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Nya
Nu med Test & GO Technology
Nu kommer Accu-Chek Performa i en ny kompakt och modern design. Lika
smidig och pålitlig som sin föregångare. Den nya modellen kommer laddad med
Test & GO Technology. Och dessutom är den riktigt snygg!

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

Nu med
FastClix

Prata med din
diabetessköterska
för att beställa.
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Ja nu har vi kommit till september och skogen
är full med alla sorters svamp, härligt! Har ni
hunnit med att samla in årets skörd av frukt o
grönt? Jag hoppas även att ni alla har haft en
skön sommar och nu ser fram mot en underbar
brittsommar och höst.
Året är lite speciellt för oss i Göteborgs Diabetesförening vi har funnits i 70 år. Redan den 24
januari 1944 bildades föreningen och den 23 mars
samma år upptogs föreningen i dåvarande Riksförbundet för sockersjuka. Forskningen hade då
redan pågått en tid, år 1908 fick Paul Sjöquist
som var tandläkare men sadlat om och studerade
medicin, 300 000:- av Nobel-stiftelsen och ytterligare 600:- av bankdirektör Wallenberg för
sina djurförsök på kalvar. Paul Sjöquist forskade
tillsammans med sina två systrar Rakel och Tyra
som också var medicinstuderande. Forskningen
blev inte så framgångsrik. 1923 fick Banting och
Macleod Nobelpriset för sin upptäckt. Vi diabetespatienter har mycket att vara tacksamma för
och många att sända en tacksamhetens tanke till.
Alla dessa mediciner och hjälpmedel som forskare inom alla områden bidragit med under alla
år. Var stod vi dag utan dem!
Föreningen kommer att uppmärksamma
70-årsjubileet vid två olika tillfällen. Den 14
november är det världsdiabetesdagen, då finns vi
på Nordstadstorget för att föra ut kunskapen om
sjukdomen diabetes olika typer och om diabetesföreningen till allmänheten. Vi hoppas också
kunna samla företrädare för vården samt några
av våra sjukvårdspolitiker. Den 20 november blir
det jubileumsmiddag och lite underhållning. Läs
vidare inne i tidningen. Hoppas att vi träffas vid
någon av dessa arrangemang.
Ni är många som hållit föreningen levande genom åren med ert medlemskap, det är tack vare
er som föreningen lever vidare. Det är ni som är
föreningen.
Monica, ordförande
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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

20 SEPTEMBER

23 NOVEMBER

Höstens svamputflykt blir den 20
september på Hisingen.

Julpyssel

Exakt tid och plats får du då du anmäler dig.
Anmälan görs till föreningens kansli tel
031-711 69 54 senast den 16 september.

30 SEPTEMBER

Kl 12.30–14.30 Julpyssel för barn med föräldrar. Tillverkning av julpynt. Allt till självkostnadspris. Ta med något att äta och dricka.
Läs mer på BUs-sidorna. Anmälan senast den
13 november till föreningens kansli tel
031-711 69 54.

Underbart är kort med bitar ur Monica
Zetterlunds stora sångbok. Anmälningstiden
utgången.

Kl 15.00–18.00 Julpyssel för vuxna och deras
anhöriga. Tillverkning av något som hör julen
till till självkostnadspris. Läs mer på sid 5.
Anmälan senast den 13 november till föreningens kansli på tel 031-711 69 54.

12 NOVEMBER

10 DECEMBER

Lunchteater kl 11.30 till 13.00.

Luciafirande

Om hösten är en konsert med ord ur Ekelöfs
källa. Pris per biljett: 210 kronor. Boka senast
den 6 oktober på föreningens kansli
031-711 69 54. Betala senast den 6 oktober
till Göteborgs Diabetesförenings plusgiro
487 22-3.

Onsdag den 10 december. ”Luciafirande” med
jultallrik i foajébaren på Stadsteatern.
Tid: 11.30–13.00. Pris 250 kronor per person.
Boka på kansliet senast den 3 november.
Betalning senast den 3 november till plusgiro
487 22-3.

14 NOVEMBER

13 DECEMBER

Världsdiabetesdagen

Familjejulfest

Den 14 november står Göteborgs Diabetesförening på Nordstadstorget för att informera om
diabetes och om föreningens verksamhet.

