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sjukvårdskontakt att se glukosdata
online från FreeStyle-mätare eller
FreeStyle Libre systemet.
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Du kan ladda upp data från din FreeStyle-mätare
eller FreeStyle Libre-avläsare eller automatiskt
utan kabel med appen LibreLink.1,2
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Gå till libreview.com och
Klicka på ”skapa konto”
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Registrera dig och följ
Instruktionerna för
konfiguration

Kompletta och visuella rapporter om hur din
glukos utvecklas är alltid tillgängliga när som
helst och var som helst.3

Ett moln med säker anslutning så att du kan
dela utvecklingen av dina glukosvärden med
din hälso- och sjukvårdspersonal.
Underlättar dialogen med hälso- och
sjukvårdspersonalen och beslutsfattandet
angående behandling.

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

1. LibreLink är en mobil applikation utvecklad och tillhandahållen av AirStrip. Användning av LibreLink kräver registrering med LibreView, en service som tillhandahålls av Abbott och Newyu, Inc.
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För närvarande så stöds uppladdning av mobildata enast av Windowsbaserade datorer. Minimum systemkrav är Windows Vista med IE10 eller senaste versionen av Google Chrome och Mozilla Firefox,
som körs på en 550Mhz Pentium 3, 512 MB DRAM, 2G hårddisk, USB 2.0, LCD Screen med upplösning 1024x768.
FreeStyle och tillhörande varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care, Inc. i olika jurisdiktioner och övriga varumärken tillhör respektive ägare. Rev 1, SEFSLibre170063, Sept 2017
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Hej igen och ha ett trevligt 2018!
Förra året blev ju en framgång för Diabetes
som en offentlig diskussion som man förde i
media.
Tidigare tackade jag Peter Jide och TV 4 som
gav diabetes en aldrig tidigare uppnådd uppmärksamhet.
Dessutom blev ju TV3:s uppföljning med en
"Diabetesgala" en strålande uppföljning. Dessutom på Världsdiabetesdagen 14 November. Så
härligt.
Härligt har väl inte vädret varit om vi nu
skall bry sig om det?
Innevarande år blir intressant för oss i Göteborgsföreningen.
Vi rivstartade med träff för nya medlemmar
samt föräldraträff redan i Januari. (Artiklar
finns i tidningen)
Nu startas även en studiecirkel om Typ 2 under fyra träffar. Program i tidningen.
Redan i höst försöker vi komma igång med
en cirkel om Typ 1.
Kom ihåg att anmäla er till Årsmötet (dagordning i tidningen) 25 Mars klockan 11:00.
Hoppas vi syns!
håkan forsell

Grafisk form & Tryck: Danagård Litho
Omslagsbild:

www.pixabay.com

Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 13 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.

22 FEBRUARI 2018

25 MARS 2018

Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi ser en film om gamla Göteborg, efter filmen
bjuder föreningen på fika och smörgås.
Vi umgås och pratar om det som för tillfället är
aktuellt.
Föreningen vill gärna ha in idéer om teman för
fortsatta aktiviteter.
Anmälan till kansliet senast 19 februari.
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

Årsmötet hålls som vanligt i lokalen på bottenplan
Södra Allégatan 1 B
Efter sedvanliga förhandlingar blir det någon form
av föreläsning som vid tryckning ej är fastställt. Se
kommande nr av tidningen för med info.
Anmälan till kansliet senast 16 mars.
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

Medlemsmöte

Årsmöte

26 APRIL 2018
Medlemsmöte

6 MARS 2018

Studiecirkelstart – Diabetes Typ 2
Tillsammans med diabetessköterskan Thor Ulnes
anordnar vi nu en studiecirkel på 4 gånger där du
får information, tips och ideér, svar på dina funderingar och frågor gällande Diabetes Typ 2 och hur
det är att leva med Diabetes Typ 2
Anmälan senast 2 mars.
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi har någon form av aktivitet som vi diskuterat
fram på mötet i februari.
Föreningen bjuder på fika och smörgås.
Anmälan till kansliet senast 23 april.
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

14 JUNI 2018
Medlemsmöte

12 MARS 2018

Öppet Styrelsemöte
Mellangatan 1, 1 trp kl. 17.30
Kom gärna till oss denna dag och följ med på
vårat öppna styrelsemöte som är till för alla medlemmar. Vi börjar med en fika kl. 17.00 (kaffe och
smörgås som vi självklart bjuder på)
Anmäl gärna till vårat kansli så vi vet hur
många som kommer
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi har någon form av aktivitet som vi diskuterat
fram på mötet i februari.
Föreningen bjuder på fika och smörgås.
Anmälan till kansliet senast 11 juni.
031-711 69 54
goteborg@diabetes.se

NYHETSBREV

Anmäla dig till vårat Nyhetsbrev, där vi skickar ut
viktig eller speciell information till er medlemmar.
Du hittar anmälningsformulär på våran hemsida.
www.diabetesgbg.se

