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Accu-Chek Performa
Enkel, säker och tydlig

Med stora testremsor blir det enkelt att testa.
Accu-Chek Performa är årets nyhet från Accu-Chek i Västra Götaland.
Beställ din nya mätare hos din diabetessjuksköterska eller av Accu-Chek
kundsupport.

För mer information kontakta din sköterska eller Accu-Chek kundsupport:
Telefon: 020 - 41 00 42, e-post: info@accu-chek.se
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Öppettider:	Måndag - torsdag 8.30 - 16.00,
lunch 12.00 - 13.00,
fredag 8.30 - 12.00.
Adress:
Mellangatan 1, 413 01 Göteborg
Telefon:

031-711 69 54

E-post:

goteborg@diabetes.se

Plusgiro:

48 722-3

Bankgiro:

5452-3873

Hemsida:

www.diabetesgbg.se

Nästa nummer av DiabetesBladet utkommer
den 5 december
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Ansvarig utgivare: Monica Ullbrandt
Redaktör: Britt-Inger Wentzel
Redaktion: Marianne Claesson, Caj Lundberg,
Britt-Inger Wentzel, Birgitta Holmén

Annonsansvarig: Nils Burholm
Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB
Omslagsfoto: ©arteria.nu
Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post. Var vänlig skicka in ditt material senast 5 november
2013. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska principer. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material.
Göteborgs Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad
gäller produkter/tjänster på betald annonsplats
Från och med 15 januari har vi en ny adress, se ovan!

Kära vänner/medlemmar, ja nu har vi
återigen kommit till den tid på året som är
skördetiden. Nu har blommor och pollinerare gjort sitt, likaså solen och vattnet och vi
får njuta av skogens bär och svampar, vi har
trädgårdarna fulla med bär, frukter, grönsaker mm. mm. Förr i tiden var det så här års
som man verkligen fick se till att fylla sina
förråd. Jag tror att vi är många som följer
i våra fäders och mödrars spår och gör det
samma. Inte för att vi måste för att överleva,
nej för att det känns så underbart att föra en
tradition vidare. Att se saften rinna ner i den
rena buteljen och att frysa in lite brytbönor,
ja då upplever man åter barndomens ljuva
obekymrade tid. Därför köpte jag i dag både
blomkål och rödbetor som skall kokas i lättsaltat vatten och avnjutas med smör.
Hösten är fantastisk. Tänk bara att få krypa ihop i ett soffhörn med en god kopp te och
en bok tända några levande ljus och svepa en
filt om benen. Och där ute kommer mörkret
tidigare och tidigare. Detta är det underbara
med hösten.
Kanske alla barn ser framemot att åter få
träffa sina klasskamrater. Att få berätta om
hur sommaren har varit då blir det sommar
i repris.
Medan andra åter tar tag i arbetet för ytterligare ett år som för oss fram till nästa
sommar med åtföljande höst. Tänk att alla
dessa intensiva färger gult, orange, gulgrön
och rostfärg finns i det lilla lövet.
Vi i föreningen skall efter bästa förmåga
ställa upp när du som medlem hör av dig om
ett problem. När du hör av dig agerar vi om
vi kan. Jag vet för jag har just i dag haft givande mail och telefonsamtal från ett par av
er medlemmar som har upptäckt att vården
inte alltid svarar upp till de egna förhoppningarna.
Jag återkommer till er som utlovat.
Hälsning från Monica
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KALENDARIUM

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

OKTOBER

Kom med till inspelningen av
BingoLotto den 10 november.
Vi skall vara på plats kl 17.45 för
att få våra instruktioner, inspelningen/programmet går som
vanligt mellan Kl. 19.00 och 20.00
Anmäler dig gör du till vårt kansli
på telefon 031-711 69 54.
Mer information se sid 5

Lokala Ung Diabetes
Göteborg - Fikaträffar!
Är du mellan 15 och 30 år, har
diabetes och vill träffa andra för
att diskutera, få tips och råd m.m.
om allt kring diabetes; kom på
våra fikaträffar!
Vart: Espresso house, Frölunda Torg.
När: Sista torsdagen i varje månad.
Klockan: 18:30 - ca20.
Gossehunden ”Bästis” kommer
ligga på bordet där vi sitter.
Anmäl dig till mig, Emilia, på
eha.lud@ungdiabetes.se eller
på facebook: LUD Göteborg med
omnejd

Ugglejakt

Lördagen den 19 oktober anordnar Göteborgs Diabetesförening
”Livets Gång”, en poängpromenad
och Ugglejakt i Slottsskogen mellan kl 17-20.

VÄLKOMNA
till medlemsmöte den 22 oktober
kl 17.30 på Mellangatan 1.
Här får du möta andra i samma
situation och öka dina kunskaper
och färdigheter i diabetes.
Vi pratar och diskuterar med
varandra om olika situationer som
kan uppstå vid diabetes.
Anmäl dig till Nils på kansliet tel.
031-711 69 54 senast den 18
oktober.

NOVEMBER
SEPTEMBER

Familjedag i
Slottsskogen
Vi ses utanför Björngårdsvillan i
Slottsskogen den 15 september
kl 11.00, barn och föräldrar, för en
trevlig dag. Ta med lunchkorg och
bollar och annat som lämpar sig
för uteaktiviteter. Se mer information på BUSidan 11.
Anmälan sker i vanlig ordning till
Nils på vårt kansli på telefonnummer: 031-711 69 54 eller
goteborg@diabetes.se
Senast den 10 september vill vi ha
er anmälan.
Barn och Ungdomsansvarig i
Göteborgs Diabetesförening:
Ingrid Martinsson
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BingoLotto
den 10 november.

Världsdiabetesdagen
på Frölunda Kulturhus
Vi firar som vanligt Världsdiabetesdagen på Frölunda Kulturhus med
att bada 10 november.
Insläpp ca 16.15 och vi ska vara
klara att lämna hallen 18.30.
Matsäck/fika tar man med sig själv.
25:-/person som badar lämnas till
Ingrid vid ankomsten.
10:- till skåpet i omklädningsrummet som man får tillbaka.
Se mer information på BUSidan 11.
Anmälan sker till Nils på kansliet
på telefonnummer 031-711 69 54
eller goteborg@diabetes.se
Med vänlig hälsning
Ingrid Martinsson
Barn och Ungdomsansvarig i
Göteborgs Diabetesförening
Diabetes Bladet Nr 3 2013

Världsdiabetesdagen i
Nordstan
Lördag den 16 november kommer
vi att uppmärksamma WDD (Världs
Diabetesdagen). Vi kommer att
finnas i Nordstan från kl.11.00
t.o.m. kl. 18.00.
Välkommen och tala med oss om
du har frågor om diabetes. Om du
vill testa ditt blodsockervärde så
finns det tillfälle till detta under en
del av dagen.

