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Accu-Chek Mobile
Smidig testremsefri blodsockermätning
®

93% tycker att det är enklare att testa blodsockret med
Accu-Chek Mobile jämfört med en traditionell blodsockermätare1

• Testa 50 gånger med 4 enkla steg: öppna - stick - testa - stäng
• Efter alla test: släng testkassett och lansettrumma i hushållsavfall

Accu-Chek Mobile med integrerad blodprovstagare:
Accu-Chek FastClix
• 6 lansetter i en trumma
• Praktiskt taget smärtfri med Clixmotion teknologi

Kontrollera att Accu-Chek Mobile ﬁnns tillgänglig i ditt landsting.
För mer information om Accu-Chek Mobile, kontakta Accu-Chek Kundsupport:
Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se
1

Erfarenhetsundersökning utförd av Roche Diagnostics,
Diabetes Care, Sverige 2012, 142 personer.
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Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post eller diskett. Var vänlig skicka in ditt material senast
den 6 november 2012. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna
texter enligt journalistiska principer. Redaktionen ansvarar ej för icke
beställt material. Göteborgs Diabetesförening tar inte ansvar för varans
lämplighet vad gäller produkter/tjänster på betald annonsplats
* Till Bomgatan kommer du bl.a med spårvagn 2 eller 4, hållplats Almedal,
två hållplatser efter Korsvägen mot Mölndal. Se karta 34 B7 i telefonkatalogen.
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a så har sommaren år 2012 övergått i höst.
Ute i skog och mark sticker svamparna upp
som färger på en palett särskilt kremlorna som
man hittar i alla de färger och träd och buskar
skiftar i allt från gul till rött. Det är beviset
på att ”Kalle klorofyll” krupit tillbaka in under
barken. Sen när frosten nyper i bladen så får
övriga färger visa upp sig. Är det inte underbart att vi lever i ett land med så omväxlande
klimat.
Föreningen har hunnit med att genomföra
den numera traditionella Egenvårdsvecka om
detta berättar jag vidare framöver.
En stor händelse under hösten blir flytten
från Bomgatan. Föreningen kommer att flytta
in till Järntorget om allt går efter planerna, dit
kan alla medlemmar enkelt ta sig med spårvagn, som stannar bara några meter från porten. Mera information kommer senare under
hösten.
Så var det detta med fotografering av ögon
och tolkning av bilderna. Senaste rapporten
från vården lyder som följer. Kön till ögonbotten fotograferingen, daterad den 120608 har
nu kommit ner till 2100 personer och med en
väntetid på längst 24 månade. Vi får hoppas
att det kommer att tilldelas medel i budgeten för år 2013 och att man kommer att finna
vårdpersonal att anställa som är kunniga inom
detta område. Fortsättning följer.
Boka gärna redan nu in årets ”Världsdiabetes
dag”. Föreningen kommer att uppmärksamma
detta vid två tillfällen . Se kalendariet.
Ja, i en förening kan man få mycket att hända när man ”jobbar” mot samma mål och vi
är många som hjälper till. I vår förening kallar
vi de som frivilligt deltar och hjälper till i förenings arbetet för Volontärer. Vill du bli med
bland volontärerna så ring eller maila till vårt
kontor. Du behövs.
Hälsningar
Monica Ullbrandt
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kaLendarium
September
Fikaträff
10 september 18.00-19.30
Träffas vi för första fikat i
Göteborg. Vi ses på Le Pain
Français på Engelbrektsgatan 32.
Kontakta Agneta Toresson på
0702-44 12 91 eller Anna Larsson
på 0708-57 99 77 för mer
information och anmälan

Svamputflykt
Söndag den 16
september klockan
11.00 Träffas vi vid
Volvos P-plats på
Hisingen mitt emot
”nya” galoppbanan.
Vi har återigen med
oss vår sedan tidigare kända Svampexpert Birgitta
Gustavsson. Ta med fika och frukt
för ca 3 – 4 timmars skogsluffande, två ”sitta ner” pausar är
inplanerade, här kan Birgitta även
artbestämma våra svampar.
Sittskydd är alltid bra att ha med.
Kostnad 75:- betalas på plats.
Anmälan sker till Monica
tel:0520-66 18 44
Mail: monica.ullbrandt@tele2.se

Vrakvedskonst
17 september klockan 12
träffas vi och följer upp vår
vrakare dag på Hönö.
Vi skall nu tillverka vrakvedskonst av våra träbitar.
Självkostnadspris för ex
material till fåglar, lim
till limpistol osv.
Tag med något att äta,
kaffe bjuder föreningen
på. Anmäl dig till föreningens
kontor på Bomgatan senast 12
september.
Tel: 031-711 69 54

Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet
på telefon: 031-711 69 54 eller på mail: diabetes.gbg@comhem.se

Fikaträff

Juldekorationer

17 september 18.00-19.30
startar våra fikaträffar med en
informationsträff. Då träffas vi
i Göteborgs Diabetesförenings
kansli på Bomgata 7.
Kontakta Agneta Toresson på
0702-44 12 91 eller Anna Larsson
på 0708-57 99 77 för mer
information och anmälan

12 november kl:12 träffas vi i
föreningens lokal på Bomgatan. Vi
tillverkar något till advent kanske
en bukett att hänga i fönstret
eller på dörren. Anmälan senast den 5 november,
Kostnad beroende på vad
du tillverkar högst 200:minst 5 deltagare.
Anmäl dig till Monica
Tel:0520-661844

Oktober
Teater

Fikaträff

”Lika för Lika” av William Shakespeare. Dramatenskådespelaren
Örjan Ramberg har huvudrollen.
Plats: Stora Scenen fredagen den
5 oktober klockan 19.00. Pensionärspris 210. Annars 260 kronor.
Beställ/betala senast 12 sept.

12 november klockan 18.00.
Fikaträff igen i Göteborg. Vi ses på
Le Pain Français på Engelbrekts
gatan 32.
Kontakta Agneta Toresson på
0702-44 12 91 eller Anna Larsson
på 0708-57 99 77 för mer information och anmälan

Höstpromenad
8 oktober klockan 12 går vi en
höstpromenad i Slottsskogen.
Ta med fika och något varmt att
sitta på. Anmäl dig till Föreningens kontor på Bomgatan senast
den 2 oktober Tel:031-711 69 54

Fikaträff
15 oktober klockan 18.00.
Fikaträff igen i Göteborg. Vi ses på
Le Pain Français på Engelbrektsg.
32. Kontakta Agneta Toresson
på 0702-44 12 91 eller Anna
Larsson på 0708-57 99 77 för mer
information och anmälan

November
Teater
En av höstens
stora dragplåster
på Stadsteatern är
”Rut och Ragnar” av
Kristina Lugn. Huvudrollerna spelas
av folkkära Gerd Hegnell och Sven
Wollter. Vi har platser på första
och andra raden.
Plats: Nya Studion. Pris: 170
kronor. Tid: klockan 19.00.
Datum: 1, 2 och 9 november.
Beställ/betala senast 12 sept.

