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Blodsockermätaren CONTOUR® är en
mätare med två lägen. Mätaren levereras
klar att använda i läge 1. I läge 2 kan du
göra personliga inställningar så att
mätaren tillfredsställer just dina behov.
Det är det enkla som vinner - simple wins.
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blodsockermätare CONTOUR utan kostnad.
®

Obs! Landstingen har olika rutiner för vilka mätare och teststickor som
får användas. Kontrollera därför först med din diabetessköterska att
BAYERS CONTOUR® är upphandlad av landstinget du bor i.
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et är bara en liten del av vårt liv då, läkare, diabetessköterska, dietisten och övriga
inom vården är med och ”vårdar” oss. Resten av
tiden måste jag själv se till att jag tar hand om
min kropp och mitt liv. Den delen vill jag göra
det bästa av genom att använda den kunskap jag
kan få av personerna inom vården, lyssna på de
erfarenheter mina vänner delar med sig och läsa
om sådant som jag kan ta till mig och sedan prova vad som passar mig bäst. Ju mer kunskap jag
har desto mer rikare kan mitt liv bli.
I en vecka i augusti samlades vi 22 stycken på
folkhögskolan i Vara för att lära oss mer och göra
gamla och nya bekantskaper. Det var tredje året i
rad som Egenvårdsveckan genomfördes. I första
hand tack vara Monica, som är vice ordförande i
föreningen och en drivande person i flera av aktiviteterna som görs inom föreningen. Vad vi hade
för oss i år kan ni läsa om i tidningen.
Monica är också sammanhållande i Natur och
kulturgruppens aktiviteter. Gruppen bildades för
flera år sedan och lever fortfarande men är inte
begränsad till vissa deltagare. Alla som tycker
någon av träffarna verkar intressant kan anmäla
sig till Monica. Se i kalendariet vad de hittar på
under hösten.
Ibland är det svårt att påverka sin livssituation
speciellt när det handlar om att de som beslutar
vill spara pengar kortsiktigt. Denna gång handlar
det om insulinpumparna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ser nu över om tekniska hjälpmedel, där insulinpumpen ingår, skall
ingå i den statliga läkemedelsförmånen, som är
fallet idag, och bekostas av staten eller om det
skall ligga på landstingen. Det har varit många
diskussioner under sommaren och troligtvis och
förhoppningsvis så kommer inte TLV:s beslut att
gå omärkta förbi. Vi måste fortsätta vara uppmärksamma på vad som händer och vilka konsekvenser det kan få för oss som patienter. Följ gärna debatten på olika hemsidor och i massmedia.
Vi fortsätter vår serie om typ 2 diabetes. Hoppas att artiklarna i tidningen under året har gett
mer kunskap och intresse för vad det innebär att
ha typ 2 diabetes. I samtal med medlemmar hör
man kommentarer om att många personer med
typ 2 diabetes inte tycker att det är en ”riktig”
sjukdom och därför inte behöver fundera på vad
det kan betyda för framtiden. Speciellt om man
inte behöver använda insulin utan enbart gjort
förändringar i kosten och kanske bara har en tablett och mår väldigt bra. Det kan vara en av anledningarna att inte gå med i patientföreningar.
Är det så? Vad tror ni som är medlemmar? Hör
gärna av er. Om vi blir vi fler i föreningen har vi
större möjlighet att påverka.

Ordföranden har ordet

Innehåll
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kaLendarium

Sep

Nov

Okt

Dec

Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet
på telefon 031-711 69 54 eller på mail: diabetes.gbg@comhem.se
3 september Natur och kultur besök på Galleri Nils
Åberg. Utställare är Sara Sandström ”San Francisco
on my mind” en akvarellutställning. Ring och anmäl
om du kommer till Monica, tel: 0520-661844
12 september kl 12 träffas vi innanför porten till
Botaniska för att titta på svamputställningen i
Stolpboden. Ring och anmäl om du kommer till
Monica, tel: 0520-661844
20 september kl 18.00 – 20.15. Conversation Map.
Lär dig att leva med din diabetes.
Träff 1 Att leva med diabetes
4 oktober kl 18.00 – 20.15. Conversation Map.
Lär dig att leva med din diabetes.
Träff 2 Hur diabetes fungerar.
6 oktober kl 18.30-20.30 Julfestplanering. Se mer
information på sida 11 BUS
9 oktober kl 13 Återträff för alla som deltog i
egenvårdsveckan i Vara i år. Ring och anmäl om du
kommer till Monica, tel: 0520-66 18 44
11 oktober kl 9.00 träffas vi vid Sj:s parkering för
att åka ”Käringarallyt” mot Gällstad. Vi fyller en
VW-buss, först till kvarn… Efter resan delar vi på
kostnaden = självkostnadspris. Ring och anmäl om
du kommer till Monica, tel: 0520-66 18 44
13 oktober kl 18-20 Medlemsmöte på kansliet
Bomgatan 7. Alla är välkomna, gamla som
nya diabetiker och även anhöriga och andra
intresserade.
17 oktober kl 18-20 Träff för gravida med typ 1
diabetes (Pernilla och Ammie)
18 oktober kl18.00 – 20.15. Conversation Map.
Lär dig att leva med din diabetes. Träff 3 Hälsosamma matvanor och att hålla dig aktiv.

1 november kl 18.00 – 20.15. Conversation Map.
Lär dig att leva med din diabetes.
Träff 4 Att starta insulinbehandling.
13 november kl 16.00 – 18.00 Vi träffas på
Frölunda kulturhus – simhallen och badar
tillsammans Kom gärna en halvtimma, 15.30
innan så kan ni byta om innan badet öppnar för
oss. Anmälan görs till kansliet.
14 november Diabetesföreningen kommer att
finnas i Nordstan under dagen då vi informerar
om föreningen och om diabetes. Du kan också få
möjlighet att få blodsockret mätt.
21 november kl 12 Vi gör juldekorationer på
Kansliet på Bomgatan 7. Det avslutas med julbord
till självkostnadspris Ring och anmäl om du
kommer till Monica, tel: 0520-661844
28 november kl 12 möts vi åter innanför porten
till Botaniska trädgården. Denna gång är det ”Jul
i Botaniska trädgården” Ring och anmäl om du
kommer till Monica, tel: 0520-661844
4 december Tiden är inte bestämd än. Kyrko-Opera
i Tyska Kyrkan till självkostnadspris. För frågor och
anmälan ring Monica, tel: 0520-661844
december Någon gång i början av december
träffar vi tomten, dansar kring granen och äter
gott. Datum är inte bestämt ännu kommer att
läggas ut på föreningens hemsida och skickas ut
via mail eller brev. För att underlätta utskick och
meddelande är det bra om ni skickar in aktuell
mailadress till kansliet: diabetes.gbg@comhem.se

Ny chans att delta i
Conversation Map

Hoppas Ni haft en skön sommar. Nu börjar mörkret falla
över oss igen och då gäller det att hålla hjärncellerna i gång.
Vi kommer under hösten att ha en ny kurs i Conversation Map. Kursen
har varit mycket omtyckt så vi hoppas att både nya och gamla diabetiker är intresserade att lära sig mer om hur man sköter sin sjukdom.
Vi diskuterar tillsammans och har mycket trevligt. Vi börjar med kaffe/
te och en smörgås innan vi sätter igång.
VI träffas mellan 18.00 och 20.15 på kansliet Bomgatan 7. Kursen är
avgiftsfri för medlemmar, för övriga är kostnaden 60 kronor.
Anmälan görs till Diabetesföreningens kansli tel 031 711 69 54 eller
mail diabetes.gbg@comhem.se
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Träff 1 den 20 september
Att leva med diabetes.
Träff 2 den 4 oktober
Hur diabetes fungerar.
Träff 3 den 18 oktober
Hälsosamma matvanor och
att hålla sig aktiv.
Träff 3 den 1 november
Att starta insulinbehandling.

