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Hej kära medlemmar, till dig som närvarade på årsmötet
vill jag bara säga ”jättetrevligt att du kom”.
Ja nu börjar ett nytt
arbetsår, om man räknar från årsmöte till
årsmöte. Med nya
medarbetare i styrelsen kommer naturligtvis nyheter att komma.
Vi vet att många av er medlemmar inte har
tillgång till sociala medier (data) och det är ju
där man i dag kan finna mycket information.
Vi kommer därför att i Diabetes Bladet ta med
information som man kan finna på nätet. Här
finns allt från information om de olika diabetes
typerna, inte bara typ 1 och 2. Till följdsjukdomar och aktuell forskning som gäller diabetes.
Ni övriga som enkelt kan nå denna information
hoppas jag har överseende med att vi kommer
att upprepa detta i vår tidning. Förhoppningsvis kommer ni att upptäcka flera förändringar i
vårt arbete i styrelsen. Vi kommer att starta vårt
samarbete i styrelsen med att övervara förbunds
stämman under tre dagar i maj. En bra start för
nya arbetskamrater, vi får alla samma information om hur förbundet planerat de kommande
tre åren fram till nästa stämma. Även hur besluten under stämman kom till, jättebra. Det
blir mycket att tala om på hemresan, då allt är i
färskt minne.
Vi kommer också i praktiken att starta vårt
samarbete med Hisingens cykelklubb, ett passande samarbete för föreningen, motion är vad
vi alla behöver.
Kolla årets utbud av aktiviteter i kalendariet,
jag hoppas att något skall passa just dig.
Jag kan berätta att i skrivande stund har jag
mött våren alldeles utanför vårt hus, den första
vitsippan kom den 29 mars och växte passande
vid stammen av en vacker björk alldeles invid vår
porlande bäck som rinner norr om huset. Innan
dess har vi fått njuta av både tussilago, hassel,
scilla, krokus mm. Och ljuset som har återkommit, underbart!
Jag säger som den man som blev tillfrågad om
vilken vårblomma han tyckte bäst om. Han svarade ”den första”, bra svar eller hur. Då vet man
ju att våren är på gång.
Tills vi ses eller hörs igen önskar jag dig och
dina nära och kära en härlig sommar.
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KALENDARIUM
22 MAJ
Förbundsstämma
Styrelsen reser till Stockholm för
att närvara på förbundets återkommande stämma vart tredje
år, vi är åter den 24 maj med
förhoppningsvis mycket nyheter
om kommande händelser inom
förbundet och med minnen av
alla trevliga möten med ombud
från hela landet.

27 MAJ
Guidad tur i Haga kl:
11.00–13.00
Föreningen bjuder sina medlemmar på kultur i staden, en
guidad tur i Haga. Vår guide är
Kent Andersson. Kent påpekar
att vi kommer att promenera på
kullerstens belagda gator, bra att
veta om man har rullator.
Föreningens medlemmar deltar gratis, icke medlemmar betalar 25kr. per- person. Startplats
vid "Terassen" korsningen mellan
Linnegatan och Värmlandsgatan
och Prinsgatan. Ring så förklarar
vi. Tel: 031-711 69 54. Senaste
anmälningsdag 20 maj.

30-31 MAJ
Familjeutflykt
Vi träffas nere vid Kanaltorget.
Det blir en familjeutflykt. Vi
kommer att få möta medlemmar
från Hisingens cykelklubb. Vara
med vid start och mål när de
båda tävlingarna Hisingen runt
och Västkusten runt startar och
senare målgång. Läs mera inne i
tidningen. Ta med fika.

1 JUNI
Föräldragrupp
kl: 18.00-20.00
Föreningen bjuder in till träff
med föräldrar som har barn med
diabetes mellan 0-9 år. Pernilla
Hjelmar, ansvarig ledare. Läs mer
om träffen på sidan 5. Anmälan
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Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter
göras till kansliet på telefon: 031-711 69 54 eller på
mail: goteborg@diabetes.se

till föreningens kansli tel: 031711 69 54 senast den 25 maj.

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

8 JUNI
Föräldragrupp kl:
18.00-20.00
Möte med föräldrar vars barn är
mellan 10-18 år. Se 1/6 ovan.
Läs mer på sidan 5. Anmälan till
föreningens kansli Tel: 031-711
69 54. Anmälan till föreningens
kansli goteborg@diabetes.se tel:
031-711 69 54 senast den 2 juni

11 JUNI
Promenad vid havet
Vi reser ut till ”Öckerö öarna”. Ta
bussen till Lilla Varholmen. Ta
färjan som går från Lilla Varholmen kl. 11.10 så möter vi upp på
Hönö sidan och samåker. Färjan
till Hönö är gratis. Vår guide runt
slingan ute på Hälsö, nära Burö
färjeställe, blir Madelene Ebbesson med maken Jan-Erik. Paret
bor på Hönö. Anmälan till kontoret tel: 031-711 69 54. Senaste
anmälningsdag 4 juni.

13 JUNI
Bussresa
Vi reser med buss till Ryttmästarbostället i Skövde och Varnhems Klosterkyrka. Ett stort gammaldags smörgåsbord framdukas
ca 12.00 Se mera information
inne i tidningen. Anmälan skall
Diabetes Bladet Nr 2 2015

göras till Diabetesföreningen i
Stenungsund. Mail: rune.eliasson@telia.com Bussen avgår
från bussterminalen vid Götaälvbron kl.09.15 Pris 650 kr.

Stängt för aktiviteter under juli

10-14 AUGUSTI
Egenvårdsvecka i
Grebbestad
Läs mera om detta i tidningen.

8 SEPTEMBER
Promenad i Haga
Föreningen bjuder sina medlemmar på kultur i staden, en
guidad tur i Haga. Vår guide är
Kent Andersson. Kent påpekar
att vi kommer att promenera på
kullerstens belagda gator, bra
att veta om man har rullator.
Föreningens medlemmar deltar
gratis, icke medlemmar betalar
25kr. per- person. Startplats vid
"Terassen" korsningen mellan
Linnegatan och Värmlandsgatan
och Prinsgatan. Anmälan till
föreningens kansli senast den 1
september Tel: 031-711 69 54

I OKTOBER

bjuder föreningen på en kultur
upplevelse. Vi går en guidad tur
på Göteborgs Operan. Föreningen
bjuder på guidningen (70 kr.
per person). Operan serverar
lunch mellan kl. 11.30 och 14.00
priset är 119 kr. i priset ingår,
Varmrätt, vatten eller öl och
en stor salladsbuffé. Avslutas
med kaffe o kaka. Lunchen får
deltagarna själva bekosta. Se
mera i kommande nummer.

20 OKTOBER

Träffas deltagarna som varit
i Grebbestad i augusti för en
uppföljning av egenvårdsveckan
för att jämföra våra upplevelser.
Plats meddelas i kommande
nummer av tidningen.

Har du barn eller ungdom med diabetes?
Stödgrupper för Föräldrar
Alla föräldrar ställs då och då inför olika frågor och
funderingar kring sina barn. Som förälder till ett
barn med diabetes läggs ytterligare en dimension
till barnens vardag och utveckling. Att ges möjligheten att samtala med andra föräldrar med olika erfarenheter kring livet med diabetes kan ge mycket.
Både genom praktiska tips och råd, men också som
en stödjande funktion. Oavsett när ditt barn fick
diabetes, nyligen eller för många år sedan, så är du
välkommen.
Grupperna kommer vara indelade utifrån barnens
ålder för att i möjligaste mån beröra ämnen som är
mest aktuella i din vardag. Gruppledare är Pernilla
Hjelmar, socionom som till vardags arbetar med
barn, ungdomar och familjer. Hon är också mamma till tonåring med diabetes sedan tidig barndom.
Varmt välkommen på en första träff med andra föräldrar i diabetesföreningens lokaler!