Lördagen den 13 december klockan 14.00 till
senast 18.30 för barn som har diabetes och
deras syskon. Läs mer på BUs-sidorna.
Kostnad: Barn med diabetes som är medlemmar och deras syskon äter gratis. Barn som är
kompis till familjen betalar 150 kronor. Vuxna,
15 år och äldre, betalar 275 kronor per person.
Vuxna vänner till familjen är också välkomna.
Anmälan till kansliet på telefon 031-711 69 54
senast den 1 december.

Lunchteater kl 11.30 - 13.00.

20 NOVEMBER
70-årsjubileum
Göteborgs Diabetesförening firar 70-årsjubileum på restaurang Gastronomen med
festmåltid och underhållning på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset mellan klockan 18.00 –
23.00. Läs mer på sid 6-7.
Pris: För medlem 150 kronor per person för de
första hundra anmälda medlemmarna. Därefter 500 kronor per medlem. Anhörig till medlem betalar 500 kronor per person.
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19 DECEMBER
Teater
Tartuffe på Stadsteaterns stora scen.
Tid: 19.00. Pris per biljett 200 kronor. Boka
på kansliet senast den 20 oktober. Betalning
senast den 20 oktober till plusgiro 48722-3
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TEATER
En sådan sommar vi haft
solen har gassat sen i påskas
känns det som. Men nu är hösten ändå här. Och med den som
vanligt härlig teater. Fröken Julie och Flotten har ni redan fått
erbjudanden om, samt en lunchteater.
nu har vi dessutom bokat biljetter till Tartuffe med Johan Ulveson och Eric Ericson och två
ytterligare lunchteaterföreställningar; nämligen Om hösten –
en konsert med ord ur Ekelöfs
källa. För programmet står Henric Holmberg och Daniel Berg.
Det årligen återkommande luciafirandet med god julmat har
vi lyckats få några biljetter till.
Först till kvarn gäller som vanligt.
Besked lämnas till kansliet
(031 711 69 54). Betala till plusgiro 487 22-3

Så här ser programmet ut
onsdagen den 12 november ”Om hösten” lunchteater
i Foajébaren på Stadsteatern.
På menyn: köttfärslimpa biff a
la Lindström med skysås och
potatispuré. Tid: 11.30–13-00.
Pris: 210 kronor. Besked senast
den 6 oktober.
onsdagen den 10 december.
”Luciafirande” med jultallrik i
foajébaren på Stadsteatern. Tid:
11.30–13.00. Pris 250 kronor.
Besked senast den 3 november.
fredagen den 19 december
”Tartuffe” på Stadsteaterns
stora scen. Tid: 19.00. Pris 200
kronor. Besked senast den 20
oktober.
Foto: Göteborgs Stadsteater

Vi ses på teatern
Christine Öberg

Julpyssel vuxna med anhöriga
Välkommen till vår traditionella sammankomst inför advent.
Vi kommer som vanligt att tillverka något som hör julen till.
En dörrkrans eller en vacker
dörr bukett. Kanske vill du göra
en liten tomte av trästomme med
vackert skägg av äkta fårskinn.

Denna sammankomst är endast
för vuxna medlemmar och deras
vuxna anhöriga. Vi kommer att
fika och äta en enkel macka.
Träffen blir söndag den 23 november mellan klockan 15.00
och 18.00. Platsen är föreningens
lokal på Mellangatan 1. Kostna-
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den är som vanligt endast självkostnad. Du anmäler dig till vår
kanslist Nils på telefon 711 69
54 senast den 13 november. Välkomna till en medlemsträff i julens anda. n
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70-ÅRSJUBILEUM
Göteborgs diabetesförening kommer att uppmärksamma föreningens 70-årsjubileum vid två tillfällen.
vi kommer att finnas på Nordstadstorget den 14 november. Världsdiabetesdagen och som namnet anger
så är hela världen med och uppmärksammar Diabetes
denna dag den 14 november varje år. Under denna
dag vill vi nå ut till allmänheten. Alla är välkomna
till oss och tala om diabetes. Vi kommer också ha
vårdpersonal på plats där allmänheten kan få testa
sitt blodsockervärde. Detta brukar vara ett mycket
populärt inslag under denna dag, där det bildas kö.
i år har vi börjat ett samarbete med Hisingens Cykelklubb och nu får man tillfälle att träffa och tala
med representanter från klubben. Kanske kan man få
prova på spinning.
vi kommer också att från scenen, kunna lyssna till
information och ställa frågor om diabetes. Se annons i dagspressen. Vi hoppas att många kommer
och besöker oss under dagen. Vi i föreningen ser fram
emot mötet med medlemmar och allmänhet den 14
november.