Frölunda Kulturhus
Även i år firar vi Världsdiabetesdagen med att bada på Frölunda
Kulturhus den 18/11-12. Klockan
16:00 till 18:00 har vi möjlighet
att bada. 30 minuter före har vi
möjlighet att komma och byta om
och 30 minuter efter har vi möjlighet att duscha och bli färdiga.
Utgång genom basängerna på
baksidan av badhuset. Musik får
man gärna ta med sig. Vill man
äta och dricka, tar man med sig
vad man vill ha. Kokplatta finns
om någon behöver det.
En avgift på 25:- kommer att tas
av alla som badar.
En 10:- behövs för att kunna låsa
sitt skåp. Den får man tillbaka vid
badets slut.
Anmälan sker till Nils på kansliet,
Bomgatan 7, tel 031-711 69 54
När du anmäler dig vill vi gärna ha:
Namn och antalet barn som
följer med.
Antalet badande
Telefonnummer
adress och mejladress
MVH Someya Martinsson
Barn-och Ungdomsansvarig
i Göteborgs Diabetesförening

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
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December
Lunchteater 1
Vi har några biljetter (spridda
platser) till ”Sonya” onsdagen
den 5 december. Pris 200 kronor.
På menyn: Viltgryta med rostade
rotfrukter och gelé
Beställ/betala senast den 1 november

Julfest för vuxna
Nu finns det möjlighet att som
vuxen diabetiker få gå på ett
sponsrat julbord genom Göteborgs
Diabetesförening. För 250:- kan du
som medlem få komma till Fest
och konferensvåningen på Erik
Dahlbergsgatan 9 i Vasastan, Göteborg. Du får ta med dig din partner eller vän. 29/11-12, klockan
16:00 och vi har lokalen fram till
19:00. En julklapp till ett värde av
50:- tages med av var och en.
En öl eller om man vill ha ett glas
vin, finns det att få till självkostnadspris i baren.
Det finns hiss i huset men där är
även 20 trappsteg upp till festlokalen.
Anmäl dig till Nils på kansliet på
Bomgatan 7 tel 031-711 69 54.
avgiften betalas i festlokalens
entré.
Parkeringsplatser finns på gymnasiets p-platser framför Bogö 100
meter från lokalen.
När du anmäler dig till julbordet,
vill vi ha;
Namn
Hur många som kommer
Adress
Telefonnummer
Mejladress om det finns och
givetvis är det nödvändigt att
vi får veta om du har en avvikande kost som du anmäler
till Nils på kansliet.
Hjärtligt välkomna.
MVH Someya Martinsson
Barn- och Ungdomsansvarig
i Göteborgs Diabetesförening

Kansliets
öppettider

Fikaträff
10 december klockan 18.00.
Höstens sista fikaträff på Pain
Français på Engelbrektsgatan 32.
Kontakta Agneta Toresson på
0702-44 12 91 eller Anna Larsson
på 0708-57 99 77 för mer information och anmälan

Lunchteater 2
”Lucia med Balettakademien”
onsdagen den 12 december.
Även där spridda platser. Pris 220
kronor. På menyn: jultallrik.
Beställ/betala senast den 7 nov.
Lunchföreställningarna varar mellan klockan 12.00 och 13.00. Var
gärna där 11.30 så att du hinner
få din lunch innan föreställningen
börjar.

Teaterbiljetter beställning/
betalning
Nils Burholm på Diabetesföreningens kansli, telefon 031/711 69 54,
tar emot era beställningar.
Betalar gör ni till bankgironummer
5452-3873. Märk betalningen teater” och vilket datum det gäller.
Plus namn förstås.

Julfest för barnfamiljer
Nu finns det möjlighet att anmäla
sig till årets familjejulfest i Vasastans Fest och Konferenslokal på
Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg.
Priset är subventionerat men är
trots det högre i år eftersom det
är svårt att få medel från fonder.
15/12-12 klockan 14:00 och lokalen har vi fram till 19:00.
De som inte varit på vår julfest
tidigare kommer att få förtur i år
eftersom många som anmälde sig
förra året inte fick plats.
250:-/vuxen
Barn med diabetes som är medlem äter gratis
Syskon 125:-/barn.
Barn mellan 3-15 år, är betalande.
Avgiften betalas i festlokalens
entree.
En öl eller ett glas vin, finns det
att få till självkostnadspris i baren.
Vissa aktiviteter för barnen kommer att ordnas.
Parkeringsplatser finns på gymnasiets p-plats framför Bogö.
Varje barn tar med sig en julklapp
till ett värde av minst 100:- som
ska vara lämplig till både pojke
och flicka
Anmäl dig till Nils på kansliet,
Bomgatan 7, tel 031-711 69 54
När du anmäler dig vill vi gärna ha:
Namn på familjen och namn
på alla barnen som ska vara
med +ålder.
Adress
Telefonnummer
Mejladress om det finns och
givetvis är det nödvändigt att
få veta om det finns någon
med avvikande kost som man
anmäler till Nils på kansliet.
MVH Someya Martinsson
Barn-och Ungdomsansvarig
i Göteborgs Diabetesförening

Maj 2013

Måndag – torsdag 8.30 – 16.00
Lunch 12.00 – 13.00
Fredag 8.30 – 12-00

Vi planerar att träffas för
Bågskytte och grillning någon
gång i maj 2013.
Kontakta kansliet om ni tycker
det verkar intressant.

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
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Världsdiabetesdagen
– Årets event
Över hela värden uppmärksammas Diabetes just detta datum och vi i Göteborg gör detsamma.
Vi kommer att finnas på
Nordstadstorget mellan klockan
12.00 och 15.00
Har kan man testa sitt blodsocker, tala med föreningsmedlemmar och träffa två författar-

innor som båda skrivit böcker
om diabetes. Bl.a. En bilderbok
för barn.
Kom och möt upp för att göra
dagen till något som syns. Att
upplysa allmänheten om Diabetes betyder mycket.
Vi kommer denna dag även att
flagga för uppföljningen den 17
november då vi inbjuder in till

ett seminarium i Folkets Hus. Se
vårt program på sidan 18.
Alla föreläsare har inte tilldelats tid och exakt ämne i skrivande stund, men det kommer
att bli en intressant dag med utställare, föreläsare och avslutas
med en paneldebatt där det är
fritt fram att ställa frågor. n
Monica

KultuR

Dags att boka biljetter till
höstens teaterföreställningar

Rut och Ragnar,
på fotot: Gerd Hegnell, Sven Wollter
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Vi har förbokat både till
lunchteater och till vanliga
kvällsföreställningar.
Men det är bråttom med beställningarna.
Ni som vill ha biljetter till höstens pjäser på Göteborgs Stadsteater måste beställa och betala
senast den 12 september! Ni som
vill ha lunchteaterbiljetter har
lite längre tid på er.
En del medlemmar är irriterade över att man bara har ett par
dagar på sig att boka biljetter från
det att tidningen Diabetesbladet
kommer ut. Orsaken till att det
är så ont om tid för bokningar
är följande: Den dag teaterbiljetterna släpps av teatern måste vi
som är teaterombud vara snabba
att kontakta teatern. Eftersom vi
vill erbjuda bra platser så bokar
vi direkt när biljetterna släpps.
Dock kan man inte boka biljetter till hela säsongen utan endast
för de närmaste månaderna. En

till två månader innan föreställningen måste vi meddela teatern
hur många av biljetterna vi förbokat som vi verkligen vill ha.
Ett sätt att få gott om tid att
fundera över om ni vill följa med
oss på teatern – och beställa - är
att gå in på vår hemsida. Där
hittar ni oftast de föreställningar
som vi sedan kommer att erbjuda
biljetter till i Diabetesbladet.
Hur som helst så kan ni vara
övertygade om att vi gör allt för
att ni ska få så många dagar som
möjligt på er att beställa.
En av höstens stora dragplåster
på Stadsteatern är ”Rut och Ragnar” av Kristina Lugn. Huvudrollerna spelas av folkkära Gerd
Hegnell och Sven Wollter.
Vi har även biljetter till ”Lika
för Lika” av William Shakespeare. Dramatenskådespelaren Örjan Ramberg har huvudrollen..
Lunchteaterbiljetterna brukar
gå åt snabbt. Vi har några biljet-

u

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
6

Diabetes Bladet Nr 3 2012

Fikaträffar

Är du intresserad av att testa, vara med och
påverka Dosemem och tycker om att träffa folk
över en fika? I september kör vi igång med fika/
test-träffar i Göteborg och
Falköping. I Göteborg träffas vi på Le Pain Français på
Engelbrektsgatan 32, vi pratar appar, doseringsstöd och
annat som har med diabetes
att göra. Träffarna ordnas av
Göteborgs och Falköpings
diabetesförening. Det krävs inget medlemskap
för att vara med. Håller i träffarna gör Agneta
Toresson, 42 år, som har utvecklat Dosemem
och haft diabetes sedan hon var fyra år och
Anna Larsson som använder Dosimen. Kontakta Agneta Toresson på 0702-441291 eller
Anna Larsson på 0708-579977 för mer information och anmälan. Se mer om tid och plats i
kalendariet. n

