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Gratis-apparna LibreLink och LibreLinkUp1:
Skanna och dela glukosvärden och trender från en Android smartphone2

Nu introducerar vi

LibreLink
Nu kan ditt barn enkelt se
och dela sina glukosvärden
med dig - När som helst3,
var som helst4
• Ditt barn kan skanna FreeStyle
Libre sensorn med LibreLink
appen på en Android
smartphone2
• LibreLink appen kan ersätta
FreeStyle Libre avläsaren5

Varje LibreLink-skanning
skickas automatiskt till din
Android smartphone2
• Tillåter dig att ha koll på ditt
barns glukosvärden och trender.
Glukosförändringar medddelas
dag som natt
Dela med upp till
20 personer

• Ta emot meddelanden när ditt
barns glukosvärden är för höga
eller för låga
• Håll kontakten för att hjälpa dem
att bättre hantera deras diabetes

Det är enkelt att komma igång:

Dela

Tryck på Dela-knappen
i LibreLink app-menyn

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Ladda ner
Du får en inbjudan att ladda ner
LibreLinkUp på din smartphone

Båda appar tillgängliga GRATIS till din Android smartphone

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos människor (4 år och äldre) med diabetes
mellitus. Indikationen för barn (4-17 år) är begränsad till dem som övervakas av en vårdgivare som är minst 18 år som ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet
med FreeStyle Libre systemet och även för att tolka FreeStyle Libre- och LibreLink avläsningar.
Simulerade data är endast för illustrativt syfte. Inte verklig patient eller data.
1. LibreLink är en mobil applikation, utvecklad och av AirStrip . LibreLinkUp är en mobil applikation, utvecklad och tillhandahålls av Newyu, Inc. Användning
av LibreLink och LibreLinkUp kräver registrering med LibreView, en tjänst som tillhandahålls av Abbott och Newyu,Inc. FreeStyle Libre avläsare och sensorer
tillhandahålls av Abbott.
2. LibreLink och LibreLinkUp apparna är kompatibla med NFC-aktiverade smartphones som använder Android OS 4.0 eller högre.
3. Sensorn kräver 60-minuters uppvärmningstid.
4. Sensorn är vattenresistent ner till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 10.000 fot. | 5. Ett fingerstickstest med en blodglukosmätare krävs
under tider med snabbt ändrande glukosnivåer då glukosnivåerna i den interstitiella vätskan inte riktigt återspeglar blodglukosnivåerna, eller om systemet
rapporterar hypoglykemi eller överhängande hypoglykemi, eller när symtomen inte överensstämmer med systemets avläsningar.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care, Inc. in various jurisdictions. © Rev 2, SEFSLibre160150a, Apr 2017.
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Hej igen alla medlemmar!
Idag när detta skrivs har landet sorg. Vårt öppna samhälle har attackerats på ett avskyvärt vis.
Det är då man måste finna positiva ideer och ta
fasta på dem.
Våren har äntligen letat sig fram även i norra
delen av vårt klot.
Årsmötet hölls i Mars (se separat artikel) och
vi fick fina influenser från nya styrelsemedlemmar. Antalet medlemmar ökar sakta men säker.
Under våren syns vår förening på Diabetesforum i Stockholm (nya styrelsemedlemmen
Tove deltar) och därefter är vi på Förbundskonferensen som också hålls där.
Kom ihåg att ni gärna får skriva inlägg att få
infört i vår tidning. Hör av er!
håkan forsell

Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB
Omslagsbild:

www.pexels.com

Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 11 augusti. Vi
förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska
principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt medgivande från redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs
Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/tjänster på betald annonsplats.
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KALENDARIUM
Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet per e-post:
goteborg@diabetes.se eller på telefon: 031-711 69 54
Om inte annat anges är vi i föreningens lokaler på Mellangatan 1, hållplats Järntorget.

30 MAJ

Medlemsmöte Mellangatan 1, kl 18.00
Framtidsresan – Hur vill vi att Svenska Diabetesförbundet skall vara om 10 år. Kom och var med om att format
framtiden. Anmälan senast 26 maj till kansliet.

30 JULI

Herrgårdsscenen Jonsered
Avslutningsfest av Hoj17, en 200 mil lång cykeltur för
bättre fothälsa vid diabetes
14.00	Diskussion om fothälsan i regionen
Vi tar emot Ulla vid ”målgången” av resan.
Inbjudna politiker och sjukvårdspersonal diskuterar fothälsa vid diabetes
Moderator Förbundsordförande Fredrik Löndahl
15.00	Jan Johansson och Carola Lindblom med gäster
bjuder på sång och musik.

Till hönskooperativet Agda kan man ta sig på flera sätt
Lättast att ta spårvagn och åka till Jaegerdorfsplatsen
eller Vagnhallarna. Promenera upp för backen (Karl
Johansgatan) och ta till höger på Otterklintsvägen. I
korsningen står det skyltar Sjöbergens koloniområde. Ni
följer vägen och går under två viadukter.
När man har gått under den andra viadukten, följer ni
vägen åt vänster. (När ni precis har tagit er under den
andra viadukten finns det en P-plats. Lättast att parkera
där om man kör bil.) Strax har man koloniområde på
vänstersidan och djurgårdar på högersidan. Ni kommer
fram till Gubbtorget, gå förbi och tar till höger på Kärringränd. Följ denna och håll till vänster så kommer ni
upp till en parkeringsplats. Där står det skyltar Hönskooperativ. Följ stigen så kommer ni fram till en skylt där
det står Hönskooperativet Agda på. Gå upp på berget
och där ligger vårt hus som är vitt och rött.
Ta med medhavd matsäck. Sista anmälningsdag är
onsdag 24 maj. Var vänliga boka in er genom att maila
goteborg@diabetes.se eller ringa till Göteborgs diabetsförening, 031-711 69 54.