så den 20 november kommer föreningens Jubileumsmiddag. Även denna förlagd till Sahlgrenska. Läs om
detta separat inne i tidningen, vi kommer att få avnjuta en tre rätters som är specialkombinerad för oss
med diabetes. Festen startar med mingel och då vi
alla är samlade sätter vi oss till bords för att tillsammans göra detta jubileum till en kväll att minnas.
Under kvällen kommer det att bjudas på trevlig och
uppiggande musik i två omgångar.
ja så har då Göteborgs Diabetesförening under hela
70 år varit med om att i föreningen samla vetgiriga
och intresserade medlemmar. Utan Er hade det inte
funnits någon förening, och utan Er så kommer det
inte i framtiden att finnas en förening. Tillsammans
kan vi genomföra och påverka, med engagemang
kommer vi att kunna åstadkomma förbättringar för
personer med diabetes. Ett stort tack till alla medlemmar, ni är Göteborgs Diabetesförening.
Styrelsen
gm/Monica Ullbrandt
ordförande

Framtiden är här!
Nya GlucoMen Areo skickar dina blodsockervärden trådlöst till en app på din smartphone.
Detta, i kombination med diabetes-appar för
behov gör det enklare att hålla koll på
olika behov,
din diabetes.

Trådlös
till din
överföring
e!
smartphon
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Tel 040–32 12 70

info@menarinidiagnostics.se

www.menarinidiagnostics.se

70-ÅRSJUBILEUM
år 1944 bildades Föreningen för sockersjuka i
Göteborg med omnejd och har sedan dess utvecklats till vad det är idag. Under år som gått har lokala diabetesföreningar i västra Sverige startats och
föreningen i Göteborg heter numera endast Göteborgs Diabetesförening. Tillsammans ingår samtliga lokalföreningar i Diabetesföreningen Västra
Götaland.
göteborgs Diabetesförening vill fira detta jubileum med att bjuda in sina medlemmar och deras
anhöriga till en festmåltid med underhållning.
Datum och Tid: 20 november 2014
Kl. 18:00–23:00

Ett mycket populärt och etablerat band.

Meny

Plats: Restaurang Gastronomen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Underhållning: Sir Bourbon Dixieland Band
Kostnad: Medlem, 150:- Anhöriga, 500:föreningens ekonomi tillåter att de 100
först anmälda medlemmarna betalar 150:- därefter 500:-. För medlemmar gäller alltså ”först till
kvarn” Restaurangen är handikappanpassad och
klarar rullstol.
obs! hela su området har rökförbud såväl inomhus som utomhus. De rökområden som tidigare
fanns att tillgå är borttagna. Respektera förbudet.
missa inte detta tillfälle och gör Er anmälan via
e-post goteborg@diabetes.se eller ring kansliet telefon 031-711 69 54. Vänligen ange medlemsnummer och om allergi behöver beaktas i meny. Anmälan och betalning till PlusGiro: 487 22-3 skall
vara kansliet till handa senast 15 oktober 2014.
Välkomna!

Mingeldryck vid ankomst
Förrätt: Västerbottenpaj med kräftstjärtar och garnityr. 1 glas vitt
Huvudrätt: Kalvfilé, potatis och
pärongratäng smaksatt med
gorgonzolaost, Rödvinssås kokta
grönsaker, råkost, 1 glas rött
Dessert: Är under komponering
och blir en sockerfri dessert.
Kaffe
Lättöl och bordsvatten på borden
Reservation för förändring