Lika för lika, på fotot: Örjan Ramberg,
Caroline Södeström, Jacob Ericksson
Foto: AORTA

ter (spridda platser) till ”Sonya”. På menyn: Viltgryta med rostade rotfrukter och gelé och ”Lucia med Balettakademien” På menyn: jultallrik.
Lunchföreställningarna varar mellan klockan
12.00 och 13.00. Var gärna där 11.30 så att du
hinner få din lunch innan föreställningen börjar.
Nils Burholm på Diabetesföreningens kansli
(telefon 031/711 69 54) tar emot era beställningar. Betalar gör ni till bankgironummer
5452-3873. Märk betalningen teater” och vilket
datum det gäller. Plus namn förstås. n
Christine Öberg

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l

Mendor Discreet
Glöm minilabbet!
Första verkliga all-in-one
blodsockermätare nu i Sverige

Utvecklad av diabetiker åt diabetiker
Mendor Discreet påminner inte om traditionella
blodsockermätare. Trots mätarens kompakta
storlek har vi lyckats bygga in både lansettmekanismen och teststickskassetten i mätaren
Skola, buss, nattklubb? Mendor Discreet har fått
smeknamnet blodsockermätarnas iPhone. Vi förstår varför. Allt du behöver heter Mendor Discreet
– och den kommer i snyggt hölje.
Snabbare. Från ficka till ficka på 20 sekunder.
Att mäta snabbt och osynligt har aldrig varit enklare. Mätarens moderna design gör mätningarna
- när som helst, var som helst - en glädje!
www.mendor.com/sv/

Riksstämman

18 – 20 maj 2012
Den 18 – 20 maj i år träffades
ombud från de lokalföreningar
som är medlemmar i Svenska
Diabetesförbundet på Riksstämman. Riksstämman, som
är förbundets högsta beslutande
organ, genomförs vart 3:e år. Sedan några år tillbaka i Sollentuna
utanför Stockholm. Förutom att
välja ny förbundsstyrelse diskuteras det och tas beslut om dels
förbundsstyrelsens förslag och
dels de motioner som kommit in
från lokalföreningarna.
Den nya förbundsstyrelsen består av:
• Fredrik Löndahl,
förbundsordförande
• Birgitta Kihlberg,
vice förbundsordförande
• Hannah Helgegren
• Sven Georén
• Bert Bohlin
• Cathrine Jonsson
• Roland Jonsson
• Thomas Löfvenius
• Kjell-Åke Nilsson
• Lars Persson
• Kristine Strömberg

Från vår lokalförening deltog
8 personer, föreningens tidigare
ordförande Britt-Inger Wentzel,
Kajsa Bode från valberedningen,
Caj Lundberg 2:e vice ordförande, Håkan Forsell 1:e vice
ordförande, Madelene Ebbesson
och Marianne Claesson från styrelsen, Vivianne Sundborg Kassör och så jag Monica Ullbrandt
nuvarande ordförande.
Vi fick tre intensiva dagar som
innefattad omorganisation i förbundet.
Och många motioner som efter
många inlägg för och emot fick
sina beslut fastställda till någras
glädje och till andras förtret. Det
är detta som kallas demokrati eller hur, majoritetsbeslut gäller.

~
Allvarliga representanter från Göteborgs
Diabetesförening. Från vänster Vivi-Anne,
Monica och Caj på Stockholmstäget.

~
Fredrik Löndahl informerar om förbundsstyrelsens förslag på förändringar av organisation och stadgar
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~
Madeleine och Håkan väntar
på maten
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Ung Diabetes presenterade
hösten begivenhet för att samla
in pengar till Diabetesforskningen. Idén är en minst 2½ km lång
promenad i höst där startavgiften
skall gå till forskningen.
Det bjöds på god mat, trevlig
underhållning och inte minst
mötet med personer från övriga
Sveriges Diabetesföreningar.
Mellan de tre åren då stämman
hålls är det ordförande konferenser varje år och det ser Monica
Ullbrandt fram emot. n
Gå gärna in på www.diabetes.se
och läs mer.

Text: Monica Ullbrandt,
Britt-Inger Wentzel
Foto: Madeleine Ebbesson

~
Längst till höger står nyvalda
ordförande i Svenska Diabetesförbudet Fredrik Löndahl

~
Ett glatt gäng runt fikabordet

NY

Animas Vibe
insulinpump
med CGM*
®

| U
nderhållning

TM

HE

Smart, avancerad och
ändå så enkel
– en ökad trygghet för dig
Animas® VibeTM har precis som vår Animas® 2020
en mängd smarta funktioner, modern färgdisplay
och utgör ett vattentätt system. Skillnaden är att
nu kan du följa din glukosnivå i pumpens display**.
Alla smarta funktioner är framtagna för att göra
din vardag enklare, färgen bestämmer du själv.

~
I konferenslokalen. På 1:a raden från vänster
Viviann, Caj och Monica som sitter jämte Rune
Eliasson, kassör i länsföreningen i Västra Götaland. Bakom har vi Håkan och Kajsa omgivna
av represebtanter från lokalföreningar i Västra
Götaland

~
Klara för hemresa efter en givande helg på

PSUPP

04433 02 2
0
DY

G

*CGM – kontinuerlig glukosmätning.
**Med Dexcom G4™-sensorn.
Rubin Medical AB • Krossverksgatan 5M
Box 300 44 • 200 61 LIMHAMN • Tel 040-15 54 80
Fax 040-15 58 25 • www.rubinmedical.se
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Riksstämma i Sollentuna. Från vänster ViviAnne Sundborg, Kajsa Bode, Håkan Forsell,
Marianne Claesson, Monica Ullbrandt, Caj
Lundberg, Britt-Inger Wentzel och Madeleine
Ebbesson
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Natur

Rapport från en utflykt med naturgruppen
Den 21 maj träffades vi nio personer ute på Hönö för
att ”vraka” som man gjorde förr i tiden. Skillnaden var
att vi skulle ha våra fynd för att tillverka vrakvedskonst
medan man förr i världen var i behov av vad man fann
på stranden.
Vi startade hemma hos Birgitta och Taylor, där fick
vi en god soppa med tillbehör och avslutade med en
kopp kaffe.
Så satte vi oss i bilarna och körde i karavan ner mot
stranden. Det var en helt underbar dag, solen lyste från
en blå himmel och sjöfåglarna informerade högljutt
om var vi befann oss, i yttersta havsbandet. Till och
med två gökar flög hoande förbi troligen med sikte på
Ersdalen, Hönö Röds lilla skogsglänta.
Vi fann det vi sökte och när kassarna var fyllda så
att var och en var nöjd satte vi oss i solen och tog fram
medhavd fika. Det smakade gott att där ute på klipporna få sitta och bara njuta av både föda och omgivande natur och av varandra. Småpratet som hör till
förgyller alltid utflykterna. Så till sist var vår dag ute på
ön till ända och vi vände hemåt men innan vi skildes
åt så lovade vi varandra att ses i höst för att förfärdiga
var sitt konstverk med minnen från havet. Så den17
september i föreningslokalen kommer kreativiteten att
frodas och i nästa tidning hoppas jag att vi kan visa
upp resultaten.
Se till att även du deltar i våra sammankomster, du är
välkommen du också. n

Kan vi hitta något här?

