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Gratis-apparna LibreLink och LibreLinkUp1:
Skanna och dela glukosvärden och trender från en Android smartphone2

Nu introducerar vi

LibreLink
Nu kan ditt barn enkelt se
och dela sina glukosvärden
med dig - När som helst3,
var som helst4
• Ditt barn kan skanna FreeStyle
Libre sensorn med LibreLink
appen på en Android
smartphone2
• LibreLink appen kan ersätta
FreeStyle Libre avläsaren

Varje LibreLink-skanning
skickas automatiskt till din
Android smartphone2
• Tillåter dig att ha koll på ditt
barns glukosvärden och trender.
Glukosförändringar medddelas
dag som natt
Dela med upp till
20 personer

• Ta emot meddelanden när ditt
barns glukosvärden är för höga
eller för låga
• Håll kontakten för att hjälpa dem
att bättre hantera deras diabetes

Det är enkelt att komma igång:

Dela

Tryck på Dela-knappen
i LibreLink app-menyn

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Ladda ner
Du får en inbjudan att ladda ner
LibreLinkUp på din smartphone

Båda appar tillgängliga GRATIS till din Android smartphone

Övervakning krävs av en vuxen vårdnadshavare som är minst 18 år och är ansvarig för att hantera/bistå barnet med FreeStyle Libre systemet och även för att tolka
FreeStyle Libre- och LibreLink avläsningar.Simulerade data är för endast illustrativt syfte; inte verklig patient eller data.
1. LibreLink är en mobil applikation, utvecklad och av AirStrip . LibreLinkUp är en mobil applikation, utvecklad och tillhandahålls av Newyu, Inc. Användning av
LibreLink och LibreLinkUp kräver registrering med LibreView, en tjänst som tillhandahålls av Abbott och Newyu,Inc. FreeStyle Libre avläsare och sensorer tillhandahålls av Abbott. | 2. LibreLink och LibreLinkUp apparna är kompatibla med NFC-aktiverade smartphones som använder Android OS 4.0 eller högre. |
3. Sensorn kräver 60-minuters uppvärmningstid. | 4. Sensorn är vattenresistent ner till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 10.000 fot. |
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HEJ IGEN!
Jag Monica är här
på visit. Föreningens
ordinarie ordförande
Håkan Forsell har
tagit en paus/time ut
under en kortare tid.
Vi hoppas att Håkan snart skall vara
tillbaka i förenings
arbetet.
För min del har hösten varit mycket givande
eftersom jag får resa ut i landet och övervara
några av Föreningarnas Regionkonferenser.
Jag har varit nere hos södra regionen och nu
senast hos den Västra där det pågår ett försöksprojekt. Vi provar att tillsammans med Västra
Götalands län, Värmlands län och Örebro län
ha gemensamma regionkonferenser. För att få
mera utbyte mellan länen och för att hjälpa varandra. Spännande att lyssna till andras ideér.
Under år 2017 kommer Göteborgs Diabetesförening att jobba med ”barndiabetes dygnet
runt”, det blir då fokus på typ 1 diabetes, vi
kommer också att fokusera på typ 2 diabetes.
Så har vi återupptagit vård gruppen, vi planerar att ha första mötet på Drottning Silvias
barnsjukhuset där vi vill ställa frågor till Sjukhuschefen och vårdpersonalen. Uppdatera förbundets information i så kallade informationspärmar
Vi vet också att man vill skicka diabetes
sjuksköterskor på vidare utbildning
detta kommer nu till viss del att kunna ske
då vår förening kunnat bidra med medel till
detta ändamål ur våra förvaltningsfonder för
ändamålet.
Förbundet har också startat Framtidsresan,
till denna ”resa” kommer vi att inbjuda er alla.
Frågan är ju hur du vill att Förbundet skall se
ut och jobba extra mycket med i framtiden.
Hoppas att du kommer och gör din röst hörd.
Vad är det bästa/störta/viktigaste som förbundet har åstadkommit tycker du?

Grafisk form & Tryck: Litorapid Media AB
Omslagsbild:	
Ekorre
www.fotoakuten.se

Nu säger jag bara God Jul
och Gott Nytt År från
monica

Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 13 jan. Vi
förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska
principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt medgivande från redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs
Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/tjänster på betald annonsplats.

Diabetes Bladet Nr 4 2016

3

KALENDARIUM
Om inte annat anges skall anmälan till aktiviteter göras till kansliet per e-post:
goteborg@diabetes.se eller på telefon: 031-711 69 54
Om inte annat anges är vi i föreningens lokaler på Mellangatan 1, hållplats Järntorget.