3 JUNI

Hönskooperativet Agda i Sjöbergen
Marianne Tovesson Tel 0707-85 29 63

Hönskooperativet Agda kan erbjuda er att vara med av
skötsel av höns, hönshus och hönsgård. Mata och prata
med våra hönor. Vi kan också anordna en poängpromenad i området där ni kan se, fler hönor, ankor, biodling,
påfåglar mm. Sist men inte minst finns det en massa
odlingslotter. I närheten av vårt hus (som är ett gammalt duvslag) finns en grillplats som en av närområdets
skolor har gjort i ordning. Där finns möjligheter att
grilla.
I hönshuset och i hönsgården kan vi vara max 4 inne
och 4 i hönsgården, åt gången. Detta för att det inte ska
bli för oroligt för hönsen och att barnen ska få ut något
av det. Några av hönsen är ganska tama och går att
lyfta/bära.
Barnen behöver ha oömma kläder på sig. Höns bajsar
över allt så man får tänka på var man sätter fötterna.
Höns älskar majs, blomkål, blast mm. Om barnen vill ta
med något att charma hönsen med. En uppgift innan
kan vara att slå på nätet om vad de gillar att äta och
vad som är bra för dem att äta.
Vi har en blandning av hönsraser, Brahma, Silkeshöns,
Kochin, Isbar och Lohman. Äggen har olika färger, vita,
bruna, gröna och beiga/ljusrosa.
Vi har 14 andelar i vårt kooperativ, det innebär att
varje andel har en skötseldag/14 dagar.

13 AUGUSTI

Välkomna till Hönskooperativet Agda
kl 11.0-13.00.
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Medlemsmöte med Dietistkonsult
Eva Olausson
Söndag 13 augusti träffas vi och pratar mat och hälsa på
Mellangatan 1. Träffen är också starten på egenvårdsveckan, 5 dagar i Danmark på Skallerup Seaside Resort.
De som är intresserade att endast vara med den 13
augusti är också hjärtligt välkomna.

20 AUGUSTI
Egenvårdsvecka

Avresa egenvårdsvecka på Skallerup Seaside Resort i
Danmark.Här kommer vi att bo i underbara spa hus som
har det mesta att bjuda ex. fullt utrustat kök, bubbelbad, bastu, stor altan för avkoppling eller en grillafton.
Vi skall under veckan bedriva självhushåll. Därför startar
vi första träffen på hemmaplan Söndag den 13/8.
Sista anmälningsdagen till danmarksresan är 19 juni.
Sista betalningsdatum 28 juli.
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Årsmöte
Åren går och nu har även 2016
lagts till handlingarna. 26 mars
samlades vi på Mellangatan 1.
Förra året tillträdde jag/Håkan
som ordförande för de närmsta
två åren åtminstone.
Efter ett år förstår jag vilket
fantastisk jobb Monica har lagt
ned under sina år som ordförande.
Pensionerade mig och tog gärna emot jobbet som ordförande.
För det är ett heltidsjobb baserat
på engagemang. Nu har jag dessutom återupptagit min profession
på deltid.
Nåväl mötet skedde under vänlig form med en ny styrelse. Den
som valdes 2016 tappade ett antal medlemmar under året, men
nu har vi fått 6 st nya styrelsemedlemmar: Sven-Anders, BrittMari, Maud och Tove. Dessutom
två nygammla Marianne Claesson & Vivianne Sundborg.
Vi hade även besök av vår nya
kanslist Carina Häggmark som

Tove Lovberg och Vivianne Sundborg

började hos oss 3 april. Ring
henne gärna.
Så nu finns det styrelse med totalt 10 st medlemmar. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet av mötet.

Marianne Claesson och Sven Anders Gunblad
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En motion behandlades inlämnad av en medlem Marianne. Vi
enades med en reservation att vi
skall verka för att Diabetes Typ
2 skall koncentreras till färre
vårdcentraler. För att då få samlad kunskap och kvalité på några
vårdcentraler.
Vi tackar Ronny Olaisson vilken satt som ordförande samt
Björn Ehlin som sekreterare
(medlem av förbundsstyrelsen)
och som dessutom har moderniserat och strukturerat om vår
hemsida.
Vi gladdes åt att vår förening
har fler medlemmar än de senaste
åren.
Abbot hade även en föreläsning. Sedan blev det ett samkväm med kaffe/te och fralla.
Vi konstituerade styrelsen på
möte efteråt och därefter ett extra första styrelsemöte.
Hoppas vi syns igen nästa år
och ha en trevlig sommar. n
håkan forsell
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Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Trollhättan • Vänersborg • Lilla Edet •

Framtidsresan
Kom och berätta vad du tycker att föreningen och förbundet skall
jobba med! Tillsammans med Göteborgs Diabetesförening bjuder vi
in till en kväll där vi diskuterar vad ni önskar att Diabetesföreningen
och Diabetesförbundet skall jobba med i framtiden.
Kvällen leds av Björn Ehlin som är sekreterare i föreningen samt
ledamot i förbundsstyrelsen.
Tid: 30 maj klockan 18:00.
Plats: Göteborgs Diabetesförening, Mellangatan 1, Göteborg.
Anmälan senast den 23 maj via hemsidan diabetesna.se.

Ordföranderutan
Hejsan!
Ja, då är man tillbaka igen som ordförande i vår förening. Det skall bli
intressant.
Svenska Diabetesförbundet har utvecklats mycket positivt de senaste
åren. Det är första gången på många
år som medlemsantalet ökat i förbundet. Lokalt för vår del innebär det att
vi skall arbeta mer för att öka antalet
medlemmar i vår förening. Detta genom att inbjuda till intressanta föreläsningar, arrangera medlemsträffar
såsom bowling, sim/badaktiviteter
samt möte med föräldragrupper.
Jag ser fram emot att få träffa Er under 2017.

Ny styrelse
På årsmötet den 12 mars valdes
Gunnar Carlsson till ordförande
i föreningen. Nedan kan ni se
vilka som sitter i styrelsen.

