
GöteborGs DiabetesföreninG 

Nr 2 2013

Årgång 15DiabetesBladet

ungDIABETES LokaLa ungdiabetes finns på facebook!

Egenvårdsveckan
Läs mer på sid 14-15

frågor och svar
skillnader och likheter
Ingegerd Olofsson, dietist klargör
Läs mer på sid 16-17 



2 Diabetes Bladet Nr 2 2013

Göteborgs Diabetesförening • Mellangatan 1, 413 01 Göteborg • goteborg@diabetes.se • www.diabetesgbg.se

Accu-Chek  Performa
Enkel, säker och tydlig

För mer information kontakta din sköterska eller Accu-Chek kundsupport:
Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

Med stora testremsor blir det enkelt att testa.
Accu-Chek Performa är årets nyhet från Accu-Chek i Västra Götaland.
Beställ din nya mätare hos din diabetessjuksköterska eller av Accu-Chek 
kundsupport.
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Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och 
skicka med e-post. Var vänlig skicka in ditt material senast den 
12 augusti 2013. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter 
enligt journalistiska principer. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt 
material. Göteborgs Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämp-
lighet vad gäller produkter/tjänster på betald annonsplats

Från och med 15 januari har vi en ny adress, se ovan!

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

Adress:  Mellangatan 1, 413 01 Göteborg

Telefon: 031-711 69 54 

E-post:  goteborg@diabetes.se

Plusgiro:  48 722-3

Bankgiro: 5452-3873

Hemsida:  www.diabetesgbg.se

Nästa nummer  av DiabetesBladet utkommer  
den 12 september

Ansvarig utgivare: Monica Ullbrandt

Redaktör: Britt-Inger Wentzel

Redaktionskommitté: Marianne Claesson, Håkan Forsell, 
Caj Lundberg, Britt-Inger Wentzel, Birgitta Holmén

Annonsansvarig: Nils Burholm

Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB

Omslagsfoto: Birgitta Holmén

Nu hälsar vi våren välkommen, för nu vaknar både 
sippor, tussilago och videung och småfåglarna åter-
vänder för att häcka och föda upp sina ungar. En sån 
härlig tid vi går till mötes, lyckliga oss som bor i ett 
land med så omväxlande årstider.

Nu har föreningen haft det återkommande års-
mötet där delar av styrelsen har bytts ut. I år hade vi 
glädjen att få vara i huset där vi nu har ett jättetrevligt 
kontor på andra våningen. Mötet genomfördes utan 
problem och vi tackar ordförande under årsmötet 
Lars Kronqvist från Borås lokalförening och sekre-
terare under mötet Åse Sundkvist från Uddevallas 
lokalförening, som ställt upp för andra året i rad och 
hjälpte oss att genomföra årsmötet år 2013. Efter av-
slutat mötet bytte vi plats och gick en våning upp för 
att visa vår nya lokal och inta lite fika. Tack till Er 
alla som kom och närvarade denna dag. Det är alltid 
lika trevligt att träffa Er tycker vi som har blivit valda 
att företräda Er i olika sammanhang då det gäller allt 
som berör diabetes.

Vi kommer tillsammans med vårt förbund och 
övriga lokala föreningar i landet starta en kampanj 
för att värva flera medlemmar, ju flera vi är/blir, ju 
starkare blir vår röst då vi skall genomdriva våra krav 
i olika frågor. Hjälp oss att sprida intresset för Diabe-
tesförbundet och de 19 länsföreningar och 96 lokala 
föreningarna runt om i landet. Vi har nära till infor-
mationen och påverkan då länsföreningens ordföran-
de finns representerad i det Regionala Diabetesrådet i 
Västra Götaland och vår förening har representanter 
i styrelsen för Diabetesföreningen i Västra Götaland. 
Från senaste mötet med Diabetesrådet informerade 
länets ordförande Kent Olaisson oss om att det har 
slutförts en upphandling av teststickor. Upphandling-
en innebär att priset på teststickor har gått ner rejält 
vilket ger en stor besparing för Västra Götaland. Jag 
vill att alla vi som undrar varför man inte längre kan 
få fri tillgång till stickor skall få en liten inblick i hur 
läget är. Med detta är inte sagt att man kan nekas att 
få teststickor. Riktade tester skall alltid kunna göras. 
Vidare kommer man inte att kunna hämta sina stickor 
på apoteken i fortsättningen, din diabetessköterska 
eller din diabetesläkare kan ge besked. Detta kommer 
troligen att börja ske 2013-09-30.

Nu får ni ha en trevlig sommar och glöm inte att vårt 
förbund i år firar 70 år. Kanske du blir en av dem som 
kommer att vara med i Blå Hallen och fira på plats.                                                                                                                               
Må så gott, hoppas att vi ses på någon av föreningens 
aktiviteter.
Hälsning från Monica

3 Innehåll

4 Kalendarium

6 Rapport från årsmötet

7 Mingel på kansliet

8 Den nya styrelsen

10 BUS
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Lokala Ung Diabetes 
Göteborg - Fikaträffar!
Är du mellan 15 och 30 år, har 
diabetes och vill träffa andra för 
att diskutera, få tips och råd m.m. 
om allt kring diabetes; kom på 
våra fikaträffar! 
Vart: Espresso house, Frölunda Torg. 
När: Sista torsdagen i varje månad. 
Klockan: 18:30 - ca 20.00 
Gosehunden «Bästis» kommer 
ligga på bordet där vi sitter. 
Anmäl dig till mig, Emilia,  
på eha.lud@ungdiabetes.se eller 
på facebook: LUD Göteborg med 
omnejd

MAj
Vårens sista fikaträff
Vi träffas på Le Pain Français på 
Engelbrektsgatan 32 klockan 
18.00 – 19.30 den 20 maj.
Anmäl er till Agneta Toresson  
tel: 0702-44 12 91 eller Anna  
Larsson tel: 0708-57 99 77

Discobowling
Discobowlingen blev framflyt-
tad till den 22 maj 2013. Vi har 
hyrt 5 banor vilket betyder att 15 
personer kan bowla samtidigt. 3 
personer på varje bana. Platsen är 
interbowling i Majorna mellan 
kl. 18.00–19.00. Jag skulle vilja 
att ni som anmält er kommer 15 
minuter före och ordnar med skor 
och annat.
Fondpengar är sökta men det 
dröjer innan vi får svar. De pengar 
vi får går i så fall de till barn med 
diabetes som är medlemmar. 

