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Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller pro-
dukter/tjänster på betald annonsplats
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Ja nu har snart ytterligare ett år gått. Vi står 
återigen framför vår största helg då barnen får 
ledigt och förväntningar byggs upp. Mörkret 
kommer tidigt på eftermiddagen och dröjer sig 
kvar länge. Men då tar vi alla fram våra ljus och 
lyser upp i mörkret. Det lyser i fönster, buskar 
och träd osv.

Hela världen har uppmärksammat diabetes. 
Den 14 november fanns vår förening i Nordstan. 
Läs mera om detta inne i tidningen.

Jag hoppas att ni är många som vill delta i 
föreningens kommande arrangemang under år 
2015. Utan er medlemmar är det ingen förening. 
Nu går vi mot en vinter, jag hoppas att vi får lite 
snö för då ser allt lite ljusare ut. Kanske kommer 
det en tomte och knackar på.

Sen är det Sylvester och vid tolvtiden får hela 
himlen liv. Det brukar spraka av färger och vi 
säger adjö till det gamla året och ett nytt står för 
dörren.

Till er Alla! En Riktigt God Jul och Ett rik-
tigt Gott Nytt År!
Hälsar 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 

13 JANUARI
Gravidträff på Mellangatan 1  
kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid eller 
redan är småbarnsmamma och har diabetes så 
är du välkommen. Här träffar du andra i samma 
situation. Inga frågor är för små att diskutera. 
Ulrika som själv varit gravid är den som leder 
gruppen och anmäler dig gör du till kansliet på 
goteborg@diabetes.se

3 FEBRUARI
Gravidträff på Mellangatan 1  
kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid el-
ler redan är småbarnsmamma och har diabe-
tes så är du välkommen. Här träffar du andra 
i samma situation. Inga frågor är för små att 
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den 
som leder gruppen och anmäler dig gör du till 
kansliet på goteborg@diabetes.se

3 MARS
Gravidträff på Mellangatan 1  
kl 18.30
Är du gravid eller funderar på att bli gravid el-
ler redan är småbarnsmamma och har diabe-
tes så är du välkommen. Här träffar du andra 
i samma situation. Inga frågor är för små att 
diskutera. Ulrika som själv varit gravid är den 
som leder gruppen och anmäler dig gör du till 
kansliet på goteborg@diabetes.se

22 MARS
Årsmöte
Mer information kommer i DiabetesBladet nr 1.

I övrigt ber vi våra medlemmar att hålla koll 
på hemsidan där vi kontinuerligt lägger in alla 
kalendariepunkter. Det är inte alla kalendarie-
punkter som hinner komma med i tidningen.

Redaktionen välkomnar våra läsare att 
komma in med bidrag

På sid 11 kan du läsa om Ulrika som leder vår 
gravidgrupp och hennes upplevelser under sina 
graviditeter.

Du kanske själv vill berätta din historia! Vad 
har du för erfarenhet av vården eller livet med 
diabetes? Vad är lätt och vad är svårt? Vad vill ni 
medlemmar göra? Kort sagt kom in med bidrag 
så att tidningen blir medlemmarnas organ! Vad 
är viktigt att vi skriver om?

Är det om situationen i vården eller vill ni att vi 
skall bevaka utvecklingen av tekniska hjälpme-
del som insulinpumpar och blodglukosmätare?

Hur fungerar det? Får ni vänta på läkarbesök, 
hur fungerar det nya med skövdedepån som 
hanterar hjälpmedlen numera? Fungerar det bra 
eller dåligt!

Sänd in dina bidrag till goteborg@diabetes.se 
eller posta dem till Göteborgs Diabetesförening, 
Mellangatan 1, 413 01 Göteborg.
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Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får 
från arv och gåvor samlas i fonder vars avkastning  
delas ut. 

Ett viktigt tips till de som söker ur fonderna är 
att ange vad bidraget skall användas till och att än-
damålet måste vara diabetesrelaterat. Håll ansök-
ningarna korta och koncisa. För medlemmar gäller 
att man måste ha varit medlem minst ett år. 