Teater

Nu drar vi igång med höstens teaterbesök. Till
förmånliga priset kan vi se bra teater på Stadsteatern. Dels en kvällsföreställning på Stora Scenen
och dels en lunchteater med både teater och god
husmanskost..
Ett av höstens glädjeämnen är teaterbesök. Vi
har bokat en massa bra biljetter till ”Påklädaren”
på Stadsteaterns Stora Scen. Vi har också på begäran skaffat några biljetter till Stadsteaterns lunchteater: ”Ett sekel av revyer - från Rolf till Ramel.”
”Påklädaren” ser vi den 27 oktober klockan
19.00. Anmälan till kansliet senast den 21 september. Betala till bankgironummer 5452-3873 senast
den 30 september. Märk betalningen ”teater”.
Pris: 190 kronor.

••

”Ett sekel av revyer - från
Rolf till Ramel” bevistar vi
den 3 november. Dagens rätt är
stekt fläsk med löksås och kokt
potatis. Föreställningen äger rum
mellan 12 och 13. Man bör vara
där 11.30. Anmäl dig senast den
30 september. Betala till bankgironummer 5452-3873 senast
den 3 oktober. Märk betalningen
”lunchteater”. Platserna är spridda
så det är ingen garanti att man
får sitta tillsammans om man är flera. Pris: 200
kronor.
Vi skickar ut samtliga biljetter under vecka 41.
Vi ses!

Christine Öberg

Den 4:e december inbjuder
Diabetesföreningen till en musikalisk
upplevelse i operans värld

Josef och Maria
En nyskriven kyrko-opera av
TORD OSKARSSON och THÈRÈSE RÖÖK
För scenisk kör, instrument och solister i ADVENT
Operan bygger på bibelns händelser och texten
är skriven fritt efter dessa med speciellt fokus på
huvudpersonerna och hur de förändras genom
de ingripanden som sker i deras liv. ”Födelsen”
handlar förstås om händelserna under den natt
då Jesus föddes. Den nykomponerade musiken
har drag av både folkton och musikal.
Ytterligare 3 delar är att vänta.
Regissör: Anci Hjulström
Medverkande: Sångare ur Göteborgs Stifts
Kyrkosångsförbund.
Rättelse från förra numret av vår tidning:
Alla som sitter i valberedningen för förbundsstyrelsen
är ordinarie, det kommer en person från varje region.
Inom Svenska Diabetesförbundet finns fem regioner.
Svenska diabetesföreningen har följande utseende.
Lokalförening, Länsförening, Svenska Diabetesförbundet och därutöver de fem regionerna. Valberedningen jobbar med rekrytering mest inom den egna
regionen för att få fram representanter till förbundsstyrelsen. Vart tredje år är det stämma och där görs valet av
styrelsemedlemmarna för en tre års period. Kommande
stämma blir år 2012.

GRAVID MED TYP 1 DIABETES
Är du gravid med typ 1 diabetes?
Det har kommit förfrågningar från gravida diabetiker som gärna skulle vilja träffa andra i samma
situation för att utbyta erfarenheter och tankar med
varandra. Göteborgs diabetesförening tycker att
det är positivt och mycket viktigt att ge gravida ett
forum för detta.
Därför bjuder vi in er till en träff den 17 oktober
kl 18.30-20.30 hos oss på Bomgatan 7 i Göteborg.
Vi bjuder på ”låg-kolhydratsfika”. Det spelar ingen roll
om du väntar ditt första barn eller är omföderska.
Anmäl dig gärna senast 1 vecka före till Nils på
kansliet på telefon: 711 69 54 eller ännu hellre mejla
till honom på: diabetes.gbg@comhem.se.
Anmälan ska innehålla:
Ditt namn
Eventuella födoämnesallergier/intoleranser
Mejladress och mobil
Vet du redan nu att du vill, men inte kan komma
det aktuella datumet? Anmäl ditt intresse ändå då
datum ibland ändras av olika skäl. (Höst, barn och
dagis brukar ofta ge omstruktureringar i vardagen!)
Hjärtligt välkomna!
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Ammie Lindqvist
Typ 1 diabetiker,
mamma till 3 barn
Pernilla Hjelmar
Mamma till 3 barn,
varav 1 barn med typ
1 diabetes.
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Vårens aktiviteter med
Text & Bild Monica

Årets Natur & Kultur hade sitt
första möte i föreningens lokaler
på Bomgatan.
Vi var nio (9) medlemmar från
föreningen som deltog, så med
liv och lust förvandlades burkar,
askar, glas, vaser, stenar mm. till
vackra prydnader med decopagé.
Träff nummer två hade vi i Kanalhuset där visas en utställning
över Göteborgs hamn, hur det ser
ut i dag och hur arkitekterna har
planerat för framtiden. Vi guidades av en mycket trevlig och kunnig kvinna som kom och öppnaSvartedalen

Decopagé

6
Fredrikshamn
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de före utsatt tid för allmänheten
och inte tog man betalt heller. Vi
avslutade med att beställa prenumeration på tidningen som kommer ut några gånger per år och
berättar om dagsaktuellt runt
älven även denna är gratis. Så
blev det ett besök på Café där vi
diskuterade vad vi hade upplevt
under besöket i Kanalhuset.
Så till den tredje träffen. Då
hade vi vår mötesplats ute på
Hisingen vid Vårvindens Fritidsgård, så åkte vi upp till parkeringen intill promenadstigen

Natur och Kultur
runt Svartedalen. Här i skogen
och utmed små ängar mötte vi
våren, solen strilade ner till oss
genom grenverken och ”vårfåglarna” talade högljutt om vem
som hade kommit först till den
eller den inmutningen. Och var
smakar en fika som bäst? Jo i en
skogsbacke som doftar av varma barr och så bra hade vi det
i skogen.
Här deltog också en av föreningens trotjänare genom åren
Sol-Britt Wettergren, det var
trevligt.
Så kom vårens längsta utflykt
den gick till ön Hyppeln i Öckerö kommun. Det blev buss till
Lilla Varholmen därifrån åkte vi
med vägverkets bilfärja över till
Hönö och därifrån buss eller bil
ut till Burö Färjeläge för att ta
oss den sista biten över havet med
färja ut till Hyppeln.

Här ute blev vi kvar hela dagen. Jag vet inte hur många
gånger vi satte oss för att bara
vila, se på utsikten eller fika.
Och överallt så hörde vi det välkända ljudet av måsfåglar och
strandskator och havet som slog
emot stranden. I sanden växte
små violbestånd och slånbuskarna stod kritvita, smultronen
var på gång men ack så torrt det
var i marken, här måste växterna vara tåliga eller nå långt ner
i marken med sina rötter för att
nå till det livgivande vattnet.
När vi väl kom på färjan för att
resa hem kände vi hur trötta
vi var. Men en sådan underbar
dag, hit reser vi tillbaka lovade
vi varandra.
Så gick det bara ett par dagar så
var det vårt sista möte för våren.
Vi besökte Galleri Nils Åberg på
Götabergsgatan som visade en

utställning av Mats Åkerman,
han är född 1956 i Stockholm
där han också är verksam. Han
ställde ut sina bilder som berättar
om den värld han har diktat ihop
och som heter den Svagiska Unionen där huvudstaden heter Sveaborg men innevånarna föredrar
att kalla den Primaborgen. Alla
dessa underbara bilder från en tid
som man så väl känner igen om
man tillhör min åldersklass.
Vi avslutade vårterminen med
en ”hej då för nu” lunch på en av
Göteborgs Kina restauranger.
Hoppas vi kan få se även dig
på någon av våra kommande arrangemang.
Den 1 augusti startades höstsäsongen med en endagarstur till
Danmark. En VW-buss fylldes
och 8 deltagare reste med färjan
från Göteborgs hamn kl:08.00
till Fredrikshamn. Mer om den
resan och höstens övriga aktiviteter kan ni läsa om i ett senare
nummer. n
Hej från Monica

Vi besöker vackra Hyppeln
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Animas Vibe med CGM
Smart, avancerad och ändå så enkel