Är det platser över kan föräldrar 
spela, mot att de betalar sin plats. 
Vid anmälan, anmäler sig också 
den förälder som är intresserad av 
att bowla så att vi vet att förälder 
tar en plats om det är för få barn 
som bowlar.
En bana kostar i annat fall 250:-/
timme delat på 3 personer.
Anmälan ska helst vara inne 
senast 17 maj. OBS! Vi vill inte ha 
oseriösa anmälningar. Tack på för-
hand! Anmälan sker som vanligt 
till Nils på kansliet på nummer 
031-711 69 54 eller  
E-post: goteborg@diabetes.se

Barn och Ungdomsansvarig i 
Göteborgs Diabetesförening:
Someya Martinsson

Bågskytte
Sista veckan i maj kommer vi att 
ha en bågskyttekväll i Tuve. Om 
vädret tillåter så grillar vi efter. 
Allt sker till självkostnadspris.  
Tid och datum kan ni få av Nils på 
kansliet där också anmälan görs 
på tel 031-711 69 54.

AuguSTI
Familjedag i  
Slottsskogen
En dag i augusti har vi tänkt oss 
att ha en familjedag i Slottsskogen. 
Brännboll och/eller kubb. Det 
finns säkert någon familj som har 
utrustningen för detta.
Picnic i det gröna och varför inte 
grilla? Det finns grillar bland annat 
vid det nya fina Plikta.
Datum och exakt plats kommer att 
komma ut på vår hemsida.

Barn och Ungdomsansvarig i 
Göteborgs Diabetesförening:
Someya Martinsson

SEpTEMBEr
Svamputflykt
Höstens första medlemsträff blir 
ute i naturen. Den 7 september 
träffas vi för att göra en svamp-
utflykt. Tid och plats får du då du 
anmäler dig. Anmälan görs till 
föreningens kansli senast den 3 
september.

Uggleutflykt
Uggleutflykt söndagen den 15 
september.
Meningen med denna utflykt är 
att man ger en liten avgift till 
forskningsändamål inom Diabetes-
området. Till vilken fond eller 
forskning är inte bestämt ännu, 
inte heller hur mycket avgiften 
kommer att bli.
Vår ordförande Monica Ullbrandt 
och Someya, barn och ungdoms-
ansvarig, kommer att planera hur 
utflykten kommer att se ut. Även 
Monika Göransson, förälder, kom-
mer att hjälpa oss med detaljerna.
Poängpromenad för både vuxna 
och barn. Informationsbord om 
diabetes, korvgrillning under den 
snitslade banan på ca 2 - 2.5 km 
till en låg kostnad.
Information om denna aktivitet 
kommer i nästa tidning som kom-
mer ut.

kOMMAnDE  
AkTIvITETEr
Barn och Ungdomsaktiviteter som 
kommer till höst/vinter 2013

Världsdiabetesdagen
Vi firar världsdiabetesdagen som 
vanligt på Frölunda kulturhus ge-
nom att hyra hela badet för  
Göteborgs Diabetesförening den 
10 november. De badande kom-
mer att få betala en låg avgift 
precis som förra året.

Familjejulfest
Även i år har vi hyrt Vasastans Fest 
och konferensvåning för att ha 
familjejulfest. Datum blir lördagen 
den 7 december.
I år kommer vi att ta en anmäl-
ningsavgift någon månad i förväg 
som inte kommer att betalas 
tillbaka vid avbokning. För många 
avbokar sent och föreningen får 
stå för kostnader som kan använ-
das till andra aktiviteter.

Barn och Ungdomsansvarig i 
Göteborgs Diabetesförening:
Someya Martinsson

kAlEnDArIuM Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet 
på telefon: 031-711 69 54 eller på mail: goteborg@diabetes.se 
ny adress fr.o.m. 15 januari goteborg@diabetes.se
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Många föreningar och grupper 
träffas regelbundet på något café eller 
liknande för att prata om det som 
engagerar. Så är det också för oss som 
har diabetes eller som har en nära 
anhörig med diabetes. Just nu har vi i 
kalendariet två olika fikaträffar. Dels 
Ung Diabetes som träffas på Espresso 
House på Frölunda Torg, klockan 
18.30 – ca 20 sista torsdagen i varje 
månad och dels fikaträffarna på Le 
Pain Français nästa träff är klockan 
18.00 – 19.30 den 20 maj. Ung Dia-
betes riktar sig till personer mellan 15 
och 30 år medan den andra gruppen 
är öppen för alla. Välj den du tycker 
passar bäst. 

Se mer om anmälningar m.m. i 
kalendariet på sidan 4.

Tycker du att detta är ett bra sätt 
att träffas på? Har du några andra 
idéer om bra mötesplatser? Hör av 
dig till diabetesföreningens kansli via 
mail eller telefon. n

I höstas såg vi ”Lika för Lika”, ”Rut och Ragnar” och 
några lunchteaterföreställningar.

”Rut och Ragnar” med Gerd Hegnell och Sven Woll-
ter var det många som ville se.

Vårens ”Det intelligenta homots guide till kapitalism 
och socialism, med en nyckel till skriften” var Diabetes-
föreningens medlemmar mindre intresserade av. Synd, 
för det var en dramatisk, intressant och rolig pjäs som 
fick lysande recensioner. Vi som såg pjäsen bjöds på här-
lig amerikansk teaterdrama i såpatappning.

 
Vad nästa säsong kommer att bjuda på är inte offent-

ligt ännu. I maj släpps lunchteaterbiljetterna och av dem 
ska jag försöka boka in ett antal till föreställningar som 
jag tror kan intressera er.

Senare i vår blir det möjligt för mig att boka biljetter 
till de pjäser som visas september/oktober.

Ett problem är att det är omöjligt för er att boka om 
vi ska bjuda ut dem i Diabetesbladet. Till hösten släpps 
biljetter till de pjäser som visas senare under säsongen. 
Då brukar det vara knappt om tid för er att boka hos 
Nils på kansliet när Diabetesbladet nummer 3 med tea-
terinformation kommer ut. 

Diabetesföreningen erbjuder därför den som vill vara 
tidigt ute med att kolla vad vi har att erbjuda i teaterväg 
att maila er epost-adress till Nils på Diabetesförening-
ens kansli. 

