahamsmjöl med stort innehåll av B-vitaminer, folsyra, E
vitamin, järn och zink. Mängden
kostfibrer är hela 13,6 gram per
100 gram.
Potatismjöl utvinns ur potatis.
Det tillverkas av riven potatis
som blöts upp i vatten. Stärkelsen sköljs ur potatisen, samlas
upp och torkas. Potatismjöl används som förtjockningsmedel
i matlagning, till exempel vid
redning av soppor och såser. Det
bildar vid upphettning i vatten
en transparent gel. OBS! Om
man fortsätter att koka maträtten kommer den att bli tunn
igen!
Lite potatismjöl utrört ivatten
kan användas för att få en glansig
yta, exempelvis på en blandning
av frästa, hackade grönsaker.
Potatismjöl är glutenfritt.
Majsmjöl är mjöl malt av majskorn och ljusgult i färgen.
Majsstärkelse är ren stärkelse
tillverkad av majskorn. Den används för att reda av såser och
soppor istället för, eller som ett
komplement till vetemjöl och
klumpar sig inte lika lätt som
annat mjöl. Majsstärkelse är mer
stabilt än potatismjöl vid varmhållning.
Majsstärkelse är glutenfri och
säljs under namnet Maizena.

Slutsatser
I likhet med de flesta mjölsorter
innehåller de fem sorterna som
det står om ovan mycket kolhydrater och har en finfördelad
konsistens och höjer därför blodsockret.
När det gäller näringsinnehållet så är grahams- och rågmjöl
absoluta vinnare!
Visste du att surdegsbakat
bröd höjer blodsockret lite saktare? Det finns både med mild
och kraftigare syrlig smak. Prova
gärna surdegsbröd om du inte
gjort det ännu. Kanske finns det
ett trevligt surdegsbageri där du
kan handla riktigt gott och bra
bröd. Surdegsbakat bröd har urgamla traditioner och är väldigt
trendigt nu igen!
Bröd bakat av rågmjöl, surdeg
och gärna med hela frön och
korn ger mycket näringsämnen
och höjer blodsockret sakta. Ett
sådant bröd gör att man håller sig
mätt på ett behagligt sätt.
Visste du att samma sorts sädesslag får lite olika egenskaper
beroende på var det vuxit? Det
beror på vilka ämnen t.ex. olika mineraler det finns i jorden
på växtplatsen, men också hur
mycket sol och regn det blir under växtsäsongen, påverkar smak
och egenskaper som det färdiga
mjölet får.
Förvara mjölet torrt, så håller
det sig fräscht längre. n
ingegerd olofson
dietist

Innehållet av vitaminer, mineraler eller kostfibrer är lågt i potatismjöl och majsstärkelse.
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Hoj17 för bättre fothälsa vid diabetes
En gemensam aktion av doktorand Ulla Hellstrand Tang och Göteborgs Diabetesförening
Hoj17 är en 90 dagars cykeltur för
bättre fothälsa vid diabetes. Hoj
17 är en aktion av doktorand Ulla
Hellstrand Tang och Göteborgs
Diabetesförening. Syfte med aktionen är att uppmärksamma de
stora skillnader som finns inom
vården vad gäller prevention och
vård av fotkomplikationer vid
diabetes. Tyvärr beror det på var
man bor i Sverige vilken vård som
erbjuds. En av konsekvenserna av
brister i vårdkedjan kan utläsas i
Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2015 som påtalar att stora
regionala skillnader finns i andel
personer som amputeras. Vissa
regioner (Blekinge och Jämtland)
har låga amputationstal och andra (t.ex. Västra Götaland, Örebro, Halland Västernorrland och
Gotland) har betydligt högre.
Här kan vi tillsammans jobba för
bättre fothälsa vid diabetes genom att lära av de regioner som
har lyckats bra.
Under Hoj17 ordnas ett flertal
möten runt om i Sverige för att
diskutera lokala förhållanden
(vad som är bra och vad som är
dåligt) och samlas kring smarta
lösningar för att främja fothälsan. Lokala patientorganisationer ordnar möten för att diskutera hur den lokala diabetesvården
fungerar. Sjukvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter
inbjuds att delta i diskussionerna.
Senaste nytt från fotfronten presenteras. Ullas patientarbete under 35 års arbete som fotterapeut,
ortopedingenjör och forskare har
lett till att Ulla sökt svar på hur
man kan förbättra kvaliteten på
fotundersökningar. Ett svar kan
14

