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Ett enkelt sätt för dig och din 
sjukvårdskontakt att se glukosdata 
online från FreeStyle-mätare eller 

FreeStyle Libre systemet.

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

• GER MER FULLSTÄNDIG INFORMATION

• UPPMUNTRAR TILL DIALOG

• UNDERLÄTTAR BESLUTSFATTANDE

• KOSTNADSFRITT

1. LibreLink är en mobil applikation utvecklad och tillhandahållen av AirStrip. Användning av LibreLink kräver registrering med LibreView, en service som tillhandahålls av Abbott och Newyu, Inc. 
Kostnader för nedladdning kan ske när nedladdning av LibreLink app. FreeStyle Libre sensorer och avläsare tillhandahålls av Abbott. 2. LibreLink appen är designad för att fungera tillsammans med 
NFC-aktiverade Androidtelefoner med Android 4.0 OS och högre. 3. LibreView data kan läsas i Safari browser på Mac OS X Mountain Lion eller högre datorer och på iOS 6 eller högre mobilenheter.  
För närvarande så stöds uppladdning av mobildata enast av Windowsbaserade datorer. Minimum systemkrav är Windows Vista med IE10 eller senaste versionen av Google Chrome och Mozilla Firefox, 
som körs på en 550Mhz Pentium 3, 512 MB DRAM, 2G hårddisk, USB 2.0, LCD Screen med upplösning 1024x768. 

FreeStyle och tillhörande varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care, Inc. i olika jurisdiktioner och övriga varumärken tillhör respektive ägare. Rev 1, SEFSLibre170063, Sept 2017

 

 

Gå till libreview.com och
Klicka på ”skapa konto”

Registrera dig och följ
Instruktionerna för  
konfiguration

1

2

  www.freestylediabetes.se      020-190 11 11 · Abbott Scandinavia AB · Abbott Diabetes Care · Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna

Kompletta och visuella rapporter om hur din 
glukos utvecklas är alltid tillgängliga när som 
helst och var som helst.3

Ett moln med säker anslutning så att du kan 
dela utvecklingen av dina glukosvärden med  
din hälso- och sjukvårdspersonal.

Underlättar dialogen med hälso- och 
sjukvårdspersonalen och beslutsfattandet 
angående behandling.

Du kan ladda upp data från din FreeStyle-mätare 
eller FreeStyle Libre-avläsare eller automatiskt 
utan kabel med appen LibreLink.1,2
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Sänd gärna in material eller tipsa redaktionen. Skriv helst i Word och 
skicka med e-post. Var vänlig skicka ditt material senast 13 januari. Vi 
förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journalistiska 
principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt medgivande från redak-
tionen. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Göteborgs 
Diabetesförening tar inte ansvar för varans lämplighet vad gäller pro-
dukter/tjänster på betald annonsplats.

Öppettider: Må–Ti, Tor 10–15, Fre 10–13.30
 Onsdagar: Stängt

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 13 februari.

Ansvarig utgivare:  Håkan Forsell

Redaktion:   Håkan Forsell, Marlene Eriksson,  
Monica Ullbrandt, Kent Olaisson,

 Björn Ehlin

Annonsansvarig:  Carina Häggmark

Grafisk form & Tryck:  Litorapid Media AB

Omslagsbild: www.pexels.com

Hej igen på er!

Hösten har passerat utan större överraskningar.
Omvärlden visar sig ånyo från sin sämsta sida. 
Vi människor ägnar kraft och pengar till att 
baktala och förstöra för varandra.

Som diabetiker har vi annat att oro oss för.
LSS problemen drabbar oss med fullkraft. 

Pengar saknas alltid.
När detta nummer kommer ut i December 

har VDD (världsdiabetesdagen) passerat 14 
November. (se separat artikel)

Under hösten har vi deltagit med framgång 
på regionskonferensen i Örebro 23-24 Septem-
ber.(se separat artikel)

Vi har håller dessutom på att arbeta fram ett 
förslag i VG/Västra Götalandsregionen diabe-
tesföreningar om att tillsammans ge ut diabe-
tesbladet framöver.

Då får både vi och övriga lokalföreningar en 
inblick  våra respektive lokalföreningar.

Även här vill vi att alla medlemmar kommer 
med åsikter och inlägg som vi kan publicera för 
gemensamt värde. Hoppas ni såg TV3 galan.

Väl mött 2018!
håkan forsell
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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.