Märk mailet ”Teater” så ser vi till att ni får veta vilka 
av höstens pjäser ni kan få biljetter till via föreningen. 
Vi kommer förstås också att som vanligt lägga ut info 

Eva Sönnerberg missar inte gärna en chans att boka teaterbiljetter 
via Diabetesföreningen. Här tillsammans med Lena Jansson. En 
väldigt bra pjäs, tyckte de båda om ”Det intelligenta…”

Så var det slut på teatersäsongen 2012/13

FikaträFFar 
– Vår tids medlemsträffar?

om pjäser och bokningsdatum på vår hemsida. Ni bör 
höra av er redan i vår om ni vill vara med på epost-
listan. Du som inte har en dator kan ringa till Nils på 
Kansliet innan semesterstängningen så ser vi till att du 
får besked om utbudet. 

Så med en önskan om en härlig varm soligt sommar 
ber jag att få tacka för den här säsongen n
Christine Öberg, teaterombud

Under v 27 – 30, 1 juli – 26 juli, 
är diabetesföreningens kansli 
semesterstängt. Från och med 
den 29 juli håller vi öppet som 
vanligt. 

 Semesterstängt 

 på kansliet 
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I en möteslokal i samma hus som Diabetesfören-
ingen numera har sitt kansli samlades 35 medlem-
mar till årsmötet 2013. En liten men intresserad och 
engagerad grupp människor. Åse Sundkvist, mötes-
sekreterare och Lars Kronquist, mötesordförande 
skötte sig så bra vid förra årets årsmöte så de återi-
gen blev valda att leda mötet.

Exempel på beslut som togs på årsmötet: enligt 
beslut vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma 
upphävs föreningens stadgar och föreningen antar 
Förbundets stadgar. Föreningen kommer att ta fram 
en ny föreningsordning som skall ersätta de lokala 
stadgarna. Förslag på föreningsordning finns på 
sidan 20.

Medlemsavgiften kommer 2014 att höjas med 20 
kr för att täcka ökade administrationskostnaderna 
för förbundet när medlemskapet hanteras centralt. 
Mer information om vad det innebär finns på Svens-
ka Diabetesförbundets hemsida www.diabetes.se.

En ny styrelse valdes, se sid 8 och därefter besluta-
de årsmötet om ny kostnadsersättning för styrelsen.

Under övriga frågor diskuterades bl.a. ekono-
min runt det nya tandvårdsbidraget och kravet på 
läkarintyg samt upphandling av hjälpmedel i Västra 
Götaland.

Tråkigt att det är så liten del av medlemsantalet 
som deltar på årsmötet endast ca 3 %. Årsmötena 
ger möjlighet att påverka föreningsarbetet och få 
mer insyn i hur föreningen sköts. Ta den chansen. n

text och bild: Britt-inger Wentzel

årSMöTET

pKoncentrerade mötesdeltagare

p�Två tidigare ordförande L-G Tengman i mitten och 
MariAnne R Lymer i bakgrunden

Revisor Hans Andersonu

p�Föreningens Ordförande Monica 
Ullbrandt, mötessekreterare Åse 
Sundkvist och mötesordförande 
Lars Kronquist
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Mingel på kansliet på  
Mellangatan 1
I januari flyttade diabetesföreningen in i 
lokalerna på 2:a våningen på Mellangatan 1. 
Lokalerna hyrs av Göteborgs Föreningscenter 
(GFC) som sedan hyr ut till olika organisa-
tioner. 

GFC har ca 98 medlemsorganisationer. Inte 
enbart ideella föreningar utan även stiftel-
ser, kooperativ kyrkliga organisationer m.m. 
Mötesplatsens intentioner är att föreningarna 
skall kunna utnyttja gemensamma utrymmen 
och utrustning men också för att dela tankar 
och erfarenhet, skapa ett gemensamt forum.

Efter årsmötet gick vi en våning upp där vi 
bjöds på smörgås och kaffe eller te. Vi gick 
runt och tittade på de fina lokalerna, inte 
minst det ljusa och fräscha kontor där Nils nu 
håller till.

Besök gärna kansliet för en pratstund med 
Nils. Kanske före en promenad genom Haga.

Diabetesföreningens kanslist:  
Nils Burholm
Nils är vår kanslist på kontoret. Han började 
hos oss 2009. Han har diabetes typ 1 sedan 
1974. Han växte upp i Härnösand. Han har nu 
hunnit bli 50 år. Tidigare har han jobbat med 
utbildning. Hans fritidsintressen är många, 
bl.a. film, böcker, arkitektur, vandringar i stad 
och natur. Han sköter vår hemsida. En viktig 
del av hans arbete är att skaffa annonsörer till 
vår tidning. Han håller även i medlemsinfor-
mation. n

text: Caj Lundberg och Britt-inger Wentzel
Bild: Britt-inger Wentzel

MIngEl

p�Marianne samtalar med 
två nya medlemmar

pFull aktivitet i det gemensamma köketGod smörgås och en 
kopp kaffe q

pHaga Nygatan 
ligger inte långt ifrån 
föreningens  kansli
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Göteborgs Diabetesförenings nya Styrelse
Bakre raden från vänster: Kajsa Bode sekreterare, Caj Lundberg 1:e 
vice ordförande, Madeleine Ebbesson 2:e vice ordförande, Monica 
Ullbrandt ordförande, Marianne Claesson.

Främre raden från vänster: Håkan Forsell, Lisbeth Blomberg, Vanja 
Nilsson, Lars-Göran Jurin.

Lilla bilden: Vivianne Sundborg Kassör.

Someya Martinsson som är Barn och ungdoms ansvarig kunde inte 
vara med på årsmötet.

nyA STyrElSEn
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Känningkollen 
 – checklista för lågt blodsocker

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

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

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

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

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

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

Ja Nej

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

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

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

SFSD  Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård  www.diabetesnurse.se
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Världsdiabetesdagen
Vi firar världsdiabetesdagen som vanligt på 
Frölunda kulturhus genom att hyra hela badet 
för Göteborgs diabetesförening den 10 no-
vember. De badande kommer att få betala en 
låg avgift precis som förra året.

Julfest 
Även i år har vi hyrt Vasastans Fest och 
konferensvåning för att ha familjejulfest. 
Datum blir lördagen den 7 december.
 I år kommer vi att ta en anmälningsavgift 
någon månad i förväg som inte kommer att 
betalas tillbaka vid avbokning. För många av-
bokar sent och föreningen får stå för kostna-
der som kan användas till andra aktiviteter.

Framtagen i samråd med föräldrar och sjukvårdspersonal. 