För ansökningsblanketter och mer info se  
www.diabetesgbg.se eller ring vårt kansli på 031-
711 69 54.

Barn och Ungdomsfonden
Fonden skall användas för anslag eller bidrag till 
vårdbehövande barn och ungdomar som har dia-
betes t.o.m. det år man fyller 25 år och är medlem 
i Göteborgs Diabetesförening. Ansökan kan göras 
löpande under året.

Rekreations och Hjälpmedelsfonden
Bidrag ur fonden lämnas till vila, rekreation samt 
hjälpmedel för diabetiker i Göteborgs Diabetesför-
ening. Ansökan kan göras löpande under året.

Utvecklingsfonden
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare 
inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksam-
het inom diabetesvården och därmed samman-
hängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt 
kliniskt utvecklingsarbete men icke forsknings-
verksamhet av grundforskningskaraktär.

Inger Hultman med fleras fond
Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forsk-
ning rörande sjukdomen diabetes.

Hjördisstipendiet
Stipendiet ska utgå till personal inom vården för 
att förbättra villkoren för diabetiker. n

Pengar att söka ur Göteborgs  
Diabetesförenings fonder

Just nu kan du kostnadsfritt få ett personligt skal till din 
Mendor Discreet blodsockermätare. Fyll i formuläret på 
shop.menarinidiagnostics.se så får du det skal du väljer, 
hem i din brevlåda! 

Få ett personligt 

skal till din Mendor!

Upphandlad i Västra Götaland

Medlemmar i publiken 
på Bingolotto
Söndagen den 9 november var ett knappt tjugotal 
medlemmar i Göteborgs Diabetesförening med i 
publiken på Bingolotto. Göteborgs Diabetesfören-
ing kunde erbjuda detta genom att Roland Jonsson 
på Svenska Diabetesförbundet hade fått ett antal 
platser till inspelningen. De som var med fick en 
duttpenna en bingolott och en liten fika.

Nytt teaterombud Lisbeth Blomberg i Göteborgs 
Diabetesförenings styrelse har även blivit teaterom-
bud för folkteatern. I skrivande stund finns dock 
inga biljetter att erbjuda utan våra medlemmar hän-
visas till kalendariet på vår hemsida www.diabetes-
gbg.se alternativt att man mailar in sin mailadress 
tillsammans med namn och medlemsnummer så 
kan vi sätta upp er på föreningens teatermaillista. n
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Den 14 november uppmärk-
sammades Världsdiabetesdagen 
genom att Göteborgs Diabetes-
förening i samverkan med Novo 
Nordisk genomförde en informa-
tionsdag i Nordstan, Göteborg. 
Det var många medlemmar som 
hjälpte till att bära stolar, bord 
och annan utrustning som be-
hövdes för att duka upp olika sta-
tioner runt den stora scenen. 

Novo Nordisk är ett danskt 
företag som tillverkar insulin 
och medicinska hjälpmedel för 
diabetiker och samarbetar med 
Göteborgs Diabetesförening un-
der världsdiabetesdagen. Morgan 

Wikström har aktivt arbetat med 
planeringsarbetet, tillsammans 
med föreningens ordförande 
Monica Ullbrandt, och deltog 
med flera medarbetare på plats 
och med informationsmaterial. 
Två sjuksköterskor deltog och ut-
förde 550 blodsockerprov under 
dagen. Det var många som ville 
få blodsockret kollat och det upp-
stod köer framför borden. Vikten 
av att sköta sina fötter ordentligt 
belystes av medlemmar från Sve-
riges Medicinska Fotterapeuter. 
Hisingens Cykelklubb deltog 
som inspiratör för att hjälpa till 
att förstå nyttan av motion och 
värdet av att röra sig. Göteborgs 

Diabetesförening och Hisingens 
Cykelklubb planerar att utveckla 
ett samverkansarbete.

Dr Tomas Bremholm höll ett 
tydligt, informativt och intres-
sant föredrag om typ 2 diabetes. 