11 JANUARI 
Medlemsmöte – Nya medlemmar
Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Möte är för Er som blivit medlemmar under 2017.
Vi berättar om föreningen och Ni får möjlighet att träffa 
några från styrelsen, ställa frågor om oss eller om dia-
betes. Föreningen bjuder på fika med smörgås.
Anmälan till kansliet senast 8 januari.
031-711 69 54, goteborg@diabetes.se

22 FEBRUARI 
Medlemsmöte
Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi ser en film om gamla Göteborg, efter filmen bjuder 
föreningen på fika och smörgås.
Vi umgås och pratar om det som för tillfället är aktuellt.
Föreningen vill gärna ha in idéer om teman för fortsatta 
aktiviteter. Anmälan till kansliet senast 19 februari.
031-711 69 54, goteborg@diabetes.se

25 MARS 
Årsmöte
Årsmötet hålls som vanligt i lokalen på bottenplan 
Södra Allégatan 1 B. Efter sedvanliga förhandlingar blir 
det någon form av föreläsning som vid tryckning ej är 
fastställt. Se kommande nr av tidningen för med info.
Anmälan till kansliet senast 16 mars.
031-711 69 54, goteborg@diabetes.se

26 APRIL 
Medlemsmöte
Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi har någon form av aktivitet som vi diskuterat fram på 
mötet i februari. Föreningen bjuder på fika och smörgås.
Anmälan till kansliet senast 23 april.
031-711 69 54, goteborg@diabetes.se

14 JUNI 2018 
Medlemsmöte
Vi träffas på Mellangatan 1 kl 18.00.
Vi har någon form av aktivitet som vi diskuterat fram på 
mötet i februari. Föreningen bjuder på fika och smörgås.
Anmälan till kansliet senast 11 juni.
031-711 69 54, goteborg@diabetes.se

Följ med Gothenburg Sessions under en dag.  
Anmälan snarast. Föreningens kansli tel 031-711 69 54 
eller goteborg@diabetes.se. Snarast. Se sidan 13.

Nu finns vi även på Face-
book! Besök oss och håll 
dej uppdaterad med infor-
mation både från förening-
en och från förbundet ”Göteborgs Diabetesförening”

TEATER

Teatervänner
I höst är vi några som har sett föreställningen  
Utvandrarna på Stadsteatern. En föreställning som jag 
tyckte berörde vår utvandring till Amerika och dagens 
invandring till vårt Sverige Hos mig satte det i gång 
många tankar.

Om några veckor ska vi se föreställningen Karl Ger-
hard. Till den föreställningen gick biljetterna åt fort 
men tyvärr är det först till kvarn som gäller. Jag har 
som ombud sett en liten förhandsvisning och jag tror 
vi får en trevlig kväll. När vi läser detta har vi sett före-
ställningen och vet.

Nu är det dags att boka för våren 2018 
Jag har bokat biljetter till följande föreställningar

Selma Lagerlöfs  
GÖSTA BERLINGS SAGA
Den föreställningen ser vi tisdagen den 23/1-18 kl 19.
Till en kostnad av250 kr/person
Du behöver boka biljetten senast den 11/12-17  
till kansliet 031-711 69 54 och betala beloppet till 
postgiro 4 87 22-3

August Strindbergs  
HEMSÖBORNA
Den föreställningen kan du se söndagen den  
18/3-18 kl 15
Till en kostnad av 250 kr/person
Till den föreställningen bokar du senast 16/1-18  
och som vanligt ringer du kansliet 031-711 69 54  
och betalar tll postgiro 48722-3

Det är först till kvarn som gäller!!
Hoppas vi hörs och ses n

lisbeth blomberG

teaterombuD

Foto: Aorta
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TEATER ÅRSMÖTE
Göteborgs Diabetesförening kallar till Årsmöte

Datum: 25 mars 2018 klockan 11.00
Plats: Södra Allégatan 1 B, Lokal på bottenplan

Förslag till dagordning:
1  Årsmötets öppnande
2  Val av mötesordförande
3  Val av mötessekreterare
4 Fråga om mötets behöriga utlysande
5  Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare
6  Fastställande av röstlängd
7  Fastställande av dagordning
8  Föredragning av verksamhetsberättelse
9  Föredragning av ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret
10   Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskaps-