Pil visar tydligt om
glukosnivån är på väg
upp eller ner – enkelt

med sensor
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4TM CGM

Vattentät – praktiskt

Larm vid höga och
låga värden – tryggt
Tydlig färgdisplay och
lättläst meny – smart

Må bättre med full koll
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Vill du veta mer om våra insulinpumpar?
Ring Carolina eller Henrik eller någon annan av
Diabetes
Bladet Nr 3 2011
oss på Rubin Medical på telefon 040-15 54 80.
Du kan också läsa mer på rubinmedical.se

PS

T

PU

Nu lanserar vi nyheten Animas Vibe som är klar för CGM (kontinuerlig glukosmätning). Animas Vibe har, liksom vår andra pump Animas 2020, den senaste
tekniken för att göra din vardag enklare. Vilken pump som passar dig bäst beror
på din livsstil och hur mycket tid du vill lägga på att få full koll. Båda är vattentäta, färgen bestämmer du själv.
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Följ din glukosnivå
med CGM – koll
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Presentation av en
ny rådsmedlem

Namn: Anja Nerhall
Bor: Alingsås
Född: 1993
Sysselsättning: Läser sista året på
gymnasiet på linjen samhäll-språk
Fick Diabetes: 2005
Använder (Pump/Spruta): Pump
Motto: Världen är till för att
upptäckas.
Varför engagerar jag mig i Ung
Diabetes?
Jag har under min uppväxt alltid
fått möjlighet att åka på läger och
andra typer av träffar för diabetiker. Därför vet jag precis hur
viktigt det är att bli erbjuden en
möjlighet att träffa andra människor som befinner sig i samma
situation. Därför vill jag nu ge
andra samma chans som jag alltid
har haft, nämligen att hitta det
positiva i sin diabetes och att
skapa vänner för livet.

Aktivitet i Ung Diabetes för
dig mellan 18 och 30 år

Missa inte Snapshot!
För dig mellan 18-30 år
Var: Stockholm 13-16 oktober
Gör: Fotokurs på Fotografiska
Bor: Mosebacke vandrarhem
Inbjudan kommer snart på
hemsidan: www.ungdiabetes.se

Middag på Jensens
Den 15 juni sammanstrålade fem diabetiker på Jensens Böfhus i Göteborg. Tanken
var att vi, över en bit mat, skulle byta
erfarenheter och ha en trevlig stund.
Middagen blev över förväntan och stämningen var på topp. Två av deltagarna
hade aldrig tidigare varit med på någon
aktivitet för diabetiker och verkade positivt överraskade. Kvällen bjöd på många
skratt och mycket prat om både diabetes
och allt annat här i livet. Nästa gång hoppas vi från LUD Göteborg se ännu fler nya
och gamla ansikten.

Camp Change i Falun
Den 4 augusti gick äventyrslägret Camp Change av stapeln i Falun.
Tolv förväntansfulla deltagare och fyra minst lika upprymda ledare
spenderade fyra dagar på en härlig camping i Norrland. Samarbetsövningar, minigolf, segwayåkning, slappande vid poolen,
långa skogspromenader och några turer in till staden var några av
aktiviteterna vi hann med. På kvällarna bjöds det på snacks och
långa, både djupa och mindre djupa, diskussioner.
Variationen i ålder på deltagarna var stor, och även hemtrakterna
skilde sig åt. Det var en härlig blandning av skånska och norrländska som färgade
samtalen.
Lägret var väldigt
uppskattat och vi
fick se både gamla
och nya vänner på
plats i Faluns sköna
natur.

Det finns mycket mer
att se på vår hemsida:

www.ungdiabetes.se
Diabetes Bladet Nr 3 2011
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BUs SIDaN
Vem skall betala för
insulinpumparna?
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har gett ett
förslag till beslut att subventionerna för insulinpumpar skall
tas bort. TLV är en statlig myndighet som bl.a. beslutar om pris
på och subvention av läkemedel
och förbrukningsartiklar.
I Sverige finns idag ca 50 000
personer med typ 1 diabetes.
Ungefär 9 000 av dem har insulinpump. Mestadels barn och
ungdomar där 35 – 40 % av alla
barn i Sverige som har diabetes,
har pump. Mycket små barn har
idag möjlighet att få insulinpump för att underlätta livet för
båda barnet och familjen. Det är
en tung börda att behöva sticka
små barn flera gånger per dag
för att ge insulin. Att ha pump
underlättar när man kommer
upp i tonåren och lättare kan ge
insulin eller snabbt sänka doser
för att få vardagen att fungera så
bra det går i den situationen de
är.
Förslaget som kommer från TLV
innebär att landstinget skall ta
över kostnaden för pumparna
i stället för staten. Det finns i
nuläget ingen överenskommelse
att landstingen skall ta över finansieringen. Enligt TLV kommer detta inte att leda till någon
förändring för diabetespatienterna.
- Det är djupt olyckligt att diabetiker helt i onödan ska behöva
bli oroliga på grund av de felaktiga medieuppgifterna i TV4,
säger Malin Blixt, jurist på TLV,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
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Det finns all anledning att oroa
sig.
Vi vet alla hur ekonomin ser ut
för Sveriges landsting idag där
flera har krav på besparingar och
ekonomiska beslut ofta tas med
tanke på kortsiktiga resultat. I
Nationella Riktlinjer för diabetesvården förespråkar Socialstyrelsen en ökad användning av
insulinpumpar. De påpekar att
en ökad användning av insulinpumpar medför en ökad kostnad
på kort sikt men att kostnaderna för diabeteskomplikationer
kommer att minska som följd
av den förbättrande glukoskontrollen. Vilken politiker klara av
att se och ta beslut som ger goda
resultat efter mandatperioden.
Om man inte kan få en pump på
landstingets bekostnad är enda
alternativet att betala själv.
Förutom insulinpumpar innefattas även smärtpumpar och
nutritionspumpar. Ett beslut om
pumparna fortsättningsvis ska
ingå i läkemedelsförmånerna
kommer, enligt TLV, att fattas
under år 2013. Anledningen
till att arbetet kommer att pågå
under flera år är bland annat
att landstingen ska få en rimlig
tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret, om
dessa produkter utesluts ur förmånssystemet.
Mats Eriksson, ordförande för
Sveriges kommuner och landstings (SKL) sjukvårdsdelegation
säger
– Till de som är oroliga för att i
en framtid kanske behöva betala
hela eller stora delar av kostna-
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den själv, vill jag framhålla att
det inom överskådlig framtid
inte finns något som helst skäl
till det. Landstingen kommer
att fortsatt subventionera pumparna.
Vad det innebär vet nog bara
Mats Eriksson själv.
Svenska
Diabetesförbundets
ordförande Margareta Nilsson
har, tillsammans med Stig Attvall, docent vid Sahlgrenska
Sjukhuset och Ragnar Hanås,
överläkare inom NU-sjukvården, författare till böcker om
typ 1 diabetes och känd av alla
som har barn med diabetes,
skrivit en debattartikel som har
skickats ut till många av landets
dagstidningar men som inte har
blivit publicerad. Det finns att
läsa på Svenska Diabetesförbundets och Göteborgs Diabetesförenings hemsida.
På följande hemsidor finns det
mer att läsa om detta:
Göteborgs Diabetesförening
www.diabetesgbg.se
Svenska Diabetesförbundet
www.diabetes.se
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket www.tlv.se
Sveriges kommuner och landsting www.skl.se

ÅRETS STOR A JULFEST!
Kanske känns det lite tidigt att
tänka på jul redan, men hösten
brukar ju storma förbi och när
nästa tidning går i tryck har
julfesten just varit. Julfesten
brukar vara årets stora happening för barnen i föreningen
och går av stapeln kring 1:a
advent. Vi brukar vara över
100 gäster, varav hälften barn.
Festen förbereds av ett 10-tal
föräldrar och väl på plats hjälper
lite fler till. De sista åren har vi
haft julfester där alla barnen i
föreningen, samt deras familjer
bjudits in. Vi har ätit god mat,
haft uppträdanden, lotteri, julklappsutdelning av tomten och
dans kring granen. Vissa år har
vi haft en mindre julfest, där

bara de som hjälpt till kommit.
Då har alla på festen hjälpts åt
med förberedelser och fest.
Hur vi gör detta år återstår att
se. Vi får börja med att träffas alla som är intresserade av
julfest, gamla som nya! Utifrån
intresse och engagemang planerar vi årets julfest tillsammans.
Julfestplanering ger tillfälle
att träffa och lära känna andra
familjer, som genererar gott för
våra barn. Om vi dessutom är
fler som gör lite, har vi trevligt
och ingen behöver slita ut sig.
Preliminärt Datum för planeringsmöte är den 6 oktober kl
18.30-20.30 i föreningens lokaler på Bomgatan 7 i Göteborg. Vi
bjuder på fika med smörgåsar.