Paneldebatt

Världsdiabetesdagen 2014  
– summering
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Han hade gjort väldigt bra bilder 
som presenterades via ljuskanon 
på stor duk. För typ 2 diabetes är 
det alltid i första hand rätt kost 
och regelbunden motion som 
gäller och som ger ett bra resultat 
inledningsvis. Därefter kan man 
sätta in medicin, tabletter som 
Metformin och även insulin efter 
behov. Behovet av god sömn po-
ängterades också.

Dr Peter Fors berättade om 
typ 1 diabetes och började med 
en historisk exposé som började 
några tusen år f.Kr. och fram till 
våra dagar. De som fick diabetes 
före 1920 avled utan pardon efter 
att ha svultit ihjäl under hemska 
förhållanden. Tack vare upptäck-

ten av insulin kunde diabetiker 
nu överleva och efterhand dess-
utom leva ett någorlunda normalt 
liv med hjälp av insulin, rätt kost 
och motion. Dagens insulin och 
tekniska hjälpmedel, som t.ex. 
blodsockermätare och insulin-
penner underlättar livet för dia-
betiker.

Avslutningsvis hölls ett 
panelsamtal under effektiv led-
ning av doc. Stig Attvall. To-
mas Bremholm och Peter Fors 
deltog från sjukvården och Jonas 
Andersson (Fp) och Håkan Lin-
narsson (S) deltog från politiken. 
De är verksamma i Hälso- och 
Sjukvårdutskottet i Västra Göta-
land. Debatten utgick till stor del 
från BLÅBOK- för bättre diabe-
tesvård – som sammanställts av 
Nationella Diabetesteamet. Där 
presenteras 10 viktiga punkter 
som vården och patientfören-
ingar vill ska genomföras. Po-
litikerna fick svara på konkreta 
frågor från såväl Stig Attvall som 
lyssnare i publiken. Intresset var 
stort och det blev en bra debatt.

Göteborgs Diabetesförening 
vill tacka alla som medverkade 
till att dagen kunde genomföras 

på ett väldigt bra sätt. Vi tackar 
de företag som skänkt medel och 
utrustning som användes under 
dagen. Vi vill särskilt tacka Ro-
che, Onemed, Medcore, Blue-
bird Medical och apotek Kronan 
för utrustningen som behövdes 
för provtagningen.

Vi ses igen 2015.
Rolf Tengbratt, Koordinator un-
der dagen och Företrädare för 
Göteborgs Diabetesförening. n

Text Rolf Tengbratt
Bild Rolf Tengbratt och 
Lars-Göran Jurin

Dr Tomas Bremholm

Dr Peter Fors



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
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Hejsan!
Här fortsätter min berättelse om mina upplevelser 
sedan jag startade med insulinpump för åtta måna-
der sedan. I förra DiabetesBladet skrev jag att jag 
skulle på läkarbesök. Mitt Hba1C var som förut 
bra. Men nu upplever att jag mina blodsockervär-
den ligger jämnare än tidigare. Jag har inte lika 
ofta insulinkänningar och jag blir ofta förvånad 
över hur bra värdena är. Jag har under hösten gått 
en kurs i kolhydraträkning på sjukhuset som led-
des av fantastiska dietister och sköterskor. Då fick 
jag lära mig att räkna ut min känslighet för insulin. 
Hur mycket insulin jag behöver för att äta en viss 
mängd kolhydrater. Därefter väga mat, läsa på för-
packningar, räkna kolhydrater och testa blodsock-
ret för att hitta rätt mängd insulin för mig. Som ni 
förstår så gör det sig inte av sig själv. Men resultatet 
med detta har inneburit att jag ligger riktigt bra för 
det mesta. Numera väger jag inte maten särskilt ofta 
för erfarenhet ger för det mesta färdighet. Pumpen 
har också möjlighet efter diverse inställningar att 
ge mig förslag på insulindoser. Ganska fantastiskt. 
Men det är viktigt att veta att min erfarenhet är 
den som får råda. Mina basaldoser och bolusdoser 
är bättre inställda nu. Dessutom har jag hittat flera 
infusionsset (nål och slang) som fungerar bra. Idag 
känner jag att pumpen har givit mig möjligheten att 
ha ett bättre jämnare blodsocker, vilket inneburit 
färre känningar, som jag skrivit så många gånger ti-
digare men jag testar blodsockret lika ofta som förr, 
”gammal vana som ger mig trygghet”.