DECEMBER

Årets Familjejulfest
Välkomna till årets julfest
på Vasastans fest och
konferensvåning
7 december 2013.
Tid och plats: 14.00–19.00
Erik Dahlbergsgatan 9
Preliminär kostnad:
Vuxna 250 kr
Barn 135 kr
Barn med diabetes som är
medlem 0 kr
Barn mellan 3-15 är betalande
Meddela om någon som
anmäler sig har någon form av
matallergi, vilket man anmäler
vid anmälan till Nils på vårt
kansli på telefonnummer
031-711 69 54 eller
goteborg@diabetes.se
Se mer information på
BUSidan 11

Höstens teaterbesök
Efter en fantastisk sommar känns
det rätt OK att hösten är här. Med
att kura skymning, plocka svamp –
och förstås att gå på teatern.

Pygmalion

På Stadsteaterns Stora Scen ger
man i höst Bernard Shaws klassiker
”Pygmalion”. Tomas von Brömssen
spelar professor Higgins och bland
övriga skådespelare kan nämnas
Carina Boberg, Marie Delleskog,
Eric Ericson och Sven-Åke Gustavsson. Eva Bergman regisserar
denna stora ensemble av musiker,
sångare, dansare och skådespelare.
Vi har biljetter till torsdagen den 19
december. Pris: 200 kronor.
Du får boka hos Nils Burholm på
Kansliet (031-711 69 54) senast den
15 oktober.

Lunchteater

För dig som föredrar lunchteater
har vi bokat biljetter till:
”Du får allt det som är jag” om Edit
Piaf med Anna Bromée, torsdagen
den 7 november. Meny: Piccata
Milanese med tomatsås och vetekornssallad. Beställ senast den 25
september.

”Fröding och jag” med Ole Forsberg, onsdagen den 13 november.
Meny: Asiatisk fiskfärsbiff med
räk- och wasabikräm.
Beställ senast den 1 oktober.
”En baron på besök” om Povel Ramel med Sven Agneflod och Håkan
Berghe, fredagen den 6 december.
Meny: Kycklingcurry med jasminris och mangochutney.
Beställ senast 20 oktober.
Lunchteaterbiljetterna kostar 210
kronor. Föreställningarna håller på
mellan 12.00–13.00. Som vanligt
gäller att man bör vara på plats
11.30 för att hinna få sin lunch
innan det hela börjar. Antalet
biljetter är begränsat.
Flera medlemmar har anmält sig
till Diabetesföreningens teatermailinglista. Den som står med
på den får i god tid veta till vilka
pjäser vi har biljetter och ibland
även möjlighet att få teaterbiljetter
till pjäser som vi inte hinner bjuda
ut i tidningen. Till exempel har vi
i höst kunnat erbjuda biljetter till
Hjalmar Söderbergs Doktor Glas.
Du som vill vara med på denna lista
kan kontakta Nils på Kansliet.

Foto: AORTA

När du betalar din biljett glöm inte att
ange ditt namn och vilken föreställning det gäller.
Betala till plusgiro 48 722-3 eller
bankgiro 5452-3873.
Hoppas vi ses på teatern i höst.n

Christine Öberg

Kom med på ett
ANNORLUNDA MEDLEMSMÖTE
Du inbjuds att komma med till
inspelningen av BingoLotto den 10
november.
Göteborgs diabetesförening har
fått ett stort antal entré biljetter till
kvällens inspelning. Kom och var
med, låt denna BingoLotto kväll
bli vår kväll.
Glöm inte dina pinns, den blå
ringen för världsdiabetesdagen och
vår så kallade diabetesblomma.
Även det lilla fina gröna lövet för
diabetesfonden passar bra. Så får
vi hoppas på att kameramännen
i studion tar många närbilder på
våra symboler
Vi bjuds på en liten fika och

tillfälle att komma med på en guidad tur bakom kulisserna. Vill du
kolla in hos sminket eller gillar du
kontrollrummet bättre eller varför
inte båda.
Detta blir en liten rivstart inför
jubileet den 14 november, att få
möta varandra och göra något
annorlunda tillsammans känns fin
fint.
Vi skall vara på plats kl:17.45
för att få våra instruktioner, inspelningen/programmet går som
vanligt mellan Kl. 19.00 och 20.00
Anmäler dig gör du till vårt kansli
på telefon 031-711 69 54 Du måste
anmäla om du endast vill vara med

på inspelningen eller även på turen
bakom kulisserna, då får man
komma ytterliga något lite tidigare.
Bingolott får man köpa själv,
Diabetesförbundet får ta del av
överskottet från lotteriet, detta går
till forskning. Du kan beställa lotterna genom föreningen så går en
större % tillbaka till den förening
du köper via.
Hoppas få se så många av er som
möjligt, det vore kul om vi kunde
fylla upp de 100 platser som är
bokade i föreningens namn. Nu
har ni god tid att boka in dagen i
almanackan. n
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Arbetet går ut på att få till en intressant medlemstidning för personer med Diabetes och deras anhöriga. Att se till så att allt material till tidningen kommer
tryckeriet tillhanda på utsatt tid före utgivningen.
Eftersom Göteborgs Diabetesförening är en ideell förening så är arbetet som
redaktör obetalt.
Känner du för att få vara med och ge ut en tidning så kontakta vårt kansli och
tala med Nils Burholm så lotsar han dig vidare om du önskar tala med avgående redaktör eller med ansvarig utgivare.
Styrelsen
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År 2014 planerar Göteborgs
Diabetesförening en
annorlunda egenvårdsvecka
Tyngdpunkten kommer att ligga på den egna vardagen: maten,
motionen, socialsamvaro och hur man får sitt HbA1c i bra läge,
kan man ta tips från andra i samma situation? och någon form av
estetiskt/konstnärligt arbete.
Boendet blir på Skallerup Klit som är ett feriecenter vid den Danska västkusten. Man bor i så kallade SPA hus med alla bekvämligheter så som, internet, fullt utrustat kök med micro, diskmaskin,
bubbelbad, bastu, öppen spis, trädäck runtom husen och tillhörande utemöbler. Fri tillgång till badlandskap med motionssim,
härliga promenadvägar både i skog och utmed det brusande västerhavet på långa sandstränder. Aktivitetsverkstad, motionsrum, bordtennis,
utomhusboll- och multibana. Ett
trevligt utflyktsmål för en picknick är
också mini djurparken på den närbelägna bondgården Klitthusgården.
Maten kommer vi att tillaga själva
under veckan, men det finns restaurang
på området.
Program för veckan kommer att finnas
som vanligt men det är upp till var och
en att bestämma om man vill deltaga i
alla aktiviteterna eller kanske behöver
vara ledig några timmar någon dag.
På hemresan (fredag) kommer vi att besöka ”Ravgården”
ett litet bärnstens sliperi i närheten av Skallerup. Här kan
man handla presenter eller bara titta på all olika bärnsten.
Priset för allt detta ligger runt 2000 - 2500kr (2013 års
priser), vi samåker i egna bilar.
Tillkommer: kostnader för bensin vid ev. utflykter och
eventuella restaurang besök för den eller de som så
önskar. n