Är du intresserad att vara med i
julfestplaneringen, men inte kan
detta datum? Anmäl intresse
ändå så löser vi det på ett bra
sätt. Anmäl er till Nils på kansliet per telefon 031-711 69 54,
eller ännu hellre per mejl på
diabetes.gbg@comhem.se
I mejlet vill vi ha era kontaktuppgifter (så vi kan nå er vid ev
ändringar) samt veta ev födoämnesallergier/intoleranser (för
fika).
VÄLKOMNA!
Pernilla (mamma till medlemmen Alfred, 10 år)
Someya (mamma till medlemmen Josef, 13 år)

Världsdiabetesdagen
Hej alla barn och föräldrar!
Vi uppmärksammar Världsdiabetesdagen den 14 november genom att bjuda barnen i
föreningen och deras familjer
på en trevlig eftermiddag på
Frölunda badhus söndagen den
13 november.
Badhuset är vårt mellan 16.00–
18.00. Möjlighet att använda
ombytesrum tidigast från 15.45
och efter klockan 18.00 har vi

en halvtimme på oss att duscha
och byta om. Om man vill låsa
sitt skåp, gör man det med en
10-krona som man får tillbaka
efter badets slut.
Vi tar själva med oss vad vi önskar äta och dricka under badet.
På badet finns även tillgång till
kokplatta och liten kyl-frys för
den som behöver.
Badet tar max 40 badande, så beroende på antal barn i anmälan

(även syskon) får vi vuxna bada i
mån av plats och behov beroende
på barnens simkunnighet.
Anmälan görs till Nils på Diabetesföreningens kansli, helst före
den 1 november. Först till kvarn
gäller.
diabetes.gbg@comhem.se eller
Tel. 031-711 69 54
Med vänlig hälsning
Föräldragruppen genom
Someya Martinsson

ANM ÄL KONTAKTUPPGIFTER!
För att göra det smidigare och
enklare att nå ut med information om aktiviteter och annat
för våra barn, vore de bra att
skapa en mejladresslista inom
Göteborgs diabetesförening. T
ex så har vi tidigare år skickat
julfestinbjudan per post vilket
resulterat i onödiga kostnader
och arbetsinsatser. Att mejla
ut inbjudan skulle vara mycket
enklare. Flera av er är kanske
redan anmälda till vår kontaktlista på hotmail (barndiabetes)

där vi skickat ut inbjudningar
mm genom åren. Det skulle
dock underlätta att ha ett
register kopplat till föreningen
så att aktiva kan komma och gå
genom åren, men listan finns
kvar och sköts och uppdateras
av personal på kansliet. Utskicken kommer att göras så att man
inte kan se varandras adresser i
adressfältet.
Så skicka snarast in er mejladress till Nils på kansliet:
diabetes.gbg@comhem.se.

Uppge barnmedlemmens namn
och de 6 första siffrorna i barnets personnummer.
Även om ni vet med er att kansliet redan har dessa uppgifter
måste ni göra anmälan ändå, så
vi enkelt kan skapa en ny mejladressbok med alla föreningens
barnfamiljer i.
Familjer som inte har tillgång
till en mejladress får ta del av
aktiviteter mm via hemsidan
och tidningen som tidigare.

Det fortsätter på nästa sida m
Diabetes Bladet Nr 3 2011
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Ett korsord för unga
Gubbe
och …

Kan inte
röra sig

1:a bokstaven

Består
veckan
av

För alla

Fågel
eller
lycklig
6:e tonen

Mjukt
som matta
i skogen
Håller
seglet

Kan man
ål
1:a tonen

Allé-träd

Tillsammans med
regn,
jättevått

Inte gift

Edamer
Träffade
mål

Stor
vattenpöl
Stekt till
biffen

Enas
Kryss

Rosa fisk

Har
läraren
gjort
provet

Högst upp
Vid
plusgrader

Antal små
grisar

Utomjording

Kö

Bak på
båten
Inte långa

Engelskt
slut

Lösningen kommer på hemsidan
efter den 1 nov.

Om du har något du vill dela med dig
till andra eller någon rolig historia du
vill berätta skicka in det till
diabetes.gbg@comhem.se så kommer
det med i ett senare nummer av
DiabetesBladet.

Ny chans att delta i Conversation Map
Vi tänker ha en ny kurs i Conversation Map som
varit mycket omtyckt så vi hoppas att både nya
och gamla diabetiker är intresserade att lära sig
mer om hur man sköter sin sjukdom.
Vi diskuterar tillsammans och har mycket trevligt. Vi börjar med kaffe/te och en smörgås
innan vi sätter igång.
12

VI träffas på tisdagar varannan vecka med
start den 20 september kl 18.00 och 20.15 på
kansliet Bomgatan 7. Kursen är avgiftsfri. n
Text: Marianne Claesson
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Kommentar från
en tidigare
deltagare i
Conversation Map
Bild: Caj Lundberg

Jag vill skicka ett stort tack till
Marianne som höll kursen ”Conversation Map” och till Mats
och Barbro som var mina enda
kurskamrater. Det har varit fyra
intressanta och medvetengörande
kvällar där vi har pratat om hur
det är att leva med diabetes, hur
den fungerar, hur man kan påverka genom mat och aktiviteter
och hur det är när man ska börja
ta insulin. Vi har lyssnat på varandra och delat med oss av våra
erfarenheter. Det har varit väldigt
roligt och vi har skrattat mycket.
Vi har även delat med oss av våra
goda råd och erfarenheter.
Innan kursen var jag lite nervös
för min tablettbehandlade diabetes typ 2 som jag haft i ca 10 år.
Jag var rädd att få börja ta insulin
eftersom mina fastevärden på
morgonen var höga. Ibland låg
det över 10 vilket skrämde mig.
Jag tog väl mina värden lite då
och då, främst fastevärdena på
morgonen. Jag bestämde mig för
att bryta denna trend och minskade radikalt på godis och kaffebröd, åt mer fiberrikt, testade
olika frukostar för att hitta den
bästa för mig och började motionera mera aktivt. Mina värden
började gå ner ganska ordentligt.