Föräldrar till barn med diabetes inom åldern 0-9 år:
Måndagen den 1 juni kl 18-20
Föräldrar till barn med diabetes inom åldern 10-18 år:
Måndagen den 8 juni kl 18-20
Efter sommaren kommer det att genomföra ytterligare två föräldramöten. Håll utkik efter datum i
tidning nr 3.
Plats: Diabetesföreningens lokaler. Anmälan görs
till kansliet via telefon eller mejl senast 1 vecka före
respektive träff. Telefon 031-711 69 54, goteborg@
diabetes.se. Kan du inte just detta datum, men gärna vill vara med? Hör av dig! n
Välkomna

Årsmötet år 2015 är nu genomfört
Mötesordförande var Lars Kronqvist från Borås lokalförening som under ett antal år varit oss behjälplig med detta och som sekreterare hade vi engagerat
Susanne Utbult som tidigare har hjälpt föreningen
med samma syssla.
Det var ca 30–35 deltagare inklusive styrelsen
närvarande. Genomgången av mötet fortlöpte som
förväntat. Över hälften av sittande styrelse hade
aviserat sin avgång och valberedningen hade gjort
ett gott arbete med att ersätta samtliga avgående
styrelsemedlemmar. Under mötet valdes också en
ny valberedning bestående av tre personer. Efter
utfrågning om bland annat föreningens verksamhetsplan bjöds alla till kontorsvåningen där fika
var framdukat. Vi sänder ett tack till er som gjorde
detta möjligt. Minglandet och den sociala samvaron under fika stunden var mycket uppskattad av
både medlemmar och styrelsemedlemmar. Alla ta-

lade med alla och vi ser fram emot nya möten med
varandra inom föreningen.
Jag, ordförande Monica Ullbrandt, vill sända ett
stort tack till de styrelsemedlemmar som under
några gångna år, gett av sin tid till Göteborgs Diabetesförening. Utan er hade det inte fungerat, det
vet ni. Hoppas att vi har er kvar som volontärer, för
alltjämt så behöver föreningen er alla.
Nu får vi sätta vårt hopp till den nya valberedningen Caj, Lisbeth och Kristina att kommande styrelse
blir fulltalig. Att valberedningen kommer att få till
ett fullgott arbete under året tvivlar ingen på.
Ni kommer att få läsa om vilka de nya medlemmarna i styrelsen är. En presentation av var och en
kommer senare i vår tidning. n
Monica Ullbrandt
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Nya
Nu med Test & GO Technology
Nu kommer Accu-Chek Performa i en ny kompakt och modern design. Lika
smidig och pålitlig som sin föregångare. Den nya modellen kommer laddad med
Test & GO Technology. Och dessutom är den riktigt snygg!

Test & GO Technology
- enkelt, snabbt, säkert
Testa utan ett enda knapptryck!
Ingen kodning eller installation krävs
Smart och kompakt kit
– allt som behövs finns med!

Nu med
FastClix
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Prata med din
diabetessköterska
för att beställa.

Ung Diabetes
Hej!
Jag heter Emma Barte och är 18
år. Just nu läser jag sista året på
gymnasiet, samhällsprogrammet
med inriktning beteendevetenskap. Jag pluggar och är bosatt
nere i Blekinge men har precis skaffat lägenhet i Göteborg
tillsammans med min pojkvän
Marcus. Nu flyttar jag till Göteborg succesivt samtidigt som jag
kämpar med de sista skoluppgifterna nere i Blekinge.
Att flytta till Göteborg har länge
varit en dröm för mig, jag älskar
staden och har längtat efter att få
flytta ihop med min pojkvän som
varit bosatt där under den tid vi
har varit tillsammans. Jag kommer flytta upp helt och hållet när
jag tagit studenten i mitten av
juni. Då ska jag sommarjobba i
Göteborg, vilket känns jättekul.
Planen är att börja plugga på universitetet till hösten, men jag har
inte riktigt bestämt mig ännu.
Vid tolv års ålder diagnostiserades jag med typ 1 diabetes. Jag
har valt att vara öppen med min
sjukdom och brinner för att göra
livet med diabetes lättare. Jag har
varit aktiv inom Blekinge Diabetesförening i drygt tre år och
varit styrelseledamot där i två år.
I föreningen har jag varit ungdomsansvarig och redaktör för
ungdomssidorna i medlemstidningen. Under min tid som aktiv
i föreningen var jag bland annat
ledare på läger för barn och ungdomar i Turkiet.
Nu när jag flyttar till Göteborg
vill jag fortsätta engagera mig
när det gäller diabetes. Jag har
blivit styrelseledamot i Göte-

borgs Diabetesförening, vilket
känns hur kul som helst! Nu
längtar jag mer än någonsin tills
jag flyttar upp ”på riktigt”. Dels
ska det bli kul att engagera sig
för diabetes i Göteborg, men
jag hoppas också på att få möjligheten att få tillgång till nya
diabeteshjälpmedel som inte
finns i Blekinges landsting. Jag
ser helt enkelt bara positivt på
flytten och det ska bli skönt att
komma ifrån min lilla hemstad.
Jag kommer sätta igång med
mitt arbete för unga med diabetes i Göteborg redan nu, läs mer
nedan.

Ung Diabetes
Helgen den 10-12 april anordnades en utbildning i Stockholm
av Ung Diabetes. Ung Diabetes
är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för personer
mellan 15 och 30 år. Organisationen arbetar med att sprida information, inspiration och stöd
till unga med diabetes och personer i deras omgivning.
Jag, Emma, fick chansen att delta
på utbildningshelgen och det var
hur kul som helst! Jag flög från
Göteborg till Stockholm och
åkte in till centralen för att möta
upp ett gäng som också skulle till
utbildningen, så vi åkte gemensamt ut till Tollare folkhögskola
i Nacka där vi skulle spendera
helgen. På eftermiddagen hade vi
olika lära-känna-aktiviteter och
fick information om Ung Diabetes och Svenska Diabetesförbundet. På kvällen åt vi en god middagsbuffé tillsammans och sedan
satt vi och pratade tills vi det var
läggdags.
Diabetes Bladet Nr 2 2015

Lördagen mellan 9 och 16 hade
vi olika ”lektioner” och föreläsningar. John Sjölund höll en föreläsning som både var lärorik
och inspirerande, han är ett bevis
på att man kan klara allt trots
diabetes. Även Petra Westerberg,
marknadschef på Diabetesförbundet, höll i en föreläsning som
handlade om projektledning. Vi
hade också diskussioner om engagemang och utmaningar. Dagen bjöd dessutom på samarbetsövningar och en workshop som
handlade om projektplanering.
Innan kvällens finmiddag hade
vi ”madrassmöte” i grupper där
vi löste olika problemlösningsuppgifter. Dagen avslutades med
lagtävlingar, vilket var jätteroligt! Det bjöds på snacks, godis
och läsk – vi kunde ju faktiskt äta
sådant trots diabetes!
Söndagen handlade bland annat om kommunikation och sociala medier samt intressepolitik.
Vi diskuterade vad som skulle
hända efter utbildningen och
fick en goodiebag fylld med saker från Diabetesförbundet. Vid
7