AKTIVITETER UNDER 2017

Håll utkik i kommande tidningar och på
vår hemsida som kommer att få ett lite
annat utseende och hållas uppdaterad
oftare.
• Vi planerar ett besök till en liten hönsfarm
som drivs av ett koperativ här i Göteborg.
• Medlemsträff med Framtidsresan som
Diabetesförbundet tagit fram.
• Studiecirkel/egenvård.
• Årets stora händelse, Hoj17 med målgång
i Jonsered.

15 JANUARI

Träff med föräldrar och barn som var
med på "Nordens Ark" resan.
Söndagen 15/1-2017 kl 15.00-17.00. Göteborgs Diabetesförenings lokaler, Mellangatan 1, Göteborg.
Vi bjuder på fika! Anmälan senast 15/12-2016,
Göteborgs Diabetesförenings expedition tel 031711 69 54 E-post:goteborg@diabetes.se.
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Dietisten informerar
hej , så här inför årets många
helger, advent, jul, nyår och trettonhelgen vankas det mycket
”godis”. Kanske det kunde vara
bra med lite repris angående ett
av de sötningsmedel som kan ersätta socker. Vad vet vi om just
STEVIA.
Här kommer en samman ställning som Dietist Ingegärd Olofsson hjälpt vår förening med.

Frågor och svar om stevia
och steviolglykosider
(Källa: Livsmedelverket)

1. Vad är stevia?
Stevia är en växt som odlas i Sydamerika. Växten innehåller söta
ämnen som är cirka 300 gånger
sötare än socker.

2. Vad är steviaglykosider?
Steviolglykosider är namnet på de
söta ämnena som utvinns ur växten. Steviolglykosider är godkänt
som livsmedelstillsats sedan december 2011 och har E-nummer
E960. Tillsatsen har genomgått
omfattande säkerhetsprövningar

och får användas som sötningsmedel.

3. Är stevia godkänt som
livsmedel inom EU?
Nej, bara steviolglykosider. Det
beror på att stevia är ett nytt
livsmedel inom EU. Det krävs
säkerhetsprövning som visar att
stevia inte innebär någon hälsorisk innan det godkänns. I dagsläget är det inte gjort.

4. Finns det produkter
med steviolglykosider att
köpa i mataffärerna?
Ja, det finns sötningsmedel i
strö och saketter som innehåller
tillsatsen steviolglykosider. Det
finns även andra livsmedel som
innehåller tillsatsen steviolglykosider.

5. Kan man "lita på" ett
livsmedel om det står
"sötat med stevia" på
det?
Nej, om det står "sötat med stevia" på ett livsmedel och det i
själva verket innehåller steviolDiabetes Bladet Nr 4 2016

glykosider så är det vilseledande
information. Produkten innehåller inte stevia utan tillsatsen steviolglykosider E960.

Tips om steviolglykosider
för dig som har diabetes:
Tänk på, att sötningsmedel med
steviolglykosider i, innehåller
utfyllnadsmedel t.ex. erytritol,
maltodextrin, "vanligt" socker
eller laktos som höjer blodsockret!

Om du provar stevia
Tänk på, att det är ett nytt livsmedel inom EU och det inte finns
tillräcklig säkerhetsprövning av
eventuella hälsorisker ännu.

Kuriosa (källa: Wikipedia)
På svenska heter stevia "sötflockel", på latin stevia rebaudiana.
Den går att odla i Sverige och
är då en ettårig växt. Den första
europe som hittade stevia var den
spanske botanikern Pedro Jamie
Esteve. Han levde 1500-1556
och fann växten i Paraguay. n
ingegerd olofson

dietist

5

Egenvård i vardagen, Ljungkile
till er alla föreläsare som tog er tid mitt i semestertider att komma till Ljungkile
och dela er kunskap med oss som
var på en uppdaterings ”vecka” (3
dagar) i ”egenvård i vardagen” för
människor med diabetes.

ett stort tack

En föreläsning som drog många
deltagare var Dr. Sven Olof
Strömblads lära om diabetes,
medicin och mycket mera. Sven
Olof kommer att få mycket att
göra i länets olika diabetesför-