Faktagranskad av Gun Forsander, Sektorsöverläkare Drottning Silivias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg.

Dagbok för barn med diabetes Rättelse
I förra numret blev det fel namn i texten om dagbo-
ken. Här kommer det rätta.

I april 2011 fick Lotta och Emil Ranefjärds dotter 
diabetes De hittade inte någon tillräckligt utförlig 
dagbok som kunde användas som information mel-
lan skolan och hemmet. Då tog de själva fram en 
dagbok där man exakt kan skriva om hur dagen med 
diabetes ser ut.
Dagboken är användbar både för de som använder 
pump eller spruta.
Bokens huvudsakliga syfte är att följa en elev i 
skolan och verka som ett stöd för den personal som 
ansvar och hjälper barnet med sin diabetes.

Fråga efter den på din diabetesmottagning! Den är 
gratis!

Aktiviteter för baRn och 
ungDomaR  höst/vinter 2013

Familjedag i  
Slottsskogen
En dag i augusti har vi tänkt oss att ha en 
familjedag i Slottsskogen. Brännboll och/eller 
kubb. Det finns säkert någon familj som har 
utrustningen för detta.
Picnic i det gröna och varför inte grilla? Det 
finns grillar bland annat vid det nya fina 
Plikta.
Datum och exakt plats kommer också att 
komma ut på vår hemsida. Du kan också 
ringa till kansliet.
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Håll koll på båda!Mäter både 

blodsocker 

och ketoner!
Håll koll på båda!blodsocker 

och ketoner!

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

Uggleutflykt
Uggleutflykt söndagen den 15 september.
Meningen med denna utflykt är att man ger 
en liten avgift till forskningsändamål inom 
Diabetesområdet. Till vilken fond eller forsk-
ning är inte bestämt ännu, inte heller hur 
mycket avgiften kommer att bli.
Vår ordförande Monica Ullbrandt och Someya, 
barn och ungdomsansvarig, kommer att 
planera hur utflykten kommer att se ut. Även 
Monika Göransson, förälder, kommer att 
hjälpa oss med detaljerna.
Poängpromenad för både vuxna och barn. 
Informationsbord om diabetes, korvgrillning 
under den snitslade banan på ca 2 -2.5 km till 
en låg kostnad.

Information om denna aktivitet kommer i 
nästa tidning som kommer ut.

Anmälan
Information och anmälan till alla 
aktiviteter sker som vanligt till  
nils på kansliet på nummer  
031-711 69 54 eller 
e-post: goteborg@diabetes.se

barn och ungdomsansvarig i göteborgs  
Diabetesförening:
someya martinsson

Discobowlingen 
flyttad
Discobowlingen blev framflyttad till den 22 
maj. Vi har hyrt 5 banor vilket betyder att 15 
personer kan bowla samtidigt. 3 personer på 
varje bana. Platsen är Interbowling i Majorna 
mellan kl. 18.00-19.00. Jag skulle vilja att ni 
som anmält er kommer 15 minuter före och 
ordnar med skor och annat.
Fondpengar är sökta men det dröjer innan vi 
får svar. De pengar vi får går i så fall de till 
barn med diabetes som är medlem. Är det 
platser över kan föräldrar spela med mot att 
de betalar sin plats. Vid anmälan, anmäler sig 
också den förälder som är intresserad av att 
bowla så att vi vet att förälder tar en plats om 
det är för få barn som bowlar.
En bana kostar i annat fall 250:-/timme delat 
på 3 personer.
Anmälan ska helst vara inne senast 17 maj. 

OBS! Vi vill inte ha oseriösa anmälningar. 
Tack på förhand!
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7 av 10 i världen väljer Paradigm insulinpump från Medtronic

Lev mer, oroa dig mindre
2006 introducerade Medtronic världens första insulinpump med 
kontinuerlig glukosmätning. Sedan dess har vi fortsatt att leda 
utvecklingen. Förra året introducerades en pump som första gången 
kan agera på egen hand. Pumpen kan stänga av tillförseln av insulin 
för att hjälpa användaren minska tiden i hypoglykemi. Denna 
funktion kräver användning av MiniLink sändare och glukossensor*

Tänk mindre på din diabetes. 
Låt en insulinpump hjälpa dig.
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Paradigm Veo är den enda insulinpump 
i världen som aktivt kan minska 
allvarlighetsgraden vid låga glukosvärden.1,2

Till skillnad från alla andra pumpar använder 
Paradigm Veo data från en sensor för att 
upptäcka när dina glukosnivåer är farligt låga. 
Den svarar då med att stoppa tillförseln av 
insulin i upp till två timmar, vilket ger dig det 
lugn du behöver för att leva livet fullt ut.1,2

MiniMed Paradigm® Veo™ System  
Lev mer, oroa dig mindre
www.medtronic-diabetes.se

1.  “Prevention of Hypoglycemia by Using Low Glucose Suspend Function in Sensor-Augmented Pump Therapy” DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 13, Number 11, 2011
2.  “Usage and Effectiveness of the Low Glucose Suspend Feature of the Medtronic Paradigm Veo Insulin Pump” Journal of Diabetes Science and Technology Volume 5, Issue 5, September 2011

MiniMed Paradigm® Veo™ System 
*MiniLink sändare och Sof-sensorer ingår i subventioneringssystemet och kan förskrivas- för patienter 
med två eller fler svåra hypo-glykemier/år som kräver hjälp av annan person, - för patienter med 
kvarstående HbAlc på minst 9%, där optimerad insulinbehandling misslyckas eller- för barn som tar minst 
10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade. Subventionen gäller i kombination med 
Paradigm insulinpump. För övriga patientgrupper beställs MiniLink och sensorer direkt av Medtronic.
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När jag var 17 år fick jag en 
förfrågan av min läkare om jag 
ville arbeta med barn med dia-
betes på mina sommarlov på lilla 
Amundön. Naturligtvis ville jag 
det. Eva och jag jobbade i skift 
i 6 veckor från kl. 7-21. Barnen 
var i åldern 3-10 år och bodde 
där i 3 veckor. Vi hade ansvar att 
hjälpa och instruera barnen i att 
ta urinprover och sprutor själva. 
Lära dem att vad man äter och att 
röra på sig, är viktiga för att må 
bättre. Det var positivt för barnen 
att träffa andra med liknande 
problem och försöka hitta möj-
ligheter till det bästa. Dagarna 
var välplanerade och vi åkte även 
med Danmarksfärjan och var på 
Liseberg tillsammans. Under fyra 
somrar arbetade vi med detta.
Det var en mycket inspirerande 
och lärorik tid för alla och vi hade 
så roligt tillsammans. Jag har träf-
fat några av ”barnen” som vuxna 
på diabetesföreningen. Kul!