året
11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskaps-

året
12   Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk be-

rättelse för 2016
13   Arvoden och kostnadsersättning för 2017 är oförändrad
14   Budget 2017
15   Verksamhetsplan 2017
16   Medlemsavgift för 2018
17   Val av 1 (en) kassör för 2 (två) år
18   Val av 2 (två) ordinarie styrelseledamöter för 2 (två) år
19   Tillval av 2 (två) ordinarie styrelseledamöter för 1 (ett) år
20   Val av 1 (en) ordinarie revisor för 2 (två) år
21   Val av 2 (två) revisorsersättare för 1 (ett) år
22   Val av 3 (tre) personer till valberedningen på 1 (ett) år
23   Inkomna motioner
24   Övriga frågor
25  Mötet avslutas

Efter mötet bjuder föreningen på kaffe/te och fralla i föreningens lokal 1 trappa upp.

Vi är tacksamma om du anmäler dig till föreningens kansli senast den 16 mars på 
telefon: 031-711 69 54 eller e-post goteborg@diabetes.se 

Du kan även göra din anmälan på vår hemsida.  

Motioner till mötet skall vara inne senast den 28 februari.

Valberedningen är tacksam för förslag på personer som är  

intresserade av att hjälpa till i föreningens arbete.
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Diabetesföreningen Norra Älvsborg Trollhättan  •  Vänersborg  •  Lilla Edet  •  Ed  •  Mellerud  •  Färgelanda  •  Bengtsfors  Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Styrelsens ruta

Nu i decembermörkret har vi en höst 
fylld av aktiviteter bakom oss. Jag vill 
tacka alla som deltagit på höstens 
aktiviteter. För att nästa år skall bli 
ännu bättre så önskar vi i styrelsen få 
er hjälp. Berätta för oss vad ni vill att 
föreningen skall anordna för aktivite-
ter och föreläsningar. Vad vill ni veta 
mer om?

Skulle du vilja engagera dig mer i 
föreningen genom att exempelvis hjäl-
pa till vid aktiviteter, eller jobba med 
någon fråga som ligger dig varmt om 
hjärtat? Ta gärna kontakt med mig!

Jag önskar er en God Jul och Ett 
Gott Nytt År!

björn ehlin

sekreterare och reDaktör

Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Adress: Österlånggatan 17,  
461 31 Trollhättan

E-post: norra.alvsborg@diabetes.se
Webb: diabetesna.se
Telefonsvarare: 0520-390 65

Facebook:
facebook.com/
diabetesforeningennorraalvsborg

Årsmöte 2018
Kallelse till årsmöte i Diabetesföreningen Norra Älvsborg den 11 
mars 2018 klockan 11:00 i Trollhättans Bowlinghall, Kanaltorget 7 i 
Trollhättan. De som önskar kan även anmäla sig till lunch och bow-
ling som arrangeras efter årsmötet kl. 12 (se nästa sida).

Förslag till föredragningslista

1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängden
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av presidium
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7.  Föredragning av verksamhets- och ekonomiska  

berättelsen för 2017
8. Föredragning av revisionsberättelse för 2017
9. Beslut om
  a.  Godkännande av verksamhets- och ekonomiska  

berättelsen för 2017
  b. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2017
10. Behandling av inkomna motioner och förslag
11. Fastställande av lokalföreningens medlemsavgift för 2019
  a. Medlem med tidning
  b. Medlem utan tidning
  c. Familjemedlem
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
13. Fastställande av
  a. Antal ledamöter i styrelsen
  b. Antal revisorer
  c. Arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar
14. Val av
  a. Kassör
  b. Ledamöter
  c. Revisor
  d. Revisorersättare
  e. Valberedning
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutning
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Diabetesföreningen Norra Älvsborg Trollhättan  •  Vänersborg  •  Lilla Edet  •  Ed  •  Mellerud  •  Färgelanda  •  Bengtsfors  Diabetesföreningen Norra Älvsborg

Kalendarium 2017

 11 MARS  
Årsmöte kl. 11

11 MARS 
Bowling och Lunch kl. 12

Under december beslutas 
vårens aktiviteter, läs mer om 

dessa på diabetesna.se

Vattenpalatset

Ett 60-tal medlemmar var med 
och badade på Vattenpalatset i Vä-
nersborg den 15 oktober. Tack till 
er som deltog!