Titta vad jag har hittat!

Bild och text: Monica Ullbrandt,
Madeleine Ebbesson

Dags för paus

Högst
10 upp på toppen står Caj.

Diabetes Bladet Nr 3 2012

Styrelsens
planeringsdag
Styrelsen höstplaneringsdag genomfördes den
2 juni hos Monica i Västerlanda.
Vi tillämpade ett nytt förfaringssätt att lägga upp
planeringsdagen på. Resultatet blev att alla som var
med hade åsikter om hur resten av året ska se ut.
Var och en fick tala om vad man var duktig på. Alla
blev delaktiga och vi hade riktigt roligt vissa stunder.
Monica bjöd på soppa som var mycket god.
Den friska luften på landet gjorde oss både hungriga
och trötta efter flera timmar med planeringen. n
Bild och text: Someya Martinsson

Vanja Nilsson

Håkan Forsell

Madeleine Ebbesson, Caj Lundberg

Vivianne Sundborg

Lars-Göran Jurin, Monica Ullbrandt
Den som tagit fotona var inte med på något foto Someya Martinsson
Diabetes Bladet Nr 3 2012
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BUs SIDaN
Familjedag i
Hällingsjö

Vi hade en familjedag hemma hos familjen
Tina och Tobias Eklund i Hällingsjö den
1/7-12. Familjerna Lovisa Eriksson, Josef
Martinsson och Sammie Alvegren kom på
eftermiddagen.
Barnen hade möjlighet att åka fyrhjuling,
rida på hästarna, spela jätteplockepinn och
skjuta med luftgevär. Där fanns även kaniner
att kela med. Vädret var omväxlande med
både moln, sol och regn. Papporna grillade
och Tina gjorde i ordning en rabarberpaj efter
några timmar när alla började bli hungriga. Vi
var för många för att kunna sitta tillsammans
och äta så barnen satt tillsammans inomhus
och åt, föräldrarna var på altanen. Tina och
Tobias tyckte att vi kunde göra detta till en
tradition varje år. Just att vara några familjer
som träffas och umgås blev riktigt positivt.
Josef som inte tyckte att det var en god ide
att åka dit, berättade för Tina när hon körde
oss till bussen på eftermiddagen, att han hade
minsann haft roligt ändå och det var ju ett
gott betyg.
Text och bild: Someya Martinsson
Barn- och ungdomsansvarig
i Göteborgs Diabetesförening
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Typ 1 - diabetes
Håkan fortsätter här sin berättelse om 50 år med
diabetes. Nu har han kommit till slutet på 60-talet och
tiden på gymnasiet.

Från tonår
till vuxen
Hösten 1968 var ett år med
mycket politik. Val och ett av
socialdemokraternas bästa val.
Håkan pluggar bra (kände inte
mina nya klasskamrater än).
Fick äta i köket på Kjellbergska
Gymnasiet. Slapp alla frågor
men fick återigen förklara min
avvikelse till Det normala.
Hände inte mycket med min
hälsa. Inte ens engångssprutor
hade börjat användas. Nu började intresset av annat än idrott
infinna sig. Man ville inte tala
om sin sockersjuka. Det vann
inga extra poäng någonstans.
Andra gymnasieåret kom vi
2:a i Sverige på 4x100 m löpning i Malmö. Fick chansen att
träffa Ricky Bruch och Christer Garpenborg (samma ålder).
Fick vara med på träningar med
Mikael Fredriksson och Anders
Fager på lördagar (för er som
minns). Min vinterträningskompis var bl.a. Karin WallgrenLundgren, Tränade bl.a. med
vår nuvarande sammankallande
i Diabetesföreningens valberedning, Kajsa Bode, som gick på
samma grundskola och hade
fått diabetes, Hon åt också i köket på Kjellbergska.
Året 1970 bröt jag benet på en
hockeyträning. Nu blev det lite
svårare med insulinet då min
rörlighet förändrades radikalt.
14

Åkte taxi till och från skola då
min förening Demonerna hade
tecknat en bra försäkring. Började ta körkort som togs i april
1971. Alla möjliga undersökningar för en som hade diabetes. N tror jag att de som i vuxen
ålder får diabetes aldrig uppger
detta till myndigheterna. Har
tänkt klart på detta och är glad

”

Vi håller
fortfarande
ihop efter
42 år

”

att jag därför varje år numera
gör bl.a. ögonbottenfotografering.
Nu hade jag träffat min nuvarande fru Reneé och det tog
tid innan jag berättade om min
diabetes.
Vi håller fortfarande ihop efter 42 år.
I juni 1971 tog vi ”studentexamen” utan mössor och corteger.
Diabetes Bladet Nr 3 2012

Det var nästa ute vid denna tid
då studenten egentligen hade
avskaffats.
Hade kämpat med naturvetenskapen och läste även in
Ekonomiskt gymnasium.
Nu skulle alla göra ”lumpen”.
Diabetesungdomar
behövde
bara sända in läkarintyg för att
få en frisedel. Skönt tänkte jag
men saknar kanske den gemenskap som skapades i Lumpen.
Diabetesbehandlingen bestod
av mina 5 minuters besök hos
läkaren var 6:e månad. Allt såg
bra ut sa man???
70-talet var Volvo anställning
och slutligen 1974 i branschen
internationella transporter som
sjö, flyg och bil. Vilket nu kallas
logistik.
Benbrottet innebar att friidrottskarriären var över. Det
var ishockey, handboll och fotboll som gällde. Fotboll var kul
men inte bra.
Tror att min träning under
de första 15 åren sedan mitt insjuknande har gjort att jag som
diabetiker har mått bra och inga
större komplikationer har inträffat.
Kanske gjorde träningen att
det tidiga dåliga insulinet användes bättre i kroppen?
Text: Håkan Forsell

Accu-Chek Aviva Nano
Liten och smidig
®

• Stor och lätthanterlig testremsa
• Ingen kodning - mätaren aktiveras
endast en gång med ett aktiveringschip1
• Upplyst display
• Praktiskt taget smärtfri blodprovstagare
med integrerad lansettrumma
- 6 lansetter i varje trumma

Kontrollera att Accu-Chek Aviva Nano finns tillgänglig i ditt landsting.
Kontakta din sköterska eller Accu-Chek Kundsupport:
Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

Aktiveringschipet är tillgängligt på marknaden
från och med januari 2012
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7 av 10 i världen väljer Paradigm insulinpump från Medtronic

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

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

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

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

MiniMed Paradigm® Veo™ System
Lev mer, oroa dig mindre

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

UC201202759SV

www.medtronic-diabetes.se

Diabetes Typ 1

och övervikt/fetma
Gun Forsander, sektorsöverläkare, Drottning Silvias Barn- och
ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Diabetes innebär en obalans
i förhållandet mellan kroppens
tillgång och efterfrågan på insulin. Vid Typ 1 är det i grunden
en minskad och så småningom
helt upphävd produktion som
ger sjukdomen. Yttre faktorer,
ex virus, ger en skada på betacellerna i bukspottkörteln och hos
en genom arvet känslig individ
startar ett autoimmunt svar som
leder till att betacellerna förstörs.
Insulinbehandling är då det enda
alternativet för överlevnad och
återställande av en normal ämnesomsättning på cellnivå.
Vid Typ 2 har kroppen ett
behov av insulin som överstiger
dess förmåga att öka produktionen, oftast för att kompensera
för övervikt/fetma och/eller alltför låg grad av fysisk aktivitet.
Under den första tiden efter insjuknandet har därför en person
med Typ 2 diabetes insulinnivåer
i blodet som är betydligt högre
än det normala. Så småningom
sjunker kroppens förmåga att
kompensera för det ökade behov som stor fettmassa och stillasittande liv ger upphov till. En
tilltagande insulinbrist gör att
även personer med Typ 2 diabetes efter ett antal år behöver få
insulin tillfört via spruta eller
penna. Som första steg är livsstilsförändring nödvändig, ofta
parallellt med medicin som ökar
kroppens förmåga att tillgodogöra sig det egna insulinet.
Ett särskilt behandlingsproblem uppstår när en person med
Typ 1 diabetes är överviktig/fet
och har låg fysisk aktivitetsgrad.