Gunnar Carlsson
ordförande

gunnar carlsson

Magnus Fäldt
kassör

Björn Ehlin
sekreterare

Maria Eriksson
ledamot

Katarina Dahl
ledamot

Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Adress: Österlånggatan 17,
461 31 Trollhättan
E-post: norra.alvsborg@diabetes.se
Webb: diabetesna.se
Telefonsvarare: 0520-390 65
Facebook:
facebook.com/
diabetesforeningennorraalvsborg
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• Ed • Mellerud • Färgelanda • Bengtsfors	

Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Kalendarium 2017
30 MAJ
Framtidsresan kl. 18
25 JULI
Hoj17 i Uddevalla
13 SEPTEMBER
Föräldragrupp kl. 18
11 OKTOBER
Föräldragrupp kl. 18
15 OKTOBER
Vattenpalatset kl. 17–20

Bowling med lunch
Den 9 april var vi ett 30-tal personer som samlades i Trollhättans
Bowlinghall och spelade bowling samt åt lunch tillsammans. Bäste
spelare var Magnus Fäldt som vann tävlingen och tilldelades ett vandringspris. Vem vill utmana honom och ta över vandringspriset nästa
år? Tack till alla er som deltog!

Träffar med Föräldragruppen
Passa på att under avslappnande
förhållanden prata om barnens
bästa och dela med er om ni har
några tips. Det kan även vara något ni funderar över.
Träffarna riktar sig till föräldrar som har barn med diabetes,
även mor- och farföräldrar är
välkomna. Som medlem, eller
förälder till medlem, så är du
varmt välkommen att delta.
Höstens träffar äger rum kl. 18
följande dagar: 9 september, 11
oktober, 8 november.
Anmälan senast 2 dagar innan
respektive träff. Läs mer om träffarna och anmäl dig via hemsidan diabetesna.se.

8 NOVEMBER
Föräldragrupp kl. 18
14 NOVEMBER
Världsdiabetesdagen
Läs mer på diabetesna.se.

Vill du vara med och bada?
På söndagar kl. 18-19 har vi en
badgrupp som träffas i Bäckefors.
Terminsavgiften är 200 kronor.
Är du intresserad av att delta?
Kontakta oss via
norra.alvsborg@diabetes.se
eller 0520-390 65.

Ny hemsida
Föreningen har under våren fått
en ny hemsida. Där finner ni
bl.a. information om kommande
aktiviteter och självklart kan ni
anmäla er till dessa direkt via
hemsidan. Välkommen att besöka
oss på diabetesna.se

Hoj17 – Kolla dina fötter
Den 25 juli kommer Hoj17 till Uddevalla. Kom och lyssna på Ulla
Tang som pratar om diabetesfoten samt inbjuda gäster som diskuterar
diabetesfotvården i regionen.
Mer information om tid samt plats kommer att läggas ut på hemsidorna hoj17.se samt diabetesna.se.
Diabetes Bladet Nr 2 2017
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Brev från en medlem
Att leva med dolt handikapp som
inte syns på utsidan av dig.
Att vara i ett ofrivilligt fängelse
på grund av sitt dolda handikapp
man lider av är oerhört svårt för
en utomstående att förstå.
Har haft diabetes typ 2 i sju
år, men det är först nu de sista
tre åren med ökning av de sista
ett och ett halvt åren som det eskalerat och blivit ohanterlig med
andra ord ett rent helvete.
Att inte kunna ta sig hit eller
dit, att hela tiden planera för att
ta sig ut i en affär, ta bussen in
till stan, gå till tandläkaren eller
gå till frissan. Ja, vad som helst
utanför sitt hem. Utan att ha tillgång till en toalett.
Har flertalet gånger påtalat
mitt problem med att min mage
och att den är i olag, men inte fått
något gehör för det. Att ingen
gör något eller följer upp det hela.
Efter att blivit felbehandlad i
8

ca ett och ett halvt års tid med
medicinen (Metformin) som gör
mig sjukare än vad jag var innan.
Metforminen har gett mig otroliga problem med återkommande
diarreer ibland kunde det bli upp
emot tio ggr/ dag och alltid efter
måltid.
Distriksköterskan jag gick hos
vill höja intaget av Metformin,
men jag sa nej.
Har även varit på läkarbesök
enbart för min mage som skapar
stora problem som det medför,
men även här har jag inte fått
gehör för mitt problen. Utan läkaren tyckte jag skulle äta mindre mat så jag slapp gå så ofta på
toan.
Tillslut orkar man inte bråka
mer utan låter det bero.
Så kom dagen då jag var tvungen att ta itu med mitt problem.
Jag bröt ihop fullständigt och
kände att nu måste jag bara förDiabetes Bladet Nr 2 2017

söka ta mig igenom detta. Sagt
och gjort ringde en ny vårdcentral och ska nu få komma dit och
prata om mina problem.
Ja, det var inte sagt å gjort för
bakom allt detta så finns ju skäms
faktorn. Man tycker det känns
obehagligt att prata om detta.
Vet att det finns X-antal som lider i det tysta precis som jag och
att de inte tål Metformin.
Ja nu har jag fått nog av okunniga distriktssköterskor så jag
bytte vårdcentral där det finns
diabetessköterskor och diabetesläkareläkare. Nu hoppas jag att
jag ser en ljusning på mina problem.
Hela förra sommaren var
olidlig vissa dagar var jätte bra
och vi kunde göra trevliga saker
tillsammans med nära och kära
och andra vänner. Så slås man ut
igen utan någon som helst förvarning. n

Rapport från medlemsresan till
Gumselids Ateljé & Butik i Torestorp
Dagen startade i Uddevalla gick
vidare till Västerlanda så till
Kungälv sista platsen vi plockade
upp deltagare var i Göteborg.
Under resan fördes det livliga
diskussioner, allt från vårens ankomst och vilka vårtecken man
sett.
Och vad som skulle komma att
hända under dagen. Alla var så
förväntas fulla, att få skapa med
sina händer är härligt.
När vi kom fram hade vår
handledare Ulrika dukat upp en
underbar frukost buffé.
Därefter gick vi runt och bekantade oss med butik och verkstad. Vi valde den produkt vi ville
göra sen började det roliga. Vi
valde bland annat fårskinn ur en
jättelåda. Vi började med att lära
oss att blöt tova luvor, sen klippte
vi ut kroppen efter mallar. Det
lade sig en tystnaden över lokalen, detta kallas koncentration.
Nu började det att växa fram
både tomtar och påskkärringar.
Så kommer Ulrika och meddelar att det fanns lunch. Ett
trevligt och välkommet avbrott.