Jag fortsatte att vara aktiv och 
övergick till att spela fotboll i IK 
Heim. Vi går till historien som 
det första seriesegrande damlaget 
i Göteborg 1970. Men vi blev 
sponsrade av Jitex i Mölndal och 
bytte då namn till Jitex och vann 
även 1971.

1970 träffade jag min nuvarande 
man.
Jag utbildade mig till förskollärare 

Mitt liv med 
diabetes!

och arbetade senare som enhets-
chef på förskolor.

Till diabetesläkaren gick jag några 
gånger per år. Då hade man med 
sig fyra provrör med urin från 
dagen innan. Mängden av urinen 
skulle också skrivas ner på varje 
rör. På denna tiden räknade man 
socker i gram. Om sanningen ska 
fram så försökte jag nog alltid att 
vara extra noga denna provdag.

Under min tid som diabetiker 
(känns som hela livet) har jag 
alltid försökt att vara noga med 
att inte äta sött och att motionera. 
Från första början slutade jag med 
socker i te och kaffe utan att an-
vända sötningsmedel. Det fanns 
däremot en jättegod osockrad 
lingondricka som var sötad med 
cyklamat. Detta ämne visade sig 
tyvärr vara cancerframkallande. 
Cyklamat hade ingen bismak som 
jag anser att andra sötningsmedel 
hade/har. Drickan slutade natur-
ligtvis att produceras.

Godis slutade jag att äta två år 
innan min diabetes bröt ut. Det 
fanns inte så mycket osötat på 
70-talet. Corin hette en läske-
dryck som var helt okej. Lite 
tjatigt i längden. Ville du ha något 
till kaffet så kunde du få en struva 
eller kringla utan socker. Brödet 
var oftast bakat med socker eller 
sirap så det fick bli ljust vitt bröd. 

Tur att min mamma bakade osö-
tade underbara rågsiktskakor till 
mig ibland.

I slutet av 70 talet upplevde jag 
att diabetiker fick information att 
kunna äta sött bara man tog mer 
insulin. Jag hade några diabetes-
vänner som till kaffet åt toscakaka 
men jag tyckte det smakade bättre 
med en smörgås. Rätt eller fel? 
Detta hade /har  jag haft svårt att 
ta till mig och inte brukat i stor 
omfattning alls. Det beror nog 
också på vilken läkare och sköter-
ska man hade/har. n

I nästa nummer skriver jag bl.a. om 
hur det var att vänta barn på 70 
talet kontra 80 talet.

text: kajsa Bode

Kajsa Bode

Del 2
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Måndagens underhållare ”Korparna”u

pSå här kan det gå till under egenvårdsveckan
 

Nu firar vi femårsjubileum 
och detta kommer vi att upp-
märksamma med att Diabe-
tesförbundets vice ordförande, 
Birgitta Kihlberg, kommer för 
att hälsa alla välkomna och pre-
sentera Diabetesförbundet och 
dess verksamhet. Hon kommer 
naturligtvis på måndag då vi 
drar igång. Samma dag kommer 
Diabetesföreningens förtroen-
deläkare Docent Stig Attvall att 
vara eftermiddagens föreläsare. 
En fin start på vår vecka. I år 
har vi också med en dietist, Eva 
Olausson, som informerar oss 
om kostens betydelse och om 
risker för följdsjukdomar när 
man har diabetes.

Att få möta och vara tillsam-
mans med personer som har en 
kronisk sjukdom och kanske lik-
nande funderingar som jag själv 
om hur man sköter vardagen är 

Välkommen till 
Egenvårdsveckan 2013

För femte året i rad arrangerar Göteborgs Diabetesförening en egenvårds-
vecka för diabetiker. Vi kommer att vara på Billströmska Folkhögskolan på 
Tjörn under vecka 34 i augusti 2013. Det blir andra året som vi är där och 
det finns jättefina möjligheter till många roliga upplevelser.

mycket givande. Därtill kom-
mer mycket duktiga föreläsare 
som hjälper oss så att veckan blir 
ett fint minne för oss som var 
där. Kunskap, upplevelser och 
nya vänner är vad vi tar med oss 
hem. Ansvariga handledare för 
veckan är Monica Ullbrandt och 
Rolf Tengbratt.

Det finns fortfarande några 
platser kvar så vi säger Välkom-
men att delta. Programmet kan 
du läsa om separat i tidningen.

Kostnaden är 2000 kr per 
person för hela veckan. Du kan 
välja om Du vill bo i enkel- eller 
dubbelrum det är samma kost-
nad. Anmälningsavgiften är 800 
kr och ska vara insatt på Göte-
borgs Diabetesförenings plus-
giro 48 722-2, senast den 1 juni 
2013. Anmälningsavgiften är 
bindande och kan endast återfås 
mot inlämnat läkarintyg. Fören-

ingen kan efter detta datum inte 
avboka skolans lokaler mm. utan 
kostnader. Skriv ditt namn och 
nr 1440 på inbetalningen.

Slutbetalningen, resterande 
1200 kr, skall vara betald senast 
fyra (4) veckor före startdatum, 
alltså senast den 19 juli 2013. 

Anmälan görs till Gbg 
Diabetesförenings kansli genom 
e-post; goteborg@diabetes.
se eller telefon 031-711 69 54. 
På din anmälan skall finnas 
uppgifter om Dig: namn, adress, 
telefon, e-post, typ av diabetes, 
om du är allergisk mot något, 
om Du äter specialkost eller 
något annat vi bör känna till.

Har du frågor kan du även 
ringa Monica på 0520-66 18 44 
eller maila:  
monica.ullbrandt@tele2.se n
Monica och rolf
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Egenvårdsvecka 2013 vecka 34
pRogRaM

Välkommen till 
Egenvårdsveckan 2013

Måndag 19/8

09.45 Kaffe (frivilligt)

10.15 Inledning. Presentation av 
deltagarna och veckans program.
Diabetesförbundets vice ordförande 
Birgitta Kihlberg presenterar 
förbundet och dess verksamhet. 