Medlemskort
Du vet väl att det finns ett medlemskort på din
inbetalningsavi du får från förbundet Du hittar
medlemkortet uppe till vänster på brevet du får
per post. Klipp ut det och spara i din plånbok för
ev. medlemsförmåner.
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Nu finns vi även på Facebook! Besök oss och
håll dej uppdaterad med information både
från föreningen och från förbundet ”Göteborgs
Diabetesförening”
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ÅRSMÖTE
Göteborgs Diabetesförening kallar till Årsmöte
Datum: 25 mars 2018 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 2017
13 Arvoden och kostnadsersättning för 2018 oförändrad
14 Budget 2018
15 Verksamhetsplan 2018
16 Medlemsavgift för 2018
17 Val av Ordförande för 2 (två) år
18 Val av 5 (fem) ordinarie styrelseledamöter för 2 (två) år
19 Tillval av 1 (en) 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 föreläsning av Ulla Hellstrand Tang som talar om diabetesfoten och om sin cykelresa
genom Sverige sommaren 2017 för att uppmärksamma just diabetesfoten.
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 21 mars på
telefon: 031-711 69 54 eller e-post goteborg@diabetes.se
Du kan även göra din anmälan på vår hemsida.
Motioner till mötet skall vara inne senast den 28 februari.
Valberedningen är tacksam för förslag på personer som är intresserade av att hjälpa till i föreningens arbete.
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Brev från en medlem

Åren gick och hälsan likaså
Jag fick diabetes typ 1 1984, när jag just fyllt 14 år. Det kunde inte
vara mer fel timing, för min del. Inte nog med att jag var på väg in i
tonåringens röriga hormonvärld, utan jag hade även anorexi, vår familj
fick plötsligt flytta i panik, jag bytte skola. Livet gick från tipp topp till
bottenskrap. Som jag upplevde det.

Första åren skötte jag mig exemplariskt, som en anorektiker
självklart gör. Men efter en tid
började jag inse vilken makt jag
hade genom mina insulinsprutor.
Om jag inte tog tillräckligt med
insulin, kunde jag äta hur mycket
som helst. Utan att gå upp i vikt!
Jag hade alltså funnit den perfekta
lösningen på livet. Trodde jag…

Svårt att förstå

Egentligen gjorde nog alla berörda instanser exakt allt vad de
6

kunde göra. Men de hade inte
träffat på någon sådan som jag
tidigare. De visste helt enkelt
inte hur de skulle göra.
Mina läkare och sjuksystrar,
kuratorer och dietister gjorde
nog det de trodde var bäst. De
sa lugnande – Oroa dig inte du.
Nuförtiden blir ingen blind. Det
är ingen som får njurproblem
pga diabetes längre. Man kan
leva precis som alla andra, helt
utan besvär.
Och visst stämmer säkerligen
Diabetes Bladet Nr 1 2018

det, i vissa fall. Men dessa utbildade människor såg inte patienten de hade framför sig när
de sa detta. De såg inte mig. De
berättade bara om de framsteg
tekniken hade gjort.
När jag ser allt i backspegeln
har jag svårt att förstå hur jag
kunde gå igenom alla dessa läkarbesök och undersökningar,
utan att någon ruskade om mig.
Men jag klandrar dem inte. Jag
var nog ingen lätt ål att hålla
kvar. Och glad var jag ju också!
Då måste ju allt vara bra, eller?
Åren gick, och hälsan likaså.
Jag fick alla de komplikationer,
som expertisen sa att man inte
längre fick av diabetes. Synska-

dor, njurnedsättning, nervskador,
blodtrycksfall, ständig diarré,
urinblåsa som inte fungerar…

Att se igenom

En dag fick jag en ny läkare.
Återigen en äldre man. Det var
tydligen hit de mest omöjliga
fallen hamnade. Han läste noga
igenom min journal, och sedan
tittade han på mig och frågade
vad han kunde göra för att få
mig må bättre, att få mig att
vilja leva.
Den frågan hade ingen ställt till
mig tidigare. Jag blev helt ställd.
Men jag tänkte efter en stund
och svarade: Jag behöver hjälp
att börja träna.
Min läkare remitterade mig
till en sjukgymnast. Även hon
förstod mig direkt. Där funkade
det inte att skratta bort de jobbiga frågorna. Hon såg rakt igenom mig. Och inte fick jag träna
7 ggr/vecka heller! Det var två
gånger per vecka som gällde.
Punkt.
Till saken hör att jag då inte
kunde gå upp för en trappa utan
att totalt tappa blodtrycket, nästan kräkas och sedan ha ont benen i några dagar efter. Mina
muskler var som förtvinade, på
grund av alldeles för lite insulin
under alldeles för lång tid.
Min sjukgymnast hjälpte mig
att börja röra på mig. Att få en
identitet i att röra på mig. Min
läkare såg till att jag fick behandling för alla mina krämpor
(smärtorna, svampen, såren,
värken, nedstämdheten). Och
i allt detta nya träffade jag en
man.
En man som såg mig för den
jag var, och inte för hur sjuk jag
var, eller vad jag hade fått genomgå för eländen. En människa som var så självklar, och inte
hade massa nojor kring mat. En
sån befrielse! Och vi är nu gifta.
Tänk så det kan gå!