Några veckor efter att jag började
denna omställning upptäckte jag
informationen i tidningen om
”Conversation Map” och beslöt
att jag skulle anmäla mig till den.
Jag anmälde också min fru till
kursen eftersom hon är en viktig
del i min vardag där diabetesen är
en mycket påverkande faktor.
Sedan jag börjat kursen har
mina värden fortsatt rasa. Mina
morgonvärden ligger nu mellan 6
och 7. Jag var på min kontroll hos
diabetessköterskan mitt under
kursen. Mitt långtidsvärden har
sjunkit radikalt på ett halvår och
var nästan ”all time low”. Sedan
mina långtidsvärden började
kontrolleras för 10 år sedan var
det bara vid ett enda tillfälle
tidigare som jag haft lägre värde.
Kändes väldigt skönt och gav
verkligen en kick att fortsätta
detta nya liv. Jag har även gått ner
i vikt beroende på ändrade matoch motionsvanor. För ca 10-12
år sedan vägde jag 99 kg, idag
är matchvikten 83 kg med ett
midjemått på 91 cm. Sedan jag
började kursen har mitt midjemått minskat från 95 cm till 91
cm. Byxorna är för stora och jag
kan dra in ett hål till på livremmen.
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Kursen har gjort att jag känner
att jag har fått bättre verktyg i
min vardag för att hantera diabetesen. Jag är inte lika rädd för
att börja ta insulin - det kommer
jag förmodligen att få göra någon
dag - eftersom jag vet varför,
hur det fungerar och att det kan
vara enklare med insulin än med
tabletter.
Jag vill verkligen rekommendera kursen och hoppas att alla
tar tillfälle i akt och anmäler sig
när det är dags för nästa kurs.
Den har verkligen givit mig kunskap om diabetesen som gör att
jag fått trygghet. Förut skämdes
jag för den och sa inte att jag
hade det och åt och drack som
om jag inte hade det. Nu kan jag
säga det utan att skämmas och
fått lära mig att ta en liten bit av
tårtan i stället för några stora, att
bara ta en kula på glassen, att inte
slarva med mellanmålen, ta den
där långpromenaden och massor
med andra viktiga kunskaper.
Än en gång vill jag tacka
Marianne, Mats och Barbro. Jag
kommer att sakna er och tjôtet. n
Hälsningar
Håkan Wallenthin
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Egenvårdsveckan 2011

Egenvårdsveckan 2011 genomfördes även i år på Vara Folkhögskola
mitt i Vara. Det kommer fler och fler deltagare från övriga föreningar i
länet, vilket vi tycker är väldigt roligt.
Text: Monica Ullbrandt
Foto: Caj Lundberg
Nu har vecka 32 år 2011 varit
och Göteborgs Diabetesförening
har för tredje året genomfört en
vecka för egenvård, i år höll vi till
på Folkhögskolan i Vara.
Vi var 22 förväntansfulla deltagare som måndag den 8 augusti
mötte upp från olika delar av
Västra Götalandsregionen. Alla
hade vi nog olika förväntningar
på veckan för egenvård: Vad är
det?
Vi fick ett bra svar från en av deltagarna som sa att egenvård är att
ta eget ansvar, alltså Egenvård/
Eget ansvar. Ja, det låter bra för
om var och en av oss gör det så
kommer vi alla att må så mycket
bättre i framtiden och även att
belasta sjukvården mindre,
Sen är det en annan sak att
egenvård kan betyda olika för
olika personer. Vissa av oss orkar
genomföra fysisk aktivitet i större
utsträckning än andra som i stället kanske lägger större vikt vid
maten eller att inte stressa o.s.v.
Huvudsaken är att vi alla tänker
på att genomföra det maximala av
vad vi har kunskap om i ämnet.
När det gäller veckan var jag
som vanligt lite tidsoptimist.
Allt som jag trodde och önskade
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att vi skulle hinna prata om fick
inte riktigt plats. Nej, då skulle
dagarna ha haft flera timmar och
veckan några dagar till. Det blir
väl så när man som jag sitter med
planeringen under ca 9 månader,
man vill så mycket.
Tyvärr har vi haft otur i år och
fick återbud från föreläsare så
sent som veckan innan start. Då
blir det lite panik eftersom det
även är semestertid och människor inte är tillgängliga i samma
utsträckning. Men tack vare
Studierektorn på Folkhögskolan,
Mikael Norén, som hjälpte till att
få föreläsare från skolan så fick vi
föreläsare alla dagar.
Bland deltagarna var det de som
deltog för tredje året och de som
var med för andra gången samt
några som kom för första gången.
Och bland alla dessa så är det
redan nu de som anmält sitt intresse att komma med år 2012.
Innan dess skall vi ha en återträff
i föreningens lokal på Bomgatan
7 i Göteborg och en träff i Torskog någon gång i september där
vi kommer att fortsätta med den
påbörjade knoptillverkning. Vi
satsar på treslagen Valknop bland
annat.
Efter information om veckan och
en god salladslunch gick vi ut
hårt och började med en föreläsning om friskvård. Det var en av
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skolans lärare, Ann Bertilsson,
som gav oss tips och råd om vad
man kan göra för att må bra.
Hon poängterade bl.a. skrattets påverkan på hälsan, hur det
frisätter hormoner. Barn skrattar
cirka 400 gånger per dag medan
vi vuxna har minskat ner det till
10 – 15 gånger per dag. Där kan
vi ta lärdom av barnen. Vi fick
också i uppgift att fundera på vad
som man själv behöver för att få
balans i livet och vad man kan
göra för att öka på de delar som
känns viktiga för just mig. Det,
några enkla recept och många fler
tänkvärde råd fick vi av Ann.
Under tre kvällar hade vi trevlig
underhållning. På måndag kom
Jan Erik Bengtegård från Folkhögskolan och tog oss med på en
resa som handlade om Östgöta
dialekter. Mycket givande och
trevligt.
Tisdag var det också en av skolans pedagoger Jan Ola Wikman
som underhöll. Han bjöd upp till
allsång och vi deltog med liv och
lust, det var nästan så att taket
lyfte. Ett mycket populärt inslag.
Onsdag gick i kärlekens tecken,
det var T4 Two som bjöd på en
kärleksresa genom Europa under
fem sekler. Det var blandat från
Opera, Operett, Musikal till
Visa. Att bli ombedd att utföra
ett extra nummer är inte vanligt

inom operans och operettens
värld, men någon gång skall det
hända och hos oss i Vara hände
det. Det blev stående ovationer
som aldrig ville ta slut och vi fick
ett extranummer i form av en
repris från kvällens repertoar. Efteråt var det en av deltagarna som
sa till mig ”när Thèrèse sjöng då
rann mina tårar utmed kinderna”.
Ni som inte var med i Vara kan
titta i tidningens kalendarium
efter deras kommande framträdande, det kommer att ske den
4/12 i Tyska kyrkan.
På tisdag eftermiddag hade vi
en mycket givande föreläsning
av Kristina Bengtsson Boström,
Docent i allmänmedicin och
distriktsläkare i Skövde. Kristina
talade dels om historien om upptäckten av diabetes och insulin
och dagens syn på diabetes och
medicinering. Vi fick förklarat för
oss vad HbA1c är. Eftersom det
som mäts vid HbA1c är det sockret som vid höga blodsockerhalter
sätter sig på hemoglobincellerna
kom fråga upp om blodbrist kan
påverka HbA1c-värdet. Nu har vi
lärt oss att det inte gör det p.g.a.
att andelen i blodet inte förändras. Kristina är en intressant
och kunnig föreläsare så det var
många frågor vi fick svar på.
Onsdag förmiddag började med
ett gympapass i gymnastiksalen
på skolan. Mia Olsson visade oss
rörelser som var bra för leder och
muskler. Vi hade också gymnas-

tik med gummiband och fick
instruktioner om
hur man går med
stavar. Passet
avslutades med
en välbehövlig
avslappning till
musik.
Dagen fortsatte
med Kerstin
Strandberg som även deltog förra
året, då fick vi alla arbeta med
akvarell och i år såg hon till att
vi arbetade som författare på ett
nytt sätt.
Hon tog oss även med bland
sagor och myter. Hon kan på
något mysigt vis få en grupp att
göra det man inte tror sig kunna
utföra.
Torsdagen startade med tillverkning av en ”Tutti-Frutti skrubb”
och följdes av knoparbete.
Efter en god lunch fick vi besök
av diabetesläkaren och forskaren Anders Norrby från Capio
Lundby Sjukhus. Anders har arbetat med diabetesfrågor i många
år och var redan på 50 – 60 talet
med och arrangerade resor med
personal och patienter med diabetes för att alla skulle lära sig av
varandra. Han poängterade vikten
av att göra sig förstådd som läkare.
Inte enbart säga åt patienten att
han/hon skall äta bättre och motionera mera, utan att intressera
sig för vad som kan hjälpa just den
här patienten. Att man som läkare
också kontrollera att den medicin
som är utskriven verkligen
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fungerar och att det inte
blir slentrian i utskrivningen.
Det märktes att Anders har lång
erfarenhet av att möta patienterna
och att han ser oss som olika
individer.
På torsdag kväll har vi som tradition att hyra in oss i Naumstugan
för att ha en avslutande grillafton
i goda vänners lag, för då har vi
alla fått nya vänner under veckan.
Fredag var avskedets dag.
I de utvärderingar jag har tagit
del av kan jag utläsa att alla i
stort sett varit mycket nöjda med
veckan. Det finns några olika
önskemål till kommande år som
vi skall försöka att tillgodose.
Vi tre som under veckan varit
ansvariga från föreningen, BrittInger Wentzel föreningens ordförande även kallad Bittan, Caj
Lundberg styrelsemedlem och jag
Monica Ullbrandt vice ordförande och planeringsansvarig för
veckan tackar för Er medverkan
och önskar Er välkommen åter
nästa år. n
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Typ 2-diabetes