Bowling med lunch
Den 11 mars har vi bokat Trollhättans Bowlinghall. Vi börjar med 
lunch klockan 12 och spelar sedan bowling en timma.
Deltagaravgift: 75 kronor per person (bowling och lunch ingår).
Tid: 11 mars klockan 12.
Plats: Trollhättans Bowlinghall, 
Arena Älvhögsborg, Kanaltor-
get 7, Trollhättan. Ingång från 
Kanaltorget, bowlinghallen finns 
1 trappa ned. Anmälan senast 
den 25 februari via telefon, 
e-post eller hemsidan (se adres-
ser i spalten på föregående sida). 
Ange eventuella matallergier i 
anmälan.

Världsdiabetesdagen 2017
Vi började uppmärksamma Världsdiabetesdagen redan den 12 novem-
ber då drygt 100 personer kom och lyssnade till föreläsningarna vi 
arrangerade i Ägget på NÄL.

Docent Stig Attvall föreläste om diabetes och tog upp olika be-
handlingsmetoder, vad man skall tänka på i olika situationer och vad 
som är på gång i Västra Götaland gällande diabetesvården.

Maria Stjernqvist föreläste om vad hon anser är grundstenarna för 
god hälsa samt vad hon ser påverkar våra levnadsvanor och vår moti-
vation till att göra förändringar i vardagen som leder till bättre kost- 
och motionsvanor.

Föreningens ordförande Gunnar Carlsson berättade om förening-
ens arbete och på plats fanns utställare från Rubin Medical, Wellion 
samt Apotek Kronan.

Tack till alla er som deltog!

Tips på aktivitet?

Vad önskar du att vi skall anordna 
för aktiviteter i föreningen?

Tipsa oss via  
norra.alvsborg@diabetes.se  
eller 0520-390 65.
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Informativ Diabetesgala med fart

Peter Jidhe som själv har diabetes 
typ 1 ledde galan med bravur. Tis-
dag 14/11 var Världsdiabetesdag och 
dagen till ära sändes den första Dia-
betesgalan genom tiderna i TV3.

Under hela kvällen kunde vi se 
hur Peters blodsocker svängde upp 
och ner. Han förklarade anled-
ningen till att det plötsligt gick upp. 
I början var han nervös och då höjs 
blodsockerläget. Annat som påver-
kar är: insulin,kost och motion.

Programmet visade mycket väl 
att fokus vad gäller både diabe-
tes typ 1 och typ 2 ligger på att 
arbeta för ett så bra blodsocker-
värde som möjligt. Ligger det för 
lågt kan du få en insulinkänning. 
Ligger du för högt kan det med-
föra att komplikationer som tex 
blindhet,amputation och problem 
med njurar kan uppstå.

I Sverige dör 5 personer varje dag 
pga diabetes. Galan illustrerade 
detta på olika sätt. Människor på 
scenen,inspelade filmer med olika 
familjers berättelser.

Finanskvinnan Christina Sten-
bäck berättade om sin brors död pga 
diabetes. Max drabbades av diabetes 
när han var 20 år och dog när han 

var 30. Brodern hade dålig koll 
på sig själv och sjukdomen. Ty-
värr föranledde detta att han dog 
alldeles för tidigt.

Med anledning av detta skän-
ker hon 1/2 miljon kronor till 
någon som verkat för att för-
bättra situationen för människ-
or med diabetes.

I år gick priset till två mam-
mor som har barn med diabe-
tes. De har bl.a. planerat och 
genomfört läger för barn och 
ungdomar.

Min beskrivning låter som 
att det bara var tungt och elän-
de under kvällen. Men kvällen 
blandades väl med informa-
tion och underhållning.

Visst, ibland kom en tår i 
mitt öga. Men framför allt 
kände jag glädje. Detta myck-
et pga alla goa människors 
medverkan.

ATT det under en kväll 
sätts fokus på diabetes.
ATT folk blir mer  
informerade om diabetes.
ATT pengar skänks till forskning. n

marlene eriksson

Hoj 17 – Ett stort tack till alla inblandade

Göteborgs Diabetesförening till-
sammans med Med Dr Ulla Hell-
strand Tang la upp fotfrågan på 
bordet. Kalla fakta om den ojäm-
lika fotsjukvården för personer med 
diabetes i landet presenterades. Ulla 
planerade en cykeltur på 200 mil 
som vid målgången I Jonsered vi-
sade sig ha blivit 250 mil. Ulla fick 
göra många avstickare från sin rutt 
när diabetesföreningar och fottera-
peuter utmed vägen fick höra talas 
om hennes resa och ”kallade” på 
henne, utöver de planerade stop-
pen med event blev et många både 

större och mindre oplanerade före-
läsningar. Resan genomfördes utan 
missöden och gav många minnen 
och foton med hem i bagaget.