14 åkte jag ut mot Arlanda, att
säga hejdå till gänget var som att
säga hejdå till sin familj. Vi fick
snabbt god sammanhållning i
gänget och det var väldigt kul att
träffa andra unga med diabetes.
Det var härligt att höra pipande
pumpar och blodsockermätare
hela dagarna då man slapp känna sig ensam och annorlunda.
Vi pratade mycket om fördomar
och annat som man är van vid
när man lever med diabetes. Helgen var verkligen inspirerande
och jag blev väldigt sugen på att

starta upp mitt planerade projekt.
Jag är så glad att jag fick chansen
att vara med om detta och att jag
fick träffa så många nya, härliga
människor.
Utbildningshelgen var en KickOff för Ung Diabetes nya verksamhet, tanken är att detta ska
bli en årlig tradition. Målet med
helgen var att alla skulle skriva
en plan för ett projekt man ville
starta upp. Jag kommer beskriva
ett projekt här nedan, eftersom
jag vill att du som har diabetes
och är mellan 15 och 30 år ska
vara en del av det.

Mitt projekt
Jag kommer starta upp en grupp
för unga med diabetes i Göteborg med omnejd. Gruppen heter ”Ung Diabetes Göteborg” och
finns på Facebook, så gå gärna
med där och bjud in era vänner!
Jag startade denna grupp eftersom jag vill att unga med diabetes ska få möjligheten att träffa

andra i samma situation, ingen
ska behöva känna sig ensam i sin
diabetes. Dessutom vill jag gärna
träffa nya människor nu när jag
flyttar till Göteborg. Jag kommer
anordna olika träffar och aktiviteter där den som vill kan hänga
på, ju fler vi är desto roligare blir
det! Det spelar ingen roll om du
haft diabetes hela livet eller om
du precis har fått diagnosen, alla
är lika välkomna. Tanken är att
vi ska dela våra erfarenheter med
varandra men också umgås rent
allmänt och prata om annat än
diabetes. Jag kommer samarbeta
med en tjej som heter Johanna.
Jag träffade henne på utbildningshelgen och hon bor också i
Göteborg. Vi kommer starta upp
en första träff inom kort så håll
utkik på Facebook-sidan. Sök på
Ung Diabetes Göteborg eller använd länken: https://www.facebook.com/ungdiabetesgbg
Hoppas vi ses!. n

Emma Barte

Nu närmar det sig, vårens cykellopp på Västkusten
Arrangörer är en av Sveriges
största cykelklubbar, Hisingens cykelklubb (HCK).
Det börjar redan fredag den 29
maj med utdelning av nummerlappar mellan kl 12.00–20.00 på
Kanaltorget nere vid Operan.
Den 30 maj är det ”Västkusten
Runt” som gäller, loppen är 125
respektive 275 km. det längsta
loppet går över tolv broar över
öarna Tjörn och Orust samt
vackra sluss- och fallområdet i
Trollhättan. Allt detta med start
och mål vid Kanaltorget, mitt i
centrala Göteborg. Spännande
att se vem som tar hem förstaplatserna.
Det gäller för oss bilister att ta
god tid på oss om vi är ute och
8

reser på de vägar utmed kusten
där loppen går under helgen. Vi
måste visa hänsyn, det kan lätt
bli att någon av cyklisterna vinglar till. Håll avstånd till dem!
Den 31 maj mellan kl. 09.00 –
15.00 är det Hisingen runt som
gäller. Ett något kortare lopp än
dagen innan (50 km).
Ta med dig fikakorgen och
kom. Vi i Diabetesföreningen
finns på plats för att påbörja vårt
samarbete med HCK. Vi kommer även till hösten att ingå i
deras höstevent då man förhoppningsvis kommer att samla in
pengar till bland annat diabetesforskningen. Vi ser fram emot
att få till ett möte med er medlemmar under nya förhållanden.
Välkomna!
Diabetes Bladet Nr 2 2015

Du som medlem hälsas välkommen att under helgen vara
med och tala med allmänheten
om din upplevelse med just din
diabetes och varför du är medlem
i diabetesföreningen Ex: Hur gör
du för att tillgodose din egenvård
inom motion? Cyklar du kanske,
till och från jobbet? n

Hur bra är det med cykling som motion?
Nedanstående information
har vi lånat från tidningen
Reumatologvärlden, läs
och begrunda. Kom ner och
träffa de verkliga cykel entusiasterna vid Kanaltorget.
När Elin Löfberg, sjukgymnast
med specialistkompetens inom
reumatologi, och ansvarig för
Reumatikerförbundets träningsblogg, går igenom kroppen visar
det sig att det mesta tjänar på en
tur uppe på cykelsadeln.
Cykling är mer skonsamt än
löpning, säger Elin Löfberg, som
själv är cykel älskare. Många av
mina patienter får inte upp flåset när de tränar för att lederna
sätter stopp. Då är det bra att
pröva cykling. Det är också en
träningsform som passar alldeles ypperligt för dem med några
pluskilon för mycket. Mindre
plåga och mer glädje.
Elin Löfberg tipsar nybörjaren
att inte cykla sig blöt av svett utan
att ta det lugnt. Kliv av i uppförsbacken. Hälsoeffekten kommer
ändå och det går att starta på alla
nivåer, i alla åldrar.

Huvudet
Att trampa på en cykel kan vara
så roligt och stärkande att det stimulerar kroppens må bra hormoner, endorfiner. Själen blir glad,
både av att hålla till ute i naturen
och av att träna inne med andra
entusiaster och bra musik. Att
känna sig nöjd med sin prestation
är bland det bästa som finns. Det
gör livet lättare att trivas med livet och sig själv.

Lår
Kungen bland cykelmuskler är
de som sitter fram o bak på lå-

ren. I och med att cyklisten jobbar med kroppens största muskler ökar konditionen snabbare.
Trämingen för rumpa, höft och
vadmuskler är också central och
cyklingen hjälper till att hålla de
här viktiga delarna i god form.
Vältränade ben gör att kroppen
känns ung.

Överkroppen
Även överkroppen jobbar när
benen trampar. Det betyder träning för musklerna i skuldror,
axlar och armar men framför allt
ryggen och magmusklerna. Den
som vill lägga lite extra krut på
cyklingen märker snart att belöningen blir starkare bålmuskler:
stark bål betyder minskad risk för
ont i ryggen.

Händer
En del med värk i händerna tänker att de inte klarar av att cykla. Men gör ett försök! Fundera
över att byta ut styret eller satsa
på ergonomiska handtag. En bra
cykelaffär har prylarna, och kan
hjälpa till med inställningarna.
Små förändringar kan betyda
ett nytt liv som cyklist. Tänk
på glädjen när det som verkade
omöjligt plötsligt går att göra.

Knä
Egentligen är det knät som vinner mest på cykling. Cyklister
med smärta och stela leder brukar må bra av och gilla cykling,
inte minst för att det är en form
av rörelse som smörjer och mjukar upp knäna. Senor och muskelfästen blir också smidigare.
Cykelskor gör att det går att
jobba hela varvet runt med pedalerna och att knäna avlastas.
Diabetes Bladet Nr 2 2015

Hjärta
Cykling är en toppaktivitet även
för kroppens centralstation, hjärtat. Blodcirkulationen och syreupptagningen ökar och hjärtat
stärks, höjer sin kapacitet och
blir mer effektivt. Vilket betyder ännu mer syre och näring till
musklerna. Cykling är fantastiskt
bra för att morverka hjärt- och
kärlsjukdom och är en enkel väg
till hälsa.