vara att ta hjälp av eHälso-appen,
vid fotundersökning. Vidare ger
hon förslag på vilka typer av skor
och inlägg som har bra för fothälsan.
Hoj17 startar i Göteborg den
29 april och går vidare till Nässjö, Norrköping, Stockholm och
norrut genom Västmanland,
Hälsingland,
Västernorrland
mot Jokkmokk. Ulla och medcyklister reser sedan med inlandsbanan från Jokkmokk till
Storfors och cyklar till västkusten och söderut mot Karlstad,
Tanum, Uddevalla, Stenungsund och ”målgång” på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg
den 30 juli. Resan är en enkel
resa med cykel och tält.
Vid alla större stopp kommer ortens organiserade diabetiker att
anordna möten för att diskutera
den lokala diabetesvården med
sjukvårdspersonal, politiker och
patientrepresentanter. Besökarna
får fylla i en enkät för att kartlägga om och hur dom fått fötterna
undersökta, om fotvård erbjudits
och om dom fått information om
skor och fått egenvårdsråd. Enkätsvaren sammanställs och blir
underlag för diskussion på de
uppföljningsmöten som de lokala
patientföreningarna ordnar med
ansvariga politiker.
Vid möten erbjuds sponsorer
och samarbetspartners möjlighet att visa sina produkter som
är bra för diabetiker och deras
fötter. Vi hoppas på stor uppslutning av leverantörer, sponsorer och samarbetspartners som
visar skor, inlägg, sårvård- och
Diabetes Bladet Nr 4 2016

fotvårdsprodukter samt hjälpmedel att hålla koll på sin diabetes.
Göteborgs Diabetesförening verkar för att Hoj17 blir en nationell
aktion.
Vi håller på att starta en hemsida för Hoj17 som sponsras av
utländska tillverkare av skor och
fotvårdsartiklar för diabetiker
samt inhemska tillverkare av diabetesrelaterade produkter. Hemsidan kommer att vara både på
svenska, ”Hoj17” och engelska,
”Bike4Diab”. n
kent olaisson

”Ulla informerar om fothälsa på
WDD i Nordstan”

TEATER

Körsbärsträdgården Foto: Aorta

Från ert teaterombud
I höstas var vi några som var på Stadsteatern och
såg föreställningen ”Var god dröj”Mycket skratt
och en hel del igenkännande av sjukhusmiljön tog
vi till oss.

Som vanligt bokar och betalar du till Göteborgs
Diabetesförening tel 031-711 69 54 samt betalar
230 kr/biljett på postgirokonto 48722-3 senast den
21 februari.

Nu kommer ett nytt teaterår

Vill du hellre gå på kvällen så kom och se Anton
Tjeckovs ”Körsbärsträdgården” som kommer att
gå på Stadsteaterns Stora scen.
Lördagen den 8 april kl 18 har jag bokat 10 biljetter
till en kostnad av 250 kr/biljett.
Senast den 3 mars vill jag att du bokat och betalat
dina biljetter.

Vad sägs om Lunchteater kl 12 men kom kl 11.30
för då serveras maten
Fredagen den 7 april har jag 6 biljetter till föreställningen ”En baron”.
Sven Angleflod och Håkan Berghe tar oss med i
Povel Ramels skafferi.
Onsdagen den 12 april har jag 2 biljetter till föreställningen ”Hungriga hjärtan”.
Springsteen på vårt sätt säger Sofia Ekberg, Patrik
Rydman och Henrik Cederblom

Kom gärna med önskemål om vad ni vill se.
Så hoppas jag vi ses på teatern n
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lisbeth blomberg
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Rune Johansson
– mitt liv med diabetes, del 3
arbetat hela livet
från att jag var 15 år till pensionen vid 65 år. Jag har vissa saker
som jag har åstadkommit som jag
är stolt över. Som målare var det
ofta dåligt med jobb på vintern.
Inte som nu då det målas även
vintertid då färgerna är annorlunda än på den tiden. Då gick
man till varven som fanns i Göteborg, Eriksberg, Lindholmen,
och Götaverken. På båtarna som
byggdes var det mycket måleri.
En dag då vi målade i det stora
maskinrummet som var stort och
djupt fick en målare en mindre