Forskningen har tyvärr inte ännu nått fram till 
att kunna bota eller förhindra ”typ1 diabetes” men 
hjälpmedlen har i alla fall blivit så mycket bättre. 
Nästa mål får bli en kontinuerlig blodsockermätare 
så att jag slipper alla mina stick.

Detta är sista delen av min berättelse om resan 
från insulinpenna till pump. Det jag har erfarit, 
upplevt och lärt mig under denna period skulle 
kanske innebära en högre 
livskvalité även för Dig. 
Detta låter som en sol-
skenshistoria men den är 
faktiskt sann. Hör gärna av 
Dig och/eller tala med din 
läkare! 
Kajsa
Text & Bild Kajsa Bode

Från insulinpenna till 
insulinpump!

Nya GlucoMen Areo skickar dina blodsockervärden 
trådlöst  till en app på din smartphone. Detta i kombination 
med diabetes-appar för olika behov, gör det enklare att hålla 
koll på din diabetes. Läs mer på www.areo.nu 

Framtiden är här!

Trådlös överföring till din smartphone!

Abbott Scandinavia AB, Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna. Telefon 020-190 11 11

diabetes.sverige@abbott.se  www.abbott-diabetes.se

© Rev 1 April/2014 Doc nr. 2394

Freestyle and other brandmarks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.

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.

Vissa har mer koll  
på trender än andra

NYHET
för dig som använder insulin
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Uthållighetsidrott och diabetes

Är du typ 1 diabetiker och inte nöjer dig 
med att i sakta mak gå ett varv runt kvar-
teret som daglig motion?

Du kanske vill hålla på med elitidrott och vara 
med i toppstriden i Stockholm maraton, Vättern-
rundan eller liknande lopp? Eller så vill du träna 
riktigt hårt med fokus på uthållighetsidrott men 
saknar praktiska råd hur du skall hantera kost och 
insulin med bibehållen prestation så att du kan 
tävla på lika villkor som de utan diabetes?

Historiskt saknas det eller finns väldigt få veten-
skapliga publikationer med kliniska råd till vård-
givare och patienter som vill hålla på med uthål-
lighetsidrott.

Överläkarna Peter Adolfsson och Johan Jendle 
samt dietisten Stig Mattson alla med omfattande 
kunskap om idrott, kost och diabetes försöker dock 
råda bot på denna vetenskapliga brist.

Dietisten Stig Mattson som själv tävlade på elit-
nivå i längdåkning på 80-talet tror att bristen på 
vetenskapliga publikationer beror på gamla attity-
der som lever kvar. Peter Adolfsson som dessutom 
är specialist inom idrottsmedicin berättar att det 
är viktigt att inte sätta sig till doms över de diabe-
tiker som vill hålla på med uthållighetsidrott utan 
poängterar att de som vill skall få hålla på med sin 
idrott på elitnivå också skall få förutsättningar att 
göra så – trots diabetes. Definitionen på en uthål-
lighetsidrott är att en individ klarar av att ligga 
nära sin maximala puls under lång tid – från t ex 
15 min upp till ett flertal timmar.

I våras höll de en pilotstudie med åtta vasalopps-
åkare där de tillförde stora mängder kolhydrater i 
form av sportdryck samtidigt som de tillförde in-
sulin på ett bestämt sätt kombinerat med kontinu-
erlig blodglukosmätning. 

Enligt Stig så var det vanligt på 80-talet bland 
de som idrottade att bara dricka vatten i löpspåret 
vilket leder till att muskeln succesivt använder mer 
och mer fett som bränsle när glykogenförråden i 
musklerna tar slut. Då kan kroppen liknas vid en 
gammaldags dieselmotor med bra segdragning 
men utan explosivitet som kan lunka på.