Blå nr 10
Restaurang Gastronomen

Karta över SU – Källa Sahlgrenskas hemsida
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Diabetes och graviditet och tiden efter
Under våren har vi haft ett antal träffar för gravida
diabetiker i diabetesföreningens lokaler. Vi har pratat om allt mellan himmel och jord, men fokus har
såklart ofta legat på hur man hanterar sin diabetes
under en graviditet. Med två graviditeter i bagaget
kan jag konstatera att det stundtals är ett hårt jobb
men att det är väl värt det när man får sin efterlängtade bebis på bröstet! Förhoppningen är att vi ska
fortsätta träffas till hösten även om de flesta bebisarna nu har tittat ut. Vi har inte pratat så mycket om
hur ofta det blir, men det kommer troligen att bli
några träffar i någon form i alla fall. Under resans
gång kommer det säkert att tillkomma fler gravida
diabetiker. Alla är självklart välkomna!
Jag upplevde för egen del att jag hade otroligt
många frågor som nygravid med första barnet 2011,
men att det var väldigt svårt att hitta några svar.
Detta beror förmodligen på att det inte finns några
konkreta svar, det finns ingen ”manual” för hur man
fungerar som gravid diabetiker. Det räcker med att
lyssna på de som varit med på träffarna för att inse

att alla är olika. Men för egen del tycker jag att det
är otroligt värdefullt att kunna bolla frågor och
funderingar med andra i samma sits, och höra hur
andra gör. Man får mycket bra hjälp av specialistmödravården, men ibland känns det kanske bättre
att få prata med någon som själv har upplevt balansgången med blodsockret och den frustration man
känner när man har gjort ”allt” och det fortfarande
inte fungerar. Amningen är också ett kapitel som
kräver extra omsorg för en diabetiker, eftersom den
gör att blodsockret är väldigt lågt innan det stabiliserar sig.
Efter att ha haft tät kontakt med barnmorska på
specialistmödravården så blir det väldigt ”tomt” när
man väl har passerat efterkontrollen och ska tillbaka till sin vanliga diabetesmottagning. Då är det
också skönt att prata med andra som är eller har
varit i samma situation. Om man vill bolla tankar
och funderingar så är det bara att höra av sig till
goteborg@diabetes.se.
Text Ulrika Stigeborn Hernelid

All-in-one!
Blodsockermätning
utan lösa delar

*

Annonsera i
DiabetesBladet
medlemstidning
Göteborg Diabetesförenings
nsörer.
DiabetesBladet söker anno
era i DiabetesBladet.
Vill du vara med och annons
gånger per år.
Tidningen trycks i 2000 ex 4
rg@diabetes.se eller
Kontakta oss via mail gotebo
mare information.
telefon 031-711 69 54 för när

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!

handla om att göra
Fokus för 2014 kommer att
betes.
det lättare att leva med dia

* Mendor Discreet har fått pris för ”User friendly Design and Technology”
av Silicon Valley–baserade TiE50
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Vissa har mer koll
på trender än andra
För dig som använder insulin finns nya smarta FreeStyle Precision Neo –
mätaren som gör mer än bara mäter ditt blodsocker. Den identifierar och
varnar dig även för trender i mätresultaten, när blodsockret ligger högt
eller lågt. Det gör det lättare att hålla koll på blodsockret och ligga längre
och oftare inom dina målvärden.

NYHET
om
för dig s

använde

r insulin

© Rev 1 April/2014 Doc nr. 2394

Abbott Scandinavia AB, Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna. Telefon 020-190 11 11
diabetes.sverige@abbott.se www.abbott-diabetes.se
Freestyle and other brandmarks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.

Insulinpump Kajsas berättelse
Hej! Nu fortsätter min berättelse om min övergång
från insulinsprutor till insulinpump.
Idag har jag haft pumpen i drygt fem månader. Under de tre första månaderna handlade det
mycket om att hitta rätt doser av insulin. Eftersom pumpen bara har snabbinsulin (Humalog) så
delas ”basal” doser ut under hela dygnet i olika
mängd per timme, utifrån mina behov och inställningar. Tidigare injicerade jag långtidsverkande insulin både morgon och kväll.
”Bolus” doser kallas insulinet till måltiderna
och de sköter jag med tryckningar på pumpen då
det är dags. Det är otroligt positivt att slippa ta
många injektioner med spruta varje dag. Nu är
det infusionsset, nålset, som ska sättas in och det
finns ett stort antal olika att välja på. Det har varit
lite problematisk att hitta de som jag vill använda.
Men nu är jag på god väg. Var tredje dag byter
jag infusionsset. Ett par timmar efter bytet är det
mycket viktigt att testa blodsockret för att se att
nål och pump fungerar ihop. Insulinpennan har
jag fått använda ett par gånger då det strulat.