Underbart att vi numera kan börja att tala om hur viktigt det är
att man har en bra tandstatus, en
god munhygien. Det är ju så att
om man har infektioner, inflammation i munnen så sprids detta
i kroppen via blodomloppet. Inte
bra. Vi fick både teoretisk och
praktisk information tandhygenist Kerstin. Vi fick lära att hon
och hennes kollegor även gör
hembesök vid behov. Det finns i
dag en lite ”års peng” att använda
för tandläkare besök. Kerstin delade även ut tandborstar och tand
crem till deltagarna så sen var det
bara att borsta.
6
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eningar framöver. Alla deltagare
ville ha kontaktuppgifter till honom. Vi var deltagare från Kungälvs-, Uddevalla-, Trollhättan-,
Stor reg- och Göteborgs diabetesföreningar. Alla deltagare kom

efter föreläsningen fram och hyllade Sven Olofs information till
”skyarna”. Trevligt när medlems
aktiviteter ger en så fantastisk
respons. Sven Olof har många
strängar på sin lyra, han ingår hos
läkemedelsföretaget Sanofi, arbetar i egen regi med patienter och
då och då på även sjukhusen.
Vi har haft denna föreläsning i
Göteborg tidigare men då tyvärr
med dålig anslutning från våra
medlemmar.
En givande förmiddag var då
Karin Rignér besökte oss och talade om våra vårdcentraler. Delvis
hur pengarna fördelas, och vem/
vilka som får stå för patient kostnaderna, även det ”fria insulinet”
belastar den vårdinrättning du är
knuten till. Ersättningar till vården mm. Vi hade tillfälle att ställa
frågor vilket är en stor fördel. Att
få svar på egne funderingar är
viktigt. Jag säger bere det, vi ber
att få återkomma till dig Karin.
Folkhögskolan bidrog med
två lärare, Meditation och där
kan olika saker hända må ni tro.

Allt från att stilla känna lugnet,
till att stående ”skaka loss”. Här
finns att välja på.
Skolan hade också en lärare i
som man sa på ”min tid” gympa.
Hon började med teori om hur
kroppen fungerar, fortsatte så ute
i naturen. Då blev det både att
röra på kroppen och inta det härligt friska syret.
Vi hade även besök från förbunds styrelsen. Björn Elin var
på plats och talade om framtiden
i förbundets planerade arbete inför 2020. Både på riks och läns
nivå. Kan bli spännande.
Vi i Västra Götaland har ju
lyckan att ha direkt koppling till
förbunds styrelsen genom Björn.
Björn är ordförande i Trollhättans lokal förening, han sitter
även med som styrelseledamot i
länets diabetesförening, Västra
Götaland och som styrelse ledamot i Svenska Diabetes Förbunds
styrelsen.
Varje dag på lediga stunder tillverkade deltagarna egna present
påsar, reparbete/makramé, och
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luffarslöjd. Tillverkningen av
påsar var populär, så även olika
makramé arbeten.
Men allt har ett slut och vi sa
tack å adjö till varandra på söndag eftermiddag.
Kanske ses vi kommande augusti 2017, då har vi planer på
att resa tillbaka till Skallerupp
i Danmark. Du är välkommen
med. n
text : monica ullbrandt
bilder : kent olaisson
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En resa till och genom "Nordens Ark "
med Göteborgs Diabetesförening
Tretton vuxna och tio barn ( sex
av barnen har diabetes ) träffades
utanför biograf Draken.
Det var en tidig och solig lördagsmorgon i augusti. Alla var
nyvakna och förväntansfulla.
Knappt någon hade varit på Nordens Ark tidigare. En STOR blå
buss anlände och vi kunde kliva
på. Chauffören visade sig var en
mycket trevlig man i sina bästa
år. Och bussen körde han bra. Vi
hade hur mycket utrymme som
helst som vi kunde breda ut oss
på. Kosan styrdes mot Hunnebostrand. Håkan och Marlene
hälsade välkomna och kollade att
alla var med. En sittande poängpromenad startades: en barndel
och en vuxendel. Vi körde 6 frågor på dit vägen och 6 frågor på
hemvägen.
Vi nådde Nordens Ark som
ligger längst in i Åbyfjorden efter
cirka 2 timmar.
8

Skönt att sträcka på ben och armar. Barnen hittade genast gräsmattor och stenar som de kunde
skutta upp och ner på. Toalettbesök avverkades och törst släcktes.
En guide samlade ihop oss och
tog med oss på den "Lilla Guidningen" som tog cirka 2 timmar.
Bland de första djuren vi kom
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till var "Amurtigern". Hen låg
lojt utsträckt på en klipphylla och
såg lagom nonchalant ut. Amurtigern är en av världens största
kattdjur och den lever i ryska
Fjärran Östern. Antalet amurtigrar i Ryssland har uppskattats till 430-500 individer och
det gör att den klassificerats som

hotad. Nordens Ark driver tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland projekt
Nordlig tiger; ett projekt för att
bevara den hotade amurtigern i
ryska Fjärran Östern. Projektet
har varit framgångsrikt och gett
goda resultat.
Vi vandrade vidare i den fascinerande naturen. Det gick
ganska så rejält uppför. Bra för
konditionen! Mycket väl anlagda
gångvägar. Bra, speciellt för de
som körde kärror.
Det vi besökte var den Vilda
parken. Det finns även en Lantgård och en Ekopark. Som sagt
handlar det om vilda djur. Dessa
kan du inte kommendera att visa