Göteborgs Diabetesförening och 
Med Dr Ulla Hellstrand Tang vill 
härmed tacka alla inblandade, För-
bundet, Lokalföreningar och Regi-
onföreningar samt Fotteam, Fotin-
genjörer och Fotterapeuter för det 
stöd och engagemang ni gav oss vid 
genomförandet.

Genmälet i landet har varit stort, 
många möten med politiker och pro-
fessionen har genomförts och kom-

mer att genomföras tack vare Ullas 
cykeltur. Nu får vi hoppas att dessa 
möten leder till en bättre fotvård och 
lika vård över hela landet. n

kent olaisson

GöteborGs DiabetesföreninG
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TALA OM DIABETES  
– Uppskattade besök från Göteborgs Diabetesförening

Flera verksamheter hör av sig till föreningen. De vill 
gärna att någon/några som har sjukdomen kommer ut 
och talar om hur det är att leva med sjukdomen. 

Hösten-17 begav sig Monica Ullbrandt och underteck-
nad ut på vår första gemensamma utflykt i verkligheten. 

PRO i Kärra fick besök 20 september. I Klarabergssko-
lans aula hade ca 90 personer samlats. Vi berättade om 
föreningen: vad vi gör och hur du kan bli medlem. 

Jag som har typ 1 och Monica som har typ 2 talade 
om likheter och skillnader mellan sjukdomarna. Hela 
tiden utgick vi från vår egen personliga historia. Massor 
av frågor ställdes: hur märker du att du har sjukdomen? 
Vad är ett normalt blodsockervärde? Hur kan du före-
bygga så att du slipper få sjukdomen? Hur känns det när 
du får för lågt blodsocker?

Det hela avslutades med att vi informerade om fören-
ingens aktiviteter på Världsdiabetesdagen 14/11. Och en 
önskan att så många som möjligt besöker vår monter på 
Nordstan. Monsunen vid Vårväderstorget är en samlingspunkt för 

pensionärer. Fredagen 22/9 for jag dit och träffade ca 15 
personer. Vi satt samlade runt kaffebordet och hade en 
mycket trevlig stund. Min berättelse varvades med deras 
berättelser och frågor. Vi talade bl.a. om betydelsen av 
regelbundna undersökningar av sina tänder, speciellt när 
du har diabetes. Frågan ställdes vilka olika försäkringar 
och bidrag som finns vad gäller tandvård. Det utmyn-
nade i att till nästa träff de har, ska någon från tandvår-
den bjudas in. Till sist avslutades sammankomsten med 
ett välkomnande till Världsdiabetesdagen.

ABF bedriver utbildning till undersköterska. De har två 
klasser och vid två olika tillfällen (26 och 27 september) 
mötte jag dessa elever. Mycket intresserade och nyfikna 
elever.

För att det inte ska spreta iväg för mycket försöker jag 
hålla mig inom INSULIN - KOST - MOTION. Dess-
utom belyser jag hur "stress" kan påverka sjukdomen. 
Hela tiden utgår jag från mina egna erfarenheter. Från 
debuten av sjukdomen vid 4-års ålder, skoltiden, puber-
teten, graviditet och förlossning, yrkeskarriär, klimakte-
rie. Att bli äldre och komplikationer av sjukdomen. Hela 
tiden finns i botten att trots denna allvarliga sjukdom går 
det att ha ett gott liv.

Flera elever och framför allt läraren ska försöka ta sig 
till Nordstan på Världsdiabetesdagen. Några av föreläs-
ningarna lockar speciellt.

Framför oss har vi besök på Solängen i Torslanda - 20 
november. Dessutom vill Komvux (undersköterskeut-
bildning) i Ale - 23 januari-18 att vi kommer dit. n

marlene eriksson

Läs mer om våra produkter på vår hemsida

www.lindrooshalsa.se • 019-331510

Nettovikt 75 g
Näringsvärde per tablett: 9,4 Kcal - 2,3 g kolhydrater

•	Snabb	energi	när	du	behöver	den
•	Enskilt	förpackade	tabletter
•	Hygieniskt	och	praktiskt
•	Runda	tabletter	som	smälter	snabbt	i	munnen
•	Finns	i	påsar	med	två	olika	smak-mixer

Druvsocker/dextros	i	praktisk
portionsförpackning

hälsa sedan 1947

Nu på
fler apotek!