natten längre men på dagtid har jag det som tidigare, så det har jag att jobba med.
Jag ska till läkaren inom kort och bl.a. få reda
på mitt HbA1c och är nyfiken på om det har skett
någon förändring. Jag brukar ligga bra så min förhoppning är att värdet är som förut eller något
lägre. Om du är intresserad så återkommer jag i
nästa nummer av DiabetesBladet.
Att leva med Diabetes typ 1 är ett halvtidsjobb
men pumpen har hittills givit mig en känsla av
lite friare liv. Den har medverkat att ”sticken” är
så många färre, mattiderna är lättare att ändra på
och nätterna är lugnare dessutom tycks blodsockret vara jämnare.
Pumpen har blivit min nya kompis.
Nackdelen är att den aldrig släpper taget!
Sköt om Dig!
Text & Bild Kajsa Bode

Jag testar fortfarande blodsockret c:a 8 gånger
per dag. Jag har nästan aldrig insulinkänningar på

Insulinpump Håkans berättelse
I tidigare nummer av tidningen har undertecknad
tillsammans med Kajsa Bode övervägt och undersökt möjligheten att använda pump. Efter genomgång med diabetessköterskan på Lundby sjukhus
har jag beslutat mig att avvakta till vidare. Ser inte
hur mitt sätt att leva skall hanteras med pump.
Kanske har jag fel?
Text Håkan Forsell
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Förslag på medlemsaktiviteter
2014–2015
Föreningen försöker ta nya grepp att skapa intresse
för ökad gemenskap mellan medlemmar och anhöriga. Nedan finner Ni en lista på förslag på skilda
aktiviteter som kanske kan locka till en utflykt.
Detta initiativ är ett första steg att stämma av intresset hos er läsare. Kostnad för varje aktivitet återkommer vi med, när och om en aktivitet planeras.
Redaktionen vill ha återkoppling från Er medlemmar vad ni önskar vi skall prioritera genom mail till
goteborg@diabetes.se eller via telefon till kansliet
031-711 69 54. Kom gärna med egna förslag.

Aktivitetslista

•
•
•
•

Göteborgs undre värld
Gokart, ev. både barn och vuxna
Världskulturmuseet
Vinprovning (med läkare)

Studiebesök:
• Emigrant museum
• Elyseum
• Gunnebo slott
• Jonsered, munkarna
• Aeroseum Säve
• Guidning på Operan
• Besök en 50-tals lägenhet i Kortedala.
• Fika på Café

Båtresor:
• Hisingens runt
• Älvsborgs fästning
• Vinga
Utflykter:
• Ö-vandring (lokal guide)
• Bussresor
• Fallens dag i Trollhättan (tåg dit–båt hem)
• Borås djurpark familjeaktivitet
• Ljusen i Alingsås
• Statyvandring i Göteborg (guide)

Kurser i samarbete med ABF:
• Teckning
• Målning
• Lappteknik
• Musik-cirkel
• Bok-cirkel
• Teater, Stadsteatern och/eller Folkteatern
• Föreläsningar
Välkomna med era svar/Redaktionen

ISTÄLLET FÖR BLOMMOR

I samband med en begravning och till minne av den avlidne är det
vanligt att man skänker pengar till olika ändamål.
Vill du hedra en avliden person på ett annat sätt än med att ge
blommor? Vi skickar ett minneskort till den avlidnes anhöriga eller
begravningsbyrå och tar tacksamt emot valfritt belopp till Göteborgs
Diabetesförenings verksamhet!
Kontakta kansliet på 031-711 69 54
Diabetes Bladet Nr 3 2014
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BUs SIDaN
Familjejulfest 13 december
Julen närmar sig med stormsteg. December
månad är inte långt borta. Vi planerar att ha en
julfest för familjer med barn som har diabetes
och deras syskon.
Tidigare år har vi, trots ansökningar ur olika
fonder, inte fått någon hjälp att kunna erbjuda
familjerna sponsring i deltagandet ur ekonomisk situation. I år har vi fått en del ansökta
pengar och kan därför meddela att det inte
kostar något för barnen men att de vuxna betalar sin del.
Välkomna att anmäla dig och din familj till
årets julfest som Göteborgs Diabetesförening
kommer att ha lördagen den 13 december 2014.