upp sig. Vid en del hägn spanade
vi intensivt. Ögon och öron var
på helspänn. Kameran beredd!
Men suck, inte ville djuret visa
sig.
Plötsligt ligger han där: "Den
Persiska Leoparden"! En meter
från oss ligger han lojt på en sten
och poserar för oss. Himmel, vad
vacker han är! Persisk Leopard
är den största av de fem hotade
underarterna av leopard, en vuxen hane kan väga upp till 90 kg.
Arten fanns förr i stora delar av
Kaukasus. Idag finns uppskattningsvis färre än tusen individer
kvar i det vilda. Det mest akuta
hotet i dagsläget är människans
utbredning i deras livsmiljöer.

Trots att den "Mindre Pandan"
vilar större delar av dagen fick vi
möjlighet att se den springa runt
bland träden. Det främsta hotet
mot arten är att dess livsmiljöer
förstörs genom skogsavverkning
och röjning för jordbruk. Arten
lever på höjder mellan 15005000 meter över havet i Himalayas bergstrakter och på Burmas
högland.
Trötta men upprymda kunde
vi ta välbehövlig lunch. En del åt
medhavd matsäck vid en lekpark.
Andra var mer bekväma och intog måltiden på restaurangen.
Under bussturen hem avverkade vi de sista 6 frågorna av tävlingen. Efter rafflande slutstrid
i barndelen vann Sofie Hedvall
med full pott, alltså 12 rätt. Som
pris fick hon presentkort för att
kunna gå på bio. Även i vuxendelen delades ut presentkort.
Från föreningens sida såg vi resan som mycket lyckad. Trevligt
att träffa föräldrar och barn, speciellt i en sådan härlig miljö som
Nordens Ark.
Föreningen vill ha en återträff
med samtliga deltagare, söndagen 15 januari kl 15.00-17.00.
Lokal: Göteborgs Diabetesförenings lokaler, Mellangatan 1,
Göteborg.
Anmälan: goteborg@diabetes.
se eller 031-711 69 54. Senast
torsdag 15/12-16. Vi bjuder på
fika. Välkomna! n
marlene eriksson
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Västra Götalands Diabetesförenings Regionkonferens
västra götalands diabetesför -

ening brukar ha en regionkonferens en gång per år på hösten
för att regionens lokalföreningar
ska ha möjlighet att träffas och
utbyta idéer och erfarenheter.
Till konferensen bjuds in olika
föredragshållare som många
olika ämnen, dels diabetesrelaterande som t.ex. komplikationer
av sjukdomen eller inspirerande
föredrag som rör helt skilda ämnen som kan vara upplyftande
för kropp och själ.
På Svenska Diabetesförbundets stämma 2015 beslutades att
Västra Götaland, Värmland och
Örebro fram till nästa stämma
2018 skall anordna region-

10

konferensen gemensamt 2016
och 2017. På ett förmöte inför
2016 kom länen överens om att
Värmland ordnar konferensen
2016 och Örebro 2017.
Värmland kallade till konferens i Karlstad på Hotel Scandic Klarälven helgen 22 – 23
oktoberstod för värdskapet. En
mycket givande och intressant
konferens.
Första dagen fick vi lyssna till ett
mycket intressant och inspirerande föredrag av och med Andreas Olsson. ”Från att falla till
att resa sig igen”. Andreas är en
föreläsare inom byggindustrin
som själv var med om en arbetsDiabetes Bladet Nr 4 2016

platsolycka år 2009. Han föll
från ett tak på en villa, ner på en
grusplan och bröt ryggen, krossade tre kotor ock blev lam från
midjan och ned. Läkarna sa till
honom att han skulle förbereda
sig på ett liv i rullstol. Men Andreas knöt näven och kämpade
på i det tysta. Han inledde föredraget i rullstol men mot slutet
reste han sig upp och kunde stå
och gå. Han klarar att gå en viss
tid innan värken i ryggen blir för
stark, men ändå! Det gäller att
inte fe upp!
Vi diskuterade även formerna för
samordning av konferenserna.
Några hade missförstått detta

sation skedde och Skaraborg,
Bohuslän och Älvsborg slogs
samman till Västra Götaland.
Örebro ordnar konferensen år
2017 därefter skall samarbetet
utvärderas och diskuteras på
Förbundsstämman år 2018.
Förbundet representerades av
Förbundsordföranden Fredrik
Lönndahl som rapporterade om
förbundet och förbundskansliet. Fredrik rapporterade lite
om medlemsantalet, trenden
har vänt efter många år och pekar uppåt igen för år 2016. Av
våra medlemmar är 60% kvinnor och 60% av medlemmarna
är Typ1-or.