Finns	på	Apoteket	Hjärtat,	Apoteksgruppen,	Lloyds,	ICA,	hälso-
butik,	www.diabeticdesigned.se,	www.everydiabetic.com
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WDD 14 november 2017 
Så har vi åter firat 14 November som 
en gemensam dag för diabetes. Fas-
cinerande att tänka sig hela jordklo-
tet har detta som en gemensam dag 

att aktivera tankar och deltaga i oli-
ka lokala arrangemang.

Tack vara TV4 och Peter Jide har 
diabetes fått ett ansikte. Nu för-

stärkt av TV3 samt MTG gruppen.
Ett lyckat samarbete som preli-

minärt gav 5,7 miljoner kronor att 
använda för vidare utbildning samt 
forskning av våra diabetes sjukdo-
mar.

Pedagogiskt bra av TV3 tycker åt-
minstone mina kompisar som tidi-
gare inte riktigt förstått skillnaden 
på typ 1 & 2. Det hoppas vi får en 
fortsättning åratal framöver.

Här i Göteborg fick vi med hjälp 
av Nordstan (ställde upp som van-
ligt)en dag att minnas.

Vi inledde redan på förmiddagen 
och höll på till sent på eftermidda-
gen. 

Vi hade från scen föreläsning Dia-
betescoach Joakim Falkenström om 
effektiv kamp mot typ 2. Följt av 
Maria Wikander & Mia Hallberg 
Rahm angående Diabetes och tän-
der.

Efter lunch kom barndiabeteslä-
kare Frida Sundberg om diabetes 
hos barn och unga.

Klockan 14 kom Ulla Hellstrand 
Tang Ortopedingenjör och numera 

WDD



11Diabetes Bladet Nr 4 2017

Medicine Doktor och talade om 
vikten av bra fotvård. 

Vi i Göteborg har (Kent Olaison) 
har under sommaren följt hennes 
250 mil på cykel genom Sverige i 
Hoj2017. Se separat artikel i tid-
ningen.

Dagen avslutades med en panel-
debatt med politiker och vårdpro-
fessionen.

Så sent som dagen innan ringde 
ett parti och anmälde sitt delta-
gande.

Hela dagen leddes på ett utmärkt  
sätt av vår moderator Björn Ehlin 
som även sitter i styrelsen för Svens-
ka Diabetesförbundet.

Deltagande partners och det pu-
blika trycket har aldrig var intensi-
vare än denna 14 november.

Vill tacka alla samarbetspartners 
till en förträfflig dag och vi ser redan 
fram emot 2018. n

GöteborGs DiabetesföreninG  
Genom kent & håkan

WDD
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Drottning Silvias Barn- och 
Ungdomssjukhus (DSBUS) har 
ett diabetesteam med uppgift att 
bedriva barndiabetesvård. Verk-
samheten riktar sig till personer 
yngre än 18 år med diabetes. Vår 
mottagning servar ca 500 barn 
med diabetes och varje år möter 
teamet ca 70 nyinsjuknade barn 
och deras familjer.

I enlighet med FNs barnkon-
vention kallas alla personer yngre 
än 18 år för barn och särskild 
hänsyn skall tas till dessa perso-
ners behov. Vi följer barnen från 
insjuknandet fram till dess att 
de växer ur barnsjukhuset som 
myndiga 18-åringar. Den vanli-
gaste insjuknandeåldern i diabe-
tes bland barn i Sverige är strax 
före 10 års ålder och ungefär lika 
många pojkar som flickor insjuk-
nar i diabetes. Ca en tiondel av 
patienterna vid vår mottagning 
är i förskoleåldern och vår van-
ligaste patient är en tonåring. 
Precis som varje person med dia-
betes har individuella behov så 
ändras också individens behov 
under uppväxten. Det ställer sto-
ra krav på verksamheten att den 
skall passa såväl treåringar som 
tioåringar och 17-åringar och 
deras familjer.

För att säkerställa att vården 
uppfyller god svensk standard är 
vi som alla andra svenska barn-
diabetesteam med i det natio-
nella kvalitetsregistret för barn-
diabetesvård, SWEDIABKIDS. 
Registret är viktigt för att hjälpa 
svenska barndiabetesteam att 
se till att vårdkvalitén hålls hög 

och jämn i hela landet, dvs att 
se till att alla barn i Sverige med 
diabetes har tillgång till jämlik 
vård av hög kvalitet. Alla team 
utvärderas utifrån hur de lyckas 
hjälpa barn med diabetes till låga 
HbA1c-nivåer och andra mått 
på god fysisk hälsa och genom-
förda uppföljningar av tex blod-
tryck och ögonundersökningar. 
På sikt vill man också kunna ut-
värdera andra utfall som hur väl 
personer med diabetes trivs med 
sin behandling och nöjdhet med 
vården.