12.30 Lunch

13.30 Vård av diabetespatienten. Docent 
Stig Attvall.

15.00 – 15.15 Fruktstund och bensträckare

15.15 – 16.30 Vård av diabetespatienten 
fortsättning.

17.00 Kvällsmat

19.00 Underhållning med Korparna/
krummarna.

Kvällsfika stänger kl 22.00.

tisdag 20/8

07.30 Frukost

08.30 Promenad / rörelse för alla

09.45 Fm fika

10.15 Tillverka papper m lärare från skolan

12.30 Lunch

13.30 – 16.30 Tillverka papper fortsättning

15.00 – 15.15 Fruktstund och bensträckare

17.00 Kvällsmat

19.00 Musikunderhållning med Lars-Erik 
Frändberg

Kvällsfika stänger kl. 22,00.

onsdag 21/8

07.30 Frukost

08.30 Promenad / rörelser för alla.

09.45 Fm fika

10.10 Primärvården – Fria vårdvalet. Karin 
Rignell 

12.30 Lunch

13.30 – 16.30 Kostens betydelse för diabetiker. 
Dietist Eva Olausson.

15.00 – 15.15 Fruktstund och bensträckare

17.00 Kvällsmat

19.00 Sång och underhållning med 
anknytning till Tjörn, Gjert 
Magnusson

Kvällsfika stänger kl. 22,00

torsdag 22/8

07.30 Frukost

08.30 Promenad / rörelse för alla

09.45 Fm fika

10.10 – 16.30 Utflykt. Vi tar med fika och lunch 
och ser oss omkring på Tjörn

17.00 Kvällsmat

19.00 Underhållning med oss själva. 
Egna reflektioner, berättelser och 
upplevelser.

fredag 23/8

07.30 Frukost

08.30 Promenad / rörelse för alla

09.45 Fm fika

10.10 Hjärt- och lungräddning. Bruno Hjort

12.30 Lunch

13.30 Hjärt- och lungräddning fortsättning

14.30 – 15.00 Avslutning

15.00 Fruktstund
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Vad är stevia?
Stevia är en växt som odlas i Syd-
amerika. Växten innehåller söta 
ämnen som är cirka 300 gånger 
sötare än socker. 

Vad är steviaglykosider?
Steviolglykosider är namnet på 
de söta ämnena som utvinns 
ur växten. Steviolglykosider är 
godkänt som livsmedelstillsats 
sedan december 2011 och har 
E-nummer E960. Tillsatsen har 
genomgått omfattande säkerhets-
prövningar och får användas som 
sötningsmedel.

Är stevia godkänt som 
livsmedel inom EU?
Nej, bara steviolglykosider. Det 
beror på att stevia är ett nytt livs-
medel inom EU. Det krävs säker-
hetsprövning som visar att stevia 
inte innebär någon hälsorisk 
innan det godkänns. I dagsläget 
är det inte gjort.

Finns det produkter 
med steviolglykosider 
att köpa i mataffärerna? 
Ja, det finns sötningsmedel i strö 
och sacketter som innehåller till-

satsen steviolglykosider. Det finns 
även andra livsmedel som inne-
håller tillsatsen steviolglykosider.

Kan man ”lita på” ett 
livsmedel om det står 
”sötat med stevia” på 
det?
Nej, om det står ”sötat med stevia” 
på ett livsmedel och det i själva 
verket innehåller  teviolglykosider 
så är det vilseledande information. 
Produkten innehåller inte stevia 
utan tillsatsen steviolglykosider 
E960.

Tips om steviolglyko-
sider för dig som har 
diabetes:
Tänk på, att sötningsmedel med 
steviolglykosider i, innehåller 
utfyllnadsmedel t.ex. erytritol, 
maltodextrin, ”vanligt” socker el-
ler laktos som höjer blodsockret! 

Om du provar stevia
Tänk på, att det är ett nytt livs-
medel inom EU och det inte finns 
tillräcklig säkerhetsprövning av 
eventuella hälsorisker ännu. n

Med vänliga hälsningar
ingegerd Olofson, dietist

frågor och svar 

om stevia och steviolglykosider 
(Källa: Livsmedelverket)

Ingegerd Olofsson, dietist
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Vill du stödja forskningen för att lösa gåtan om diabetes och för att ge de 
som har drabbats av diabetes en högra livskvalitet och ett liv med inga 
eller få diabeteskomplikationer?
Välkommen att sätta in ditt bidrag på Göteborgs Diabetesförening

Postgiro: 48 722-3 bankgiro: 5452-3873

OBS: Glöm inte att uppge vilken fond du vill gynna med din gåva

kuRiosa  
(källa: Wikipedia)

På svenska heter stevia 
”sötflockel”, på latin 
stevia rebaudiana. 
Den går att odla 
i Sverige och är 
då en ettårig 
växt. Den första 
europé som 
hittade stevia 
var den spanske 
botanikern Pedro 
Jamie Esteve. Han 
levde 1500-1556 
och fann växten i 
Paraguay. 

  Stöd forskningen 
 för diabetes 
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Vanliga mjölsorter i Sverige 
är vetemjöl, grahamsmjöl, 
rågmjöl, potatismjöl 
och på senare år även 
majsstärkelse. Vad är det för 
skillnad på dessa mjölsorter? 

Vete
Av sädesslaget vete tillverkas 
vetemjöl och grahamsmjöl. 

Vetemjöl är ett finmalt och 
siktat mjöl och innehåller mycket 
gluten. Gluten ger bra bakegen-
skaper 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 behag-
lig 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 full-
kornsprodukt eftersom man vid 
tillverkningen av grahamsmjöl 
tar hand om både kärna och skal 
av vetekornet. Vetekärnan mals 
fint separat och skalet av vetekor-
net mals grövre. De två malda 
produkterna blandas sedan och 
produkten kallas grahamsmjöl. 

Om man jämför näringsin-
nehållet så innehåller grahams-
mjöl betydligt mer B-vitaminer, 
folsyra, vitamin E, järn, zink och 
kostfibrer, än vetemjöl. 

Råg
Av sädesslaget råg tillverkas 
rågmjöl. 

Rågmjöl är ett fullkornsmjöl 
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 tillsam-
mans 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
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 matlag-
ning, till exempel vid redning av 
soppor och såser. Det bildar vid 
upphettning i vatten en transpa-
rent gel. OBS! Om man fortsätter 
att koka maträtten kommer den 
att bli tunn igen! 