Då uppstår en Typ 2-liknande
situation med ett behov av alltmer ökade insulindoser för att
kompensera för okänsligheten
för det injicerade insulinet som
blir följden av detta livsmönster.
Under tonåren får alla, även friska, en minskad insulinkänslighet. Detta beror framför allt på
de höga nivåer tillväxthormon i
blodet som är en förutsättning
för kraftig pubertetstillväxt.
Tillväxthormon är ett av de fyra
motregulatoriska hormon som
normalt hjälper oss att höja blodsockernivån genom att hämta
lagrat socker från levern vid lågt
blodsocker, stress etc. En fysiologiskt högre halt av detta hormon under pubertetstillväxten i
kombination med låg fysisk aktivitet och/eller övervikt/fetma är
en svårbehandlad situation som
ofta leder till försämrat, stigande
HbA1c. Fysisk aktivitet är därför en av hörnpelarna för lyckad
behandling, såväl vid Typ 1 som
Typ 2 diabetes.
I den nationella BDD-studien
(= Bättre Diabetes Diagnos) som
startade i Sverige maj 2005 har vi
mätt diabetesspecifika antikroppar och undersökt arvet för diabetes på alla barn och ungdomar
som fått diabetes. Vi har kunnat
påvisa att barn med övervikt/fetma löper större risk att utveckla
Typ 1 diabetes trots ett arv som
tidigare ansetts skyddande, dvs
gett låg risk för diabetes hos normalviktiga barn. Med andra ord
tycks övervikt bidra till diabetesrisken också för Typ 1, inte bara
Typ 2. Detta var särskilt uttalat
Diabetes Bladet Nr 3 2012

i åldersgruppen 5-9 år (Int J of
Obesity 2012 May; 36(5):71824).
Överviktiga flickor med Typ
1 diabetes har hög risk för menstruationsrubbningar och ökad
behåring som uttryck för insulinresistens och ökad produktion
av manligt könshormon (Europ
J of Endocrinol, 2012 Feb; 166
(2): 307-16).
Kostvanor har ett betydande
inflytande på blodsockerkontroll och riskfaktorer för hjärtkärlskador. Högt intag av mättat
fett är associerat till sämre blodsockerkontroll (Pediatr Diabetes
2012 Mar; 13(2):137-46). Frekvensen övervikt/fetma, bukfetma, höga blodfetter och förhöjt
blodtryck blir allt vanligare hos
ungdomar med Typ 1 diabetes.
Det är en stor utmaning att ändra denna utveckling med tanke
på risken för framtida hjärt-kärl
skador (Pediatr Endocrinol Diabetes Metabol 2010; 16(2): 8388). n
Sammanfattningsvis är de klassiska livsstilsråden bra matvanor
och hög fysisk aktivitetsgrad giltiga, både för att i viss mån förebygga och framför allt behandla
såväl Typ 1 som Typ 2 diabetes.
Enligt gällande riktlinjer är rekommendationen att barn och
ungdomar bör vara fysiskt aktiva
minst 60 minuter/dag. Motsvarande råd för vuxna är minst 30
minuter/dag för att minska komplikationsrisk och öka insulinkänsligheten.
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Uppföljning av
Världsdiabetesdagen
Välkommen till seminarium och debatt om Diabetesvård typ1, typ2 och Lada
med
deltagare såsom Doc Stig Attvall, Barnläkare Gun Forsander, ordförande i hälsooch
sjukvårdsnämnden Jan-Åke Simonsson, läkemedelsindustrins företrädare med
flera.
Datum: 17 November 2012
Plats:
Tid:

Folkets Hus Sal Brännö Järntorget Göteborg
12:00 - 17:00

Deltagandet är avgiftsfritt. Diabetesföreningen bjuder på fika.
Förhandsanmälan krävs, max 100 platser finns, först till kvarn gäller!
Diabetesföreningen Västra Götaland i samarbete med ABF
och anslutna läkemedelsföretag inom LIF västra regionen
samt politiker deltar under dagen.

World
Diabetes Day 14
November

Göteborgs
Diabetesförening

Diabetesföreningen
Västra Götaland

Anmälan görs till Göteborgs Diabetesförenings kansli per post, e-post eller telefon enl. nedan

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
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Du vet väl att du kan söka medel från våra
fonder eller ge pengar till fonderna.
Hör av dig till Nils på kansliet så får du veta hur

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
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Rune - hedersmedlem

Vi fick ett brev från Rune Johansson. Han skrev om
sitt liv med diabetes. Det var ett mycket trevligt brev
som vi inte ville undanhålla våra tidningsläsare.
Rune är 91 år och föreningens hedersmedlem och vi
kände att vi ville höra honom berätta om sitt aktiva liv
så vi, Håkan Forsell och Britt-Inger Wentzel, åkte ut
till hans sommarstuga i Torslanda. Det var en av sommarens soliga, sköna dagar. Sådana sommardagar man
bara kan se här på västkusten. Vi satte oss i stugan med
utsikt över havet och på gräsmattan nedanför fönstret
stod ett fint fågelbord som ständigt hade besök av talgoxar, gråsparvar och andra småfåglar.
Rune fick diabetes 1938 innan han fyllde 18 år. 1945
gick han med i föreningen som då hade funnits i drygt
ett år. De sockersjukas förening startade vid årsskiftet
1943 – 44. Redan tidigt ansåg föreningen att arbetet med barn med diabetes var viktigt. 1947 byggdes
Hällungens Sommarhem i Ucklum på en tomt som
en av föreningens första medlemmar, Giovanni Galligani, hade köpt och sedan skänkte till föreningen.
Under många är kunde barn från Göteborg och senare även från resten av Sverige tillbringa några sköna
veckor där. Det var svårt för barn med diabetes då at
komma på andra sommarkolonier men här kunde de
slappna av och vara tillsammans med andra barn som
visste var sockersjuka var och sköterskor som hjälpte
och undervisade. 1963 var den sista sommaren som
hemmet var öppet för barn med diabetes och de såldes
senare till Länken.
Håkan tillbringade några somrar på Hällungens
sommarhem och berättade om hur viktigt det var att
kunna vara som andra barn med lek och bus utan att
vara ”annorlunda”.
Rune är an strålande människa. Han har en grund i
föreningsverksamhet och har genom åren varit aktiv i
olika typer av föreningen. Han är en person med stort
samhällsengagemang vilket hans gedigna klippärm
vittnade om. Han skriver både insändare och skickar
in historier till alla typer av tidskrifter. Ser ni en insändare som är undertecknad av en Rune Johansson så är
det stor chans att Rune har varit framme.
Rune var Håkans kontakt när hans föräldrar 1961
skrev in honom i Diabetesföreningen. De bodde på
samma gatan i Biskopsgården och Håkan och Runes
son Keith var skolkamrater och de åt diabetesmat tillsammans på skolan. Keith gick tyvärr bort alldeles för
tidigt på grund av en njurskada som orsakades av sitt
måleriarbete.
Rune är fortfarande en aktiv föreningsmänniska
och var med på Diabetesföreningen årsmöte i år. Han
mår bra men har fått lite problem med ett sår på foten
i sommar.n
Nu låter vi Rune själv berätta om sig och sitt liv.
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Jag blev
mer än
20 år