En glad förbundsordförande som njuter en god middag
efter en dags jobb.

och trodde att länsföreningarna
skulle slås ihop till en förening,
detta är inte fallet, det gäller endast samarbete med konferenserna. Historiskt har samarbete

skett, då kallat PROST, Älvsborgs-, Skaraborgs-, Bohusläns-, Värmlands- och Örebros
länsföreningar. Detta samarbete
bröts 1999 när en omorgani-
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Söndagen avslutades med en diskussion om hur vi upplevt konferensen och innehållet dessa båda
dagarna. Alla var eniga om att
dagarna varit bra och att deltagarna ser fram mot nästa konferens. Alla uttryckte ett stort tack
till Värmland för en fin genomförd konferens. n
kent olaisson
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Regionkonferens Södra
10-11 september har det
varit regionkonferens för Södra
Sveriges Diabetes föreningar.
Plats var Hotell Erikslund i
Ängelholm.
Det hela var mycket välordnat,
vi möttes av Ally och Stig-Åke
Grönvall från Eslöv som som
stod för värdskapet.
Arbetet startade kl. 11.00 efter
det att vi under 1½ timma checkat in, fikat och minglat runt för
att bli lite bekanta.
Det är mycket givande att
komma ut i landet och få ta del
av hur andra lägger upp sitt arbete inom föreningarna, Vi startade med ett följa upp förra årets
konferens som man hade haft i
Halmstad. Där hade man verkligen jobbat och det redovisade
resultatet som vi fick som bilaga

den
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var på hela 1½ A4.
Efter lunch fick vi information
från förbundet. Förbundskanslist Else - Marianne Åberg höll
en drygt tre timmar lång information om framtidsresan som
vi även arbetade med vid Förbundskonferensen i maj. Upprepning är nyttigt, det hela går
ut på att vi i landet skall ta del av
några påståenden från förbundet
och välja ut tre av dem. Motivera varför vi valt dessa och sända
in våra svar till förbundet. Det
kommer att vara en lång process
som skall ”landa” år 2020. Då
har vi förhoppningsvis fått veta
vad medlemmarna vill. Vilka
frågor tycker du som medlem är
viktiga?
Hör gärna av dig, vi vill gärna
ha ett möte med er medlemmar
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där ni berättar vad ni tycker är
viktigt att jobba aktivt med. Det
kan vara från den minsta dagliga
till någon politisk fråga. Det är
du som medlem som styr, men
då måste du höra av dig så att vi
kan förmedla dina framtidsmål
för Parallellt med framtidsresan har tre länsordförande fått i
uppgift att tillsammans med vår
förbundsdirektör arbeta fram en
agenda för kommande samarbete på länsnivå, man skall påbörja
ett samarbete mellan alla länsordföranden i landet. Ett steg
som är eftersatt i dag. Se Diabetes Bladet nr 3 2016 sidan 10.
Dagen avslutades med en tre
rätters middag till tonerna av
”Fozzez jazzband” som i ord
och toner berättade om jazzens
historia.

Så blev det en ny dag och efter
frukost var det Björn Ehlin från
förbundsstyrelsen som informerade och hade fritt fram för frågor om vad som försiggår i förbundsstyrelsen. Vi här i Västra
Götaland har ju förmånen att ha
Björn som styrelseledamot i vår
länsförening, han är också ordförande i Trollhättans lokal förening.
Så kom turen till valberedningen, på denna regionkonfe-

rens representerade Roland Jonsson och jag.
Jag hoppas att vi fick deltagarna att börja tänka på man vill
att förbundsstyrelsen skall se ut
i framtiden. Tacksamt nog var
det medlemmar som tog kontakt med oss och ställde frågor
om förbundsarbetet och om önskemål vid kommande stämma.
Helt underbart, man märker att
vårt jobb som valberedare betydde något för deltagarna.