Midjan
Den som cyklar bränner kalorier
och det kan leda till att minska
midjemåttet. Många vill gå ner i
vikt och just cykling kan vara en
vettig metod. Hela kroppens system får en positiv effekt och det
kan också betyda att blodtrycket
sjunker. Högt blodtryck är vanligt och den som inte provat cykling förr gör rätt i att testa.

Fötter
Cykelskor är en riktigt fiffig
sportpryl. Går skon att klicka
fast i pedalen går det att få till
ett rundtramp, alltså att kunna
ta hela varvet och på så sätt öka
kraften. Foten sitter inte fast
utan går att vrida till, så lossnar
den. Det är en vanesak, men det
är förstås bra att vara försiktig
de första gångerna! Skorna gör
också att stabiliteten ökar och
trycket på fotsulan minskar. En
bra cykelsko är en riktig ”motionskrydda” som inte behöver
vara dyr. n
Artikelförfattare är Maja Aase och
den finns ursprungligen att läsa i
Reumatikervärlden nummer 2,
som är producerad av Iris Media
AB. Artikeln är publicerad med tillstånd från redaktionen.
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2015 års egenvårdsvecka
i Grebbestad

Vi har blandat mellan uppdatering av kunskap som
gäller diabetesvård och vardags aktiviteter så som
hantverksämnen. Där har vi tillgång till lärare från
folkhögskolan. Du tillverkar olika saker att ta med
hem som minne.
Vi har anlitat en apotekare för att tala om faran
att blanda olika mediciner. Som diabetiker har du
säkert flera olika mediciner. Du kommer att kunna
ställa frågor till henne, frågor som du kanske länge
har undrat över. Vidare gruppsamtal om diabetespatientens vardag och Social samvaro när vi reser ut
till havs för att se västerhavets sälar utanför Grebbestad. En Diabetes läkare kommer för att tala om
vården i dag och du kan ställa frågor. Du får tid att
dagligen ta kortare eller längre promenader.
Varje torsdag byter man på skolan ut dagens
middagsmål mot en räkbuffè med tillbehör. Lyxigt eller hur? En trubadur kommer för att underhålla oss en kväll under veckan. Vi hoppas få en
trevlig mix mellan det medicinska, socialsamvaro,
semesterkänsla och kanske få nya vänner. Alla som
är medlemmar i en diabetesförening inom Västra
Götaland är välkommen med oss till Grebbestads
folkhögskola. Obs! vi har begränsat med platser. Så
det är först ”till kvarn” som gäller.

10

I priset ingår: boende i enkelrum med toa och
dusch på rummen, lakan och handdukar, hel pension, material kostnad vid hanverksaktiviteterna,
utstädning vid hemresa, föreläsare och sälsafari.
Kostnad för allt detta är 3000 kr. Anmälnings
avgift 1000 kr betalas till Göteborgs Diabetesförening senast den 1 juni. Slutbetalningen skall vara
på föreningens konto senast den 13 juli.
Program och deltagarelista kommer då handpeng är betald. Plusgiro: 48 722-3
I din anmälan till egenvårdsveckan vill vi att du
anger följande. Namn, medlemsnummer, adress,
telefon nummer fast och mobilt, och mail.
Tala också om ifall det är något födoämne du
inte tål. Så har vi detta med resan, har du bil och
plats för medresenär, eller vill du åka med någon,
ni delar naturligtvis på resekostnaden och får sällskap under resan, bara det en bonus.
Vill du fråga något så hör av dej till Rolf eller Monica:
Monica Ullbrandt tel: 0520-66 18 44
mail: monica.ullbrandt@gmail.com
Rolf Tengbratt tel: 072-888 12 01
mail: rolf.tengbratt@gmail.com
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RESOR

Bussresa till Ryttmästarbostället och Varnhems Klosterkyrka
Diabetesföreningarna i Göteborg, Kungälv och
STO-Regionen anordnar en gemensam bussresa
till Ryttmästarbostället i Skövde och Varnhems
Klosterkyrka.
Lördag den 13 juni 2015 med avresa från busshållplatsen utanför Coop i Stenungsund kl 08.00.
Ca kl 08.30 Bussterminalen i Kungälv City.
Ca kl 09.15 Bussterminalen Shelltappen vid brofästet vid Götaälvbron i Göteborg.
Ca kl 10.30 Kort stopp för fruktintag och bensträckare.
Kl 11.00 Anländer vi Ryttmästarbostället vid
sjön Sisjön i Skövde där Ryttmästaren själv tar
emot oss och berättar om stället. Det blir en liten
rundvandring och därefter ett stort gammaldags
smörgåsbord med lättöl/vatten. Det finns då tillfälle att beställa Ryttmästarsnaps, starköl eller vin
mot egen betalning.
Vi kommer att få uppleva mycket före-under-och
efter smörgåsbordet då Ryttmästaren guidar oss på
sitt mycket speciella, trevliga och överraskande sätt.
Ca 14.15 anländer vi Varnhems klosterkyrka där
guiden tar emot oss och visar den berömda kyrkan
och resterna av klosterbyggnaderna.
Kl 15.30 startar hemresan och ca kl 16.30 gör vi
ett kort stopp för fruktintag och bensträckare och

vi räknar med att ankomma Göteborg vid
17.30-tiden, Kungälv
vid 18.00-tiden och
Stenungsund ca 19.00.
Kostnad för bussresa, smörgåsbord, guidning och entréavgift på
Ryttmästarbostället,
entréavgift och guidning till Varnhems
Klosterkyrka samt 2st
fruktstop blir endast
650 kronor per person.
OBS!! det är ett begränsat antal och därför gäller
”först till kvarn”.
Inbetalning/anmälan sker genom insättning
på bankgiro 430-8110 Rune Eliasson. Glöm inte
namn/adress och telefonnummer på inbetalningen.
Är något oklart så kontakta mig 0303-810 64 eller mobil 0708-810 640 eller mail rune.eliasson@
telia.com
Välkomna till en mycket speciell och trevlig upplevelse i Ryttmästarbostället och i Klosterkyrkan.
Rune Eliasson ordf. i STO-Reg:s Diabetesförening, Stenungsund. n

Julmarknad i Tyskland
Har du lust att resa till Tyskland på julmarknad
i december? För att få en mindre gruppbokning
måste vi göra den nu. Bokningen är klar. Vi reser
den 4/12 och kommer hem den 6/12-15.
Dag 1. Vi lämnar Göteborg kl. 07.00 nästa stopp
är Mölndal vidare Lindome, Anneberg, Kungsbacka G:a Turistbyrå, Fjärås och sista stoppet
blir Varberg kl. 08.00. Vi stannar till för kaffe vid
Hallandsås Rasta, kaffe och fralla. Därefter färjan Rödby - Puttgarden. Framme i Puttgarden
stannar vi för ett besök i Bordershopen innan vi
fortsätter mot Burg och vårt hotell IFA FerienCentrum Sydstrand. Dagen avslutas med en god
gemensam middag
Dag 2. Vi äter en stadig frukost, därefter besöker
vi den kända ”Weinachtsmarkt” i Lybeck. Glöm
inte att besöka Café Niederegger och se all marsipankonst Efter hela dagen på julmarknaden vänder
vi åter till hotellet för ytterligare en god middag
Dag 3. Efter en härlig frukostbuffè styr vi kosan

hem mot Sverige igen.
Vi gör ett shoppingstopp innan avresan
sen tar vi samma väg
hem som på utresan.
Priset för allt detta
är 1900:-. Tillägg för
enkelrum 295:-. I priset ingår: Bussresa, del
i dubbelrum, vägskatter, reseledare, färjor,
fm. kaffe + middag
dag 1 och 2, frukost
dag 2 och 3.
Anmälan gör du till Göteborgs diabetesförenings kontor tel. 031-711 69 54. 50 % av kostnaden
(950:-) göres till föreningen senast den 10 oktober
resterande 950:- skall vara på föreningens konto
senast den 1/11-15. Ser fram emot att se er alla på
resan. n
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BUs SIDaN
Hej på er alla
barn & ungdomar!
Du som gillar att cykla får träffa riktiga "proffscyklister".