Året var 1938. Är född och uppvuxen i det gamla Högsbotorp, som byggdes runt 1917 och bestod
av fristående träbyggnader och uppdelade i två
områden. Övre och nedre. Övre där nu Pennygången och Växelmyntsgatan ligger och nedre där
bl.a. Högsbo sjukhus nu ligger. Jag var trött och
drack mycket vatten.
Efter läkarbesök där det togs ett urinprov i ett
glasrör som värmdes och som genast färgades
nästa svart, konstaterades att jag var sockersjuk,
som det hette på den tiden.
Jag var då 17 år och tänkte att jag blir aldrig 20 år.
Efter några veckor på sjukhuset kom jag hem
med en dietlista som var sträng. Potatis 200 gram,
bröd 150 gram, kött 100 gram per dag. Allt som
innehöll kolhydrater skulle vägas.
Min far som då var änkeman köpte en brevvård
och på den vägdes maten som jag fick äta. Däremot var grönsakerna som växte ovan jord som all
kål, spenat gurka m.m. tillåtet. Däremot sparsamt
med morötter, rödbetor. En lunch på sjukhuset
kunde bestå av en bit vitkål kokt i saltvatten och
en bit fett späck. Istället för mjölk fick jag grädde
till en ynka liten klick havregrynsgröt som ser-
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|  
Diabetesförbundets Riksstämma i Örebro på 1960-talet?
Längst upp till höger står jag.

Hällungens Sommarhem,
Ucklum }

Diabetesföreningens möte,
  
Majnabbe Terminalen
1950-talet.

verades en gång i veckan. Under
andra världskriget 1939 – 1945
fick jag extra tilldelning av matfett då det mesta av livsmedel var
ransonerade.
Insulin två gånger om dagen
med nålar som var både långa
och grova. Sprutorna fick kokas
i vatten för att steriliseras och
nålarna lämnas in till Blumes
sjukvårdsaffär på Vasagatan för
slipning. Ibland kom tankarna,
skulle jag någonsin träffa någon
flicka som ville ha mig som hade
sockersjuka.
Jo då, jag blev både gift och vi
fick två fina pojkar.
Jag arbetade som målare vilket säkert har varit bra då det är
en rörligt arbete. Mitt liv blev
inte något annorlunda för att jag
hade diabetes som det sedermera
kallades.

Ett hårt slag var det däremot
då äldste sonen fick diabetes, 4 år
gammal. En tröst var att i samma
veva uppfanns den automatiska
insulinsprutan Helinos Sprutan
av ett team ledda av en tandläkare Linder i Skärhamn.
Jag var då ordförande i De
Sockersjukas Förening i Göteborg med omnejd sedermera
Diabetesföreningen i Göteborg
och stod en hel dag på en medicinmässa på Svenska Mässan och
demonstrerade Helinos Sprutan.
Hur många gånger jag stack mig
i armen den dagen vet jag inte
men den var många och helt utan
att det kändes och många besökare var imponerade.
Det var något stort och välkommet och underlättade mycket för alla diabetiker, speciellt för
barnen, att ta sitt insulin.
Jag ansåg att det var den största
framgången för diabetessjuka sedan insulinet uppfanns 1921.
När min son började skolan
uppstod ett nytt problem nämligen skolmaten. Den passade
inte för barn med diabetes men
som ordförande i föreningen tog
jag kontakt med skolbarnsbespisningen och fick igenom att
särskild mat serverades till barn
med diabetes i skolan. Men idag
äter barn med diabetes samma
mat som de övriga barnen i skolan men har möjlighet att få extra
mellanmål.
Forskning och teknik då det
Diabetes Bladet Nr 3 2012

gäller diabetes har gått fram väldigt mycket. Sprutorna är mindre och nålarna är små och fina
som är lätta att ta. Insulin som
verkar annorlunda , insulinpumpar och mycket annat som gör att
en diabetiker idag kan leva ett
helt vanligt liv. En viss ordning
på mathållning och tider är dock
en fördel då slarv med måltider
kan skapa problem.
Att undvika vanligt socker är
idag inget problem med den uppsjö av sockerfria varor som finns i
butikerna.
Tack vara alla förbättringar
och framsteg kan idag en med
diabetes få arbete i både statliga
och kommunala verk, vilket inte
var självklart på den tiden, liksom att få körkort för bil. Att ha
en viss extra kontroll av körkortsinnehavare med diabetes är helt
naturligt.
Jag som vid 17 års ålder inte
trodde att jag skulle bli 20 år
är idag 91 år och har upplevt så
mycket i mitt liv att det är svårt
att förstå. Vi har rest mycket och
sett mycket av den stora världen.
Resor till det stora landet i väster, resor till Afrika ja till många
platser både i Sverige och utomlands har vi gjort och diabetes
har inte varit till något hinder.
Därför vill jag till alla barn
säga att livet med diabetes inte
är så svårt som man tror, det är
oftast bättre. n

Rune Johansson
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Kontroll av fötter i
Västra Götaland
Antalet amputationer som görs på personer med diabetes kan minska med 70 % om
rekommendationerna från regionala diabetesrådet (RDR) följs Amputationer av fötter
orsakar förluster och personligt lidande.

Det har de senaste 10 åren genomförts flera undersökningar
och inventeringar av fotvården,
både i Västra Götaland och i
övriga regioner i Sverige. Nationellt /(NDR) och Regionalt
(RDR) har det getts ut rekommendationer med inriktning att
minska svåra komplikationer på
diabetesfoten men det har trots
detta inte skett någon större
minskning av antalet amputationer på personer med diabetes.
Öppna jämförelser anger tre
faktorer som ökar risken för amputationer: hög ålder, rökning
och diabetes. Att minska rökningen hos diabetespatienter är
en viktig del i fotbehandlingen.
Enligt NDR drabbar 50 till 70
% av alla amputationer, förutom
skador och tumörer, personer
med diabetes. 75 % av dem
föregås av ett sår på foten. Att
sår på en diabetesfot leder till en
fotamputation kan anses som en
miss från vårdens sida
Genom att göra regelbundna,
grundliga fotkontroller, ge
förebyggande information och
utbildning kan amputationerna
minskas med 70 %.
I Rapport ”Inventering av
vården av diabetesrelaterade
fotproblem i Västra Götaland
2004” beräknades kostnader för
en amputation och kringkostna-

derna såsom bostadsanpassning
beräknas kosta 1 miljon kronor
per patient. Enligt rapporten
kan man med en minskning av
50 % av amputationerna göra
en ekonomisk besparing på 90
miljoner kronor per år. Förutom detta kan man minska
det enorma personliga psykiska
och fysiska lidandet som en
amputation orsakar. Det ger en
högre sjuklighet och dödlighet
bland befolkningen.