och komplikationer
Text: Britt-Inger Wentzel
Foto: Caj Lundberg

I tredje delen av vår serie om typ 2 diabetes har vi
kommit till komplikationer. Vi har varit i kontakt med
Din Klinik där vi samtalade med Distriktssköterska
Karolina Nääs och Läkare Sven-Erik Brandt.
typ 2 patienter men det är nog
vanligare att de inte kommer
hit på grund av diabetes men att
det upptäcks vid en kontroll.

Distriktssköterska
Karolina Nääs
Arbetar som distriktssköterska och satsar på att utbilda
sig till diabetessköterska så
snart som möjligt på Göteborgs
universitet. Utbildningen är en
kurs på två delar på totalt 15
högskolepoäng. Tills Karolina
har gått den utbildningen har
Din Klinik externa diabetessköterskor.
Din Klinik startade 2009 i
samband med vårdvalet. Vi har
cirka 3000 listade patienter i
alla åldrar. Kliniken ligger nära
16

Chalmers vilket gör att det är
många studenter som patienter
men i området finns det också
en stor grupp äldre personer
och familjer.
Personalen består 2 läkare,
1 distriktssköterska, 2,5 sjuksköterskor, 1 receptionist och 2
specialistsjuksköterskor i KOL
och diabetes.
Kliniken är en relativt ny
klinik, den öppnades i samband
med vårdvalet 2009, men Karolina bedömer att under den
tiden hon har arbetet där så har
andelen diabetespatienter ökat.
- Det kommer hit en del nya
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De flesta av personerna med
typ 2-diabetes som är listade på
kliniken hade redan diagnosen
när de började på kliniken men
några har kommit dit för att
kontrollera sina värden efter att
ha hört eller läst om diabetes.
Ibland upptäcks det när någon
söker för något helt annat. När
sköterskan möter en patient där
man av olika skäl bör kontrollera om det finns en diabetes på
gång så bokas tid hos läkaren
som ordinerar de prover som
behövs.
I huvudsak ges information
om kost och motion. Vi använder oss ofta av FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) när jag träffar
en patient med något förhöjt
blodsocker.
Det viktigaste är att försöka
ge informationen på ett sådant
sätt att patienten blir motiverad.
Jag frågade Karolina om hur
hon gör för att informationen
skall bli motiverande? Det är
väldigt olika från person till
person men vi mäter vikt och
midjemått samt blodtrycket
regelbundet. Då kan vi direkt
se resultaten av ansträngningarna och kanske kan det med
ytterligare information och
samtal göra att patienten orkar
anstränga sig ytterligare.
Kliniken har ännu inte startat

upp någon grupputbildning på
mottagningen men de har haft
det uppe till diskussion

Sven-Erik Brandt, läkare
Sven-Erik har arbetat som
läkare i många år och har mycket erfarenhet i att möta patienter
med diabetes. Han betonar att
de på kliniken arbetar i förebyggande syfte för att i möjligaste
mån undvika komplikationer
men när det händer och det
behövs en specialistbehandling
remitteras patienterna vidare.
Sven-Erik fortsätter:
I första hand är det fötterna
vi har kontroll på med profylaktisk behandling men hela bilden
av komplikationer är viktig att
ha kontroll på såsom ögon, njurar, hjärta och kärl med mera.
Vad gäller fötter så är sköterskan här noggrann med att undersöka fötterna och huden på
fötterna för att uppmärksamma
eventuella hudförändringar. Vi
tycker det är viktigt att tidigt

skicka de fotproblem som upptäcks till fotvården. Ofta kan
de åtgärdas relativt enkelt i ett
tidigt skede.
Vad gäller ögonen remitterar
vi regelbundet till ögonbottenfotografering. Idag är det
inte vanligt med försämringar
på synen med den möjlighet
med fotografering och snabb
behandling som finns.
Eventuell påverkan på njurarna kan visa sig vid den årliga
provtagningen med bland
annat mikroalbumin. För att
behandla det sätter vi in rätt
medicinering.
Diabetes kan påverka nerverna och orsaka neuropati,
nervskador, som gör det svårare
för en person med diabetes att
känna smärta. Därför är det
viktigt att vården är extra noggrann och vaksam för eventuella komplikationer i hjärta
och kärl. Då får man göra en
bedömning om det finns behov
av att ett EKG. Risken för
komplikationer i kärlen är stora

och det är viktigt att ha en bra
kontroll på blodtrycket. Hypertoni, högt blodtryck, är relativt
vanligt hos den vuxna befolkningen i Sverige och för en person med diabetes är det extra
noga att reglera blodtrycket.
Det gäller att vara mycket
observant och vaksam när man
tar emot diabetespatienter.
Idag är de flesta patienterna
mer engagerade och medverkar
i sin behandling. De sköter om
sin sjukdom och är mer utbildade än tidigare och motiverade
att sköta sin diabetes.
En liten grupp av patienterna
är svåra att motivera och har
svårt att ta till sig information
och råd men den gruppen minskar. Ett sätt att få patienterna
mer motiverade är att alltid
kommunicera mätvärdena vilket
kan gör det lättare att förstå orsak och verkan i behandlingen.
Många patienter mäter sina
egna värden men de som har en
lindrig diabetes har ofta ingen
användning av det. Det kan
vara motiverande att kunna se
och påverka sina värden men
också tråkigt att se höga sockervärden trots att man försöker
leva så bra som möjligt.
Diabetes ökar i samhället då
vi har mer stillasittande arbete
och kost som inte är bra för
oss. Vi hittar nu diabetes typ 2
tidigare och därför är det fler
som diagnostiseras för diabetes.
Det positiva idag är att det är
lättare att behandla sjukdomen
och därigenom minska komplikationerna.
Jag vill poängtera att patenten är idag mycket mer aktiv i
behandlingen än tidigare och
att vi fungerar som ett stöd för
att aktivera och motivera deltagarna att inte vara passiva. För i
de allra flesta fall möts vi av en
positiv syn och medverkan från
patienten. n
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Typ 2-diabetes

Insulinresistens
och kost
Eva Olausson, Legitimerad dietist och doktorand
Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
431 45 Göteborg. Har arbetat som dietist i 38 år. Specialiserad på
diabetes. Forskningsämne: Gastropares vid diabetes.
Diabetes typ 2 är en sjukdom som uppstår genom att
individen är insulinresistent. I
och med att vi har yrken som
innebär att vi blir mer och
mer stillasittande förbrukar vi
mindre mängd energi och har
därför lättare att gå upp i vikt.
Statistiskt har man konstaterat
att vi äter en större energimängd
nu än tidigare. Detta gör att fler
personer har övervikt idag än
tidigare. Övervikten, fettväven,
gör individen insulinresistent.
Det krävs då mer insulin för att
få tillräcklig insulineffekt. När
bukspottkörteln har ökat sin
insulinproduktion flerfaldigt
och inte kan producera tillräcklig mängd insulin för att erhålla
en normal blodsockerkurva, då
har personen fått diabetes typ 2.
När bukspottkörteln producerat
maximal mängd insulin en tid,
börjar den tappa funktion på
grund av utmattning. Produktionen minskar och patienten
behöver tillföra kroppen insulin.
Om man kan backa historiken,
genom att gå ner i vikt för att
minska insulinresistensen, då
minskar behovet av insulin.
Fysisk aktivitet har en insulinliknande effekt och minskar
därför insulinbehovet ytterli18

gare. Samtidigt förbrukar man
mer energi vid fysisk aktivitet,
vilket underlättar viktnedgången. Blodfetterna förbättras av
motion och viktnedgång.
Hur lyckas man med viktnedgång?