Svensk barndiabetesvård för-
bättras hela tiden. Jämfört med 
år 2000 har andelen barn som 
når målHbA1c (dvs lägre än 52 
mmol/mol) fördubblats. Samti-
digt har andelen barn med ex-
tremt högt HbA1c (dvs över 70 
mmol/mol) sjunkit till mindre 
än en tredjedel jämfört med år 
2000. Eftersom höga HbA1c-
värden är kopplat till hög risk för 
diabeteskomplikationer innebär 
detta sannolikt på sikt att åtskil-
liga personer med diabetes vinner 
friska årtionden.

Barndiabetesteamet i Göteborg 
är också med i det internationella 
kvalitetsregistret SWEET som 
ett ”Centre of Reference”. Det 
innebär att vi förbundit oss att 
leva upp till flera åtaganden som 
att diabetesvården skall bedrivas 
av ett multiprofessionellt team 
med tillgång till såväl öppen-
vård som slutenvård och att stöd 
till personer med diabetes skall 
finnas tillgängligt dygnet runt 
årets alla dygn. Ett diabetesteam 

måste också möta ett tillräckligt 
stort antal patienter för att upp-
rätthålla god kompetens, annars 
äventyras vårdkvaliteten

Som ett av Sveriges största 
barndiabetesteam och verksam-
ma på en universitetsklinik har 
vi också ett särskilt ansvar för att 
bedriva forskning och utbildning 
inom barndiabetologi. Detta är 
en förutsättning för att vården 
imorgon är ännu bättre än idag 
och har tillgång till välutbildad 
personal.

Det finns områden där vården 
behöver bli bättre. Ett sådant 
område är att möta behoven hos 
personer i åldern 15-25 år med 
diabetes. Över hela världen är 
detta den grupp personer med 
diabetes som har absolut svårast 
att nå säkra blodsockernivåer vil-
ket avspeglar sig i höga HbA1c-
värden. Både barnsjukvården och 
vuxenvården behöver utveckla 
vårdkvaliteten för denna grupp 
personer med diabetes. Det kan 
vi göra tillsammans men det krä-
ver gemensamma krafttag.

Ett lokalt bekymmer i Göte-
borg är förvirringen kring vart 
barn i åldern 16-17.99 år skall 
vända sig vid akut sjukdom. Det 
finns historiska administrativa 
förklaringar till denna förvirring 
men är i nuläget helt onödig av-
seende barn med diabetes.

Barndiabetesteamet på DS-
BUS är till för alla barn yngre än 
18 år med diabetes i Göteborg. n

friDa sunDberG  
överläkare, Diabetesteamet  

Dsbus GöteborG

DSBUS
Här kommer andra artikeln från Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.  

Ett led i samarbetet mellan Göteborgs Diabetesförening och sjukhuset.  

Vårdgruppen, Göteborgs diabetesförening
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Regionskonferens 

Väl mött var vi 17 st från VG, 3 st 
från Värmlands län och 9 st från 
Örebro län (som vi tackar för ett 
fint arrangemang) Dessutom 6 st 
från förbundet och 2 st från Ung 
Diabetes.

Dagen inleddes men incheckning 
inledning kl 12.00. Teknisk utveck-

ling och tillgång till den förelästes 
av Överläkare Erik Schwartz och 
Diabetessjuksköterska Eva Salo-
monsson. Främst handlade detta 
om TYP 1 med nya pumpar och nya 
sätt att mäta blodsocker. De avlös-
tes av Distriktsläkare Stefan Jansson 
som belyste olika behandlingssätt 

och läkemedel för TYP2. Här fick 
vi deltagare ställa frågor fritt vilket 
vi gjorde. Båda dessa föreläsningar 
rönte verkligt stor uppskattning.

Senare under lördagen presentera-
des Örebro snabbt innan förbundets 
valberedning tog över. Detta inför 
Förbundsstämman 2018.