Var?

GTS konferens på Erik Dahlbergsgatan mitt i Göteborg. Parkeringsplatser finns
mitt emot på Göteborgs Universitet till rimliga
priser.

Tider? Vi startar kl. 14.00 med lite

mingel och glögg för de vuxna. Det finns både
alkoholfritt och med alkohol. Barnen får en
stund att lära känna varandra. Vi avslutar senast 18.30.
Julbord med allt vad det innebär. Skinka, sill,
vörtbröd osv. Pralin av något slag till kaffet för
de vuxna efteråt och godispåse till barnen när
de går hem. Det finns möjlighet att köpa ett
glas vin eller en öl till maten i baren. Du som
har en avvikande kost får gärna säga till när du
anmäler dig till Nils på kansliet. På plats är det
för sent att tala om det.
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Robert Berlin kommer och gör trollkonster
och blåser ballongdjur till alla barnen.
Många familjer firar jul flera gånger under
december och många barn får julklappar vid
flera tillfällen. Därför har vi i Göteborgs Diabetesförening beslutat att i år lägga de pengarna på underhållningen för barnen istället.
Julmusik och dans runt granen för de som
vill. Där skulle vi uppskatta om någon som kan
julsångerna hjälper till. Gärna i pappersform
också så att alla kan sjunga med.

Kostnad?

Vuxen betalar 275:-/
person som vuxen räknas du om du fyllt 15 år.
Barn med diabetes äter gratis som medlem. Syskon till barn med diabetes som är medlem äter
gratis. Barn som är kompis till familjen som
följer med betalar 150:- Vuxna vänner till familjen är också välkomna men betalar då 275:-.
Anmälan sker till Nils på kansliet på telefon
031-711 69 54, du får också kontonummer av
Nils att sätta in pengarna på, eller mejla till:
goteborg@diabetes.se Har du frågor vänd dig
till Ingrid Martinsson på telefon 070 881 91 11
Anmälan vill vi gärna ha senast den 1 december och inbetalningen vill vi också gärna
ha senast 1 december. Vid sen anmälan efter
detta går det att betala vid ankomsten till Ingrid Martinsson på plats.
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Förslag på

acebook-sida

Hej alla ni barn och ungdomar. Vi i föreningen har en tanke på att starta upp en sluten
facebook-sida för er inom föreningen. Du som
tycker att detta kunde vara ett trevligt sätt att
träffa nya vänner maila till kontoret.
Vår idé är att man kan nå någon som befinner sig i samma situation och bor i ditt närområde. Man skall kunna tala om vardagen och

lite därtill. Kanske kan man ordna fysiska möten någon gång i kvartalet eller halvåret och då
göra något kul tillsammans.
Hoppas att det finns någon därute bland er
alla som vill prova på något nytt.
Hör av dig till goteborg@diabetes.se
Välkommen säger barn och ungdomssektionen
inom Göteborgs diabetesförening.

Hej alla barn!

Söndag den 23 no
vember mellan kl
12.30–14.30 är ni
oss i föreningens
alla välkomna till
lokal Där kommer
vi att tillverka dive
rse julpynt.
Några exempel.
Tomte för vägg av
trä slev med hår
o skägg av garn.
Tomte av trä med
hår o skägg av få
rskinn.
Pappers tomte m
ed skägg o hår av
garn
Stor/liten julgrans
karamell av silke
Vacker dörr bukett
pa
pper
av gran eller buxb
om
de
ko
re
ras med div.
Du som behöver
ha hjälp av en vu
xe
n
ta med dig mamm
någon annan som
a, pappa eller
gillar att pyssla. Ta
med något att ät
a
och dricka.
Anmäler dig gör
du till Nils på före
ningens kontor
tel. 031-711 69 54
senast den 13 no
vember
Allt till självkostna
dspris.
Hoppas ni blir mån
ga som kommer.
Ta på oömma kläd
vi kommer att an
er,
vända både vatte
nfärger och lim.
Välkommen till en
gemensam träff dä
r vi får möta
varandra och tillv
erka något trevlig
t.
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SENASTE NYTT
Uppdatering av läget inom ögonsjukvården