Att bli sämre,
trots förbättring

Det luriga med diabetes är att om
du har haft dålig kontroll på ditt
blodsocker under en lång tid, så
blir du fysiskt sämre när du plötsligt sköter dig! T ex kan ögon bli
mer skadade, när väl blodsockret
normaliseras. Självklart är det
alltid bättre i det långa loppet att
börja sköta sig. Men det är ändå
en lite svår tröskel att ta sig över.
Detta hände även mig.
Jag är laserbehandlad i båda
ögonen, cirka 30 000 skott i var
öga, för att näthinnan inte skulle
lossna. Ändå fick jag blödningar i
ögonbotten. Först förlorade jag så
gott som hela synen på ena ögat.
Fick det opererat, och de tog då
bort glaskroppen. Efter det såg
jag igen, men linjer är aldrig
raka och stora delar av synfältet
är borta. Bara några veckor efter
första ögat opererats, tappade jag
synen genom blödningar i andra
ögat. Efter den operationen ser
jag nu relativt mycket. Men får
jag inte tillbaka hela synfältet,
och de raka linjernas tid är förbi.
Njurarna läckte mer och mer
protein, och kurvan var brant
nedåtgående. Trots att jag alltså
gjorde så som dietisten sa. Jag åt
ju inget fett. All mat mosades,
då jag hade skador på magsäcken
så den inte kunde föra maten vidare. Jag tog ju mitt insulin. Men
ändå hade jag hysteriskt hoppande blodsocker. Höga toppar
och djupa känningar som jag inte
kunde häva själv, utan min man
fick hjälpa mig, och ibland fick
jag åka ”plingplångtaxi” till akuten.
Vad jag än gjorde, blev det fel.
Ingenting hjälpte! Detta tär på
orken att ”sköta sig”.

Plötsligt händer det!

Jag har alltid mätt mitt blodsocker många gånger om dygnet, då
det har varit så svajigt. Kurvorna
Diabetes Bladet Nr 1 2018

är som kastsöm – upp i toppen,
ner i botten, och så upp igen efter
fem minuter.
Men från och med den 1 juni
2009 är det som ett EKG på en
avliden. Mätningarna är jämna,
så kurvorna blir som ett streck.
Vad gjorde jag då? Jo, jag och
min man tog ett radikalt beslut.
All mat med mer än 5 % kolhydrater skall ut ur vårt hus. Sagt
och gjort. Det blev fem matkassar som vi gav till vår förvånade,
men tacksamma granne.
Vi uteslöt ris, pasta, potatis.
Vi åt ost, smör, grädde och rysk
yoghurt. Ut med alla lättprodukter. In med riktigt smör och olja.
Vi undvek sötningsmedel, light
drycker och frukt.
Detta gav mig ett nytt liv. Ett
liv med ett lugnt och fint blodsocker.
En lugnare mage utan gaser, ett
mildare humör, en hy utan utslag
och ett tandkött utan blödningar.
Njurar som inte längre har dålig
prognos, utan som istället har en
kurva som planat ut. Ögon utan
blödningar.

Tre hjältar och
fyra bokstäver

Min läkare. Min sjukgymnast.
Min make. Och fyra bokstäver;
LCHF.
Utan dessa fyra delar hade jag
antingen aktivt avslutat mitt liv,
eller så hade min kropp bara inte
orkat längre.
Allt är inte tjolahopp, bara för
att jag har ett blodsocker som
inte längre går bärsärkagång. Jag
har kvar mina skador på ögon,
njurar, hjärta, nerver och det får
jag leva med.
Men jag lever ett gott liv, och
det är med den bäste människan
på denna jord.
Mer kan man inte önska! n
sofia asklund
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Regionkonferensen 2008 på Villa Herne i Restad.

Medlemsmöte för nya medlemmar
Torsdagen den 11 januari hade
föreningen ett medlemsmöte för
nya medlemmar från 2017, 10
nya medlemmar hörsammade
föreningens kallelse till möte
som var i föreningens lokaler på
Mellangatan.
Från föreningen deltog Marlene Eriksson, Marianne Claesson
och Kent Olaisson, MariAnne R
Lymer representerade valberedningen samt vår kanslist Carina
deltog.
Kent presenterade förbundet,
länsföreningen samt Göteborgs
Diabetesförening, hur förbundet