Robin Årling från ung diabetes berättade om vad han varit
med om under det gångna året,
det visade si att Robin har varit
mycket flitig. Han har deltagit i möten för fedrationen och
där fick Robin insyn i hur andra länder ute i världen hade det
vad det gäller diabetes medicin,
vårdkostnader och hjälpmedel.
Han konstaterade att det är bara
Sverige som har gratis insulin. I
övrigt var det stor skillnad på vad
kostnaden för en patient var ute i
vida värden. Robin berättade att
han startade samtidigt som ”vår”
Emma i ung diabetes, han har nu
hand om läger verksamheten och
planerar nu att en grupp på 20
personer skall bestiga Kebnekajse
kommande år. Har du ålder inne
för att delta kan du höra av dig
till ung diabetes.
Vi avslutade helgen med lunch,
några av oss hade ju rest långt
och behövde bottna med lite mat
före avfärd.
Ett stort tack till arrangörerna
för regionkonferensen. n
monica ullbrandt
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Världsdiabetesdagen
14 november hade föreningen stort jippo på Nordstan.
Varje år får vi gratis tillgång till
en fin plats med tillhörande scen.
Många deltog under dagen både
från scenen och nere på golvet.
Många var de personer/medlemmar som ställde upp som volontärer och hjälpte till under hela
dagen.
Från scenen talade två tand hygienister om vikten av allas vår
munhygien och diverse sätt att få
hjälp även i hemmet. Bra information
Så hade Ulla Hellstrand Tang
kommit för att tillsammans med
en patient berätta om hur jätteviktigt det är att i god tid se över
Diabetesfoten. Ulla kommer att
cykla runt i Sverige under försommaren för att göra reklam
för diabetesfoten och tillhörande
app. Ulla kommer att göra stopp
utmed resan och senare komma i
mål här nere i Göteborgstrakten.
Hoppas att ni kommer så många
som möjligt och ställer upp. Vi
berättar mera i kommande tidning. Se efter "hoj17" som arbetsnamnet är.
den
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Diabetes sjuksköterskan AnnChristina Andersson talade om
typ 2 diabetes, hon framförde
också (under politiker mötet) hur
bra det vore om det fanns pengar till de mediciner som bättre
skulle passa en speciell patient.
Nu får hon stå bredvid och önska
att det vore annorlunda och att
det fanns pengar till de i hennes
tycke bästa medicinerna.
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Likt förra året fick vi lyssna till
ett finstämt samtal mellan läkare
och patient. Det var forskaren
och läkaren på Drottning Silvias
Barnsjukhus, Gun Forsander och
Emma Barte, hon sitter med i
förbundets grupp "ung diabetes"
där Emma är är styrelse medlem,
Emma återfinner du även i styrelsen för Göteborgs Diabetesförening.
Gun Forsander stod för det
medicinska, vad som händer vid
typ 1 diabetes osv. medan Emma
och hon hade en dialog om hur
man som diabetes patient hanterar sin sjukdom i vardagen. Fint
med läkaren som ställer de frågor som plockar fram olika svar.
Detta vill vi gärna få mera av.
Dagen från scenen avslutades
med en diskussion om vårdpengarna i Göteborg.
Det blev en lugn diskussion
mellan vården och sjukvårdspolitikerna. Kanske man någonstans
kan förstå att vården inte kan dra
ner på både det ena och det andra.
För att kunna bota måste det
finnas bra medicin och för att

Vi tackar er alla som på
ett eller annat sätt varit
med och stöttat oss
Moderator, Rolf Tengbratt.
Karin Altersved och Maj-Britt Rosén
Tandhygienister VG Region.
Ulla Hellstrand Tang, Ortopedingenjör. Leif Sundberg patientrepresentant.
Gun Forsander, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Emma Barte, Ung Diabetes

kunna behandla måste det finnas
anställda inom vården. Allt detta
kostar, vi vill ha den bästa vården
eller hur?
Vill ja men, vad hjälper det om
personalen går in i väggen och
medicin hyllan gapar tom!
Runt om på golvet fanns våra
samarbetspartner, det var Sanofi,
Novonordisk och Abbot.
Apoteket hjärtat ställde upp
som tidigare. Det var två bord
bemannade med diabetes sjuksköterskor som under hela dagen
tog blodprov på alla som ville.
Där fanns fotterapeuter som talade om vikten att välja rätt fotterapeut, det skall var de som
i botten av sin utbildning även

är undersköterska. Man skall ju
trots allt behandla personer med
en kronisk sjukdom. Nytt för året
var journaler på nätet, och 1177
e-Hälsa. Man kan numera även
beställa sina diabetestillbehör
från Skövde depån via 1177. En
annan samarbetspartner var IFK
Göteborg. Detta har vi till viss
del Gun Forsander att tacka för
som förmedlade kontakten mellan de båda föreningarna. Mycket trevligt att idrotten är intresserad av att stödja kroniskt sjuka
i sin verksamhet.
Än en gång ett jätte tack till
alla deltagare. n

Anette Jonasson, Läkargruppen
Mölndalsbro.
Vårdprofessionen samt sjukvårdspolitike Ann-Christine Andersson (s)
samt Eva Olofsson (v).
Diabetessjuksköterskor: Thor Ulnes,
Helen Almkvist, Deisha Karlsdottir,
Ingela Broman, Eva-Britt.
1177 Vårdguiden, Projekt Journal,
Kvalificerad medicinsk fotvård, IFK
Göteborg.
Läkemedelsföretagen Sanofi, Novo
Nordisk och Abbott var med som
samarbetspartners.
Göteborgs Diabetesförening vill
rikta ett stort tack till Apotek Hjärtat
samt Nordstan och alla medverkande som gjorde dagen möjlig!