För att kunna prestera på hög nivå bör musk-
lerna använda primärt kolhydrater som bränsle. 
Vid längre lopp kommer inte musklernas förråd 
av kolhydrater att räcka till, utan man behöver 
också tillföra en större mängd kolhydrater. Detta 
kräver dock att man ”matchar” den tillförda mäng-
den kolhydrater med ”rätt” mängd insulin. Insulin 
kan hjälpa till att föra in glukos i musklerna och 
därmed öka kolhydratoxidationen eller kolhydrat-
förbränningen. En liknelse skulle kunna vara en 
turbomatad bensinmotor där gnistan i tändstiftet 
utgörs av insulinet så att motorn kan förverkliga 
energin som finns i bränsleluftblandningen eller 
kolhydraterna.

I den pilotstudie som utfördes i våras med 8 del-
tagare i Vasaloppet testade man att ligga kvar på 
en mer normal basaldos med insulin och samti-
digt tillföra stora mängder kolhydrater för att se 
hur detta påverkade prestationen. Detta innebär i 
praktiken att de hade en högre mängd insulin än 
vad de brukade ha under den fysiska aktiviteten. 
Det vanliga är att de flesta sänker insulinet under 
fysisk aktivitet.  Åkarna skattade sen sina presta-
tioner subjektivt i frågeformulär.

Peter och Stig berättar att inga av deltagarna i 
pilotstudien drabbades av några allvarliga episoder 
av för lågt eller för högt blodsocker. Peter berättar 
dessutom att det snart kommer finnas ett system 
för kontinuerlig glukosmätning där felmarginalen 
skall vara mindre än 10 procent. Den som tävlar 
kan dessutom under tävling läsa av sitt blodsocker. 
Elitcyklister kan ha mätaren på styret som ett ex-
empel på placering.

Eftersom åtta deltagare är för få för att dra några 
vetenskapliga resultat så planeras nu en studie i mer 
laboratorieartad eller kontrollerad miljö med syf-
tet att både hålla kontroll på blodglukoshalten och 
samtidigt skapa möjlighet till en bra prestation un-
der lång tid genom att finna en bra balans mellan 
högre kolhydratintag och insulindosering.

Alla diabetiker som elitidrottar ser fram emot 
detta kommande bidrag till den kliniska veten-
skapen. n
Text Nils Burholm
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Att vara gravid som diabetiker 

I förra numret av Diabetesbladet skrev jag 
några rader om att vara gravid med diabe-
tes. Det som jag tyckte var svårast under 
mina graviditeter var att hantera det stän-
digt skiftande insulinbehovet. 

I början krävdes inte så mycket insulin, sedan 
kom det tillväxtperioder med ojämna mellanrum 
och saker som man tidigare kunde äta utan pro-
blem funkade plötsligt inte alls. Det kan hinna 
ändra sig från vecka till vecka, vilket är frustreran-
de när man precis börjar tycka att det funkar med 
kost, insulin och allt annat i det dagliga livet. Då 
känns det tryggt att ha tät kontakt med specialist-
mödravården.

När man känner att det fungerar bra med blod-
sockervärden och den växande magen kan det 
ibland kännas som en belastning att man har be-
sök hos läkare och barnmorska väldigt ofta jämfört 
vad man skulle ha haft om man inte hade diabetes, 
men då bör man ha i åtanke att kontrollerna görs 
för att man vill ha koll på både mamma och barn. 
Skulle något inträffa under graviditeten så har man 
goda möjligheter att upptäcka och åtgärda det. Det 
är också skönt att all kompetens finns på ett ställe 
så att man inte behöver åka både till mvc och till 
diabetesmottagningen. 

Under våra träffar under våren har några av 
oss nämnt att vi saknat tekniska hjälpmedel under 
vår tid på spec-mvc. Utvecklingen går ju i rasande 
fart när det gäller exempelvis blodsockermätare, 
och ibland hade man kunnat önska att personalen 
på mödravården hade bättre kunskap om sådana 
hjälpmedel. Men enligt de barnmorskor som jag 
har pratat med så är det på gång, de är medvetna 
om att de borde vara mer insatta i tekniken och 
jobbar på att förbättra sig inom området. 

Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta 
med diabetesträffarna även nästa år, och allt ef-
tersom tiden går så kommer vi det bli en blandad 
skara av blivande mammor, småbarnsmammor och 
de som funderar på att försöka bli gravida. Alla är 
välkomna, och träffarna kommer att hållas första 
tisdagen i månaden i diabetesföreningens lokaler 
på Mellangatan 1 kl. 18:30. Det blir dock ett un-
dantag redan i januari, eftersom första tisdagen är 
trettondedag jul. Alltså, datum att komma ihåg: 13 
januari, 3 februari och 3 mars nu under våren. An-
mälan sker till kansliet, goteborg@diabetes.se n
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Ingrid Martinsson Barn och Ungdomsan-
svarig tillsammans med styrelseledamot Kajsa 
Bode tog emot Marie Hallman som är vård-
enhetsledare över DSBUS, Drottning Silvias 
Barn och Ungdomssjukhus på diabetesklini-
ken på Östra sjukhuset. 

Syftet var att få svar på frågor om verksam-
heten som Göteborgs Diabetesförening kan ta 
med sig till riksstämman i Stockholm och möj-
ligtvis få Diabetesförbundet att se: Här behö-
ver vi göra en insats för att förbättra klinikens 
förutsättningar för barn med diabetes. Om 
förbundet skulle göra likadana frågeställningar 
till andra kliniker kanske man får liknande 
svar och ser mönster som behöver åtgärdas.

Vi tog upp frågor som:
Hur många barn/sköterska har man på klini-
ken? Ca 100 barn/sköterska.

Hur många läkartjänster har man på klini-
ken? Ca 2.5 tjänst och då arbetar man även på 
andra kliniker.

Varför är det få sköterskor som specialiserar 
sig till diabetessköterska? Det finns få tjänster 
inom diabetesvården som är till för specialise-
rade diabetessköterskor. Ska man läsa på heltid 
måste man åka till Uppsala. Eller man kan få 
läsa 1 gång/vecka samtidigt som man arbetar.

Hur många barn insjuknar i diabetes varje 
år? Ca 750 barn varje år.

Hur många barn kommer till kliniken varje 
år? 420-480 varje år.

Träff på kansliet 29/11-14

Hur många läkare skulle vara idealiskt att 
ha till detta antal barn? Det har flera faktorer: 
Det beror på personalbemanningen. Är någon 
sjuk? Har någon semester? Är alla behand-
lingsrum upptagna? Om alla rum är upptagna, 
hjälper det inte att ha fler läkare för var ska de 
sitta? Till sist hoppas vi, att vi får arbeta under 
ett jämnt patientflöde.

Hur uppfattas det ökade elektroniska utbudet 
på kliniken? Pumpar, CGM osv. Har sköter-
skor/läkare fått tid till att lära sig de olika pum-
parna från olika företag som handhar dessa? Ja, 
de flesta får utbildning från företagen som även 
kommer hit och undervisar barnen som ska an-
vända pump eller CGM. Kringsaker runt de 
elektroniska apparaterna tar ju också en del tid. 
Vi har ju inte fått ökade antal tjänster på grund 
av det ökade trycket från elektroniken.

Till sist:
Man skulle önska att fler söker till specialist-
utbildningarna som till diabetessköterska, för 
det behövs fler som är insatta i diabetessjukdo-
marna. Idag är det inte alltid man får den hjälp 
man behöver som diabetiker om man hamnar 
på akut eller vårdavdelningar för att man inte 
har kunskaperna. n

Ingrid Martinsson
Barn och Ungdomsansvarig
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För dig med typ 2-diabetes kan små förändringar som att 
gå i stället för att ta bilen snabbt ge stora förbättringar. 
Testa på www.minaframsteg.se! Ta del av resultatet och 
verktygen du behöver för ett hälsosammare liv. 

FÖR DIG MED TYP 2-DIABETES I SVERIGE

 PRÖVA 
 NÅGOT 
 NYTT. 
GÅ TILL 
JOBBET.