Hör av dig om du är intresserad av att
följa med, utan visat intresse från er
medlemmar gör vi inga bokningar
Det finns 20 platser.
För mer information ring föreningens kansli och tala med
Nils: 031-711 69 54 eller
Monica : 0520-66 18 44
Diabetes Bladet Nr 3 2013
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MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR

På Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar vi Diabetesförbundets 70-åriga kamp
mot diabetes. Vi gör det för varje barn, tonåring och vuxen som har eller riskerar att få diabetes.
Du är varmt välkommen på festen, oavsett om du har diabetes eller inte, eller vilken typ av diabetes
du har. Upplev en bejublad show till en specialkomponerad trerätters meny!
14 november, kl 19.00, Stockholms stadshus, Blå Hallen. Biljettköp: www.diabetes.se
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etesförbundet fyller 70 år, något som uppmärksammas i samband med Världsdiabetesdagen
mber. I samarbete med Nationella Diabetesteamet arrangerar förbundet jubileumsseminariet.

d 70 år i ryggen
vi oss an morgondagens
Svenskatar
Diabetesförbundet
fyller 70 år, något somdiabetesforskning

Svenska Diabetesförbundets
agen den 14 november
2013
(kaffe
Med
70kl.år9.30-16.30
i ryggen
tarserveras
vi ossfrån
ankl. 9.00)
70-års jubileum
morgondagens diabetesforskning

uppmärksammas i samband med Världsdiabetesdagen
den 14 november. I samarbete med Nationella Diabetesteamet arrangerar förbundet jubileumsseminariet.
on hotell, Stockholm

Plats: Sheraton
hotell,Brismar
Stockholm
ör dagen är professorerna
Kerstin
och Claes-Göran Östenson.
Tid: Torsdagen den 14 november 2013 kl. 9.30-16.30
(kaffe serveras från kl. 9.00)

Invigning av jubileumsdagen
Moderatorer för dagen är professorerna Kerstin
Brismar och Claes-Göran Östenson.

Arrangör: Svenska Diabetesförbundet
Datum: 2013-11-14
Tid: 09:00

Docent Stig Attvall – Vilken betydelse har forskningen för att bryta denPlats:
negativa
HbA1cSheraton
Hotel, Tegelbacken 6,
trenden?
Stockholm och Stockholms Stadshus,
9.30-9.45

Invigning av jubileumsdagen

Ragnar Östbergs Plan 1, Blå Hallen

Professor Åke9.50-10.30
Lernmark –Docent
Diabetes
1 kan– Vilken
förutsägas,
men att förebygga och bota kräver
Stigtyp
Attvall
betydelse
ny forskning
har forskningen för att bryta den

Pris:
Konferens, medlem:
300 kr
Överläkare Torbjörn
Lundgren
– Transplantation
Langheranska
öarKonferens,
– en behandlingsmöj10.35-11.15
Professor
Åke Lernmark –avDiabetes
typ
ej medlem 1000 kr
lighet vid svåra hypoglykemibesvär
1 kan förutsägas, men att förebygga och
Middag
1500 kr
bota kräver ny forskning
negativa HbA1c-trenden?

Lunch

Information:
11.20-12.00 Överläkare Torbjörn Lundgren –
Jubiléet
har två delar: dels en konferens
av och
Langheranska
öar glukosmätning
Överläkare Ragnar Hanås –Transplantation
Insulinpumpar
kontinuerlig
(CGM)
om aktuell forskning om diabetes under
– en behandlingsmöjlighet vid svåra
Professor Per-Eric Lins – Hypoglykemier
hypoglykemibesvär
dagen och dels en jubileumsmiddag i Blå
hallen på kvällen. Du är välkommen att
12.00-13.00 Lunch
anmäla dig till dags- eller kvällsprogramaffepaus
13.05-13.45 Överläkare Ragnar Hanås –
met eller båda.
Insulinpumpar och kontinuerlig
Biljetter köps via förbundets hemsida
glukosmätning (CGM)
www.diabetes.se eller genom förbundsProfessor Per-Henrik Groop – Nefropati – en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom
kansliet 08-564 821 00
13.50-14.30 Professor Per-Eric Lins –
Hypoglykemier
Specialistläkare Karsten Ahlbeck
– Diabetes och smärta är inte samma sak som diabetessmärta
Sista anmälningsdag: 16 september
Kort kaffepaus
Avslutning
OBSERVERA: Anmälan är bindande.
14.50-15.30 Professor Per-Henrik Groop – Nefropati
På middagen kan endast personer över
– en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom
10 år närvara.
15.35-16.15
Specialistläkare
Karsten Ahlbeck –
via Diabetesförbundets
hemsida,
www.diabetes.se.
Diabetes och smärta är inte samma sak
För rumsbokning kontakta till exempel
som diabetessmärta
Sheraton Hotel Tegelbacken 6, Stockholm, tel 08- 412 34 00
16.20-16.30 Avslutning
Anmälan sker via Diabetesförbundets hemsida,
www.diabetes.se.

För mer information om evenemanget se
www.diabetes.se/jubileum.
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BUs SIDaN
Träff på Göteborgs
Diabetesförenings nya
lokaler den 13 mars 2013

Josef mamma Marjut,

Meningen med träffen var att familjer med
Linda och Carina överbarn i åldern 7-10 år ska träffas och gemensamt vakar vems tur det är
att svinga klotet.
komma fram till olika aktiviteter under året.
Dessvärre kom endast en mamma och hennes
Bröderna Eriksson
dotter. Tre familjer hade anmält sig men av
och Jasmine diskuolika skäl avbokat.
terar banan.
Vi som kom hade riktigt trevligt och diskuterade de aktiviteter som redan är bokade under
året och kom fram till att det skulle vara kul
med en utflykt till Slottskogen under augusti
månad. Möjligheter att spela spel och ha med
sin picnic-korg är ju stora.

Pappa
Göransson
Oscar och
Jasmine
väntar på
sin tur.