styrelsen gm /monica
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Rune Johansson
– mitt liv med diabetes, del 2
föreningsmänniska sedan jag i femtonårsåldern
börjat med föreningslivet. 1943
hörde jag att det skulle bildas en
förening för sockersjuka i Göteborg. Jag var med då den bildades, men min fru och jag flyttade
till Stockholm och bodde där
i två år. Detta var innan vi fick
pojkarna.
Jag hade flera jobb i Stockholm,
bl. a som snöskottare på Sundbybergs järnvägsstation, vi bodde i
Sundbyberg. Jag arbetade även
ett halvår på Sieverts lödlampsfabrik, dotterbolag till Sieverts Kabelfabrik, Folket i Bild och Reso.
Men så en dag följde jag med
min fru till en kiropraktiker.
Han skulle bota min sockersjuka
sa han. Jag fick lägga mig på en
ställning, så gjorde han några
tryckningar i nacken och jag fick
inte röra på huvudet på ett dygn.
Det var ordnat med ett hotell intill där jag fick ligga stilla. Idiotiskt att gå på något sådant, men
jag var ung och dum. Jag skulle
minska på insulinet också. Följderna av det hela blev att jag blev
sämre och började magra.
jag

var

en

Diabetesföreningens möte, Majnabbe Terminalen 1950-talet.

Min längtan till Västkusten
blev till slut stor och jag ville flytta. Min fru hade ett bra arbete på
Folksam, men vi beslöt oss för
att flytta. Det var tur, bara någon
vecka efter att vi kommit tillbaka
till Göteborg och jag hade börjat som målare blev jag inlagd på
medicin två igen med högt socker. Nu var jag där igen med den

Diabetesförbundets Riksstämma i Örebro på 1960-talet.
Längst upp till höger står jag.
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stränga dieten och kålen.
Efter åtta veckor blev jag utskriven och gick med i De sockersjukas förening i Göteborg med
omnejd, som det kallades på den
tiden. 1948 kom jag med i styrelsen och det blev mycket med
möten, bl a hade vi en stor basar
i Folkets Hus vid Järntorget. Styrelsemötena höll vi hemma hos
varandra då vi inte hade någon
egen lokal. Föreningsmöten höll
vi på olika platser som Barken
Viking, Vita Bandet i Slottsskogen, Studentkåren, Maj Nabbe
m.fl.
Insulinet var inte gratis men Bror
Nilsson, bas på SKF, och kommunalfullmäktige motionerade
i fullmäktige, och vi fick delvis
fritt insulin. Då allmän sjukförsäkring trädde i kraft på 50-talet blev även insulinet fritt och vi

med sockersjuka blev med sjukförsäkring, vilket vi inte fick vara
med i tidigare.
Den tidens sprutor och nålar
var noga med att hålla rena, varje
dag fick jag koka sprutan och de
grova nålarna och när de blev
slöa fick dem lämnas till Blumes
sjukvårdsaffär på Vasagatan för
slipning.
Vår äldste pojk fick sockersjuka
1955 fyra år gammal och samma
år kom den nya Helinos sprutan.
Det var en spruta med en liten
nål som satt i en behållare och
man satte den mot armen eller
magen och tryckte till. Det kän-

des inget eller mycket lite och var
en välsignelse. Det var då, den
bästa uppfinningen efter insulinet tyckte jag. Numera finns det
ännu bättre saker som pumpar,
finare sprutor och blodsockermätare och nu heter det diabetes.
Vi hade mycket att göra i föreningen som upptog mycket tid,
men det var roligt. Bl. a lyckades
vi få igenom att skolbarn med diabetes fick särskild mat i skolan.
Numera kan även barn med diabetes äta den vanliga skolmaten.
Vidare var det svårt att få arbete i
kommunala verk och svårt att få
Diabetes Bladet Nr 4 2016