• En kalori är en kalori oberoende om kalorin kommer från
protein, fett eller kolhydrater.

• Det är viktigt att maten trots
energireducering innehåller
allt som kroppen behöver, så
att man inte får näringsbrister.

• Det är däremot viktigt att
man får äta sig mätt, för att
det ska fungera. Maten måste
fylla magsäcken för att jag ska
känna mig mätt.

• Om det är långt mellan måltiderna blir man hungrig och då
är det lätt att överkonsumera
p.g.a. att man är så hungrig.
• Så länge maten ligger i magsäcken då känner man sig
mätt. Magsäckens uppgift är
att knåda sönder maten till
partiklar som är 2 millimeter
stora. Om maten är svår att
knåda sönder då ligger maten
länge i magsäcken och blodsockret stiger sakta.
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Energibehovet är 30 kalorier/kg
kroppsvikt under ett dygn. Man
får minska energibehovet med
10 % om man är över 70 år. Vid
övervikt kräver man 10-20 %
mindre energi p.g.a. att fettväv
kräver mindre energi än muskelmassa. Vid låg fysisk aktivitet
är energibehovet ytterligare
minskat med ca 10 %.
Om man äter 500 kalorier för
lite per dygn, så minskar man ½
kg i vikt under 7-10 dagar.
Grönsakerna och rotfrukterna
ger stor volym på måltiden och
gör att man känner sig mätt.
Färska eller råa grönsaker och
rotfrukter (undantag: sallad,
gurka och tomat) är svåra att
knåda sönder för magsäcken.
En riklig mängd av råkost eller
wokade grönsaker och rotfrukter, som först kommer ner i
magsäcken vid lunch- och middagsmåltiden bromsar upp den
andra maten i magsäcken och
ger därigenom längre mättnadskänsla om den konsumeras
först.
Färsk frukt ger bättre mättnadskänsla än kräm, kompott eller
soppa av frukt p.g.a. konsistensen. n

Exempel på en 			
måltidsfördelning:

Hur mycket kalorier finns det i mat?
Till exempel finns det 100 kalorier i vardera:
Energirikt livsmedel

1 msk smör eller margarin
1,8 msk vispgrädde
2 msk crème fraiche
1/3 entrecote
2 fiskpinnar
2 skivor falukorv 24 %
drygt 1 dl kokt ris
1 ½ dl kokt spagetti
8 pommes frites
1 dl stekt potatis
2 skivor ost 28 %
3 skivor medvurst
2 msk ädelost
1 banan
¾ vetebulle
2 fyllda kex
3 msk sockrad hallonsylt
1 – 1 ½ dl vin

Håll koll på båda!

Energifattigare livsmedel
1 blomkålshuvud
6 morötter
1,5 liter vitkål
2 msk lättmargarin
¾ msk olja
4 msk matlagningsgrädde
1 dl mager crème fr. 8 %
4 msk matlagningsgrädde
1 fläskkotlett utan fettrand
130 gram vit fiskfilé
3 skivor falukorv 11 %
2 äggstora potatisar

Frukost: 2 skivor mjukt bröd
med surdeg och kross och hela
korn, bredbart pålägg, tomat,
gurka eller paprika, te eller kaffe
Mellanmål: 1 frukt eller 2 dl bär
Lunch: 1½ hg mager fisk eller
1 hg fet fisk, 1 tsk rapsolja eller
flytande margarin vid tillagningen, rikligt med grönsaker
och rotfrukter, 1-2 äggstora
potatisar
Mellanmål: 1 frukt eller 2 dl bär

3 ½ skivor ost 17 %
7 skivor skinka
4 msk smältost
2 äpplen eller päron
2 apelsiner
7 dl hallon
10–25 liter light läskedryck

Middag: 1 hg magert kött, 1
tsk 1 tsk rapsolja eller flytande
margarin vid tillagningen, rikligt
med grönsaker och rotfrukter,
1-2 äggstora potatisar
Kvällsmellanmål: 1 frukt eller 2
dl bär eller 1 smörgås se frukost.
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Ett unikt system för både blodsocker- och ketonmätning!
Insulinbrist och ketoner i blodet kan ge ett akut tillstånd för en diabetiker typ 1. Därför är det viktigt, särskilt för barn och pumpanvändare,
att mäta både blodsocker och ketonvärde. Inte minst vid stress eller
infektioner. Med GlucoMen LX Plus kan du mäta både blodsocker och
blodketoner med samma mätare! Det ger en extra trygghet för dig!

Porto
betalt

Varsågod! Prova GlucoMen LX plus blodsockermätningssystem!
Fyll i talongen och posta den till oss, så skickar vi GlucoMen LX plus
till dig (värde 289 kr). Du betalar bara frakten, 49 kronor.
Namn ................................................................................................
Adress ...............................................................................................

A.Menarini Diagnostics
Nordic Countries

Postnummer ........................... Ort....................................................
Födelsedata ......................................................................................
Epost .................................................................................................
All information hämtad från detta kort kan användas av Menarini Diagnostics

enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204. Ingen information
Diabetes Bladetikommer
Nratt3lämnas
2011
vidare. Menarini Diagnostics kommer eventuellt att
skicka information om våra nya produkter och allmän information.

Läs mer på www.menarinidiagnostics.se

Ja tack, jag godkänner att Menarini Diagnostics använder mina
uppgifter enligt ovan.
Underskrift: ................................................................................................

SVARSPOST
20479946
214 00 Malmö
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Kundsupport 040–32 12 70
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MiniMed Paradigm®® Veo™™ System
MiniMed Paradigm Veo System

Den
frihet
du
förtjänar
Den frihet du förtjänar

Stöd dygnet runt för första gången
Stöd dygnet runt för första gången

Paradigm Veo är den enda insulinpump som aktivt kan
minska
allvarlighetsgraden
vid hypoglykemi.
Paradigm
Veo är den enda insulinpump
som aktivt kan
minska
allvarlighetsgraden
vid hypoglykemi.
Till
skillnad
från alla andra pumpar
använder Paradigm
Veo
data från
enalla
sensor
förpumpar
att upptäcka
när dina
Till skillnad
från
andra
använder
Paradigm
glukosnivåer
är
farligt
låga.
Den
svarar
då
med
att
Veo data från en sensor för att upptäcka när dina
stoppa
tillförseln
av insulin
två timmar,
glukosnivåer
är farligt
låga. iDen
svarar dåvilket
medger
att dig
det
lugntillförseln
du behöver
för atti leva
livet fulltvilket
ut. ger dig
stoppa
av insulin
två timmar,
det lugn du behöver för att leva livet fullt ut.

www.medtronic-diabetes.se
MiniLink sändare och Sof-sensorer ingår i subventioneringssystemet och kan förskrivas- för patienter med två eller fler svåra
hypo-glykemier/år som kräver hjälp av annan person, - för patienter med kvarstående HbAlc på minst 9%, där optimerad
MiniLink sändare och
Sof-sensorer
i subventioneringssystemet
och kan förskrivas- för
patienter
med två
eller fler svåra
insulinbehandling
misslyckas
eller- ingår
för barn
som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn
som
är medicinskt
motiverade.
Subventionen
hypo-glykemier/år
hjälp insulinpump.
av annan person,
- för patienter
med kvarstående
HbAlc på
9%, där
optimerad
gäller i kombinationsom
medkräver
Paradigm
För övriga
patientgrupper
beställs MiniLink
ochminst
sensorer
direkt
av Medtronic.
insulinbehandling misslyckas eller- för barn som tar minst 10 plasmaglukosprover/dygn som är medicinskt motiverade. Subventionen
gäller i kombination med Paradigm insulinpump. För övriga patientgrupper beställs MiniLink och sensorer direkt av Medtronic.