själv har jag
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bult i huvudet. Vi målare bar vita
målarmössor av tyg medan alla
verkstadsarbetarna bar hjälmar.
Detta gillade inte jag som påtalade det för vårt fackföreningsombud. Resultatet blev att alla
målarna fick hjälmar och till sist
fick ingen gå ombord på båtarna
utan hjälm.
Trots diabetes har min fru och
jag rest mycket. Vi var i det heliga
landet Israel, jag har inte sett så
mycket militärer i något land som
där. Vi har även varit i Marocko,
Italien och USA bl. a. och det har
aldrig varit problem med diabetes.
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Men 1997 började livet att
förändras. Vår yngste son fick
cancer i magen och dog, 42 år
gammal. Tre år efter dog min
fru. Det var hjärtat som inte orkade. Vi hade varit gifta i 59 år så
saknaden blev stor. Detta var år
2000. Tre år efter det, år 2003,
dog vår äldste pojk 51 år gammal.
Han hade haft besvär med njurarna, men det började med att
han blev färgförgiftad, även han
var målare.
På sex år förlorade jag hela familjen, jag som inte trodde att jag
skulle bli 20 år. Men pojkarna

Föreningens
nya hemsida

Reseminnen

hade varit gifta och efterlämnade
familjer och barn så jag har sju
barnbarn och fem barnbarnsbarn
som jag har stor glädje av.
Jag bor kvar i vår gamla lägenhet på fyra rum och kök där jag
kan åka runt i min rullstol. Blodcirkulationen i fötterna har inte
varit så bra tydligen, beroende
på min långa diabetestid, så tre
tår på vänster fot plus höger ben
är amputerat. Men det går bra,
hemtjänst och hemsjukvård ser
till mig och hjälper mig så jag
mår bra.

Däremot blev jag lurad av två
unga tösungar som uppgav sig
vara från hemtjänsten, vilket de
inte var. De stal mitt VISA-kort
och tömde kontot. Jag var en av
flera äldre män som de lurat och
bestulit, men de åkte fast och
båda dömdes till fängelse, den
ena i ett och ett halvt år och den
andra i två och ett halvt år. Genom Nordeabanken fick jag tillbaka vad de stulit av mig.
Så har jag två systrar som är
lite yngre än vad jag är och vi
har daglig kontakt med varandra
per telefon, det är trevligt. Men
så är det föreningslivet som gäller. Varje måndag året runt är det
Träffpunkten på Åkerhus och
onsdagar höst, vinter och vår är
det Trivselklubben i vår HSBförening och föreningen Gamla
Högsbotorpare, där jag är ordförande. Så är jag även sedan
många år hedersmedlem i Göteborgs Diabetesförening och det
är jag stolt över. n
rune johansson

Runes berättelse fortsätter i kommande nummer av DiabetesBladet.
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Föreningen har fått en ny hemsida i månadsskiftet januari/februari. Den nya hemsidan innebär ett lyft då det nu är lättare att
hitta information samt kontakta
föreningen. En av nyheterna är
att det nu går att anmäla sig till
föreningens aktiviteter via hemsidan.

Fonder

På hemsidan finns en lista över
föreningens alla fonder och hur
man kan söka pengar från dem.

Kalendarium
I kalendariet finns kommande
aktiviteter och det går att anmäla
sig till aktiviteten direkt via hemsidan.

Tidningen DiabetesBladet
Tidigare nummer av DiabetesBladet finns att läsa på hemsidan.

Kontakta oss
Vi har ni gjort det lättare att kontakta oss via hemsidan. Via vårt
kontaktformulär kan du ange vad
ärendet gäller, så skickas meddelandet direkt till personen det
berör.
Vad tycker du om den nya hemsidan? Vad vill du att det skall
finnas på hemsidan? Dela gärna
dina synpunkter med oss via epost till webb@diabetesgbg.se
björn ehlin
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RECEPT

Vetebröd sockerfritt
Välj om du vill baka släta bullar,
fyllda bullar vetelängder m.m.

Ingredienser
50 g jäst
5 dl lättmjölk
1 dl majsolja eller 100g smält
smör
1 dl suketter strö
1 ägg
1 tsk salt
2-3 tsk kardemumma
14-15 dl vetemjöl

Gör så här
Ugn: 200-250 grader
Värm mjölken till 37 grader.
Smula sönder jästen i degbunken,
häll över mjölken och tillsätt olja,
suketter strö, ägget, saltet och
kardemumma. Arbeta in 12 dl
vetemjöl och arbeta degen kraftigt. Spar det reserande mjölet
till utbakningen.
Låt degen jäsa på dragfri plats
till dubbel storlek och arbeta den
kraftigt.