Someya Martinsson
Barn-och Ungdomsansvarig i
Göteborgs Diabetesförening

DISCOBOWLING
Så blev vi då ett gäng som kom iväg till bowling
på Stigbergstorget, Interbowling- discobowling.
5 föräldrar och 7 barn som samsades om 4
banor. Halvmörkt och discomusik. Vi blandade
barn och vuxna som bowlade tillsmammans.
Ungarna tyckte att det var jättekul och inte
minst föräldrarna tyckte likadant. Glada tjut
när någon fick strike och hängande axlar när
klotet inte ville hålla sig på banan.
Eftersom vi började kl. 18.00 blev vi klara ca
19.30. Vi hade en tanke om att vi skulle gå ut
i området och hitta någonstans som vi allihop
kunde sätta oss, fika och prata allihop tillsammans. Det fanns inte många människor ute och
de flesta små cafeer och hak hade redan stängt.
Vi fick gå tillbaka till Interbowling för där visste vi att barnen kunde få något att fika och vi
vuxna hade möjlighet att få en kopp kaffe.
Alla var eniga i att kvällen hade varit både rolig
och trevlig. De yngre barnen tyckte att Josef, som
var äldst, var cool för att han busade med dem.

Här är nästan alla som var med och

bowlade.

Mamma
Marjut och
Oscar

Tack för en trevlig kväll.
Barn och Ungdomsansvarig
I Göteborgs Diabetesförening
Ingrid, Someya Martinsson
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Vid fikabordet
efteråt.
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ÅRets FAMILJE JULFEST
Välkomna till årets julfest på
Vasastans fest och konferensvåning 7 december 2013.
Tid och plats: 14.00–19.00
Erik Dahlbergsgatan 9
Som tidigare år kommer tomten och vår trollkarl Robert
Berlin som utför magiska trolleritrick och gör ballongdjur
till alla barnen.
I år köper föräldrarna en julklapp till vart och ett av sina
egna barn eftersom de själva
vet vad barnen uppskattar,
inte överstigande 100 kr.
Julbord som passar både barn
och vuxna. OBSERVERA: jag
behöver veta om någon som
anmäler sig har någon form av

matallergi, vilket man anmäler vid anmälan till Nils på
vårt kansli på telefonnummer
031-711 69 54 eller goteborg@
diabetes.se
På grund av att allt för många
avbokar sina platser alldeles
för sent, vilket orsakar kostnader för vår förening, pengar
som kunde användas till något
annat, kommer vi att ta ut en
anmälningsavgift på 125 kr
per person. Barn som vuxna
betalar samma anmälningsavgift. Avgiften ska betalas
senast 15 november och kommer inte att återbetalas vid
avbokning. Det är vår intention att de barn som är med-

Hej alla!

lemmar och har diabetes inte
ska betala för maten. Avgiften
regleras vid ankomsten till
festlokalen.
Bankgiro/plusgiro kommer ni
att få av Nils på kansliet.
Jag har i nuläget inte fått
några priser ännu och därför
är priserna som vi skriver nu,
preliminära.
Vuxna 250 kr
Barn 135 kr
Barn med diabetes och medlem 0 kr
Barn mellan 3-15 är betalande
M v h Ingrid Martinsson Barn
och Ungdomsansvarig i Göteborgs Diabetesförening

Someya Martinsson heter numera
Ingrid Martinsson

Vad sägs om att ses i Slottsskogen den 15 september, barn
och föräldrar, för en trevlig dag? Vi ses utanför Björngårdsvillan
kl. 11.00. Ta med lunchkorg och ett gott humör. Jag har tennisbollar och slagträ för brännboll, två fotbollar, racketar för
tennisbollar och koner + lite andra uteleksaker. Någon kanske
har kubbspel att ta med?
Är det många små barn, kan vi hålla oss i närheten av Plikta
som är populär lekplats i Slottsskogen. Anmälan sker i vanlig
ordning till Nils på vårt kansli på telefonnummer: 031-711 69
54 eller goteborg@diabetes.se
Senast den 10 september vill vi ha er anmälan.

Med vänlig hälsning Ingrid Martinsson

Barn och Ungdomsansvarig i Göteborgs Diabetesförening:
Ingrid Martinsson

Världsdiabetesdagen
Vi firar som vanligt Världsdiabetesdagen på Frölunda
Kulturhus med att bada 10 november. Vi har hela simhallen för oss själva.
Insläpp ca 16.15 och vi ska vara klara att lämna hallen
18.30. Matsäck/fika tar man med sig själv.
Vill någon ha egen musik med sig går det också bra.
25:-/person som badar lämnas till Ingrid vid ankomsten.
10:- till skåpet i omklädningsrummet som man får tillbaka. Anmälan sker till Nils på kansliet på telefonnummer 031-711 69 54 eller goteborg@diabetes.se
Med vänlig hälsning

e
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Håll koll på båda!

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

Ingrid Martinsson Barn och Ungdomsansvarig
i Göteborgs Diabetesförening
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Har du eller någon du känner diabetes, och använder insulin eller
insulinfrisättande tabletter? Vägen till en bra blodsockerkontroll kan
bestå av både toppar och dalar. Det är viktigt att försöka nå målvärdena,
eftersom det är bästa sättet att minska risken för följdkomplikationer.
Många gånger är känningar eller oro för känningar ett hinder på vägen
mot en bra blodsockerkontroll.
Lyssna in din kropp och lär dig känna igen de tidiga symtomen på lågt
blodsocker. Om du svarar ja på en eller flera av frågorna nedan så har
du förmodligen upplevt och/eller är orolig för känningar. Prata med din
läkare eller sjuksköterska som kan hjälpa dig att känna igen symtomen
och minska din oro.
Läs mer om känningar och hur man kan förebygga
dem på www.känningkollen.se

Känningkollen
– checklista för lågt blodsocker

Ja

Nej

1. Har du haft blodsocker lägre än 3,5–4 mmol/l?
2. Blir du ibland darrig, svettig eller upplever yrsel, trötthet eller huvudvärk?
3. Misstänker du att du ibland har lågt blodsocker på natten?
4. Har du mardrömmar eller vaknar du ibland mitt i natten utan att veta varför?
5. Småäter du ofta för att du är rädd för att få lågt blodsocker?
6. Är du eller dina anhöriga oroliga för att du ska få lågt blodsocker?
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LADA – latent autoimmune diabetes in adults,
en vanlig diabetesform som vi vet alldeles för lite om

Sofia Carlsson,
docent, Institutet
för Miljömedicin,
Karolinska
Institutet

Introduktion
Ny forskning talar för att det finns betydligt fler former av diabetes än den
traditionella indelningen i typ 1 och
typ 2 diabetes ger sken av. LADA är en
av dessa nya diabetesformer, av vissa
kallad diabetes 1.5. Anledningen är att
LADA, i likhet med typ 1 diabetes är en
autoimmun form av diabetes, samtidigt som sjukdomen har drag av typ 2
diabetes då personer med LADA ofta är
överviktiga och insulinresistenta. LADA
kan vara den näst vanligaste formen av
diabetes efter typ 2 diabetes, trots det
vet vi mindre om LADA än om någon
annan diabetesform. Här ges en översikt av det aktuella kunskapsläget kring
LADA, med fokus på nordiska studier.