8

arbetar med Riksstämma vart 3:e
år och de år som det inte är riksstämma ordnar förbundet förbundskonferenser för läns- och
lokalföreningar. Förbundet har
även 2 träffar för länsordförandena, även kallat D20-möte.
Länsföreningen i Västra Götaland där Kent är ordförande har
Regionkonferenser en gång per
år tillsammans med Värmlandsoch Örebros länsföreningar.
Efter presentationsrunda bollades frågor om diabetes Typ 1,
Typ 2 samt LADA. Diskussioner
angående insulinpennor, pumpar
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och olika blodsockermätare, allt
från stickor, Freestyle till CGM.
Då det även fanns föräldrar till
barn med diabetes närvarande
diskuterades diabetes i skolan,
unga vuxna med diabetes samt
att vi informerade om Ung Diabetes.
Alla deltagarna var mycket
nöjda med mötet och tyckte de
fått bra information och många
av deras frågetecken hade rätats
ut. n
kent olaisson

Medlemsmöte
Torsdag 22 Februari 2018 kl. 18.00
Torsdag 22 Februari 2018 kl. 18.00
Plats: Mellangatan 1, 1 trp
Plats: Mellangatan 1, 1 trp

Vi berättar om föreningen och ni får möjlighet att träffa några från styrelsen,
ställa frågor om oss eller om diabetes.
umgås
och pratar
omnidet
för tillfället
är aktuellt
våren.
Vi berättarViom
föreningen
och
fårsom
möjlighet
att träffa
någraför
från
styrelsen, ställa frågor om oss eller
Vi i förening skulle gärna vilja ha in ideér om teman för våra aktiviteter.
om diabetes.

Vi umgås och pratar om det som för tillfället är aktuellt för våren
• Vad du vill ha ut av ditt medlemskap?

Vi i förening •skulle
gärna vilja ha
ideér
omattteman
för våra
Vilka föreläsningar
villindu
ha för
få kunskap
om aktiviteter.
din eller anhörigs diabetes ?
• Studiecirklar?
Vad du
vill ha ut av ditt medlemskap?
Vilka•föreläsningar
du ha
för att
få kunskap
din likasinnade
eller anhörigs
Skulle du vilja vill
ha mer
enkelt
samkväm
för attom
träffa
? diabetes ?
Studiecirklar?
• För de som önskar avslutar vi med en film om ”Gamla Göteborg”
Skulle du vilja ha mer enkelt samkväm för att träffa likasinnade ?
• Föreningen bjuder på fika med smörgås.
Vilka föreläsningar skulle du vilja ha
Anmälan till kansliet senast 19 Februari 2018

Föreningen bjuder på fika med smörgås.

Anmälan Du
tillanmäler
kanslietdejsenast
2018i formuläret som finns där www.diabetesgbg.se
enklast19
påFebruari
våran hemsida
Passa även på att anmäla dej till våran Nyhetsbrev, där vi skickar ut viktig eller speciell
information till er medlemmar. Du hittar anmälningsformulär på våran hemsida
Du anmäler dej enklast på våran hemsida i formuläret som finns där www.diabetesgbg.se
www.diabetesgbg.se eller direkt till kansliet på tel: 031-711 69 54.

Passa även på att anmäla dej till våran Nyhetsbrev, där vi skickar ut viktig eller speciell information
till er medlemmar.
Du hittar anmälningsformulär på våran hemsida. www.diabetesgbg.se
VARMT VÄLKOMNA!
eller direkt till kansliet på tel: 031-711 69 54.

VARMT VÄLKOMNA !
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413Göteborgs
01 Göteborg
Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post: goteborg@diabetes.se
Tel: 031-711 69 54
Bankgiro: 5452-3873
Diabetes Bladet
Nr 1 2018
www.diabetesgbg.se
Plusgiro: 4 87 22-3
E-post:
Tel: 031-711 69 54
Bankgiro:
goteborg@diabetes.se
5452-3873
www.diabetesgbg.se
Plusgiro: 4 87 22-3
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STUDIECIRKEL
Diabetes Typ 2
Har du nyligen fått diabetes typ 2?
Eller har diagnosen sedan en tid tillbaka?
Tillsammans med diabetessköterskan Thor Ulnes anordnar vi nu en studiecirkel på 4
gånger där du får information, tips och ideér, svar på dina funderingar och frågor gällande
Diabetes Typ 2 och hur det är att leva med Diabetes Typ 2.
Start: 6 Mars 2018 kl 18.00-19.30
13 Mars kl 18-19.30
20 Mars kl 18.00-19.30
10 April kl 18.00-19.30
Plats: Mellangatan 1 (kansliets lokaler)
Studiecirkeln är för medlemmar i föreningen och självklart kostnadsfritt
Vi går igenom:
• Vad är diabetes typ 2?
• Att leva med diabetes typ 2
• Kost och motion
• Läkemedel och komplikationer
Du anmäler dej enklast via vår hemsida www.diabetesgbg.se
Anmälan senast 2 Mars 2018
Du kan även ringa vårat kansli 031-711 69 54 och anmäla ditt intresse.
Varmt välkommen!
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URKLIPP FRÅN DIABETOLOGNYTT NR 6-7 2017