Typ 2-diabetes: Europeiska kommissionen
godkänner Jardiance (empagliflozin)

Senaste uppdateringen angående ögonsjukvården
inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset daterad
sista juni år 2014. Det är två olika köer, en till Primärscreening den andra till Sekundärscreening.
Primärscreening görs då patienten inte har någon
känd förändring i ögonbotten. Där är längsta väntetiden som mest 9 månader efter måldatum.
Sekundärscreening gör man då det finns en känd
förändring i ögonbotten som måste kontrolleras.
Här är väntetiden som längst 12 månader över måldatum. Summan av de patienter som väntat längre
än planerat är 1550. Hur skall man komma i kapp,
det är frågan. Det hjälper inte att få höra att det
ser likadant ut i övriga länet. Styrelsen planerar ett
medlemsmöte där vården och patienten möts och
kan få ställa frågor och få svar. Hoppas att du som
medlem i Göteborgs Diabetesförening kommer och
gör din röst hörd vid detta tillfälle. Plats och datum
är i skrivande stund inte fastställd, vi återkommer.
Styrelsen tackar verksamhetschefen för Ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Majvor Martinsson , som gör det möjligt för oss i styrelsen att informera er hur situationen framskrider.

Europeiska kommissionen har beslutat och marknadsgodkännande för empagliflozin, en hämmare av
natrium-glukos-co-transportör 2 (sodium-glucosetransporter 2; SGLT2) från Boehringer Ingelheim
och Eli Lilly & Co. Empagliflozin har godkänts för
behandling av typ 2-diabetes för att förbättra den
glykemiska kontrollen hos vuxna och kommer att
marknadföras i Europa under namnet Jardiance.
Europeiska kommissionen har godkänt empagliflozin 10 och 25 mg en gång dagligen i tablettform då
enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll:
• som monoterapi då metformin inte är lämpligt på
grund av intolerans
• i kombination med andra glukossänkande läkemedel inklusive insulin då glukoskontrollen är
otillräcklig.
Empagliozin är en tablett som ges en gång dagligen
för behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Empagliflozin tillhör gruppen SGLT2-hämmare. Till
skillnad från flertalet befintliga läkemedel mot typ
2-diabetes utövar SGLT2-hämmare som empagliflozin sin effekt oberoende av β-cellsfunktion och
signalvägen för insulin.

Gm/Monica Ullbrandt ordförande

Godk
ä
för b nd
a
från rn
2 år.

Få koll på ditt blodsocker!
Just nu och vart
det är på väg...

...oavsett om du behandlas med
insulinpenna eller pump.
Läs mer på infucare.se/diabetes
14
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TRÄDGÅRD

Med lust och fägring stor…
Från hägg till syren… blev tiden c:a 1 vecka så
skomakaren fick kort semester i år.
Vi har fått tillbaka värmen igen så ner med axlarna och NJUT. Grönska och blommor är i full
karriär långt innan midsommar. Mina pioner stod
i full blom innan midsommar Vi fick ett litet bakslag efter midsommar men det blev inte långvarigt.
Sommar värmen kom tillbaka med buller och brak
med temperaturer upp till 30–32 grader och med
underbara kvällar i flera veckor det är vi inte bortskämda med.
Jag har tänkt "tagga ner" med växtligheten
så småningom så jag har inköpt rosor och prydnadsbuskar. Rosorna heter Drottning Elisabet en
(remonterande) rosa med doft och en annan en
gräddvit Clarie Austin som doftar ljuvligt, även
den är remonterande (blommar hela sommaren)
En syrenhortensia är också planterad den tillhör
surjordssläktet. Vi fick nästan inget regn under juli
månad så det har vattnats en hel del. Avslutar här
med varma hälsningar och en god framtid. n
Kram Birgitta H.

Pioner

Text och bild Birgitta Holmén

Svanar

Svarta
vinbär

Äppleträd
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