UC201005995SV
UC201005995SV

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

Gokart-race i Uddevalla
Lördagen den 13:e augusti arrangerade Uddevalla diabetesförening en Gokarttävling öppen
för alla diabetesföreningar i Västra Götaland. I
ett strålande sommarväder samlades ett 40-tal
anmälda förare på Gimminge Motorstadion utanför Uddevalla. Undertecknad, som faktiskt varit
svensk mästare i Gokart (1963), såg fram emot att
få deltaga i denna tävling och tänkte att här blir
väl ”baggis” att ta hem det här. Men efter några
träningsvarv insåg jag att 48 år inte går obemärkt
förbi. Jag blev snabbt ett rundningsmärke för
de något yngre deltagarna. Och jag misstänkte
att det här var nog inte första gången de suttit i
en kart. När man
börjar närma sig
de 70 åren, då är
man ingen ungdom
längre. Men vad gör
det. Jag hade i alla
fall minst lika roligt
som dem. n
Älmhults M

otorstadion

Text och Foto
Caj Lundberg
Glimminge Motor

13 aug 196
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stadion 13 aug 2011

Har du diabetes?
Vet du vad du har
för målvärde?
insulin.se
Bli expert på diabetes!
De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades i januari 2010. De betonar vikten av att patienter med diabetes
ska nå sina målvärden. Enligt de nationella riktlinjerna bör personer med diabetes ha ett målvärde under 52 mmol/mol i HbA1c.
Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig. Lär dig mer om diabetes och insulinbehandling, eller anteckna
Diabetes Bladet Nr 3 2011
dig för vårt e-nyhetsbrev om diabetes på www.insulin.se
Sanofi AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se. För frågor om våra läkemedel kontakta: info@sanofi.com
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Regionens Särskilda Tandvårdsstöd 2011-05-24
Folkets hus lokal Ellös
Lena Kronvall planeringsledare för Västra
Götalandsregionens tandvårdsenhet informerade
om det särskilda tandvårdstödet.
Det finns två statliga tandvårdsstöd. Det
allmänna tandvårdsstödet som administreras via
Försäkringskassan och som alla är berättigade till.
Det består dels av ett allmänt tandvårdsbidrag
dels ett högkostnadsskydd.
Det Särskilda Tandvårdsstödet administreras av
regioner och landsting och innebär tandvård till
samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård. Samma högkostnadsskydd om 900 kronor
under en tolvmånaders period gäller för att få frikort som i den vanliga sjukvården. Det
består av nödvändig tandvård
och munhälsobedömning
samt tandvård som
ett led i sjukdomsbehandling.
Vid behov av
nödvändig
tandvård
utfärdas ett
intyg. Exempel på

Snabb, Enkel och Diskret
Skulle du vilja ha en diskret insulinpumpsbehandling?

intygsutfärdare kan vara biståndshandläggare eller
sjuksköterska inom hemsjukvården. Du kan även
sända en privat ansökan till Tandvårdsenheten.
Observera att det inte är tändernas kondition som avgör om man är berättigad till särskilt
tandvårdsstöd. Det enda som avgör är att man
skall ha ett stort behov av personlig omvårdnad
under större delen av dygnet. Ingen hänsyn tas till
individens ekonomiska situation. Således berörs
endast 2,4% av befolkningen över 20 år i Västra
Götaland av stödet.
Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling ges
vid medicinsk motiverad tandvård under en begränsad tid vid 16 olika fördefinierade sjukdomstillstånd. Diabetes ingår i dagsläget inte bland
dessa tillstånd.
I skrivande stund har Socialstyrelsen under
sommaren fått i uppdrag att ta fram föreskrifter
och precisera vilka sjukdomsgrupper som skall
ingå i fortsättningen och hur processen kring
intyg skall gå till men det är inget beslutat ännu.
Det nya är tänkt att sättas i verket under 2013. n

Göteborgs Diabetesförening
Nils Burholm
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Accu-Chek Combo ger dig möjligheten att diskret hantera
alla pumpfunktioner via fjärrkontrollen/blodsockermätaren.

Tycker du att det kan vara svårt att beräkna insulindos?
Accu-Chek Combo Bolusråd beräknar snabbt och enkelt
din måltids- eller korrigeringsdos och hjälper till att hålla ditt
blodsocker inom målområdet.
Önskar du tillgång till pumpsupport 24 timmar om dygnet?
Vi finns till för dig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Vill du veta mer?
Besök www.accu-chek.se
och bekanta dig med de olika
modulerna i Accu-Chek Combo
Utbildningsprogram
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Accu-Chek Kundsupport:
020-41 00 42, info@accu-chek.se
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trädgård

Birgitta, en av våra medlemmar på Hönö, kommer att skriva i tidningen om året i
trädgården. Vill du dela med dig om din trädgård eller dina växer så maila eller skriv till
diabetesföreningens kansli.

Hej, med bilder och aktuell
information bjuder jag in
till min trädgård

Jag (Birgitta Holmèn) är vare sig proffs på
odling eller på foto, men jag mår bra av att få
lite skit under naglarna.
Vi, jag och min man Taylor, bor i de tio
öarnas kommun i Göteborgs norra skärgård,
närmare bestämt i Öckerö kommun, vi bor
på ön Hönö. Här bor vi året runt och följer
även havets årsväxling därute i Väst med sina
underbara solnedgångar i horisonten.
I skrivande stund är det två dagar kvar till
midsommar och den blomster tid nu kommer
med…., och blommar det gör det verkligen,
blåklockor, prästkragar, akleja, daggkåpa,
hosta (funkia), pioner, pelargoner, rosor m.m.
Det är tre rosor som blommar för närvarande: New Dawn med blommor i svagt rosa,
så den gula rosen Arthur och sist men inte
minst Ingrid Bergman en ståtlig ros med
stora mörkröda blommor.
Just nu blommar även vår fläder och så
kommer vindbärsbuskarna med sina svarta
bär som blir underbart att kunna plocka upp
ur frysen
Biggaråträdet har skatorna invaderat men
jag hoppas att fåglarna lämnar några bär till
oss som har planterat trädet!
Tiden går fort och nu är vi snart inne
i augusti månad och då kommer min blå
hortensia att blomma så även floxen med sina
blandade färger och den underbara höstastern
som förvarnar om den höst kommer.
Jag kan berätta att vi har plockat och lagt i
vår frys inte mindre än tio liter svarta vinbär.
Jag tar också tillvara på bladen från de svarta
vinbären likaså från myntan, dessa torkar jag
och tillreder ett gott te till Taylor och mig
under vintern, jättegott prova själv.
Nu är det den tid på året då diverse blommor har kommit och gått, humlor och bin
har varit på besök i min trädgård och detta
har resulterat i att jag nu kan skörda ett och
annat.
Med andra ord nu kommer skördetiden, jag
berättar mera i kommande nummer av vår
tidning. n
Sensommar hälsning från Birgitta H

Fläder

Artur

Pion

Vit Blåcklocka

Ingrid Bergman

Stor Blåcklocka

Stor Daggkåpa
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POSTTIDNING B

Tog jag mitt insulin? När? Hur mycket?
Nya NovoPen Echo® ger svaret
Tog jag mitt insulin? När? Hur mycket?
Nya NovoPen Echo® ger svaret

Utvecklad med tanke
på barnens behov:
Finjusterad dosinställning
med
Utvecklad
med tanke
enheter
påhalva
barnens
behov:
Enkel minnesfunktion
Finjusterad dosinställning med
halva enheter
Designad
för barn – två färger
och ett urval av snygga klisterdekorer
Enkel minnesfunktion
Designad för barn – två färger
och ett urval av snygga klisterdekorer
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