Typ 1-diabetes och vikten
av god riskfaktorkontroll

I en nyligen publicerad artikel i
Circulation presenteras en studie
där NDR undersöker sambandet mellan antalet riskfaktorer
och risken för hjärt-kärlsjukdom
och död hos individer med typ
1-diabetes jämfört med matchade kontroller. Fem traditionella
och modifierbara kardiovaskulära riskfaktorer valdes ut; blodsockernivåer (HbA1c), blodtryck,
blodfetter (LDL-kolesterol), albuminuri och rökning. Effekten
av att uppnå målnivåer för de fem
utvalda riskfaktorerna studerades
för att ta reda på om en person
med typ 1-diabetes kan eliminera
sin förhöjda risk för hjärt-kärlsjukdom och död genom optimal
riskfaktorkontroll. Alla patienter,
18 år eller äldre, med typ 1 diabetes och som registrerats i NDR
från år 1998 till 2014 inkluderades i studien. För varje individ
med diabetes inkluderades fem
ålders-, kön-, och regionmatchade kontroller utan diabetes,
slumpmässigt utvalda från befolkningen. Jämförelse gjordes av 33
333 patienter med typ 1-diabetes
med 166 529 matchade kontroller. För varje riskfaktor som inte
nådde målvärdet ökade risken för
död och kardiovaskulär händelse
gradvis. Slutsatsen är att individer med typ 1-diabetes som uppnår optimal riskfaktorkontroll av
fem utvalda riskfaktorer markant
reducerar den förhöjda risken för
hjärt-kärlsjukdom och möjligtvis
även eliminerar sin förhöjda risk
för stroke och död.

Diabetesregistren för barn
och vuxna går ihop och får
gemensam hemsida

Från och med nästa år kommer
NDR och Swediabkids att finnas på samma webbsida. Både
Swediabkids och NDR har alltid
haft drivkraften att vara verktyg
i arbetet att förbättra vården och
nästa steg är att harmonisera de
två registren så att det går att följa
personer med diabetes genom hela
livet. Detta kommer att underlätta
utvärderingen av diabetesvården
och syftet är en ännu bättre vård
för barn, ungdomar och vuxna
med diabetes. Swediabkids ska
ingå i den webbaserade lösning
som finns för vuxenregistret NDR
vilket innebär att även barn- och
ungdomsdiabetesmottagningarna
får möjlighet till direktöverföring
från journal till registret. De sökfunktioner som redan finns i NDR
ska anpassas för att också kunna
användas för Swediabkids och de
blir värdefulla verktyg i det lokala
förbättringsarbetet även på barnoch ungdomsklinikerna. Dessutom kommer NDRs öppna utdataverktyg ”knappen” nästa år också
innehålla resultat från barn- och
ungdomsdiabetesvården.

NDRs diabetesenkät väcker
frågor om hur det är att
leva med diabetes

Hur det är att leva med diabetes har
uppmärksammats i media med anledning av att NDR testar diabetesenkäten på flera medicinkliniker i
landet. Till exempel har SVT Nyheter Halland gjort ett reportage
från en av testklinikerna, se länk

från NDRs hemsida. I reportaget
tas upp att det ställs höga krav på
den som har diabetes att ta hand
om sin sjukdom på egen hand med
till exempel blodsockerkontroller
och dosering av insulin. Att hela
tiden ha hängande över sig att man
inte ska ha dåliga värden kan skapa
stress och oro och det kan man behöva prata om med sin läkare eller
diabetessjuksköterska. NDR är ett
redskap för diabetesvården att följa
upp den medicinska behandlingen
och dess resultat, men fram till nu
har det inte funnits med i registret hur personer med diabetes mår
och hur deras vardag fungerar.
Enkäten innehåller förutom frågor om måendet även frågor som
handlar om stödet från vården och
om patienten är nöjd med sin behandling och sina hjälpmedel. Med
enkäten får vården och patienterna
nu ett redskap för att följa upp även
dessa frågor. Läkarna och diabetessjuksköterskorna har naturligtvis pratat med patienterna om de
här viktiga frågorna tidigare, men
med hjälp av enkäten blir det på
ett mer systematiskt sätt. Enkäten
kan dels fungera som ett stöd i det
enskilda vårdmötet men också då
vården utvärderas på gruppnivå.
Förutom de medicinkliniker som
i nuläget testar enkäten så kommer den introduceras på ett antal
primärvårdsenheter under hösten.
Nästa år blir det möjligt för alla
diabetesmottagningar som vill, att
börja använda diabetesenkäten.
Vi vill passa på och än en gång
tacka er för det fantastiska samarbetet och för all värdefull input.
NDR utvecklas ständigt tack vare
det. Vi hörs och ses. n
soffia gudbjörnsdottir,
registerhållare
pär samuelsson , utvecklingsledare
ebba linder , utvecklingsledare
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Arv/Testamente
Föreningen har i november 2017 fått ett arv på ca 700.000 kr efter framlidna Elly Dehlin.
Styrelsen har beslutat att arvet skall förvaltas i en nystiftad fond, Föreningsfonden som
skall komma medlemmarna tillgodo.
Pengarna förvaltas av föreningens bank, Nordea.
Vi håller på att ta fram stadgar för fonden och återkommer så snart dessa är framtagna.
Första utdelning kommer att ske först 2019.
Mvh
Styrelsen
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Forskningsbidrag
Härmed vill jag avlägga rapport om de forskningsresultat som hittills framkommit i projektet "PAHSAs - endogena lipider med antidiabetisk effekt"
som delvis finansierats med medel från Göteborgs
Diabetesförening/Inger Hultmans med fleras fond.
Nyligen identifierade vi i samarbete med Dr Barbara Kahn, Harvard Medical School, Boston, en ny
klass endogena lipider. Dessa lipider produceras i
fettväven och förekommer i lägre nivåer hos människor och möss med fetma och/eller insulinresistens
jämfört med normalviktiga och insulinkänsliga individer. I djurförsök har vi funnit att administration
av dessa lipider förbättrar glukosmetabolismen bl.a.
genom påverkan på insulin och GLP-1 frisättning,
och att lipidernas förekomst är kopplad till den insulinkänsliga glukostransportören GLUT4.
De tidigare forskningsresultaten är framförallt
baserade på fynd gjorda i djurmodeller och syftet
med det pågående forskningsarbetet är därför att
utöka kunskapen kring förekomsten av dessa lipider
och på vilket sätt de bidrar till en förbättrad metabolism även hos människa.
Vi har nu identifierat GLUT4 som en viktig
faktor för förekomsten av dessa lipider även hos
människa. En annan viktig faktor som är starkt
korrelerad med lipiderna är fettcellens storlek. Fettcellstorlek är någon som man redan tidigare vet