115.412,01102
/14S

E

AstraZeneca AB, AstraZeneca Nordic-Baltic, 151 85 Södertälje, Tel: 08-553 260 00, www.astrazeneca.se
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RECEPT

Nu är det snart Jul och vad kan väl vara mer un-
derbart än en god vörtbrödsmacka med skinka och 
senap. Här nedan kan du ta del av ett gammalt 
recept på vörtbröd som jag bakat varje JUL i 40 
år. Det kan behövas en köksmaskin för att knåda 
degen eller starka armmuskler. Ett annat alterna-
tiv är att du halverar ingredienserna och bakar två 
mindre limpor. 

Kajsas osötade VÖRTBRÖD
3 brödlimpor
2 ½ dl öl 
2 ½ dl porter 
5 dl rågmjöl 
75 gr jäst 
5 dl mjölk 
c:a 17 dl vetemjöl 
½ dl sirap 
1 msk salt 
1 msk ingefära 
1 tsk malda nejlikor 
1 tsk malda pomeransskal eller (4 kokta finhackade 
pomeransskal) 
ev. russin

Dag 1. Koka ihop öl och porter. Häll den het över 
rågmjölet i en bunke eller dylikt och blanda. Låt 
den stå övertäckt i rumstemperatur ett dygn. 

Dag 2. Smula jäst över degen. Värm mjölken till 
37grader (fingervarmt) och häll över. Tillsätt vete-
mjöl (inte allt) och blanda. Låt degen jäsa i 30 mi-
nuter. 

Rör samman kryddorna och blanda i lite av vete-
mjölet. Häll sirap, kryddor och resten av vetemjölet 
på degen och tillsätt ev. russin. Arbeta samman. 

Dela degen i tre delar. Forma limporna och lägg 
de i de smorda formarna eller direkt på plåt. Smält 
lite matfett och pensla. Nagga med gaffel. Låt jäsa 
ytterligare 30 minuter under bakduk. 

Grädda limporna i 200 grader i 45 minuter! Lägg 
de härliga limporna i bakduken och låt de svalna. 

Hoppas ni kommer att njuta av bröden hela Julen!
Lycka Till med baket och jag önskar er alla en rik-
tigt GOD JUL! 
Kajsa

Kajsas osötade vörtbröd

Annonsera i  
DiabetesBladet

Göteborg Diabetesförenings medlemstidning  
DiabetesBladet söker annonsörer.

Vill du vara med och annonsera i Diabetes Bladet. 
Tidningen trycks i 2000 ex 4 gånger per år. 
Kontakta oss via mail goteborg@diabetes.se eller 
telefon 031-711 69 54 för närmare information.

Fokus för 2015 kommer att handla om att göra  
det lättare att leva med diabetes.
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TRÄDGÅRD

Efter en underbar sommar med mycken sol och bad 
och alla underbara kvällar (utan mygg) så har även hös-
ten överraskat med höga celsiusgrader men lite väl mycket 
regn.

Grönsaker frukt och bär har varit riklig.
Växthuset har bytt plats till en lägre nivå pga stormen 

förra december (Sven), vi får se om det klarar nästa storm.
Mitt prospekt på framsidan av huset har inte kommit 

igång men jag ligger och ruvar på det så kanske till våren 
2015, eller får anlita proffs pga tunga lyft.

I somras blommade mina rosor gång på gång och jag 
går och njuter av dess skönhet och doft. När blomman 
har gjort sitt strör jag blombladen runt plantan som får 
återförenas med kretsloppet igen.

Nu har jag 7st olika rossorter och samtliga är remonte-
rande dvs blommar hela sommaren.

Tex. Artur(gul)  Louise odner(rosa)  drottning 
Elisabet(rosa)  Clarie Austin(gräddvit)  Leonard da 
Vinci(rosa-röd) Namnlös(gul-röd) och en namnlös till(vit)

 Så är det snart jul 
så jag klämmer i med 
en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År. n
Kram Birgitta H.

Text och bild  
Birgitta Holmén

En riktig 
sommar

Leonard da Vinci

Ingrid Bergman

Louise Odner

Queen Elisabet
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