Lunchen avslutades med kaffe
och kaka. Nu fick vi lite tid att
beskåda varandras fina hantverk. Efter lunchen var det dags
att torr tova ull till ansiktet. Så
skulle alla delar monteras. Nu
hade vi alla jättefina egentillverkade hantverk. Lika fina som
om de var tillverkade av proffs
hantverkare. Tyder på en duktig
handledare.
En sista runda i butiken och vi
upptäckte små underbara blommor och sländor mm. tillverkade
i färgad myrten tråd och som
grädde på moset så fick vi även
lära oss att tillverka dessa små
mästerverk att dekorera påskriset
med eller att utsmycka ge bort
presenterna med, även som bords
Diabetes Bladet Nr 2 2017

dekoration passade dom finfint.
Så var det bar att betala, tacka
för en underbar dag och påbörja
resan hem.
Under resan hem gick vi genom
vad som hänt under dagen, alla
hade vi tillverkat och köpt med
hem material för fortsatt tillverkning hemmavid, Själv fick jag
köpa den stora kartongen med
fårskinns spill så nu har jag till
årets tomte tillverkning.
Kommande medlems möte är
den 30/5-17 på Mellangatan. Då
handlar det om Framtidsresan.
Vid detta tillfälle kommer Björn
Ehlin från förbundsstyrelsen att
vara vår handledare. Vi ses. n
bild och bild monica
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Dags för gemensam resa igen
Föreningens ”egenvårdsvecka” kommer vi att ha mellan 20–24 augusti.
I augusti reser vi till Skallerup
Seaside Resort och som säkert
många av er redan vet, ligger
denna pärla mitt i Vensyssels
orörda natur, vid den brusande
Nordsjön.
Här kommer vi att bo i underbara spa hus som har det mesta
att bjuda ex. fullt utrustat kök,
bubbelbad, bastu, stor altan för
avkoppling eller en grill afton. Vi
skall under veckan bedriva självhushåll. Därför startar vi första
träffen på hemmaplan.
Söndag den 13/8 träffas på
Mellangatan, där kommer Dietist
Ewa Olausson att prata om lite
av varje angående vår kost under
kommande egenvårds dagar.
Väl framme i Danmark startar
vi med att gemensamt göra inköp
inför vår vecka.
Vi kommer att ha tillgång till
bostaden från kl.15.00 på söndag.

I korthet kommer
följande att hända:
Man har gratis tillgång till badlandskapet där man kan motions
simma, bada bastu eller bubbelbad. Här finns också en restaurang för en lite lättare meny.
Runt om i omgivningen finns
promenadstråk med eller utan
aktiviteter, det är bara att välja.
Resorten benämner sitt koncept ”Aktiv ro”, men vi i gruppen
kommer att ha egna aktiviteter
varje dag. Ex: vi besöker Lökken
den hundraåriga kustorten med
breda sandstränder och dom karakteristiska vita badhytterna,
bra strand om man vill vraka,
här hittar du bärnsten (om du
har tur) ägg kapslar från både
Valthornssnäckan och rockor
m.m.

Kostnad för detta:
Dubbelrum 2 950:- pr. person
Enkelrum 3 950:- pr. person
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I priset ingår:
• Resa tut/retur bil och färja
(om man samåker )
• Boende (med frikort till
badlandskapet)
• Mat

Du bör ta med lakan och handdukar om du inte vill hyra det
från resorten. Den 24/8 skall vi
lämna boendet kl.10.00
Anmäl dig till föreningens
kansli på tel 031-711 69 54 eller
maila goteborg@diabetes.se
Boka senast måndag den 19/6
anmälnings avgift 950:Resterande 2 000 eller 3 000:betalas senast fredagen den 28/7.
Betalas till bankgiro 5452-2873
märk betalningen med ditt namn
samt 1440. I din anmälan vill vi
ha namn, adress, tel och gärna en
mailadress. Har du frågor kontakta Monica 0520-66 18 44 eller
070-575 38 67
monica.ullbrandt@diabetes.se

PROGRAM 2017 – Egenvård med egenkontroll
Start söndag 13/8

Måndag 21/8

Onsdag 23/8

Kl. 13.00. Dietist/Doc Ewa
Olausson kommer för att hjälpa
oss med bla. kosten inför vår
egenhushållning under dagarna i
Danmark. Naturligtvis finns det
tid för frågor.

Frukost fram till 10.00

Frukost fram till 10.00

Söndag 20/8
Avresedagen. Möte 40 min före
avgångstid för att packa bilarna.
Mötesplats: vid på kajen före infarten till Stena, tala med Kent
Olaisson.
På överfarten kommer Kent att
dela ut lita info. Jag och min man
(Monica och Hans) finns redan
i Danmark. Det kommer finnas
tid för deltagarna att lära känna
varandra
Vill ni äta ombord så betalar var
och en.
Framme i Fredrikshamn gör vi
inköp inför vecken. Så kör vi mot
Skallerup för inkvartering. Efter
inkvarteringen har vi en liten genomgång om mat och diabetes vi
kommer att blanda och tillaga en
frukost musli, receptet får alla. Vi
delar in oss i matlag inför veckan.
Dagens matgrupp fixa vår middag.

Kl. 10.15 Dagens aktivitet: vi utforskar omgivningen.

Vi packar fika korgen och beger
oss till bondgården, här promenerar vi blad div tam- och vilda
djur samt vackra fåglar.
Vi tar en fikapaus, så tillbaka till
huset.
Nu är det dax för lunch

Efter lunch är det fritt fram att
besöka badlandskapet
Kl. 17.00 middag

Kl. 10.15 ett pass vid ”ute gympans” alla redskap. Duscha hemma i huset eller ta med badkläder
till stora badlandskapet
Lunch

Kl: 14.00 Tillverkar vi något som
minne från vår ”vecka”.
Middag

Fortsättning med vårt hantverksarbete.
Kvällsmåltid

Vila eller promenad

Torsdag 24/8

Tisdag 22/8

Var och en fixar eget lunch paket
att ta med på resan.