Vårdens del i fotvården
Alla personer med diabetes
skall ha en årlig och grundlig
undersökning av fötterna. Hur
många läkare är det som ”glömmer” fötterna Det räcker inte
med att läkaren ställer frågan
” Hur är det med dina fötter?”
Läkaren skall be att patienten
tar av strumpor och skor ner
på golvet och se patientens fot
både stående och sittande. En
undersökning kan innehålla
bl.a. tryckmätning, kontroll
av känsel, kontroll av skor och
stumpor.
Rekommendationer från bl.a.
RDR är att det skall finnas
tillgång till multidisciplinära
diabetesteam för behandling av
fotsår tillsammans med primärsjukvård eller hemsjukvård.

Specialiteterna i multidisciplinära diabetesvårdteam varierar lite mellan vårdenheterna
men det bör finnas tillgång till
diabetolog, diabetessköterska,
ortoped, kärlkirurg, infektionsläkare, fotterapeut och ortopedtekniker enligt ett utdrag ur ett
möte med hälso- och sjukvårdsutskottet 2010.

Vad kan jag som
patient göra?
Kontroll: Neuropati eller
känselbortfall kan göra att man
inte känner om man får ett litet
sår eller skav på foten. Ett litet
sandkorn eller en strumpa som
ligger fel kan göra att det bli
ett litet sår på eller under foten.
Viktigt med daglig vård.

Egenvård
• Kontrollera fötterna
varje dag
• Smörj in fötterna men
inte mellan tårna
• Använd stabila skor

Göteborgs Diabetesförening l Bomgatan 7, 412 64 Göteborg l 711 69 54 l diabetes.gbg@comhem.se l www.diabetesgbg.se
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Om man inte kan se under foten
så använd spegel eller be någon
annan titta på fötterna
Skor: Använd skor med tillräcklig längd och bredd och
kraftiga sulor. Gärna av typ
walkingskor.
Daglig vård: Smörj in fötterna
regelbundet. Observera: Inte
mellan tårna.
Årlig kontroll: Be om en årlig
kontroll på din diabetesmottagning. Fråga om det finns undersökningsformlär för läkarna och
sköterskorna på din mottagning.

Hur ser det ut nu?
Socialstyrelsen gjorde en jämförelse och utvärdering av den
svenska diabetesvården. ”Diabetesvård. Rekommendationer,
bedömningar och sammanfattningar. Nationell utvärdering
2011. Där visar statistiken att i
Västra Götaland amputerades
327 per 100 000 personer med

diabetes under åren 2007 –
2010. Det ger oss en placering
som fyra från botten. Antalet
för Riket i stort låg på 272 och
i topp ligger Sörmland och
Dalarna på 195 resp. 196 amputationer per 100 000 personer
med diabetes. Vad gör de som
inte vi gör?
Amputationsantalet har inte
märkbart minskat sedan 2004
trots all statistik, alla rekommendationer och utredningar
som gjort.
Görs det idag uppföljningar av
diabetesfoten? Driver Hälsooch sjukvårdsutskottet frågan?
Hur upplever du som patient
att vården av fötter fungerar?
Vilka är dina erfarenheter av
kontroller och uppföljning av
fotvården? Hör gärna av dig till
föreningens kansli. n

Rekommendationer
• Årlig grundlig
fotkontroll
• Utbildning och
information
• Fotvård om du har
känselnedsättning,
nedsatt cirkulation
eller någon
fotdeformitet, t.ex.
hammartår eller har
eller har haft sår
(riskgrupp 2-4)
• Tillgång till skoråd
och inlägg från
Ortopedteknik
(riskgrupp 2-4)

Britt-Inger Wentzel

Fråga din diabetessköterska
efter vår nya färgglada mätare

som mäter både blodsocker och ketoner!

Insulinbrist och ketoner i blodet kan ge ett
akut tillstånd av ketonförgiftning för en
diabetiker typ 1. Att mäta både blodsocker
och ketoner ger en extra trygghet för dig.
GlucoMen LX Plus finns i åtta olika färgglada
skal, som gör den väldigt personlig.

di
Upphandla
land!
Västra Göta

Vill du prova GlucoMen LX PLUS blodsocker- och ketonmätningssystem? Fråga din diabetessköterska, eller ring
040-32 12 70, eller maila info@menarinidiagnostics.se

Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41, hus D SE-214 32 Malmö.
Tel 040–32 12 70 Fax 040–32 12 71

www.menarinidiagnostics.se
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Funktionella
kontaktlinser
övervakar
blodsockret
utan nålar
Diabetes kan vara en förödande sjukdom. Om man inte
hitta balansen mellan mat och
insulin kan det få långsiktiga
effekter.
Idag sticker sig personer som
har typ 1-diabetes i fingrarna
flera gånger per dag för att mäta
glukosnivån i blodet vilket är
avgörande för att minska den
påverkan som diabetes har på
hälsan.
Tom Cruise’s futuristiska
kontaktlinser i den nya Mission
Impossible filmen kanske inte är
så långt borta som du tror.
Forskare från University of
Washington och Microsoft Research arbetar tillsammans för
att utveckla en icke-inträngande,
teknisk lösning för att förbättra
både hälsa och den allmänna
livskvaliteten för personer med
diabetes: en kontaktlins som
övervakar blodsockernivåerna .
Denna innovativa lösning är en
ny trend i teknik. Kontaktlinsen
skulle ersätta de blodprover och
ge feedback i realtid om förändringar i glukos- och insulinnivåer till bäraren, så att användaren
kan reagera snabbt, till exempel
genom att öka insulindos eller
äta en bit godis för att höja deras
blod blodsockernivå
Babak Parviz, forskare vid
UW och Desney Tan, forskare
vid Microsoft Research, utveck24

lar denna ”funktionella lins”
som skall kunna bäras dagligen,
precis som vanliga kontaktlinser. Men som tillägg till, eller i
stället för, att korrigera synen,
skulle linsen övervaka bärarens
glukosnivå genom tårarna.
”... Denna kontaktlins, kan i
princip kan ge oss information

”

Tom Cruise’s
futuristiska
kontaktlinser i
den nya Mission
Impossible filmen
kanske inte är så
långt borta som
du tror.

”

om vad som händer inne i kroppen utan att gå in i kroppen eller
ta ett blodprov.” Säger Babak
Parviz, forskare, University of
Washington
”Vad som är inuti blod kan till
en viss del visas på ytan av ögat,”
Parviz förklarar. ”Det är en
återspegling av kroppens kemi
direkt på ytan av ögat. Om du
har en kontaktlins som kan testa
ytan, analysera den, och kanske
skicka ut information via radio,
Diabetes Bladet Nr 3 2012

kan denna kontaktlins i princip,
kan ge oss information om vad
som händer inne i kroppen utan
att gå in i kroppen eller samla
ett blodprov. ”
Utveckling av funktionell lins
Parviz labb har byggt olika
typer av kontaktlinser med små
radioapparater och antenner inbyggda, vilket gör att det går att
skicka och ta emot information
via radiosignaler. Teamet har
också kunnat placera en glukossensor på kontaktlinsen och visa
att den kan detektera glukos på
nivåer som finns i tårfilmen.
Målet är att dra dessa element
tillsammans för att utveckla
en kontaktlins som konstant
övervakar blodsockernivån och
registrerar information som kan
nås av patientens läkare.
Linsen är resultatet av ett
stort samarbete med många
discipliner. ”Det finns en hel del
människor som arbetar med att
bygga dessa kontaktlinser,” säger
Parviz. ”Vi har ett antal elektriska ingenjörer som bygger små
enheter, designar och bygger
sensorer och radioapparater eller
gränssnittkretsar. Vi arbetar med
materialvetenskapsmän som funderar på frågor som är relaterade
till kontaktlinsmaterialet. Vi
arbetar också med ögonläkare