Vad är LADA?

Termen LADA introducerades
första gången 1993 av finska och
svenska diabetesforskare (Tuomi
1993). Syftet var att särskilja en
diabetesform som i likhet med typ
1 diabetes karaktäriseras av autoimmunitet, dvs. av anti-kroppar mot de
insulinproducerande beta-cellerna,
men som har ett långsammare och
mildare förlopp än klassisk typ 1
diabetes (Groop 2006). LADA har
även likheter med typ 2-diabetes
då den utvecklas i vuxen ålder och
i viss mån kännetecknas av insulinresistens (Chiu 2007). Eftersom
sjukdomen utvecklas relativt långsamt kräver LADA till skillnad från
typ 1 diabetes inte insulinbehandling från debuten utan kan ofta ini-

tialt behandlas på samma sätt som
typ 2 diabetes. LADA utvecklas i
vuxen ålder, vanligtvis efter 35 års
ålder och tack vare detta och kliniska likheter får patienterna ofta
felaktigt diagnosen typ 2 diabetes.
Genom ett blodprov där man mäter
anti-kroppar kan man dock särskilja
LADA. Distinktionen är viktig eftersom personer med LADA kan
komma att behöva insulinbehandling redan efter en kortare tids sjukdom för att nå en god glukoskontroll
och minska risken för komplikationer. LADA är vanligt, uppgifter
från ANDIS-studien i Skåne visar
att 5 % av alla vuxna som drabbas av
diabetes har LADA (Figur 1). Trots
att sjukdomen är vanlig återstår
många frågor att studera inklusive
riskfaktorer, bästa behandling och
risken för komplikationer.

Riskfaktorer

Med data från den norska
HUNT-studien har vi studerat några möjliga riskfaktorer för LADA
(Figur 2). Våra fynd talar för att
riskfaktorerna för LADA, trots dess
typ-1 liknande drag av autoimmunitet, i stor utsträckning är desamma
som för typ 2 diabetes, med en ökad
risk kopplad till ärftlighet, övervikt,
stillasittande och lågt psykosoci-

alt välbefinnande (Carlsson 2013).
Vidare tycks man kunna minska
risken för LADA i likhet med typ
2 diabetes genom en hälsosamvikt, fysisk aktivitet samt måttlig
alkoholkonsumtion. Det finns dock
skillnader, rökare har en lägre risk
för LADA (Rasouli 2013) till skillnad från den ökade risk för typ 2
diabetes som ses för rökare (Willi
2007). Eventuellt skulle den skyddande effekten kunna förklaras av
en hämmande effekt av nikotin på
autoimmunitet men många frågetecken kvarstår. Risken för LADA
är också dubbelt så hög för personer med hög socioekonomisk status
[Olsson 2011], medan typ 2-diabetes, i denna och flertalet tidigare
studier (Agardh 2011) är vanligare
bland personer med låg socioekonomisk status. Sammantaget tyder
dessa fynd på att LADA har en
etiologi som i viss mån liknar typ 2
diabetes och inkluderar faktorer av
betydelse för insulinkänsligheten.
Många frågor kvarstår dock, inklusive betydelsen av kost, samverkan
mellan levnadsvanor och ärftlighet samt skillnader mellan män
och kvinnor. För att bidra med mer
kunskap om riskfaktorer för LADA
genomförs nu en stor svensk studie
kallad
ESTRID-epidemiologisk
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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 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
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sanofi-aventis AB. Tel 08-634 50 00. www.sanofi.se.
För frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com
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Kajsa Bode

Mitt liv med
diabetes!
Del 3 Gravid
Hej igen
Sedan 1969 har jag haft diabetes
typ 1. Nu vill jag berätta om hur
det var för mig att vänta barn
1976 och 1984.
Som diabetiker fick man tillbringa en vecka inne på KK i
början av graviditeten. S.k. tidig
kontroll. Eftersom insulinbehovet
ökar successivt då man är gravid
var det meningen att det då skulle
ställas in. Eftersom vardagen här
inte liknade min vardag på jobbet
blev det ju ändå inte riktigt rätt
inställt. Efter den veckan åkte jag
hem och fick fininställa doserna
själv.
Jag tog dubbelt så mycket insulin
i slutet av graviditeten mot vad jag
gjorde i början av den.
Kan ni tänka er, då man låg på
avdelningen fick man som diabetiker inte injicera sitt insulin själv
utan det skulle sjuksköterskan
göra. Detta tyckte jag var oerhört
jobbigt eftersom jag ogillar när
andra ger mig sprutor - ”sprut
rädd”. Jag förmodar att det inte
handlade om förtroende till patienten utan om ansvaret de hade
gentemot läkaren. I dagsläget är
personalen så glada om vi sköter
det själva.
Det var och är oerhört viktigt att
blodsockret låg/ligger bra i första
hand med tanke på barnets bästa.
Självklart så ansträngde jag mig
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extra för att det skulle bli så. Riktigt så noga som när jag var gravid
hade jag inte varit tidigare.
Blodsockerapparater för hemmabruk fanns inte. Jag gick på
täta kontroller, var fjortonde dag,
på KK, ”Speciell mödravård”
Sahlgrenska sjukhuset. Blodsockertest gjordes på labbet tidigt
på morgonen och några timmar
senare möte med läkaren.
Vi var några blivande mammor
med diabetes som träffades vid
dessa ”speciella” tillfällen och det
är verkligen roligt att vi fortfarande håller kontakten med varandra.
Mellan dessa återkommande läkarbesök fick jag göra några urinsockertester per dag i hemmet.
Testresultaten skrevs ner i en bok
som visades upp vid läkarbesöken.
I tjugonde graviditetsveckan fick
man ta in på KK igen. En vecka
med bl.a. blodsockerkontroller
kl. 07, kl.11, kl.15 och kl.19 på
labbet, naturligtvis. Det var inget
som kunde göras på avdelningen.
Ungefär åtta veckor innan väntad
nedkomst fick man som diabetiker läggas in på KK.
Då gjordes bl.a. blodsockerkontroller som ovan.
Jag delade rum med en av mina
”vänner” som skulle ha barn ungefär samtidigt. Eftersom vi skulle
befinna oss där så länge, så hyrde
vi en TV från en affär och hade
på rummet som var avsett för 3
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patienter. Vi försökte på alla sätt
att göra det hemtrevligt med bl.a.
teckningar på garderobsdörrarna.
Toaletterna på avdelningen var
inget man hurrade över. Det var
ett stort rum med små toalettbås
med dörr. I rummet fanns en soffa
med bord där mammor satt och
rökte samt berättade högt och tydligt om sina förlossningar, den ena
värre och mer dramatisk än den
andra. Kul för oss andra att höra,
som ännu inte hade fött. Detta är
faktiskt sant! Snabbt in och fort ut
därifrån blev vår melodi.
Ville vi duscha så tog vi hissen till
källaren. Där var det kallt och rått
men det var naturligtvis skönt att
bli fräsch.
När vi ville ringa någon så fanns
en patienttelefon på hjul, som
tyvärr nästan jämt var upptagen.
Istället fick vi då använda telefonen
i ”telefonkiosken” i korridoren. Kiosken var av masonit och liknade
en garderob med fönster. Om man
var frusen kunde man lätt få upp
värmen i kroppen där inne. Samtalen blev korta.
Vi diabetiker fick ibland permission några timmar eller ett dygn
under lördag/söndag. Det var
härligt men det kändes motigt att
åka tillbaka till KK.
Måltiderna på KK blev en av
höjdpunkterna näst efter besöken
av nära och kära.
Jag födde en frisk, underbar liten