Tävling för naturdetektiverna!

Lördag-söndag den 30-31 maj är ni välkomna
till Kanaltorget vid Älvstranden. Där kommer ni
att få möta HCK, Hisingens cykelklubb. Sveriges
största cykelklubb. Här kan ni kolla på cyklisternas utrustning. Allt från cyklarna till handskarna. Dräkterna tycker nog jag är det allra mest
ovanliga klädesplagg, kom och kolla.

Två tävlingar som du kan delta i

Ta med hela familjen och låt detta bli en familjeutflykt. Glöm inte fika korgen, den är viktig. Kom
och var med vid starten för både korta och långa
loppet. Hoppas att vi ses vid Kanaltorget.

Tävling nr 1 finns här i tidning nr 2. Du skall gå
ut i naturen och hitta den fina ananas gallen på en
gran, ta en bild och sända den till diabetesföreningen.
Tävling nr 2 kommer i tidning nr 3. Du går ut och
letar upp kikbäret, som ju inte är något bär. Ta en
bild och sänder till föreningen, på båda om du vill
delta i båda tävlingarna.
Tala om var du fann natur föremålen, vad du heter
och ditt telefonnummer
Vi kommer att dra vinnarna den 14 november
på Nordstan på värdsdiabetesdagen. Priset till
vinnaren i varje tävling blir 2 biobiljetter. Exakt
tid för dragningen kommer i nästa nummer av
tidningen.

Hej från Kalle Klorofyll

Naturdetektiver
Det är den pytte lilla granbarrlusen bara 1–2 mm stor/liten som bebor
detta naturens höghus. Honorna lägger på våren sina ägg invid basen
på granbarren som då sväller upp till dessa underbara små höghus.
Vilket samarbete! I en enda ananas gall finns flera hundra små löss.
Dessa löss trivs bara på barrträd inte på oss människor.
Förr i tiden så tuggade vallpojkarna på ananas galler, dåtidens tug�gummi, det gav dem också lite C-vitamin som det troligen varit ont
om under vintern. Ut och leta, hör av dig om du har hittat en ananas
gall. Ta gärna en bild och berätta när du hittade den och vart du hittade den.
Märk ditt medelande med ”Kalle Klorofyll”.
Mailadress: monica.ullbrandt@gmail.com
Jag skall berätta mera om Kalle Klorofyll lite senare, han och hans
bröder & systrar bebor allt grönt i hela världen.
Detektivarbete till nästa gång: Vad är ett Kikbär och vart hittar du det?

12

Diabetes Bladet Nr 2 2015

25 år har gått fort och det har hänt så mycket…

erlen.
varje dag som en gåva trots
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ter med humor. Sedan somföljer
n en växande skara som
han
iden.wordpress.com där
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tripp till
Lidéns debutroman. En nostalgi skuld
Mina fotsteg i ditt hjärta är Bosse
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blandas med betydligt djupare
70-talet där galna upptåg
med en stor porvärme och humor men också
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fotsteg i ditt hjä
BOSSE LIDÉN Mina

riskfyllda cykelsnabb och skicklig hade den
Om inte Sebastian varit både
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Utan att han själv förstår
slår ner i hans 13-åriga kropp.
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en
till
r
kompisa
och
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plötsligt hans fokus från
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Halmsta
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Trettio år senare återvänd
i en film rullas
honom under alla år. Som
på den fråga som gnagt inom
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och han är tillbaka där allt
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h författarporträtt: Jennifer

Tänk så mycket som hänt inom
Jag var trött på att stöta på fel
diabetesområdet under de tjugofem information om diabetes i kända
år som gått sedan jag fick det tuffa skönlitterära böcker och på TV. Det
beskedet att jag hade diabetes ett, är sorgligt när miljontals tittare och
Alla hjärtans dag 1990.
läsare matas med falsk information
Då var jag en av de första på mitt om en av världens vanligaste sjuksjukhus som fick
domar. Där researchprova på enarbete är bristfälligt
a
hjärt
g
å
n
g
s
p
e
n
n
o
r
.
av något skäl. Därför
Mina fotsteg i ditt
Mina fotsteg
Ändå var jag
bestämde jag mig för
otålig och trodde
att ha med diabetes
i ditt hjärta
att
diabetesgåett i min debutroman
tan skulle vara
”Mina fotsteg i ditt
löst inom tio år.
hjärta”, som en hemLockande
löplig röd tråd genom
sedlar förblindade
boken. Denna bok
mig och ingav ett
handlar om många
konstlat hopp.
andra saker än diabeNya insulinsortes, sådant som hänter och blodsockder i en svensk stad
Bosse Lidén
ermätare har förpå västkusten, med
SolBo Förlag
enklat min vardag
start sommaren 1974
under årens lopp.
och trettio år framåt.
Det direktverkande
insu- Musik, sport, upptåg, ungdomskärlinet som gjorde att jag slapp vänta lek m.m. allt kryddat med nostalgi
30 minuter tills jag åt min mat var från en svunnen tid, som blandas
julafton för mig, som varit noga med med betydligt djupare tankar om
att följa direktiven. Ibland kunde skuld och ånger. Det är en bok fylld
det gått riktigt illa. I efterhand har av värme och humor, där det också
det istället blivit komiska minnen finns plats för en stor portion efterfrån utlandsresor där vi hörde att tänksamhet.
köttet bankades i köket och jag fick
lust att äta upp duken på bordet i Mitt mål var att ”lura” läsaren att
takt med att mitt blodsocker sjönk tänka fel. Den som kan något om
farligt nära nedre gränsen.
diabetes ligger ett steg före i sina
tankar. Sakta strör jag ut de känDe största förenklingarna med att netecken och förstadium som de
sköta min diabetes är på senare år drabbade känner igen från sin egen
två till antalet:
miljö. Huvudpersonen Sebastian
Att jag en höstdag 2007 började Rosander fattar viktiga beslut som
med pump öppnade nya dörrar med en konsekvens av det han upplever
många möjligheter. Visst fick Bi- som trettonåring.
anca, som jag snabbt döpte pumI höstas gav jag och min fru Solpen till, större uppmärksamhet i veig ut kåseriboken ”Skimrande
sängen på nätterna än min älskade ögonblick – och dagar i grått". I den
fru, men man vänjer sig vid att ha boken finns också diabetes med i
en livskompis på högst sextio cen- några kåserier.
timeters avstånd. Jag erkänner. Jag
skällde på henne ibland. Helst när För några veckor sedan började jag
slangen fastnade i skärbrädan eller ett nytt liv som jag hoppas att alla
när jag glömde bort henne i bilen ni läsare som har diabetes ett får ta
och stängde dörren. Min relation del av snart. Då syftar jag på att det
till Melissa (min andra pump) har blir rättvist i vårt avlånga land och
varit smidigare. Hon har till och att alla får chansen att förenkla sin
med blivit en romankändis.
vardag och slipper betala från egen

Lidén

et. Det var något som
Jag öppnade dörren till klassrumm tystnaden. Alla satt
att ta på
inte stämde. Det gick nästan
. Ändå såg jag inte till fröken
knäpptysta bakom bänkarna
kul? Kemilektionerna brudär. Skulle de inte göra något
Direkt såg jag att Sonny
kade vara våra stökigaste lektioner.
Sedan noterade jag något mer.
och Dag inte var på plats.
att det värsta scenariot började
Något värre. Som gjorde
stannade upp som i en målta form i min skalle. Livet
ning.