Lite potatismjöl utrört i vatten 
kan användas för att få en glansig 
yta, exempelvis på en blandning 
av frästa, hackade grönsaker. 

Potatismjöl är glutenfritt.

Majsmjöl
Majsmjöl är mjöl malt av majs-
korn och ljusgult i färgen.

Majsstärkelse är ren stärkelse 
tillverkad av majskorn. Den an-
vänds 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 varm-
hållning. 

Majsstärkelse är glutenfri och 
säljs under namnet Maizena. 

Innehållet av vitaminer, mineraler 
eller kostfibrer är lågt i potatis-
mjöl och majsstärkelse.

Slutsatser: I likhet med de 
flesta mjölsorter innehåller de fem 

Vanliga mjölsorter 
- skillnader och likheter
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sorterna som det står om ovan 
mycket kolhydrater och har en 
finfördelad konsistens och höjer 
därför blodsockret. 

När det gäller näringsinnehål-
let så är grahams- och rågmjöl 
absoluta vinnare!!! 

Visste du att surdegsbakat bröd 
höjer blodsockret lite saktare? Det 
finns både med mild och kraf-
tigare 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 hö-
jer blodsockret sakta. Ett sådant 
bröd gör att man håller sig mätt 
på ett behagligt sätt. 

 Visste du att samma sorts 
sädesslag får lite olika egenska-
per 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

Ha det bra!
Med vänliga hälsningar
ingegerd Olofson, dietist
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sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se.
För frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com

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

Bli expert på diabetes!

insulin.se

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

    SE.G
L

A
.11.11.0

1

På Capio Vårdcentral, Vallhamra torg, 
har diabetessköterskan Kinna Helgesson 
startat en grupputbildning för nya typ-2 
diabetiker. Denna utbildning leds enligt 
en metod, som framtagits av Kompetens-
centrum för Västra Götalandsregionen. 
Både Kinna och jag själv har genomgått 
en utbildning för denna metod, där Kinna 
är resursperson, som leder grupputbild-
ningen och jag är stödperson, som själv 
har sjukdomen. Utbildningen genomförs 
vid 5 tillfällen. 2 sådana utbildningar har 
genomförts. En i november 2012 och en 
nu i februari i år. Vid detta tillfälle var vi 
12 personer.

Det ges möjlighet för gruppdeltagarna 
att forma agendan och föreslå vad vi skall 
informera om och diskutera. Områden 
som vi pratat om är bl.a. motion och fysisk 
aktivitet, mat, kontroller och komplika-
tioner, målvärden, vårdrutiner. Förutom 
den information vi fått från Kinna så har 
vi haft ett utbyte av varandras erfarenhe-
ter av vår sjukdom. Ett uppföljningsmöte 
kommer att hållas senare. n
text och Foto Caj Lundberg  
(Stödperson)

GRUPPUTBILDNING FÖR TYP 2-DIABETIKER I SÄVEDALEN



19Diabetes Bladet Nr 2 2013

Göteborgs Diabetesförening • Mellangatan 1, 413 01 Göteborg • goteborg@diabetes.se • www.diabetesgbg.se
sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se.
För frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com

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

Bli expert på diabetes!

insulin.se

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

    SE.G
L

A
.11.11.0

1

Göteborgs Diabetesförening arrangerade ett upp-
följningsseminarium till WDD förra året. Pro-
fessionen inom diabetes och politiker från Västra 
Götaland deltog, detta har tidigare redovisats i Di-
abetesbladet. Statistik från Nordiska Diabetes Re-
gistret visade tydligt försämringar som skett inom 
vården på Diabetescentrum SU avseende HbA1c 
under 52 mmol per mmol (tidigare 6 procent) d.v.s. 
medelblodsocket under 9.5 mmol per liter. Patien-
ter har sista året haft svårt att få en tid till läkare, 
diabetessköterska och fotvårdare. Detta gav uttryck 
till mycket oro bland åhörarna och många vittnade 
om hur tillgängligheten kraftigt har försämrats.  

Göteborgs Diabetesförening tog då initiativ ge-
nom Monica Ullbrandt att få till stånd en träff med 
ansvariga för Diabetescentrum. Mötet blev av 27 
Februari 2013 med deltagare som områdeschef 
Per Karlsson, vårdenhetöverläkare Björn Eliasson 
vårdenhetschef, docent, Maria Taube, verksam-
hetschef, Lena Bokemark, sektionschef, Helén 
Lantz och som Göteborgs Diabetesförenings för-
troendeläkare deltog på inbjudan från föreningen, 
docent Stig Attvall.  Från Göteborgs Diabetesför-
ening sida deltog ordförande Monica Ullbrandt, 
undertecknad samt Västra Götalands Diabetesför-
ening ordförande Kent Olaisson. Vi från patient-
föreningen sida upplevde att mötet hölls i en öppen 
och lättsam anda med inslag av humor.   

Monica Ullbrandt började redogöra för 
medlemmarnas syn på situationen med långa 
väntetider till framförallt sköterskor men även oron 
att förbättringar inte kommer till stånd över tid. 
SU höll med om att personalbrist har funnits men 
två diabetessjuksköterskor kommer under våren att 
tillträda. Fram till dess kommer det att bli ansträngt 
för kvarvarande personal. Om kvoten på maximalt 
250 patienter per sköterska blir uppfylld i år fick vi 
inte riktigt svar på, idag ligger antalet på i Mars 
1000 och från 1:a Juni på 500. Antalet 250 är ett 
nationellt framtaget riktvärde men ingen gav något 
löfte om att nå dit. Föreningen hade synpunkter 
på den utmärkelse SU erhållit om god diabetesvård 
och som gick att läsa i Svenska Diabetesförbundets 
tidning. Statistik om försämrade HbA1c värden på 
Diabetescentrum talar ett annat språk, här har man 
fallit från en topp position till långt ner mot botten, 
350 patienter har inte fått något besök 2012. Man 
svarade då att i det goda totala bedömandet ingick 

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

www.menarinidiagnostics.se

NYHET!

All-in-one!
Blodsockermätning 
utan lösa delar

**

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

Möte med områdeschef område 6 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Drottning Silvia och Mölndals sjukhus vilket har 
höjt målvärdet. Statistiken är från dec 2011. Sedan 
dess har ytterligare försämring skett.  