kille på 3 kilo. Han kom några
veckor för tidigt men vad gjorde
det!
Det dröjde ända till 1984 innan
jag blev gravid igen.
Den här graviditeten var annorlunda på många sätt. Det var
mycket inom vården och hjälpmedlen till diabetiker som hade
utvecklats till det bättre. Inte
minst blodsockermätaren. Den
var/är en fantastisk livskamrat.
*I början av graviditeten skulle jag
vara på KK en vecka för inställning som förra gången. Men diabetesläkaren sa till sin kollega på
KK efter några dagar att låta mig
åka hem. Jag hade ju blodsockermätare hemma. Förtroendet var
på topp.
*Då jag var inlagd fick jag även ta
mina injektioner själv. Toppen!
*Inläggningen i graviditetsvecka
20 var borttagen.
*Kontrollerna på ”Speciell mödravård” fanns kvar fram till förlossningen.
*Inläggning 8 veckor innan förlossningen var borttagen.
*KK ny-renoverat. Fina toaletter.
Dusch på avdelningen.
*Jag kunde ha telefon inkopplat
vid sängen. Jippi!
*Det var förbjudet att röka inomhus. Underbart för oss icke-rökare.
Två dagar innan igångsättandet av
förlossningen lades jag in på KK.
Jag födde en frisk underbar liten
tjej på 3,7 kg!
Att vara gravid och ha diabetes
innebär ett oerhört stort ansvar
både för mitt barn och för mig
själv. Det har krävts mycket kraft,
tålamod, envishet och mod. För
visst var det tufft men så fantastisk underbart att ha fått barn. n
Kajsa Bode/ nu även kallad
farmor av två små prinsessor.

Förändringar för personer
med diabetes
I oktober 2012 beslutade Regionfullmäktige att lager- och distribution av diabeteshjälpmedel och stomiprodukter ska ske i
Västra Götalandsregionens egen regi, i projektform under tre
år. Diabeteshjälpmedel kommer att levereras till ett valt utlämningsställe där de hämtas istället för, som tidigare, Apotek.
Från 30 september 2013 kommer Västra Götalandsregionen överta
distributionen av hjälpmedel för personer med diabetes.
De diabeteshjälpmedel vi tidigare fått utskrivna av sköterskan på
vita hjälpmedelskort, kommer att levereras från Skövdedepån.
Hjälpmedlen levereras till dig via ett utlämningsställe som du valt
(t.ex. en butik eller liknande i din närhet) alternativt hem till din
bostad istället för att du hämtar dem på Apotek. När produkterna
finns att hämta på utlämningsstället får du ett SMS-meddelande i
din mobiltelefon eller via brev. Insulin och övriga läkemedel hämtar
du som tidigare på Apotek.
Du vänder dig som vanligt till din diabetessköterska när du behöver
få hjälpmedel utskrivet. Sköterskan skriver ut ett förskrivningskvitto
på dina hjälpmedel som lämnas ut eller skickas hem till dig. På det
finns all den information du behöver för att kunna kontakta Skövde
depån för leverans. Ett så kallat E-recept ligger sedan där och väntar
tills det aktiveras för nästa leverans. När du gjort ett uttag/beställ
ning levereras dina produkter inom fem arbetsdagar.
Har du uttag kvar på hjälpmedelskortet kan man hämta ut det tills
det är slut.
Distributionen av produkterna är kostnadsfri för patienten.
För att behålla integriteten skall alla paket som skickas från distributörerna vara neutrala/ blanka.
Förändringarna gäller personer som är folkbokförda i Västra Götaland och behöver diabeteshjälpmedel. Det gäller också de som har
sina hjälpmedel förskrivna via dosexpedierade ApoDos®läkemedel
2 maj genomfördes samma förändring för personer som behöver
stomiprodukter.
Information om förändringen finns på CLPs hemsida
www.vgregion.se/clp
Om du har frågor kontakta Skövdedepån.
Kontaktuppgifter Skövdedepåns kundtjänst
Telefon 010 – 441 31 90
E-post kundtjanst.skovdedepan@vgregion.se
Öppettider 08:00 – 16:30 (onsdagar 08:00-20:00)
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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
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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
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www.medtronic-diabetes.se

Filminspelning på Mellangatan
Svenska Diabetesförbundet hade tidigare
kontaktat Göteborgs Diabetesförening och
meddelat att
de ville spela in
en film som skall
användas för att
värva medlemmar till Diabetesförbundet.
Föreningen gick ut med
en förfrågan och den 21
april kom ett team på
tre personer från Stockholm ned till Göteborg
och möttes av ett antal
medlemmar som ville
vara med.

Förbundet hade sänt ut ett
filmteam till tre platser i Sverige
för att intervjua våra medlemmar
om hur det är att ha diabetes och
vilket stöd man fått från Svenska
Diabetesförbundet och de lokala
föreningarna. Filmen skall vara
klar till WDD den 14 november
då förbundet firar 70 års jubileum.
Vi i Göteborg ställde upp med
att hyra loka och servera fika under
dagen samt tog hand om gästerna
som skulle filmas. Det var blandat små barn och föräldrar, av den
kombinationen var det fyra som
hade anmält sig, så kom en vuxen
kombination av mor och dotter
båda med diabetes.
Två personer kom singel, detta
betydde att vi hade fullt upp hela
dagen. De som filmade fick äta en
macka mellan tagningarna. Det
blev inte en enda paus under hela
dagen.