Kvällsmåltid

Frukost fram till 10.00

Kl.10.15 reser vi till Lökken, till
de breda sandstränderna och de
vita badhyttern
Lunch äter vi ute, var och en betalar själv. Eller tar med matpack.
Åter hemma igen, dags för middag
Kanske badpalatset eller annan
egentid
Kvällsmåltid

Promenad på stranden
Kvällsmåltid
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Frukost

Packa ur huset före kl.11.00

Vi avslutar vistelsen med ett besök i Bärnstens butiken

Dom som reser med färjan hem
Kl. 14.00 framme Gbg. kl. 17.00
reser mot Fredrikshamn direkt.
Dom som reser med färjan hem
Kl. 20.15 framme Gbg. kl. 23.50
reser mot nya utflyktsmål gemensamt eller på egenhand.
Det är vi tillsammans som gör
denna resa till en underbar och
givande vecka att minnas. Nya
upplevelser, nya vänner och bättre vanor förhoppningsvis.
11

Möte på barnsjukhuset
Göteborgs
Diabetesförening
önskade närmare samarbete
med Barndiabetesmottagningen,
Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus (DSBUS).
Tisdagen 7 februari-17 träffades vi under ett möte på Barndiabetesmottagningen. Närvarande
var: Gun Forsander Docent,
Överläkare, Frida Sundberg
Överläkare och Catrine Viberg
diabetessköterska. Föreningen
var representerad av: Monica
Ullbrant, Kent Olaisson och
Marlene Eriksson.
Mötet startade med en redogörelse över rutinerna när
sjukdomen debuterar. Vårdcentralerna skickar samtliga barn/
ungdomar (-18 år) till barnakuten/
DSBUS vid misstanke om diabetes. En önskan finns att vårdcentralerna omedelbart sänder barnet till akuten. Så är inte alltid
fallet.
Barnet läggs in på avdelning.
Insulinbehandling sätts in direkt. Prover tas och vätskedropp
sätts in. Även föräldrarna sover
på sjukhuset. Viljan finns att
barnet ska bli inlagd på DSBUS.
Tyvärr saknas det vårdplatser
i och med att det är svårt att få
sjuksköterskorna att stanna kvar
på sina tjänster. Så det händer att
patienten kan bli inlagd på tex
Borås sjukhus.
I nuläget ansvarar Barndiabetesmottagningen för 550 patien-
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ter. Under 2016 drabbades 77
barn/ungdomar av diabetes i Göteborg. En ökning sedan tidigare
år. De önskar att de hade större
sköterskeresurs på mottagningen
men största problemet är på avdelningarna.
På avdelningen börjar de räkna
kolhydrater med familjen. Allt
för att försöka nå ett normalt
blodsockervärde så fort som möjligt. Krisvård sätts in. Ett vårdteam skapas runt barnet: Läkare,
sjuksköterska, kurator, dietist
och psykolog. Familjen lär sig att
ta injektioner. Efter cirka 2 nätter går familjen hem - permission (dagvård). Under ungefär 2
veckors tid fortsätter familjen att
under dagtid komma in till mottagningen. Båda föräldrarna erhåller föräldrapenning.
Har barnet redan börjat skolan
eller sjukdomen debuterar under
tiden de går i skolan skickas en
skrivelse från barnmottagningen
till rektor och skolhälsovården.
En egenvårdsplan fylls i. Skolan
bjuds in till en halvdags information om diabetes och aktuella
behandlingsprinciper. En önskan
finns om mer sköterskeresurs.
Vore bra ifall en diabetessköterska kunde åka ut till skolan när
sjukdomen debuterat och även
för uppföljning. Denna resurs
finns inte i nuläget.
Övergången tonår- vuxen borde kunna fungera mycket bättre
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än vad det gör i nuläget. Diskussioner finns om ett projekt med
Sahlgrenska: Övergångsmottagning 16-24 år. Men i nuläget
finns inte några beslut.
Drottning Silvias barnsjukhus
verkar ha en väl fungerande organisation. En viss brist av sjuksköterskor på mottagningen men
framförallt på avdelningarna.
Där finns en önskan om hjälp från
diabetesföreningen att få fler att
utbilda sig och vara kvar i yrket.
På mottagningen sker olika
gruppverksamheter: småbarns-,
10-årsgrupper m.m. Diabetesföreningen skulle kunna göra en stor
insats genom att planera ett läger
(2-3 dagar) för barn/ungdomar
och föräldrar. Många föräldrar
önskar detta och mottagningen
har inte möjlighet att arrangera
en sådan verksamhet. De skulle
kunna komma ut 1/2 dag för att
gå igenom vissa specifika medicinska frågor.
Sagt är också att diabetesföreningen ska ordna en pärm med
lämpligt material som familjerna kan ta del av. Denna pärm
ska finnas på mottagningen och
ska kontinuerligt hållas uppdaterad.
DSBUS kommer att regelbundet medverka i Diabetesbladet.
De kommer även att bevaka diabetesföreningens hemsida och
lägga in nyheter och aktiviteter. n
marlene eriksson

Kunskapstörstande Undersköterskeelever!
Christina Schneider som är lärare på Omvårdnadsprogrammet
(ABF) hörde av sig till Göteborgs
Diabetesförenings kansli. Hon
önskade att någon som själv har
diabetes skulle komma till klassen och tala om denna sjukdom.
Jag nappade på erbjudandet och
for dit tisdagen 14 mars. Jag blev
mycket väl mottagen och startade med att berätta hur jag mår
i nuläget. Själv har jag en hel del
komplikationer pga diabetesen.
Och ryggar inte för att deklarera detta. Därefter rullade jag
tillbaka tiden: När sjukdomen
debuterade, skolan och tonåren.
Yrkeskarriär och graviditet. Min
ambition var att visa att detta är
en allvarlig sjukdom men trots
detta kan du leva ett bra och
innehållsrikt liv.