:

Några röster från bloggen

Du går från roa till
”Vilket flyt när du berättar.
oroa.”
Signhild Hortberg,
.se
skrivmoster.bloggplatsen

”Ibland är du skrämmande
KerstinCecilia

”Det finns en vänlig men
derna.”
Regnbågen/Laila

bra.”

vaksam ton mellan ra-

djup, mänsklighet,
”Du får med så mycket värme,
smärta i dina texter.”
humor och en berörande
Lena Larsson

2013-04-11 17.27
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plånbok. Som vanligt skojar jag till
det och har gett min nya kompis
ett flicknamn. Libra heter min nya
favoritleksak. På fackspråket lystrar den revolutionerande nyheten
till namnet FreeStyle Libre. Mina
sex utsatta fingrar under tjugofem
år undrar vad det är frågan om när
jag inte sticker dem längre. Istället scannar jag mig själv med Libra
(som funkar till och med genom en
vinterjacka). Jag för dosan mot sensorn som sitter på min överarm. Det
piper till ungefär som en scanner.
Direkt får jag reda på vad jag har i
blodsocker. En pil berättar om mitt
blodsocker ligger stabilt eller är på
väg lite eller mycket upp eller ner.
Det finns möjligheter att läsa av
diagram och många andra upplysningar. Som när det gäller mycket
nytt finns det barnsjukdomar. Sensorerna kan och ska sitta fast i fjorton dagar innan man byter till en
ny. Min debutsensor trillade av efter
sjuttiofyra timmar när jag blev varm
och tog av mig min tröja. Jag hoppas
att det var en ren tillfällighet för till
sommaren lär det bli hetare.
Det gläder mig att mycket annat
är på gång på olika fronter. Till dess
vi får ta del av de nya upptäckterna
är det bara att göra sitt bästa och
tillåta sig att även ha dåliga dagar.
Var rädd om dig! n
Bosse Lidén
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Diabetesläkemedel kan skydda mot
för lågt blodsocker
DPP4-hämmare är en grupp av läkemedel som används vid typ 2 diabetes och som genom att stimulera
kroppens egen produktion av insulin sänker blodsockret när det är
för högt. Nu har forskare vid Lunds
universitet upptäckt att DPP4hämmare även har en skyddande effekt mot för låga blodsockervärden.
Studien som är gjord på möss, publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Siri Malmgren
–Om det visar sig att
DPP4-hämmarna också
i människor
skyddar mot
för låga blodsockervärden,
styrker
det
att dessa läkemedel kan
användas för behandling av svårkontrollerad diabetes, säger Siri
Malmgren, forskare vid Lunds universitet.
Såväl för höga som för låga blodsockervärden under en längre tid
kan medföra allvarliga skador på
kroppen.
Hypoglykemi är det samma som
lågt blodsocker och kan drabba personer med diabetes t ex när man fått
i sig för lite mat eller efter fysisk ansträngning, men också när man får
i sig för mycket insulin. Det är ett
obehagligt tillstånd med exempelvis
hjärtklappning och yrsel som också
kan vara livshotande om det leder
till medvetslöshet s.k. insulinkoma.
I värsta fall med en dödlig utgång
vilket dock är extremt ovanligt.

Säkrare behandling
I normala fall är kroppens eget försvar mot hypoglykemi hormonet
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glukagon som stimulerar levern att
producera socker och på så sätt höja
blodsockret. Vid diabetes fungerar
inte denna reglering vilket ökar risken för att drabbas av hypoglykemi.
–För att kunna erbjuda personer
med diabetes en säkrare behandling
är det viktigt att medicinen stödjer
det kroppsegna försvaret mot hypoglykemi, säger Siri Malmgren som
gjort studien.
Forskarna har därför undersökt
om de redan befintliga diabetesläkemedlen med DPP4-hämmare
(Januvia, Galvus m fl) kan vara en
sådan medicin.
–En av fördelarna med DPP-4
hämning som behandling vid diabetes är den mycket låga risken för
hypoglykemi. Genom Siris viktiga
arbete har nu en fundamentalt ny
princip för detta identifierats så vi
nu börjar förstå varför DPP-4 hämmare minskar risken för denna allvarliga biverkan, säger professor Bo
Ahrén som är ansvarig för studien.

Ökade mössens egen
produktion
När möss behandlades med DPP4hämmare hade de ett klart bättre
försvar mot hypoglykemi jämfört
med möss som inte fick DPP4-hämmare. Samtidigt ökade deras egen
produktion av glukagon.
DPP4-hämmare stimulerar kroppens egen insulinproduktion – vilket sänker blodsockret - och verkar
genom att höja halterna av ett annat
hormon, GIP, som utsöndras i tarmen när vi äter. Att ge mössen höga
doser av detta hormon skyddade
också mot hypoglykemi, och även
här ökade nivån av glukagon.
–Vi tror därför att DPP4-hämmare förutom att sänka blodsockret
även direkt skyddar mot hypoglykemi, i alla fall i möss, och att de gör
detta genom att öka hormonen GIP
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och glukagon, säger Siri Malmgren.
Forskarna kom också till slutsatsen att GIP som tidigare har ansetts
vara blodsockersänkande, i själva
verket är blodsockernormaliserande.

–Våra fynd kan leda till nya
användningsområden för redan
befintliga läkemedlen. Vi vet inte
allt om de mediciner vi har, och
kan använda dem mer effektivt
när vi har full insikt i verkningsmekanismerna.

Länk till publikationen:
http://link.springer.com/article
/10.1007/s00125-015-3518-7
DPP-4 inhibition contributes to
the prevention of hypoglycaemia
through a GIP–glucagon counterregulatory axis in mice
Fakta:Insulin och glukagon är två
hormoner som båda tillverkas i bukspottkörteln och samspelar för att
upprätthålla en god blodsockernivå.
Vid typ 1 diabetes är det samspelet
satt ur spel eftersom de insulinproducerande cellerna förstörts och
man måste tillföra insulin utifrån.
Vid typ 2 diabetes har man kvar
delar av sin insulinproduktion, men
cellernas förmåga att reagera på insulinet är helt eller delvis satt ur spel.
Medicineringen vid typ 2 diabetes
går därför både ut på att stimulera
förmågan att reagera på insulinet
och att stötta den egna insulinproduktions som fortfarande finns, vilket DPP4-hämmarna bidrar till. n
Sara Liedholm
Publicerad 2015-02-18
diabetesportalen.se

Kontinuerlig
glukosmätning
från Dexcom
gör Melvins
föräldrar trygga.