Vi som var på plats
och tog
hand om det hela var Caj Lundberg och Monica Ullbrandt, Vi
öppnade upp kl. 09.30. Det visade
sig att teamet ville ha en lite annorlunda lokal. Vi hade sådan tur
att Pia Svanqvist, verksamhetschef
på Göteborgs Föreningscenter,
kunde överlämna nycklarna till
ett annat rum som filmteamet blev
mycket förtjusta i. Det blev den
stora lokalen med fönster utmed
hela ena sidan, alltså bra ljusinsläpp.
Caj fixade kaffe hela dagen och
fyllde diskmaskinen. ”Hatten av”
för sådana medarbetare.
Trötta och belåtna begav Caj
och jag oss hemåt vid si så där halv
fem, fem tiden. Det var den dagen
det. Filmen förhandsvisades på
ordförandekonferensen 1 – 2 juni
2013 i Stockholm. n
Text: Monica Ullbrandt

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

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

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

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

Pengar att söka ur Diabetesföreningens fonder
Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får från arv och andra gåvor samlas i fonder. 90 % av avkastningen delas ut
varje år och 10 % går tillbaka till fonden. Diabetesföreningen har fonder där man medlem kan söka bidrag till läger,
anpassade skor, rekreationsresor och liknande. Det finns också fonder där medlen delas ut till forskning.

Följande fonder kan man söka bidrag ur:

Barn- och Ungdomsfonden

Fondens medel skall användas som anslag till verksamhet eller till barn och ungdomar t.o.m. det år man fyller 25 år som har diabetes. Man skall ha varit medlem i
Göteborgs Diabetesförening minst ett år. Bidrag delas
ut två gånger per år. Ansökan om bidrag skall vara
inne senast den 15 maj respektive den 15 oktober. I
ansökan skall anges vad bidraget skall användas till.

Rekreations- och Hjälpmedelsfonden

Bidrag från Rekreations- och hjälpmedelsfonden lämnas
för vila, rekreation samt hjälpmedel för personer med
diabetes och som är medlemmar i Göteborgs Diabetes
förening. Bidrag delas ut två gånger per år. Ansökan skall
vara inne senast den 15 maj respektive den 15 oktober.
I ansökan skall anges vad pengarna skall användas till.

Inger Hultman med fleras fond
Fonden har till uppgift att lämna bidrag
till forskning rörande sjukdomen diabetes. Ansökningar skall vara föreningen tillhanda senast 1 november.
Beslut om vilka ansökningar som
skall beviljas tas senast i december.

Hjördis-stipendiet

Stipendiet skall gå till personal inom
vården för att förbättra villkoren för
personer med diabetes.
Ansökan skall vara föreningen tillhanda
senast den 1 november och senast den 1
december skall Diabetesföreningen tagit
beslut om utdelningen.

Information om Särskilt Tandvårds Annonsera i
stöd Folkets hus i Göteborg
DiabetesMåndag den 27 maj informerade
Utvecklingsledare Lena Kronvall
samt Tandvårdsstrateg Gunnar
Henning från Tandvårdsenheten
på Västra Götalandsregionen om
Särskilt Tandvårdsstöd.
Från och med 1 januari i år så
finns det två nyheter inom det
särskilda tandvårdsstödet för dem
med en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna.
Den ena nyheten rör tandvård
vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Diabetes omfattas inte av detta stöd.
Den andra nyheten, särskilt
tandvårdsbidrag - STB, omfattar
de som på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning har behov
av ökad tandvård. De med svårinställd diabetes omfattas.
Det krävs ett läkarintyg som
högst får vara tre månader gammalt på att patienten i genomsnitt
vid tre provtagningar under minst
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6 månader haft ett HbA1c över 73
mmol/mol och att patienten följt
adekvat behandling.
Läkarintyget som krävs för Särskilt Tandvårdsbidrag kostar 360
kronor. Det måste förnyas efter 4
år.
Det särskilda tandvårdsbidraget
täcker endast förebyggande tandvård såsom undersökningar, information och förebyggande behandling som exempel kan nämnas
rengöring och fluorbehandling.
Särskilt tandvårdsbidrag kompletterar det allmänna tandvårdsbidraget som alla som fyllt 20 år
får. Du är alltså fortfarande berättigad till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det
särskilda tandvårdsbidraget utgår
med 600 kronor per kalenderhalvår och dras från avgiften vid
tandläkarbesöket. Stödet fryser
inne om det inte används under
respektive kalenderhalvår. n
Text: Nils Burholm
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Bladet

Göteborgs Diabetesförening
är en av Sveriges största
lokalföreningar för personer
med diabetes. Föreningen
har ca 1400 medlemmar som
får tidningen. Dessutom
distribueras DiabetesBladet
till professionen inom diabetesvård och vårdmottagningarnas väntrum samt delas
ut på mässor och vid andra
aktiviteter. Tidningen trycks
i 2000 ex, inför mässor 2500
ex, 4 gånger per år.
Är ni intresserade av att
annonsera i Göteborgs
Diabetesförenings
medlemstidning
DiabetesBladet hör av
er till föreningens kansli
goteborg@diabetes.se eller
tel. 031-711 69 54

Ett diabetesbesked kommer som en chock för de flesta
människor och innebär dessutom en stor omställning, både
fysiskt och psykiskt. För att
ge personer med typ 2-diabetes konkreta verktyg för att ta
befälet över sin diabetes istället
för att bli styrd av sin sjukdom
finns en ny motiverande websida; MinaFramsteg.
Websidan MinaFramsteg
innehåller ett självtest som visar vilken relation man har till
sin diabetes och till sin livsstil.
Utifrån testresultatet får man
hjälp att sätta upp tydliga mål
och förslag på ett personligt
veckoprogram. Utöver vägledning och möjligheten att följa
sina framsteg vecka för vecka
får man en mängd andra verk-

tyg för att hålla motivationen uppe. Websajten
innehåller på inspirationsfilmer, expertintervjuer,
en fördjupningsdel med
fakta samt råd och tips
från läkare, dietister och
andra med typ 2-diabetes.
”Att förändra livsstil och vanor är mycket
svårt. En websida som MinaFramsteg kan både ge motivation till en hälsosammare
livsstil och ökade möjligheter
att förstå vad just jag behöver
för bättre blodsockerkontroll”,
säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening.
Bakom satsningen står Astra
Zeneca och Bristol-Myers

Squibbs diabetesallians. Lanseringen av www.minaframsteg.se är ett led i alliansens
mål att stödja och förbättra
livet för personer med typ
2-diabetes.n
Information till svenska medier
om TLV:s beslut om subvention
av Enlite.
1 maj 2013