”Omedelbar feedback för
bäraren
Desney Tan, en senior forskare
vid Microsoft Research
Arbete på den funktionella
objektet har inspirerat Tan att
drömma längre än bara för til�lämpningar inom vårdsektorn.
”Projektet ger oss möjlighet att
komma förbi några av hindren
för fantasin”, sade han. ”Det ger
oss möjlighet att föreställa sig
en värld där den virtuella och
den verkliga verkligen smälter
samman, utan de tekniska hinder som finns i vägen. Tänk dig
att kunna lagra digitala bilder i
den verkliga världen smidigt vid
varje given tidpunkt. Det är en
ganska fantastiskt uppsättning
funktioner vi kan ge till användaren
Teamet ser framför sig ett
sätt att automatiskt visa viktig
information - inklusive onormala glukosvärden eller insulinvarningar - såsom linsbäraren
ser det. Det kan varna bäraren
när deras blodsockervärden
anger att de skulle sluta äta eller
påminna dem när det är dags
att äta ett mellanmål. Denna
återkoppling i realtid skulle ge
användaren möjlighet att reagera snabbt, innan deras hälsa
eller säkerhet äventyras. Grafiken skulle vara vilande resten av
tiden..
”Den funktionella kontaktlinsen ger oss möjligheten att ha
skärmar som vi inte behöver dra
ut och titta på och som kräver
att vi tar vår uppmärksamhet
bort från den verkliga världen,”
noterar Tan. ”De är inte socialt
lika påträngande som att bära
glasögon. n
Källa: http://asweetlife.org

LCHF kan ge
hjärtsjukdom och stroke
En ny svensk-amerikansk studie visar att LCHF-kost ökar risk för
hjärtsjukdom och stroke. Studien är en av de största vetenskapliga undersökningarna hittills om de långsiktiga effekterna av lågkolhydratdiet.
– Den som vill gå ner i vikt bör inte okritiskt kasta sig över modedieter
som Atkins och LCHF och stirra sig blind på kortsiktiga viktresultat. Man måste också tänka på de långsiktiga hälsoeffekterna, säger
Hans-Olov Adami, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska institutet till Dagens Nyheter.
Han har tillsammans med sina kolleger undersökt matvanor och livsstil hos nästan 44 000 svenska kvinnor åren 1991–92, det vill säga
några år innan lågkolhydratdieterna blev populära i Sverige. Forskarna
har intresserat sig för hur mycket kolhydrater och protein kvinnorna
åt. Vid en uppföljning femton år senare hade 1 270 fall av hjärtsjukdom och stroke inträffat bland kvinnorna. Studien visar att kvinnornas risk att insjukna i hjärtsjukdom och stroke ökade i takt med att de
höll nere på kolhydrater och åt mer protein. Det ledde till 4–5 fler fall
av hjärtsjukdom och stroke bland 10 000 kvinnor och år. En förklaring till att kvinnorna fick hjärt-kärlsjukdomar kan enligt forskarna
vara att de åt mycket proteiner från kött i stället för från växtriket, då
rött kött kan öka risken för både stroke och cancer.
Den aktuella studien publicerades den 27 juni i medicintidskriften
British Medical Journal. n
Författare; Stina Nordqvist
Källa: Dagens Nyheter

Mendor Discreet blodglukosmätaren
nu tillgänglig även i Sverige
Västra Götaland har som första län i Sverige valt in Mendor Discreet kasettmätaren i sin upphandling. Mätaren, som är utvecklad i
Finland, har teststickskassetten och lansettmekanismen integrerade i
mätaren och är därför speciellt lämplig för Diabetiker som mäter flera
gånger dagligen.
Idén till Mendor Discreet -konceptet kom ursprungligen från en av
företagets grundare som själv har typ 1 diabetes. Vid utvecklandet
startade man från ett rent bord och ville ta i beaktande typiska situationer som en diabetiker står framför när mätningen skall utföras.
Resultatet av utvecklingsarbetet är Mendor Discreet –mätaren, som
redan belönas med flera internationella teknologipriser, tros ge väsentliga fördelar för Diabetiker och i sista hand bättre skötselresultat. n
Diabetes Bladet Nr 3 2012
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PRESMEDDELANDE

för att se så att dessa enheter är
säkra och medicinskt relevanta.

RECEPT

Receptet ger 8 kakor

Gundas grova kakor
Jag fick detta recept 20 juni 1975.
Detta är ett mycket gott bröd som
håller sig länge.

Ingredienser
1/2 l mjölk
1/2 l vatten (mjölken och vattnet
värms fingervarmt)
100 gr. jäst
1 dl sirap
1 tsk salt
2 dl rapsolja
12 hg rågsikt
Värm mjölken och vattnet fingervarmt.
Blanda i sirap, salt och oljan och sedan
jästen. Låt allt lösa sig i vätskan. Häll i
mjölet, spara lite till utbakningen.
Låt degen jäsa i bunken. Forma degen
till 8 kakor och låt dem jäsa på plåten.
Grädda i 225 grader i 15 minuter
Madeleine Ebbesson

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 som målvärde ha ett HbA1c under 52 mmol/mol, men målet bör
utformas utifrån en individuell bedömning. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig. Lär dig mer om diabetes och
insulinbehandling, eller anteckna dig för vårt e-nyhetsbrev om diabetes på www.insulin.se
sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se.
För frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com
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Har du diabetes?
Vet du vad du har
för målvärde?

trädgård

Äntligen VÅR och SOMMAR!
Våren har varit lång och sval i stundom kall
men nu är vi framme vid sköna maj och det ger
oss hopp om sommaren. Naturen vaknar dag
för dag ännu står lökväxterna i blom och vitsipporna blommar troget. Jag har fyllt på
ny jord i rabatterna så växterna får lite ny
energi. Nu i maj månad har vi på Hönö
fullt med gullvivor och även backsippan finns här. Slånbärsbuskarna står
som vita skyar och häggen blommar,
syrenerna är på väg så skomakaren
får kort semester i år också. Eiderhonan (ådan) har fått sina ägg kläckta
små pigga dunbollar som är samlade i
klunga nära ådan för att skydda sig för
att bli tagna av truten (fiskmås). Vi fick
en försmak av sommaren en dryg vecka
i mitten på maj som planade ut till lite
svalare väder men vi får inte tappa hoppet,
den kommer igen. Nu är det full aktivitet
i rabatterna men jag ligger lite efter p.g.a. att
Taylor har införskaffat ett växthus i tusen delar.
Ni vet när man t.ex. köper möbler på IKEA så
får man med en nyckel och efter många om och
men så blir det färdigt men förstår inte hur det
gick till. FY sjutton!! Nu står det klart och T
odlar tomater gurka och lite annat. Snart är det
midsommar det är bara att njuta av vår vackra
natur och hoppas på sol och bad. Vår björnbärsbuske har fått sköldlöss så den är nerklippt till
marken och är på väg upp igen. Jag har besprutat resterna och på jorden 2 ggr med en veckas
intervall. Vi får se om den kommer igen men
allt är ju inte oändligt här i livet. Flädern är på
gång igen och Bohusläns landskapsblomma Kaprifolen har ett rikligt blomår, den doftar så gott
vid skymningen. Vi har ju också nyponrosen
som blommar så ödmjukt och senare kan man
plocka nyponen och tillverka div. saker t.ex.
torka och göra te eller nyponvin. Det smakar
som sherry. Sommarvärmen kom liksom av sig
då och då, men ha de gött ändå.
Kramar från Birgitta

Kaprifol

Hjälpredan

Backsippa

Nyponros
Gullvivor
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Birgit
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Slånbärsbuskar

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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