Gör små bullar eller längder
alltefter eget önskemål.
Låt bakverken jäsa ca 30 minuter. Grädda små bullar i 250 grader i ca 10 minuter och längder i
200 grader i ca 20 minuter.

FONDER

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får genom arv och gåvor
samlas i fonder vars avkastning
delas ut enligt följande.
Privat personer delas upp i två
olika grupper, Barn & Ungdom
och Vuxna. Man måste ha varit
medlem i minst ett år, innan man
kan söka bidrag
Till Läkare inom Göteborgsområdet.
Till övrig vårdpersonal för att
förbättra för Diabetes patienter
Till forskning inom diabetes.
De olika fonderna:

Barn och Ungdomsfonden
Man kan söka till vårdbehövande
barn & ungdomar upp till 25 år
som ha diabetes och som varit
medlem minst ett år. Man kan
söka löpande under året. Beslut
tas två gånger per år, den 30 juni
och den 30 november. Därefter
kommer besked till den sökande.

Rekreations och Hjälpmedelsfonden
Bidrag ur denna fond lämnas till
vila, rekreation samt hjälpmedel
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för diabetes patienter. Läkarintyg
kan behövas för att styrka sambandet mellan diabetes och aktiviteten. Man skall ha varit medlem
minst ett år för att kunna ansöka.
Ansökan kan göras löpande under
året. Beslut tas två gånger per år,
30 juni och 30 november. Besked
sändes från kontoret därefter.
Kommande tre fonder vänder
sig till vården

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 med icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.
Ansökan kan skall göras senast
den15 april, efter att styrelsen,
senast den1 mars, meddelat sjukvårdsförvaltningen inom Göteborgsområdet hur stort belopp
det står till förfogande för årets
utdelning.
Diabetes Bladet Nr 1 2016

Inger Hultman m.fl. fond
Fonden har till uppgift att lämna
bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes.
Diabetesföreningen skall senast den 15 september informera
sjukvårdsförvaltningen
inom
Göteborgsområde vilket belopp
som står till förfogande för utdelning.
Ansökan göres senast den 1
november. Senast 15 december
beslutar styrelsen i Göteborgs diabetesförening vilka ansökningar
som beviljats.

Hjördisstipendiet
Stipendiet skall utgå till personal
inom vården för att förbättra villkoren för diabetiker.
Ansökan skall vara föreningen
tillhanda senast den 1 november
Diabetesföreningen skall ha tagit
beslut senast den1 december och
meddela stipendiaten.
Välkomna med era ansökningar
Styrelsen n

Tack Birgitta!
Ett stort tack till vår mångåriga medarbetare Birgitta Holmén som skrivit
och berättat om sin trädgård och om året i skärgården där hon och maken
Taylor bor tillsamman med hunden Hugo. Men nu sade Birgitta tack för sig i
nummer 4 årgång 2016. Känner jag Birgitta rätt så kommer hennes trädgård
att fortsätta prunka.
Birgitta har under åren tagit emot oss medlemmar i Göteborgs Diabetesförening gång på gång och alltid varit lika generös med mat och dryck. Vi har
även grillat nere vid havsstranden som vätter mot Grötö. Vi har tillsammans
med Birgitta och Taylor "vrakat" vid östra stranden. Vi har promenerat ute
på Hyppeln. Vi kommer helt säkert i framtiden att förlägga några förenings
arrangemang ute på de 10 öarna.
Bilden föreställer Birgitta och Taylor samt Hans Ullbrandt utanför sjöbodarna i Hönö Röd. Fina minnen har vi Birgitta, än en gång Tack. n
styrelsen

gm /monica
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POSTTIDNING B
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
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™
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Besök vår hemsida för mer information:
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Management Features of the MiniMed® 640G Sensor Augmented Insulin Pump.
Diabetes Technol Ther. 2016 Oct;18(10):657-663.

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9, Box 54, 171 74 SOLNA
Kundservice: 08-568 585 10
Innehållet och uppgifterna på denna annons är endast avsedda som information och
ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Tala alltid
med dina vårdgivare om din diagnos och behandling. © 2016 Medtronic International
Trading Sarl.
UC201704536 SV