predikterar uppkomst av insulinresistens och typ 2
diabetes och sambandet är därför särskilt intressant.
Vidare har vi resultat som visar att lipiderna har lokala effekter som förbättrar fettcellernas utmognad
och funktion, vilket i sin tur har stor effekt på insulinkänslighet och metabolism. Dessa data har nu
sammanställts i ett manus vilken vi hoppas kommer
publiceras under 2018.
Arbetet med frågeställningen kring om cirkulerande FAHFAs kan förutsäga vilka individer som
kommer att utveckla typ 2 diabetes fortgår. Hittills
har vi uppmätt de cirkulerande nivåerna hos SO
första-grad släktingar till patienter med typ 2 diabetes. Cirka hälften av dessa har utvecklat nedsatt
insulinkänslighet, vilket är ett förstadie till typ 2
diabetes, dessa har även signifikant lägre cirkulerande FAHFA nivåer. Vidare visar det sig att de individer som utvecklat typ 2 diabetes uppvisar ännu
lägre nivåer. De initiella analyserna pekar dock på
att de cirkulerande nivåerna inte har något prediktivt värde, men arbete med denna del av projektet
fortgår som tidigare nämnt och all data är ännu inte
analyserad.
Jag vill också passa på att ödmjukast tacka för Ert
bidrag till vår forskning, utan det hade vårt arbete
inte varit möjligt.

Göteborg 2017-12-15
Med vänliga hälsningar

ANN HAMMARSTEDT
PhD Docent UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Sahlgrenska Academy The Lundberg Laboratory
for Diabetes Research Blå Stråket 5
SE 413 45 Gothenburg, Sweden
+46 31 3426646
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Rune Johansson
– mitt liv med diabetes, del 7
När jag ser tillbaka på mitt liv
blir jag förundrad.
Hur har jag hunnit bli så till
åren, 97 år och fortfarande ganska så klar i huvudet?
Fick min diabetes 1938. Det
hette sockersjuka på den tiden
och var lika med snar död. Men
åren gick som gick blev början till
ett liv med dagliga insulinsprutor
och sträng diet.
Att se sina kamrater gifta sej
och bilda familjer var något jag
inte kunde tänka mej, men jag
blev gift till slut med en rar flicka
från Bohuslän som både kunde
laga mat, passade på mej och som
såg på mej då sockret var för lågt.
Brevvågen som min far, som
var änkeman köpt och vägt min
mat på (jag fick bara äta vissa
gram av kolhydratisk mat) behövdes inte mera.
Min fru visste precis hur
mycket jag skulle äta och då vi
fick 2 pojkar, varav den äldste
fick diabetes när han var 4 år var
hon fantastisk att sköta om oss.
Det kändes inte bra då han som
4-åring skulle ärva min sjukdom
och jag kände mej skyldig. Men
det gick bra för han också.
Han blev gift och fick barn,
men tyvärr gick arvet igen och
även hans äldsta som fick diabetes, nu är även han gift och har
fått barn och det ser ut som de
inte har ärvt gammelfarfars elände.
Men ibland slår ödet till hårt
och det har jag fått erfara… År
1997 dog våran yngste son, som
bara blev 42 år. Att min fru tog
det väldigt hårt var inte så konstigt och hon fick bara leva i 3 år
efter hans död. Att mista en son
14