Melvin Wendin fick typ 1-diabetes när han var tio månader.
– Utan kontinuerlig mätning
hade vi tvingats sticka honom 25–
30 gånger per dygn, säger mamma och pappa Peter och Jessica.

Melvin Wendin är två år gammal. I slutet av 2013 konstaterades han vara typ 1-diabetiker.
– Det var en chock, säger Melvins mamma Jessica Wendin. Vi har totalt sju barn i familjen och det drabbade ju
faktiskt – på olika sätt – alla i familjen.
Melvin fick direkt en Dexcom kontinuerlig glukosmätare
(CGM).
– Jag vet faktiskt inte hur vi hade klarat oss utan den,
säger Melvins pappa Peter Wendin. Melvins blodsocker är
extremt ojämnt och kan falla från 30 till 3 på 40 minuter –
och vice versa.
– Utan Dexcom CGM hade vi tvingats att mäta hans blodsocker minst en gång i timmen, även på natten. Vi hade
aldrig fått sova. Och alltid varit oroliga.
Mäter blodsockret hela tiden

Utrustningen mäter kontinuerligt glukosvärdet via en liten
sensor som sitter på Melvins mage och som skickar värdet

var femte minut till en mottagare som hans föräldrar bär. På
natten ligger den fristående mottagaren i föräldrarnas sovrum – och varnar direkt om Melvin är på väg att bli hög eller
få en känning. Peter eller Jessica kan agera direkt.
– Vi är helt beroende av Melvins CGM, fortsätter Jessica.
De två timmar som mätaren kalibreras när vi satt en ny sensor känns som en evighet!
Trygghet och kontroll

– Den stora fördelen med CGM är tryggheten, att man i god
tid – tack vare larm och trendpilar – kan förhindra känningar
och höga värden, säger Peter. Ser vi att värdet snabbt är på
väg upp eller ner kan vi kompensera med kolhydrater eller
insulin direkt.
– En annan stor fördel är ju också att mottagaren är fristående och inte integrerad med en pump. När Melvin leker på
sitt rum har vi total kontroll och känner oss trygga i förvissningen om att vi vet hur han ligger.

Vill du också bli trygg som typ 1-diabetiker med
hjälp av kontinuerlig glukosmätning från Dexcom?
Kontakta i första hand ditt diabetesteam – eller
NordicInfu Care direkt på 08-601 24 40,
diabetes@infucare.se
Filmer om Melvin och fler Dexcom-användare
hittar du på www.CGMInfuCare.nu.
FaceBook: facebook.com/CGMInfuCare.

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

Diabetes Bladet Nr 2 2015

15

WWW

Välriktade insatser lyfte diabetesvården
i Västra Götaland
Nya siffror visar att Västra
Götaland under 2014 var
bäst i landet när det gäller
kontroll av blodsocker hos
patienter med diabetes. Och
så har det varit sedan 2011.
Det året inleddes en besöksturné till diabetesteamen i
primärvården.

betesteamet var med på mötet.
Det gjorde att diabetesteamet
direkt kunde få chefens stöd för
ändrade arbetssätt.
–Nu var man överens om detta.
Jag tror det bidrog till att en del
kom igång att jobba mer systematiskt, säger Bo Rylander.

God blodsockerkontroll räddar

Cheferna och vårdpersonalen
uppskattade att få mer kunskap
om de nya riktlinjerna och hur
man skulle kunna jobba med
dem. På en del av vårdcentralerna hade man inte börjat arbeta
i diabetesteam och några hade
aldrig tidigare tittat på sina data
i Diabetesregistret. Det här blev
en puff framåt.
–Det är klart att besöken väckte mycket tankar, för det var kanske inte några jätteväl utarbetade
modeller man jobbade efter, säger Bo Rylander.
Soffía Guðbjörnsdóttir, högst
ansvarig för Nationella Diabetesregistret, tror att besöksturnén
har varit viktig.
–Den satte diabetes på agendan, skapade intresse för resultaten och gjorde jordmånen för
förbättringsarbete mycket bättre,
säger hon.
Hon vill också lyfta fram att
Västra Götaland sedan länge har
ett väl fungerande och brett förankrat diabetesråd som skapar
samsyn. Här finns, menar Soffía
Guðbjörnsdóttir, definitivt en av
förklaringarna till de goda resultaten. n

liv, eftersom patienterna löper
lägre risk att drabbas av livshotande komplikationer som hjärtkärlsjukdomar eller njurskador. I
Västra Götaland finns nästan 71
000 patienter med diabetes. En
majoritet behandlas i primärvården.
2010 kom nya nationella riktlinjer för diabetesvård. Det förstärkte kraftigt intresset för
området. Konferenser och kunskapsseminarier arrangerades.
Västra Götalandsregionen fastställde egna riktlinjer som angav
ambitionsnivån för diabetesvården. Man började också betala
ut målrelaterade ersättningar.
Dels för hur bra enheter var på
att registrera i Nationella Diabetesregistret och dels för måluppfyllnad.
I det här läget fick läkaren Bo
Rylander och sjuksköterska Agneta Wilson Västra Götalandsregionens uppdrag att besöka
varenda vårdcentral i hela Västra Götaland. De började våren
2011. Vårdcentralerna är omkring 200, så turnén tog drygt ett
år. De hade med sig de nationella
och regionala riktlinjerna och
resultatdata ur Diabetesregistret
för vårdcentralen och dess grannar. Verksamhetschefen och dia-
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Uppskattad information

Charlotta Sjöstedt

Publicerad 2015-03-03
www.registercentrum.se
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Bo Rylander är läkare och FOUchef för primärvården i Skaraborg.
2011-2012 besökte han alla vårdcentraler i Västra Götaland för att
diskutera diabetesvård.

Här visas hur bra regioner och
landsting lyckades med blodsockerkontrollen för patienter med
diabetes 2014. HbA1c återspeglar
långsiktig blodsockerkontroll. Målet är att patienterna ska ha HbA1c
under 52 mmol/mol och diagrammet visar hur stor andel av patienterna som når det målet. Källa
Nationella Diabetesregistret. Botanisera själv i Diabetesregistrets
statistik här www.ndr.nu/knappen.
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Kaffets
påverkan

Om Registercentrum
Västra Götaland

Ökat kaffedrickande kan
minska risk för typ 2 diabetes,
11% mindre risk för varje kopp
kaffe. 100 000 individer 20 år.
Det tycks finnas ett samband
mellan den dagliga kaffekonsumtionen och risken att drabbas
av typ 2-diabetes.
Forskare vid Harvard School
of Public Health i Boston, USA,
utgick från tre större studier där
forskarna följt fler än 100 000
kvinnor och män i uppemot 20
år. Vart fjärde år fick deltagarna
svara på ett antal frågor, bland
annat om hur deras te- och kaffevanor såg ut. Under uppföljningsperioden drabbades drygt
7 000 personer av typ 2-diabetes.
Risken att drabbas var kunde
kopplas till kaffekonsumtionen.
Personer som hade ökat sin kaffekonsumtion med minst en
kopp om dagen, minskade risken
att drabbas av diabetes med elva
procent, jämfört med dem som
inte hade förändrat sina kaffevanor under den gångna fyraårsperioden. Och tvärtom.
För den som hade dragit ner på
sin konsumtion med lika mycket
ökade risken att drabbas med 17
procent. Kaffe kan alltså vara en
av flera faktorer som påverkar risken att drabbas av den här typen
av diabetes. Men även andra faktorer spelar in som till exempel
vikt och fysisk aktivitet.
TT (Stockholm) n

Registercentrum
Västra
Götaland erbjuder stöd till nationella kvalitetsregister. Dessa
är sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv. Med hjälp
av de fakta man får fram ur registren kan sjukvårdspersonalen
förändra vården till det bättre för
patienterna.
Omkring 26 kvalitetsregister
är anslutna till Registercentrum
Västra Götaland. Dessutom har
vi regionala uppdrag. Viktigast
bland dem är att vi har utvecklat och driver webbapplikationen
Kvartalen som redovisar kvalitetsmått för sjukhus i Västra Götalandsregionen.
Registercentrum Västra Götaland har knappt 40 anställda och
finns i lokaler på Medicinareberget i Göteborg. Vi tillhör Västra
Götalandsregionen, men finansieras till största delen av staten
och andra landsting. Vi är ett av
flera regionala registercentra i
Sverige.