Frågorna haglade i luften: "Tog
du sprutan själv"? "Är detta en anhörigsjukdom"? "Vad äter jag när
jag vill fredagsmysa"? "Hur känns
det att få insulinkänning"? "Har
mina barn diabetes"? "Hur vill jag
bli bemött av vårdpersonal"?
Vi talade mycket om den stress
det innebär att drabbas av en
kronisk sjukdom som påverkar
alla dina organ. Att ständigt ha
kontroll på blodsockret.
Den här stunden var ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.
Jag kunde berätta om 58 års erfarenhet av diabetes typ 1. Även
jag fick berättelser från deras liv:
"Pappa som kommer från Irak
drabbades av diabetes när han
var liten. Han fick inte något
insulin. Först när han kom till
Sverige fick han detta. Idag har
Diabetes Bladet Nr 2 2017

han många komplikationer av
sjukdomen. Njurarna fungerar
inte och även andra funktionsnedsättningar har tillstött".
När du hör dessa berättelser
blir du mycket tacksam över alla
individer och organisationer som
kämpat/kämpar för fritt insulin.
Att komma ut till denna klass
var oerhört givande som jag gärna
gör om igen. Eleverna går en strålande framtid till mötes. Bristen
på undersköterskor är oerhört stor.
Visar de samma intresse för sina
patienter som de gjorde för min
berättelse känner jag mig lugn vad
gäller framtida kompetens. Så har
jag bidragit till, även om det bara
är en droppe i havet att öka deras
förståelse hur det kan vara att leva
med diabetes är jag nöjd. n
marlene eriksson
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Hoj17
Hoj17 arrangeras av Göteborgs Diabetesförening och är en 90
dagars cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Forskaren Ulla
Tang och medcyklister cyklar 200 mil genom Sverige för att
uppmärksamma att det finns skillnader inom vården när det
gäller prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes.
”Kolla min fot” …är målet med
Hoj17. Alla personer med diabetes vill få en grundlig årlig fotundersökning. Om man har ökad
risk att få fotsår så behövs hjälp
med fotvård, råd om egenvård
och tillgång till lämpliga skor
och inlägg. Om det är sår på foten behövs remiss till medicinska
specialister.

Varför Hoj17?
Tyvärr beror det på var man bor i
Sverige vilken vård som erbjuds.
En av konsekvenserna av brister
i vårdkedjan kan utläsas i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser
2015 som påtalar att stora regionala skillnader finns i andel
personer som amputeras. Vissa
regioner (Blekinge och Jämtland)
har låga amputationstal och andra (t.ex. Västra Götaland, Örebro, Halland Västernorrland och
Gotland) har betydligt högre.
Vi kan lära av regioner som varit framgångsrika i sitt arbete att
verka för god fothälsa.

Senaste nytt från fotfronten presenteras. Ullas patientarbete under 35 års arbete som fotterapeut,
ortopedingenjör och forskare har
lett till att Ulla sökt svar på hur
man kan förbättra kvaliteten på
fotundersökningar. Ett svar kan
vara att ta hjälp av eHälso-appen,
vid fotundersökning. Vidare ger
hon förslag på vilka typer av skor
och inlägg som är bra för fothälsan.
Hoj17 startar i Göteborg den
29 april och går vidare till Näs-

sjö, Norrköping, Stockholm och
norrut genom Västmanland,
Hälsingland, Västernorrland mot
Jokkmokk. Ulla och medcyklister reser sedan med inlandsbanan
från Jokkmokk till Storfors och
cyklar till västkusten och söderut mot Värmland, Uddevalla,
Stenungsund och ”målgång” på
Jonsereds Herrgård utanför Göteborg den 30 juli. Resan är en
enkel resa med cykel och tält.

Stor final
På Jonsereds Herrgård den 30
juli kommer Ulla med medcyklister att anlända ca 14.00 med
som vi hoppas ”Pompa och Ståt”.

Hur?
Under Hoj17 ordnas ett flertal
möten runt om i Sverige för att
diskutera lokala förhållanden
(vad som är bra och vad som är
dåligt) och samlas kring smarta
lösningar för att främja fothälsan. Lokala patientorganisationer ordnar möten för att diskutera hur den lokala diabetesvården
fungerar. Sjukvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter
inbjuds att delta i diskussionerna.
14

Möte med sponsorer. Sittande: Ulla H Tang.
Stående från vänster: Dr Camillo Buratto, Rickard Persson, Kent Olaisson
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Ulla kommer att ge sin syn på
vården eller bristen på vård av
diabetesfoten. Det kommer även
att bli några korta anföranden av
vårdpersonal, dessa är i skrivande
stund inte fastställda. Vår förbundsordförande Fredrik Löndahl kommer att vara Moderator
i en paneldebatt med politiker

och vårdpersonal angående diabetesfoten och den lokala vården.
Efter detta kommer det att bli
musikalisk underhållning från
scenen.
Jan Johansson och Carola
Lindblom med gäster bjuder på
sång och musik.
Välkommen till final av Hoj17

och ta gärna med din picnickorg
och filt. Utställning av produkter
som främjar fothälsan och gör
det lättare att leva med diabetes.
Arr: Kultur Ella, Göteborgs
Diabetesförening (www.hoj17.se)
med stöd av Svenska Diabetesförbundet. n
kent olaisson

Vilka röster hörs?
Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter
att påverka Västra Götalandsregionens politiker och
tjänstemän? Frågan var i
fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en
färsk FoU-rapport i ämnet.
Under 2016 har Julia Bahner genomfört ett forskningsprojekt där
hon undersökt hur funktionshinderrörelsen i Västra Götaland
upplever sina förutsättningar för
intressepolitisk påverkan i relation
till Västra Götalandsregionens
politiker och tjänstepersoner.
Den 10 mars presenterades studien på ett välbesökt seminarium.

Vad är funktionshinderrörelsen?
– Det är inte helt lätt att säga vad
som är funktionshinderrörelsen,
och det har varit en utmaning i
det här arbetet, berättade Julia
som är socionom och doktor i socialt arbete.
Generellt sett brukar man se
funktionshinderrörelsen som en
identitetsrörelse vars syfte är att
företräda en särskild grupps intressen eller identitet. Hur identitetsrörelser kan påverka politiker
och tjänstemän kan se lite olika
ut men i Västra Götalandsregionen är strukturen för inflytande

uppbyggt efter att individer företräder en viss svårighet eller svårighetsgrupp (till exempel svårt
att se, svårt att höra, svårt att
röra sig, svårt att tåla vissa ämnen
samt svårt att bearbeta, tolka och
förmedla information).
– Bör det finns en uppdelning
av teman istället för svårighet
och organisationstyp?
Julia tror att företrädare skulle
kunna stärka sin representativitet och legitimitet om man gick
samman som en bred ”mänskliga
rättighetersrörelse”.