och sin kära hustru på 3 år kändes hårt och att dessutom 3 år senare avled även våran äldsta son,
51 år gammal var fruktansvärt.
Att på 6 år då jag mist både min
hustru och våra 2 barn gjorde mej
totalt slut, men konstigt nog har
jag klarat detta och lever vidare.
Har engagerat mej i pensionärsföreningar och olika träffar
och fått många nya vänner.
Är sedan många år hedersmedlem i Göteborgs Diabetesförening med omnejd vilket jag är stolt
över.
Var med på -40 talet då ”Föreningen för sockersjuka i Göteborg med omnejd” bildades.
Vidare är jag med i Bostadsbolagets
pensionärsklubb,
Föreningen Gamla Högsbotorpare, Kals Åden, HSB Karlavagnens Trivselgrupp och Åkershus Träffpunkt.
Så nu ser livet åter ljust ut och
med 7 st barnbarn och 5 st barnbarnsbarn så går livet vidare.
Tänk att jag som en gång
trodde att jag inte skulle bli 20
år, nu närmar mej 100 år och
får uppleva allt detta, men jag
får inte glömma att jag har 2 st
yngre systrar också. En snart 90
år och en något över 90 år, vi har
daglig telefonkontakt och den
äldsta träffar jag varje Måndag
på Träffpunkten Åkershus. Men
efter varje träff eller möte så möts
man av en stor ensamhet då man
kommer hem, men det är så för
många äldre och alla säger likadant. Ensamhet kan man inte
göra något åt, den bara finns där.
Jag vill önska ett bra 2018 och
tack för den fina BLOMSTERHÄLSNINGEN till Jul! n
Diabetes Bladet Nr 1 2018

rune johansson
hedersmedlem i göteborgs
diabetesförening

Runes berättelse fortsätter i kommande nummer av DiabetesBladet.

Från arkivet
Tidningserkännande

Föreningens tillblivelse 24 Januari 1944

Diabetes Bladet Nr 1 2018

15

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 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.

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
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Foto: Aorta

Teatervänner
Hej på er, hoppas ni är sugna och intresserade att gå
på Stadsteatern för jag har bokat biljetter till föreställningen Ett dockhem som har premiär nu i april
Vi ser föreställningen lördagen den 21 april -18 kl 18.00
Ni behöver boka biljett på kansliet så ring 031-711 69 54
senast den 8 mars och betala in 250 kr/biljett på postgiro 48722-3

Hoppas vi hörs och ses
Detta blir den sista föreställningen det här spelåret.
Stadsteatern återkommer till hösten med nytt spelprogram så vi får hålla ögonen öppna och boka
Kom gärna med förslag om vad ni vill se! n
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Vilket bröd ska vi helst äta?
Avhandling Pernilla Sandvik, Uppsala
Brödvalet en klassfråga

Vilket bröd vi väljer att äta som
vuxna påverkas av både utbildningsnivå och vilket bröd vi fick
när vi var barn. Yngre personer
föredrar mindre hälsosamt bröd
och äldre föredrar hälsosammare
bröd. Det visar en ny avhandling
om råg från Uppsala universitet.
Det är känt att rågbröd på
många sätt är hälsosammare än
bröd bakat på vete. Rågbröd ger
en jämnare blodsockernivå, en
längre mättnad, skapar viktkontroll, motverkar typ 2-diabetes
och är positivt för tarmfloran.
Ändå äter vi i Sverige mycket
mindre råg jämfört med andra
nordiska länder, bara drygt 11 kg
per person och år jämfört med
Finlands 16 kilo per person och
år.
Men viktigast när vi väljer vilket bröd vi ska äta är ändå att det
smakar gott. Men gott är inte
alltid det mest hälsosamma, skriver Pernilla Sandvik, forskare vid
institutionen för kostvetenskap
vid Uppsala universitet, i sin nya
avhandling. Hon har undersökt
hur människor uppfattar olika
bröd när det gäller smak och hälsosamhet, och vad de själva väljer
att äta. 398 personer alla mellan
18 och 80 år var med och provsmakade bröden.

Smaktest

I provsmakningen användes färdigpackade bröd från stora bagerier som säljs i livsmedelsbutiker
över hela Sverige.
Smaken på 24 bröd kartlades
med hjälp av en tränad sensorisk
panel, sedan valdes ett representativt urval av 9 olika bröd ut
till konsumenttestet. I konsu18

menttestet provsmakades bröden
blint, det vill säga utan information om vilket bröd det var.
Smaken på de mest hälsosamma
bröden stick i stäv med den yngre
gruppens smakpreferenser. Personer mellan 18 och 44 år föredrar bröd med en mild smak,
lågt tuggmotstånd, utan fullkorn
och med ett lågt innehåll av råg,
medan den äldre (45-80 år) oftare föredrog smaken av bröden
med mycket fullkornsråg.
- I båda åldersgrupperna var
det tydligt att de som i större utsträckning föredrog ljust, mjukt
bröd med mer sötma hade en
lägre utbildningsnivå och hade i
större utsträckning ätit vitt bröd
under uppväxten, säger Pernilla
Sandvik.