Vi från patientföreningen upplevde nog att SU 
var nöjd med det personalantal som kommer att 
råda framöver och inga direkta svar gavs på hur 
diabetesvården skall bedrivas långsiktigt. Mötet 
avslutades efter drygt en timma och vi beslutade 
för en uppföljning med ett nytt möte till hösten. 
Det bestämdes att Monica Ullbrandt kontaktar Per 
Karlsson i september.  

Göteborgs Diabetesförening vill rikta ett tack till 
SU och Per Karlsson för att vi fick tid att framföra 
medlemmarnas syn på vårdläget på Diabetescen-
trum. Vi upplevde att det fanns ett genuint intresse 
för våra frågor. n

Lars-Göran Jurin
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Förslag på

Föreningsordning för Göteborgs Diabetesförening

STYRELSE
1. Föreningen väljer på sitt ordinarie årsmöte en styrelse bestående av minst 

sju ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt. Mandattiden för 
var och en av styrelseledamöterna skall vara två år. Hälften eller antalet 
närmast hälften av styrelseledamöterna väljs varje år. Val sker med slutna 
röstsedlar om någon så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.

2. Styrelsen skall snarast efter valet sammanträda för konstituering och 
upprättande av arbetsordning. Om så anses erforderligt må styrelsen inom 
sig utse ett arbetsutskott, vilket dock icke får uppgå till halva antalet 
styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna 
är närvarande.

3. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas 
av två på ordinarie årsmöte utsedda revisorer. Mandatperiod två åt. För 
revisorer väljs två ersättare.

4. Styrelsen utser inom sig de personer som äger teckna föreningens firma.

5. Firmateckning för banktillgodohavande skall för att vara giltig tecknas av 
två personer.

6. Kassören skall vara garantiförsäkrad.

7. Föreningens räkenskaper skall sammanfalla med kalenderår. Bokslut 
skall för varje år vara verkställt den 15:e februari nästföljande 
år. Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt styrelsens 
förvaltningsberättelse skall senast den 1 mars överlämnas till revisor, som 
senast den 15 mars skall avge berättelse över sin granskning.

8. Över föreningens medlemmar skall föras matrikel. Endast styrelse – eller 
av styrelse befullmäktigad person – får ta del av matrikeln. Matrikelns 
innehåll får inte yppas för någon annan. 

FÖRENINGSMÖTEN
9. Föreningens ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång. I övrigt 

äger sammanträdena rum då styrelsen finner lämpligt eller då minst en 
tiondel av medlemmarna hos styrelsen därom skriftligen anhåller.

Vid årsmötet beslöts att förslag på föreningsordning, som skall 
ersätta föreningen stadgar, skulle presenteras i DiabetesBladet för 
att ge möjlighet för föreningens medlemmar att ge synpunkter.
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Texten kommer från Svenska Diabetesförbundets medlemsbroschyr. Du kan beställa 
broschyren genom att ringa 08-564 821 00 eller besöka Göteborgs Diabetesförenings 
kansli på Mellangatan 1.

Du kan också bli medlem på förbundets hemsida www.diabetes.se

Bli medlem!
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Accu-Chek Kundsupport:
020-41 00 42, info@accu-chek.se

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

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

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

Fjärrkontrollspumpen - Snabb, Enkel, Diskret

Vill du veta mer?
Besök www.accu-chek.se 
och bekanta dig med de olika 
modulerna i Accu-Chek Combo 
Utbildningsprogram 

2 ägg

½ dl socker

500 gr keso

50 gr flagad mandel 
som rostas i het torr 
panna.

½ dl vetemjöl

2 ½ dl mjölk

3 dl svarta vinbär el. 
blandade bär

1 msk socker

OSTKAKA
Gör så här:

1.  Vispa ägg o socker  
vitt o pösigt

2.  Tillsätt keso, mandel,  
mjöl och mjölk

3.  Sätt ugnen på 175 grader,  
smörj och mjöla 6 st portionsformar.  
Häll i blandningen

4.  Tillagas i ugnen i 10 minuter.  
Ta ut och låt svalna.

5.  Mosa hälften av bären med ca 1 msk socker. Stjälp upp 
ostkakan och servera med mosade och färska bär.

Receptet är hämtat från: Mat för Diabetiker och alla andra (ICA Bokförlag)
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D VINTER och VÅR 2013
Vintern var ju solfattig kall och mörk här i skärgården, 
då vi inte har snö som ligger kvar någon längre tid. Jag 
promenerar med Hugo dagligen så man följer naturen.

Hasseln har troget sina hängen jan-feb och nu i april 
kommer blomman som inte är större än ett knappnålshu-
vud.

Isen har legat i vikarna tills i slutet på mars.
Strandskatan kom i mitten på mars så den var nästan 14 

dagar senare än den brukar.
Ejdrarna har också börjat para sig, man hör hannen 

simma runt och ´klunká  bland honorna. Det är fler hanar 
än honor så de får ligga i.

Har börjat rensa bort torra växter sen i fjol och lagt lite 
ny jord på rabatterna.

Oj, vad vi har väntat på våren i år. Den kom smygande i 
början på april så rabatterna har haft tjälen kvar tills dess. 
Bland lökväxterna är det ju alltid Snödropparna som bryter 
igenom först och sen är det ju krokusarna som står och 
lyser som blandade ädelstenar i olika färger efter husen. 
Man kan ju undra hur de orkar, år efter år trots att de är 
nerfrysta minst 3-4 månader (tänkvärt). 

Blåsipporna håller hårt i sina små 
knoppar det ser ut som de vill sova 
lite till och fram i maj blommar 
Gullvivorna som finns nästan 
överallt här på Hönö.

I början på april ser vi 
fågelsträcken komma söder 
ifrån. Det är gäss och tranor 
och även små flyttfåglar t.ex. 
Sädesärlan, lärkan mm och 
det ger hopp om värme och 
växtlighet. Göken och näk-
tergalen om en månad kanske. 
Kretsloppet är lite trögt i år.

Har inhandlat pallkragar för 
odling av div. grönsaker och pota-
tisen ligger på groning. Så fortsätter 
naturen med blommor och grönt som vi 
får njuta av i ca 6 månader.

Det gäller att stanna upp och granska våra omgivningar.
Vi hörs igen när sommaren är här

kram Birgitta H.



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

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

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

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

1. 2. 3.

Antal timmar sedan  
senaste injektion1

Antal enheter som  
senast injicerats1

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

och ställ in dos.

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

Så här används NovoPen® 5 i tre enkla steg:

 Nyhet. 
NovoPen® 5
kommer ihåg.*

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