körkort för någon med diabetes.
Vi hade också en barnkoloni för
diabetesbarn, Hällungens Sommarhem. Där fick barn med diabetes företrädesvis från Göteborg
tillbringa några sköna veckor på
sommaren. Det fanns en bondgård, Buxeröd i Ucklum. Bonden
på gården hade några jaktkamrater, Giovanni Galligani, då ägare
till restaurangen vid Slottsskogsvallen och Greve Jens af Trampe.
Någon av dem hade tydligen diabetes ty de köpte mark av bonden
Gunnar Hansson och lät bygga
denna fina byggnad som skulle
vara hem för diabetesbarn under
sommaren.
Många donatorer i Göteborg,
donatorernas stad, bidrog till att
kolonin kom till och kunde drivas. Ett krav var att det gällde
för barn i Göteborg, men vi hade
detta till trots barn från hela Sverige på kolonin. Det gick inte att
neka barn från andra platser.
Med åren började folk att
skaffa sommarställen och vi såg
en minskning av barn från Göteborg som sökte sig till kolonin
och en ökning från hela Sverige.
Vi föreslog då att Diabetesförbundet skulle överta kolonin,
men det passade inte dåvarande
styrelse med en riksdagskvinna
som ordförande. Så kolonin såldes till Kamratföreningen Länkarna som drev den i några år
och vad som bedrivs där nu vet
jag inte om.
Mitt arbete som målare har
nog varit bra, klättrande på stegar och ställningar har gett motion. Pojkarna blev gifta och
skaffade barn, men oturligt fick
den äldste sonens son diabetes.
Men han klarar det bra, är gift
och har två pojkar. n
rune johansson

Runes berättelse fortsätter i kommande nummer av DiabetesBladet.
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Beställ diabetes- och stomihjälpmedel
via 1177.se
Nu kan du göra dina uttag av diabetes- och
stomihjälpmedel genom att logga in på
1177.se. Detta istället för att ringa in din
beställning.

För support vid beställning kontakta Skövdedepåns kundtjänst 010-441 31 90 vardagar 08:00 –
16:30, kundtjanst.skovdedepan@vgregion.se
Mer information på 1177.se n

I samband med den nya beställningsfunktionen
kommer det införas en tidspärr. Vid en förskrivning med flera uttag kommer det andra uttaget
först kunna göras efter 2/3 av tiden som gått sedan föregående uttag gjordes. En förskrivning är
giltig 1 år.
Har du till exempel fått en förskrivning med fyra
uttag så beräknas varje uttag räcka i tre månader.
Första uttaget kan du göra omgående medan andra
uttaget först kan göras efter två månader.
Har du inga uttag kvar på dina produkter, kontakta din sjuksköterska/läkare för ny förskrivning.

text : centrum läkemedelsnära produkter

FONDER

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder
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 ändamålet måste vara diabetesrelaterat. I vissa fall kan det
krävas läkarintyg. Håll ansökningarna 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.

bidrag som

Barn och Ungdomsfonden
Fonden skall användas för anslag
18

eller bidrag till vårdbehövande
barn och ungdomar som har diabetes 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 Diabetesförening. Ansökan kan göras
löpande under året.

Utvecklingsfonden
Fonden har till uppgift att lämna
bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklingsDiabetes Bladet Nr 1 2016

verksamhet inom diabetesvården
och därmed sammanhängande
studieresor. Fonden skall stödja
praktiskt kliniskt utvecklingsarbete men icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

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

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

TRÄDGÅRD
Selfi

Fin äppleskörd

Tre årstider på samma gång
S ensommaren som ebbar ut mot höst med vackra färger i naturen. Stararna håller på att samla
ihop sig i stora klungor som dansar runt. Hit och
dit som trilla slut drar söder ut.
Eiderhannarna (gudingarna) har dragit ut till
de yttersta kobbarna i havet, lämnar honan (ådan)
med ungarna som får ”äta upp” sig till vintern och
kommande häckning.
Det har varit en rik skördetid i år, mycket äpplen björnbär rabarber smultron m.m. Plockar fortfarande in äpplen som är mogna och fina.
Jag rensar och klipper buskar, har satt lite tulpanlökar i trädgården men till våren ska jag vattna
med blodmjöl när löken sticker upp för att avskräcka Rådjuren.
Detta är sista berättelsen ang min trädgård.
Har under fem år skrivit och med bilder visat vår
trädgård med fyra nr pr år men nu slutar jag och
lämnar sidan i tidningen till någon eller något
annat med varm penna.
Jag tackar för mig!
Nu stundar snart advent, jul och nyår så jag
önskar er alla en God
Jul & Gott Nytt År
2017. n

Vackra höstfärger

Kantareller

Höstljungen

kram birgitta holmèn

Hugo önskar

God Jul
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POSTTIDNING B
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

NÄR SOV DU TRYGGT
EN HEL NATT SENAST?

MINIMED 640G
™

DET ENDA SYSTEMET
SOM FÖRHINDRAR
HYPOGLYKEMIER
Besök vår hemsida för mer information:
www.medtronic-diabetes.se

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9, Box 54, 171 74 SOLNA
Kundservice: 08-568 585 10
Innehållet och uppgifterna på denna annons är endast avsedda som information och
ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Tala alltid
med dina vårdgivare om din diagnos och behandling. © 2016 Medtronic International
Trading Sarl.