Ska vara bra för magen

I avhandlingen tycker konsumenterna att ett hälsosamt bröd
ska vara bra för magen, bidra till
ett balanserat blodsockersvar och
vara mättande. Råg och surdeg
uppfattas som hälsosamt i bröd.
Många upplever att det är svårt
att veta vilket bröd som är hälsosamt, men tycker att ett rågbröd
ska innehålla 70 procent råg.
En kartläggning av 24 mjuka
rågbröd på den svenska marknaden visar att även om det står
råg eller surdeg på förpackningen kan innehållet vara lågt. Idag
finns inte heller några godkända
Diabetes Bladet Nr 1 2016

märkningar som hjälper konsumenten välja till exempel ett bröd
som bidrar till en jämn blodsockernivå.

Tuggmotstånd

En studie av mjukt bröd i Sverige, innehållande 15-100 procent
råg visar att vi kan ta hjälp av vårt
smaksinne för att hitta det hälsosammare rågbrödet. Bröd som
bidrog till mer jämna blodsockernivåer karaktäriserades av en
kompakt textur, ett högt tuggmotstånd och eller en tydligt
syrlig smak. Om brödet är mörkt
eller ljust spelar mindre roll.
- Även om man kan lära sig
tycka om nya smaker även i vuxen ålder, visar studien på vikten
av att tidigt vänja sig vid olika
smaker men också på potentialen för brödindustrin att utveckla
bröd med en hög andel siktad
råg. Det ger en mildare smak,
mjukare textur och kan samtidigt stabilisera blodsockerhalten.
En ökad rågbrödkonsumtion
skulle kunna ha en positiv effekt
på folkhälsan men först måste de
vara tillgängliga och smaka gott,
säger Pernilla Sandvik. n
Källa: Pressmeddelande
Uppsala universitet
Nyhetsinfo 28 juni 2017
www red DiabetologNytt

från

RECEPT
Recepten är hämtade ur boken ”Rätt på Rätt sätt”
av Eva Olausson. Beställning av boken kan göras via
kansliet.
Smaklig måltid!

KALLJÄSTA RÅGFRALLOR MED BÖNOR
20 st
Rör ihop degen på kvällen så går det snabbt att få
nybakta frallor på morgonen. De kalljästa rågfrallorna är toppen att bjuda bönskeptiska barn på och de
blir både mer hälsosamma och saftiga av fiberrika
bönor.
2 förp kokta vita bönor eller kikärter (à 380 g)
4 dl kallt vatten
12 g färsk jäst
2 dl grovt rågmjöl (2 dl motsvarar ca 110 g)
8 dl vetemjöl special (7 dl motsvarar ca 420 g)
1 msk honung
2 msk olivolja
2 tsk salt
mjöl till utbakning
1.	Häll av, skölj och låt bönorna rinna av väl. Mixa
dem slätt med vattnet.
2.	Rör ut jästen i blandningen. Tillsätt alla övriga
ingredienser. Rör ihop till en slät och lite kladdig
deg.
3. 	Låt jäsa övertäckt i kylskåpet över natten eller ca
12 timmar.
4. 	Ta fram degen och häll ut den på en mjölad
bänk. Dra försiktigt ut degen – knåda inte. Skär
i 20 bitar och lägg dem på 2 bakpappersklädda
plåtar (för 20 st).
5. 	Låt jäsa övertäckt i rumstemperatur ca 1 timme
eller tills de jäst till ungefär dubbel storlek.
6. 	Sätt ugnen på 225°C.
7.	Grädda en plåt åt gången i mitten av ugnen ca
20 minuter.

RÖDA STRÖMMINGEN

4 portioner

10-12 strömmingfiléer, ca 450 gr
75 g Kesella, 1 % fett
2 tsk riven pepparrot
1 ½ msk finhackad dill
1 ½ msk finhackad persilja
1 ½ krm torkade örter
½ tsk salt
½ dl tomatpuré
2 dl vatten
margarin eller olja till formen
1.	Sätt ugnen på 175 C
2.	Skölj strömmingen och låt den
rinna av eller
torka den lite lätt med papper
3. Blanda ihop Kesella, pepparrot,
dill och persilja.
4. Vispa ihop tomatpuré och vatten.
5.	Bred ut strömmingfiléerna med
skinnsidan neråt
och fördela kesellablandnigen i lika
stora klickar
på dem.
6.	Rulla ihop filéerna och lägg dem
i en smord
ungssäker form.
7.	Strö över de torkade örterna och
saltet. Häll över
tomatpuré blandningen.
8.	Sätt in formen i nedre delen av
ugnen och
grädda i ca 20 min
Är gott till kokt, pressad eller mosad
potatis och
grönsakspaté.

Tack ”mormor” för receptet!
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