Nyhetsinfo 25 april 2014
www red DiabetologNytt

Vårdresultat enligt
patienterna
En viktig del av informationen
i nationella kvalitetsregister är
patienternas egna rapporter om
resultaten av den vård de fått.
På Registercentrum Västra Götaland finns specialister på hur
man samlar sådan information
med hjälp av olika frågeformulär.
Det gäller att göra detta på rätt
sätt så att svaren blir jämförbara
och pålitliga.

Utvecklingsledare

sonal med värdefulla kunskaper.
De vet vad som har fungerat och
inte fungerat för andra register.
Utvecklingsledarna kan ge vägledning om hur man bedriver
förbättringsarbete i vården med
hjälp av information ur kvalitetsregister. De har kunskaper om
juridiska frågor, hur man ansöker
om pengar för kvalitetsregister,
vilka resurser som finns på andra
håll och så vidare. Utvecklingsledarna samordnar också arbetet
med registrens årsrapporter.

Systemutvecklare och
konfiguratörer
Systemutvecklarna och konfiguratörerna skapar och underhåller
kvalitetsregistrens IT-struktur.
De konstruerar till exempel de
webbformulär där vårdpersonal
fyller i uppgifter om patienter.
De säkerställer att obehöriga inte
kan ta sig in i registren och att
data lagras på ett betryggande
sätt.

Statistiker
Statistikerna gör bearbetningar
av insamlade data. De konstruerar diagram som på ett pedagogiskt sätt visar olika resultat
i registrens årsrapporter. De tar
också fram statistik ur kvalitetsregistren åt till exempel vårdgivare, forskare och läkemedelsbolag. Statistikerna ingår i olika
forskningsprojekt som bedrivs
med hjälp av kvalitetsregister. n
www.registercentrum.se

Utvecklingsledarna samordnar
centrets insatser för ett kvalitetsregister. De bistår registrets perDiabetes Bladet Nr 2 2015
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Gubbröra och Tjejröra
Gubbröra till 2 personer
1 ägg hårdkokt spolas kallt och hackas
4-6 ansjovisfiléer skäres i små bitar
½ rödlök finhacka, dill finhacka
Allt blandas väl och lägg röran på ett gott bröd
(2 brödskivor)

Tjejröra till 2 personer
1 ägg hårdkokt spola i kallt vatten, skala och
hacka, 200 g eller 1 näve färska räkor skalas och
finfördelas, ½ rödlök hackas fint, 1 tsk dill
Blanda röran och klipp dillen över, lägg därefter
en stor klick på brödet (2 brödskivor)
Låt dig väl smaka, bjud en vän eller frossa själv. Receptet är hämtat
från diabeteskokboken av Louise
Hamilton på Ica Bokförlag.

Vi som älskar havet
Kom med oss ut till Öckeröarna på en
havsnära promenad. Vi planerar att åka
ut till Hälsö som är den sista ön innan
man tar färjan vidare till nordöarna
Rörö, Knippla och Hyppeln. Färjestället
på norra Hälsö heter Burö. Vi promenerar fram och tillbaka till Burö färjeställe.
Under promenaden se man nordöarna i
norr och Björkö i öster, ute i väster är det
öppet hav. Ta med fika. Om du känner för
att grilla en korv så gäller engångsgrill.
Det finns inga av kommunen färdigställda grillplatser utmed promenaden. Anmälan görs till föreningens kansli (031711 69 54) senast den 3 juni. Promenaden
är 2.6 km Madelenes stegräknare visade
att hon hade gått 3048 steg. Bra att veta
eller bara kuriosa? n

FONDER

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får från arv och
gåvor samlas i fonder vars avkastning delas ut.
Ett viktigt tips till de som söker ur fonderna är att ange vad
bidraget skall användas till och
att ändamålet måste vara diabetesrelaterat. Håll ansökningarna
korta och koncisa. För medlemmar gäller att man måste ha varit
medlem minst ett år. För ansökningsblanketter och mer info se
www.diabetesgbg.se eller ring
vårt kansli på 031-711 69 54.

Barn och Ungdomsfonden
Fonden skall användas för anslag
eller bidrag till vårdbehövande
18

barn och ungdomar som har diabetes t.o.m. det år man fyller 25
år och är medlem i Göteborgs
Diabetesförening. Ansökan kan
göras löpande under året.

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

verksamhet inom diabetesvården
och därmed sammanhängande
studieresor. Fonden skall stödja
praktiskt kliniskt utvecklingsarbete men icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

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

Utvecklingsfonden

Hjördisstipendiet

Fonden har till uppgift att lämna
bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklings-

Stipendiet ska utgå till personal
inom vården för att förbättra
villkoren för diabetiker. n
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Jag har inte varit med om att vi ingen vinter
haft under mitt 77 åriga liv. men nu är det vår.
Lite nyckfull som vanligt.
Strandskatan kom tidigt i mitten på februari och tranorna har plogat på himlen nästan
lika tidigt.
Nu ligger trädgården och ropar på mej men
huvudet vill det ena och DET TAR TID.
Mitt stora projekt att på framsidan av huset att shakta bort 10–15cm jord och växter
har jag påbörjat och är halvfärdig, sedan skall
marken täckas med väv som håller ogräset
borta för att sedan fyllas med gårdssingel och
till en början och `plantera` några vackra stenrösen. Spännande !!
Till hösten kan man se min idè hoppas jag.
Idag flödar solen här på Hönö och det gör
mej glad, livet är härligt ibland och när jag
går ut i naturen så kommer växterna igen och
igen som förr om våren. Naturen är fantastisk och snart kommer sommaren. Den tid vi
har fram för oss nu med väntan och förhoppningar om sol, bad, fika och sitta på utealtan
och se folk som flanerar nere vid hamnen och
m.m. n
Ha de gött
Kram Birgitta H

Hasseln blom
mar redan
i december

TRÄDGÅRD

Vintern som kom av sig!

Strandskator

Krokus

Slånbärssnår

Birgitta anlägger trädgården
Pelargon
Diabetes Bladet Nr 2 2015
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Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
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Besök vår hemsida på www.medtronic-diabetes.se och läs mer.
Besök vår hemsida på www.medtronic-diabetes.se och läs mer.
MiniMed 640G är den enda insulinpumpen där den kontinuerliga glukosmätningen är godkänd för alla åldrar och för gravida. Det fi nns heller ingen kontraindikation mot Paracetamol.
MiniMed 640G är den enda insulinpumpen där den kontinuerliga glukosmätningen är godkänd för alla åldrar och för gravida. Det fi nns heller ingen kontraindikation mot Paracetamol.
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