TLV subventionerar Enlite blodsockermätare
– en god nyhet för svenska diabetiker
Personer med diabetes måste
ständigt vara uppmärksamma
på sin blodsockernivå. Är den
hög, låg eller lagom? Att styra
och kontrollera blodsockret är
A och O för en diabetiker.
Den statliga myndigheten
TLV har beslutat att de i fortsättningen ska subventionera
blocksockermätaren Enlite.
Det är goda nyheter för alla
diabetiker, särskilt för de cirka
8 000 svenska diabetiker som
i dag använder sig av en insulinpump.
Enlite består av en sensor som
placeras under huden och kontinuerligt mäter blodsockernivån,
i kombination med en insulinpump som identifierar blod-

sockersvängningar. På så sätt
kan patienten reagera och hålla
blodsockret på en stabil nivå.
Enlite-sensorn är bekvämare
för patienten än andra metoder
för blodsockermätning. Den
ger också mer exakta mätningar
och garanterar därför en bättre
behandling och mindre risker
för följdsjukdomar.
Sensorerna är särskilt praktiska för barnfamiljer, som utan
sensor måste gå upp flera gånger
varje natt för att mäta blodsockret.
Subvention till Enlite-sensorn
ges till diabetiker som lider av
för högt blodsocker, har 2 allvarliga episoder av för lågt blodsocker (hypoglykemi) och till
Diabetes Bladet Nr 3 2013

barn som måste mäta blodsockret minst tio gånger om dygnet.
Diabetiker som lider av stora
blodsockersvängningar riskerar
att få kramper som kan leda till
medvetslöshet. De kan också
få allvarliga följdsjukdomar om
svängningarna inte kontrolleras
eller om de har en konstant hög
blodsockernivå. Följdsjukdomar
är naturligtvis till stort besvär
för diabetikerna själva men de
är också dyra för samhället.
Kontakta gärna PR & Communications Manager Marianne Sparrevohn +45 5199 0833
om du vill veta mer om sensorerna och TLV:s beslut. n
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PRESSNYTT

Ny motiverande websajt om
typ 2-diabetes

RECEPT

Ugnsbakad lax med kryddigt täcke
Tid: 30 min

Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader.
Lägg laxbitarna i en ugnssäker form och
häll på buljongen.
Smula brödet i en bunke och blanda
med örtkryddor, salt och peppar. Fördela
blandningen på laxbitarna.
Sätt in i ugnen

Receptet är på 4 portioner
Ingredienser
400 g lax
1 dl fiskbuljong
1 skiva vitt bröd
1 tsk salt
1.5 dl riven parmesanost
2 dl färska örtkryddor
malen vitpeppar

Näringsvärde per portion
Energi
333 kcal
Kolhydrater 8 g
Protein
30 g
Fett 20 g
Receptet är taget från Mat för liv och lust

Chokladbollar

All-in-one!

Kanske kan det vara gott med en
chokladboll efter middagen

Blodsockermätning
utan lösa delar

*

NYHET!

www.menarinidiagnostics.se
Slipp hålla reda på stickor, provtagare, lansetter och väskor!
Mendor discreet blodsockermätare har allt som behövs integrerat i mätaren. Ladda – stick – läs av! Snabbt och diskret.
Från fickan och tillbaka på ett ögonblick!
* Mendor Discreet har fått pris för ”User friendly Design and Technology”
av Silicon Valley–baserade TiE50
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Ingredienser
100 gram smör
3 dl fiberhavregryn
4 msk sötningsmedel
2 msk kakao
1 msk kallt kaffe
Kokos att rulla i
Gör så här
Lägg ner alla ingredienserna utom
kokosen i en matberedare.
Kör på full fart tills smeten är jämn.
Tillsätt mer kaffe om den känns torr.
Rulla till lagom stora bullar och rulla
dem sedan i kokos.
Ställ in dem i kylen.
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TRÄDGÅRD

Sommar soMMar SOMMAR…
Äntligen kom den en hel månad försenad men
vi förlåter den för man blir ju helt lyrisk när det
blev +18 och SOL.
Det är ju bara så att det blir lite bråttom med
allt som plötsligt bara växer upp, jag hinner ju
knappast med.
Vi har lagt eller satt (om ni vill) potatis (mandel) i början på maj månad. Allt regn som kommer före midsommar är en välsignelse för potatis
och grönsaker och allt övrigt också.
I skrivande stund är det en vecka till midsommar och vi fick en tidig potatis färdig och det är
en fröjd för både kropp och själ , nykokt med en
klick smör de är mums dä. Blad och blommor har
också kommit igång riktigt fort.
Det är +14 C i havet men det hindrar inte barnen att bada och leka i vattnet. I slutet på juli månad +20 C kom rödmaneterna lite här och där.
Skomakaren fick ingen semester i år, hägg och
syren kom samtidigt.
Taylor grejar med sitt växthus och tomater,
gurka m.m. växer på. Mitten på juli månad tog vi
upp mandelpotatisen och då började kropp och
själ åter igen att vibrera.
Grönsakerna som vi sådde har alla kommit fint
utom morötterna de får jag köpa i affären.
Juli månad kom med ”riktig” sommar och med
den fick vi vattna varje dag tills i slutet av månaden då det kom ett riktigt åskväder med regn
(45mm/2 tim). Så marken har fått sitt ett tag
framåt.
Jag höjer upp plattgången som går längs altanen och det kräver sin man(kvinna). Tar lite då
och då och förbereda för en trädgård som reder
sig själv i någon månad. Ska i fortsättningen
plantera buskar och gräs (man är ju inte 20 år
längre).
Jag önskar ER alla en fortsatt skön sommar.
Birgitta H.
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Har du eller någon du känner diabetes, och använder insulin eller insulinfrisättande tabletter? Vägen till en bra blodsockerkontroll kan bestå av både
toppar och dalar. Det är viktigt att försöka nå målvärdena, eftersom det är bästa
sättet att minska risken för följdkomplikationer. Många gånger är känningar
eller oro för känningar ett hinder på vägen mot en bra blodsockerkontroll.
Lyssna in din kropp och lär dig känna igen de tidiga symtomen på lågt blodsocker.
Om du svarar ja på en eller flera av frågorna nedan så har du förmodligen upplevt
och/eller är orolig för känningar. Prata med din läkare eller sjuksköterska som kan
hjälpa dig att känna igen symtomen och minska din oro.
Läs mer om känningar och hur man kan förebygga
dem på www.känningkollen.se

Känningkollen
– checklista för lågt blodsocker

Ja

Nej

1. Har du haft blodsocker lägre än 3,5–4 mmol/l?
2. Blir du ibland darrig, svettig eller upplever yrsel, trötthet eller huvudvärk?
3. Misstänker du att du ibland har lågt blodsocker på natten?
4. Har du mardrömmar eller vaknar du ibland mitt i natten utan att veta varför?
5. Småäter du ofta för att du är rädd för att få lågt blodsocker?
6. Är du eller dina anhöriga oroliga för att du ska få lågt blodsocker?
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