Svårt att rekrytera
Vad som också framkom i studien är svårigheter som föreningar upplever i att rekrytera unga
och personer med annan etnicitet
än ”vit svensk”. Julia lyfte att detta är något man har gemensamt
med politiska partier och andra
typer av föreningar i samhället.
Efter en kaffepaus, med möjlighet för publiken att ställa frågor via lappar eller sms, fortsatte

programmet med ett panelsamtal
där företrädare från funktionshinderrörelsen deltog. Under
samtalet diskuterade man rapportens resultat och tog upp frågor som skickats in. Man pratade
bland annat om hur man kan
locka fler unga till föreningar
och möten, vad ordet ”intressepolitik” förmedlar och hur man
kan jobba med introduktion för
nya medlemmar som vill engagera sig. Flera lyfte att stora delar
av rapportens resultat är kända
sedan tidigare men poängterade
samtidigt vikten av att ha det
nedskrivet i en rapport för att på
så sätt stärka legitimiteten i det.
Förmiddagen avslutades med
att en politiker samt en tjänsteman från avdelningen Mänskliga
rättigheter vid Västra Götalandsregionen kort berättade om vad
de fått med sig från presentationen och att de ska ta med sig
resultaten av rapporten in i sitt
fortsatta arbete.
text och bilder är hämtade
från - fou i väst/gr

Panelsamtal med företrädare för funktionshinderrörelsen.
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Rune Johansson
– mitt liv med diabetes, del 4
Att leva i över 75 år med insulinbehandlad diabetes kan innebära
att man någon gång drabbats av
insulincoma. Blodsockret sjunker och man kan bli medvetslös.
Efter en tid, enligt vad en diabetesläkare förklarat, avsöndrar
levern kolhydrater och medvetandet återkommer. Efter vad jag
råkat ut för, tror jag säkert det är
så att har man haft diabetes så
lång tid som jag haft, är det inte
konstigt att någon gång råka ut
för insulincoma.
Då min fru levde hände det
aldrig, då hon alltid såg på mig
när mitt blodsocker var för lågt.
Sedan jag blivit ensam har det
hänt några gånger och nu efteråt
kan jag skratta åt det.
En kväll såg jag Jönssonligan
på TV. Dagen efter gick jag på
eftermiddagen ut i strumplästen
och ner till vägen. Där stoppade
jag en bil med fyra personer i, jag
tyckte det var Jönssonligan. Som
tur var kände en av dem igen mig
och som visste jag hade diabetiker, så han hjäplte mig in i stugan
och såg till att jag fick något sött
i mig.
En annan gång såg jag en tävling på TV. Jag kände att blodsockret började bli för lågt, men
jag ville se hur det tävlingen slutade. Detta var på eftermiddagen
och ljust ute. Jag stängde inte av
teven men gick för att äta något
sött. Det sista jag minns var att
jag inte kunde bestämma vilket
glas jag skulle ta. Helt plötsligt
låg jag på gatan på Avenyn och
ropade på hjälp. Det regnade och
jag plaskade med händerna mot
gatstenarna i vätan, alla pratade
engelska. Jag ropade hjälp men
16

inget hjälpte. Hur lång tid jag
legat där vet jag inte, men vaknade slutligen till sans, då låg jag
på golvet, det var mörkt ute och
på teven gick en engelsk film. Jag
hade vält en blomkruka med vatten som jag plaskat i och folket på
Avenyn som bara pratade engelska var filmen på teven.
Som tur var hade jag goda
grannar som hjälpte mig att få
bort allt vatten och skärvor efter
blomsterkrukan. Själv fick jag
inga skador men var redigt våt.
En tredje gång skulle en person hämta en duschvägg som jag
utannonserat då den blev över då
toaletten blev handikappsanpassad. Det stod en bilist utanför,
men jag hade ingen klar tanke
att det var han som skulle hämta
väggen. Vet ej hur jag kom in
men färdtjänstföraren hade tydligen pratat med mannen som
skulle hämta väggen så dom hade
satt mig i rummet. När jag vaknade till sans satt jag i rullstolen
i rummet, duschväggen var borta
och jag funderade på hur han
lyckats få ut den.
Dagen därpå ringde han och
berättade att färdtjänstföraren
hjälp honom. Han hade pratat
med mig men jag verkade lite
konstig sa han. Jag förklarade för
honom om mitt socker och allt
var bra.
Jag hade en god vän som nu är
borta. Han blev tagen av polisen
som trodde han var full. Efter
han lämnat sitt telefonnummer
ringde polisen hem och fick talat
med hans fru. Då fick han något
sött att dricka och fick åka polisbil hem.
lnsulincoma kan komma på
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olika sätt, men nu kan man ta
prover själv så risken för coma
har dessbättre minskat. n
rune johansson

Runes berättelse fortsätter i kommande nummer av DiabetesBladet.

Stipendievinnare:

”Svensk idrott borde bli bättre på att
förstå idrottare med diabetes”
Lowisa Nilsson, 16, är volleybollspelare och årets vinnare av
Accu-Chek Idrottsstipendium för unga idrottare som lever
med diabetes. Lowisa har tagit två junior-SM-guld, spelar i
Sveriges U-17-landslag och siktar nu på A-landslaget.
Lowisa fick diabetes typ 1 som inom din idrott och känn efter
åttaåring och bestämde sig ti- vad som känns bäst. Om man
digt för att se sjukdomen som inte testar flera olika sätt att sköta
en utmaning. Att idrotta på hög sin diabetes på, så vet man aldrig
nivå när man lever med diabetes vilket sätt som ger dig bästa möjär krävande, men inte omöjligt, ligheten att prestera och lyckas
tycker Lowisa.
inom sporten.”
”Den största utmaningen för
unga idrottande diabetiker är att Juryns motivering
hålla ett jämnt och bra blodsocker "Lowisa har levt med diabetes
före, under och efter idrottspres- sedan 2008 och haft en tuff resa
tationer. Blodsockmed sjukdomen. En
ret är en av flera
grundmurad figh”Min diabetes har
viktiga pusselbitar
ting spirit har givit
aldrig stått i vägen
som behövs för att
utdelning i två guld
alltid ha bästa möj- för min inställning till i junior-SM och
träning och inte för
ligheten att lyckas. ”
plats i Sveriges U17Svensk idrott är
träningen i sig”
landslag. Nu siktar
bra på att ge plats
hon på A-landsför idrottare som
laget. Det gläder oss att kunna
lever med diabetes. Men kun- stödja Lowisa i hennes ambition
skapen om hur det är att idrotta att trots sjukdomen ge 100% i sin
med diabetes kan bli bättre och sport och dessutom vara en föförbunden borde ta större ansvar rebild för andra unga som lever
för att informera klubbar, lag och med diabetes."
tränare om diabetes, tycker Lowisa.
Lowisa vill även dela med sig
tips och råd till andra unga idrottare som lever med diabetes.
”Oavsett vad som händer så
kommer aldrig din diabetes vara
ett hinder för dig, så länge du ger
den en chans och sköter om den.
Hur länge du än har haft diabetes så kan du mycket mer om din
egen diabetes än någon annan.
Testa därför flera olika metoder
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Accu-Chek
Idrottstipendium
2016 har tilldelats till 3 unga
idrottare inom sin gren.
1. Lowisa Nilsson – volleyboll
2. Linus Kapstad - friidrott
3. I sabella von Sydov konståkning
Roche Diabetes Care söker nu
2017 års idrottstipendiater.
Läs mer om på https://www.
accu-chek.se/om-accu-chek/
idrottsstipendiet/

Accu-Chek
Idrottsstipendium
Roche Diagnostics tillhandahåller diabeteshjälpmedel som blodsockermätare och insulinpumpar
under varumärket Accu-Chek.
"Att leva med diabetes är en utmaning, särskilt när man är ung
och helhjärtat satsar på sin idrott.
Accu-Chek Idrottstipendium ska
vara en inspiration för ungdomar
som lever med diabetes att leva
så obegränsat som möjligt", säger
Jesper Ek, chef på Roche Diabetes Care Sverige. n
Foto: www.accu-chek.se
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FONDER

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder

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

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

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

Kommande tre fonder vänder sig till vården

Utvecklingsfonden
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare
inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt
kliniskt utvecklingsarbete med icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.
Ansökan kan skall göras senast den15 april, efter att styrelsen, senast den1 mars, meddelat sjukvårdsförvaltningen inom Göteborgsområdet hur
stort belopp det står till förfogande för årets utdelning.

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

Hjördisstipendiet
Stipendiet skall utgå till personal inom vården för
att förbättra villkoren för diabetiker.
Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast
den 1 november.
Diabetesföreningen skall ha tagit beslut senast
den1 december och meddela stipendiaten.
Välkomna med era ansökningar
Styrelsen n
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Fisk och Skaldjurslasagne
För 4 personer. Finns inte ord för hur gott detta är.

Ingredienser
500 g räkor med skal
5 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
300 g laxfilé
1 scharlottenlök eller ½ gul lök
2 dl vitt vin
3 msk mjöl
2 dl vispgrädde
2 purjolökar
1 pkt fryst bladspenat, ca 250 g
1 msk smör
½ tsk salt
2 krm svartpeppar
10 lasagneplattor, kan bytas ut mot
"hyvlad” aubergin.
1 dl riven ost

Foto: coop.se

Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader. Tina spenaten.

Druvsocker/dextros i praktisk
portionsförpackning
• Snabb energi när du behöver den
• Enskilt förpackade tabletter
• Hygieniskt och praktiskt
• Runda tabletter som smälter snabbt i munnen
• Finns i påsar med två olika smak-mixer
Möt oss på Diabetesforum 27-28 april i Stockholm

Skala räkorna. Koka räkskalen i vatten och buljongtärning ca 15 minuter. Sila bort skalen.
Skär laxen i bitar, skala och hacka löken.
Koka lax och lök i vintet i en minut. Sila ifrån vinet
och spara det.
Vispa ut vetemjölet i grädden i en kastrull. Vispa i
vinet och räkbuljongen. Låt såsen koka några minuter.
Skölj och strimla purjon. Fräs purjo och spenat i
matfett. Salta och peppra.

Nettovikt 75 g
Näringsvärde per tablett: 9,4 Kcal - 2,3 g kolhydrater

Finns på Apoteket Hjärtat, ICA, hälsokostbutik,
www.diabeticdesigned.se och www.everydiabetic.com
Läs mer om våra produkter på vår hemsida
www.lindrooshalsa.se • 019-331510

För den som inte vill använda lasagneplattor tag
en aubergin och skiva tunt med en mandolin eller
använd osthyvel. Lägg den hyvlade auberginen på
hushållspapper och salta lätt så att det drar ut vatten.
Varva sås, lasagneplattor/aubergin, lax, räkor och
spenatpurjoblandningen i en smord ugnsform. Strö
över osten.
Gratinera i ugnen ca 30 minuter.
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SKYPAR?
SURFAR?
LÄSER MEJL?
DE KOLLAR
FAKTISKT DOTTERNS
GLUKOSVÄRDEN.
GUARDIAN™ CONNECT
VET MER,
GISSA MINDRE.
För mer information, vänligen besök

www.guardianconnect.medtronic-diabetes.se

GUARDIAN™ CONNECT
KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNINGSSYSTEM
Tillåter er att monitorera ert barns glukosvärden i realtid från era
mobiltelefoner, surfplattor eller andra internetanslutna enheter, dygnet
runt. Systemet kan larma innan höga eller låga värden samt skicka
SMS så att ni kan hjälpa eller stödja ert barn med att ta åtgärder. Passar
barn i alla åldrar.
Guardian™ Connect ger nära och kära ökad trygghet och kontroll.

Guardian™ Connect

För en lista på indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar och potentiella bieffekter,
referera vänligen till instruktionsmanualen.
© Medtronic Inc. 2016.