Härlig hotellfrukost inledde sön-
dagen. Det var förbundets dag och 
man presenterade en nya ide att 
presentera motioner där alla del-
tagare kan lägga till eller dra ifrån 
synpunkter och åsikter för att und-
vika onödiga talinsatser på podiet. 
Ung Diabetes berättade om sin roll 
och vad man gör. Denna typ av Re-
gionskonferens hölls på fyra ställen 
runtom i landet denna helgen.

Nomineringar till Förbundssty-
relsen skall vara inne senast 18 Ja-
nuari. n

håkan forsell

Följ med Gothenburg Sessions under en dag
Ungdomar med diabetes, som är 
medlemmar i Göteborgs Diabetes-
förening. Du är mellan 15-24 år. 
Det är även OK ifall din förälder är 
medlem men inte du. 

Välkommen att vara med under 
en inspelning med Gothenburg 
Sessions. Tommy och Max som ut-
gör grunden i denna verksamhet gör 
inspelningar med musiker som ännu 
inte blivit så kända. Men de kan bli!

Inspelningarna görs på olika plat-
ser i Göteborg. Det hela sker under 
lördagar eller söndagar. 

Eftersom de inte har så jättelång 
framförhållning vet vi i nuläget inte 
vilken dag det blir. Men mejla in ditt 
namn, ålder, telefonnummer och 
mejladress till diabetesföreningens 
expedition så kontaktar vi dig när 
det blir aktuellt. Först till kvarn...

Titta gärna in på www.gothen-
burgsessions.com för att få en upp-
fattning om hur filmerna ser ut och 
låter.

Om intresse finns kan vi fortsätt-
ningsvis ha regelbundna träffar för 
att ventilera hur livet kan vara med 
en sjukdom som diabetes. Då är inte 
Gothenburg Sessions med utan vi 
andra kan träffas i föreningens loka-
ler, något café eller kanske hemma 
hos någon. n

Kontaktperson:
Marlene Eriksson
Tel: 0761-62 19 40.

Anmälan görs till föreningens  
kansli tel: 031-711 69 54
eller via mail  goteborg@diabetes.se

foto: jonas selanDer
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Rune Johansson  
– mitt liv med diabetes, del 6
Åren går och jag sitter i min 
rullstol hela dagarna. Det är nu 
4 år sedan mitt vänstra ben am-
puterades pga dålig blodcirkula-
tion och sår, men att det uppstår 
komplikationer då man är 96 år 
och haft diabetes Typ 1 i snart 80 
år är inte så märkvärdigt.

Att jag för övrigt mår bra har 
jag min fru, som jag miste för 17 
år sedan att tacka för. Hon var 
noga med att jag åt på bestämda 
tider och vad jag åt.

Lusten att resa och se sej om 
har vi båda haft. Att se vårt vack-
ra land från Ystad till Haparanda 
är många minnen jag tänker på 
ibland då jag sitter i min rullstol 
och inte kan åka så längre. 

Min diabetes har aldrig varit 
något hinder då vi även rest ut-
omlands mycket. I de 3 nordiska 
länderna har vi varit, även i Tysk-
land, Italien, forna Jugoslavien, 
Nordafrika och 3 veckor i USA 
med Hisingsdraget där jag spe-
lade trummor.

Att jag har diabetes har aldrig 
varit något hinder. Många fina 
minnen, men lusten att komma 
ut finns kvar. Att sitta inne och 
titta på väggarna och ingen att 
prata med är inget för mej.

Varje måndag åker jag till 
Åkershus, ett äldreboende i Ön-
nered. Där träffas ett tjugotal 
pensionärer som bor i Västra 
Frölunda till något som kall-
las ”Träffpunkten”. Vi spelar, har 
frågesport.

Flickorna som är anställda på 
äldreboendet är helt fantastiska 
med att ordna så vi trivs och har 
trevligt. Måndagarna har blivit 
veckans höjdpunkt.

Tisdagar är det i regel kontroll 

och omläggning av ett envetet sår 
på vänster fot.

Onsdagar är det trivselgrup-
pen, en grupp pensionärer som 
bor i vår bostadsrättsförening 
som träffas, dricker kaffe och 
umgås. Denna grupp startade jag 
och en granne när PRO fören-
ingen upphörde.

Varannan onsdag är det För-
eningen ”Gamla Högsbotorpare 
där jag är ordförande. Det är vi 
som växte upp i det gamla Högs-
bo Torp på 20-talet. Det fanns 
ett 100-tal hus som byggdes runt 
1917 men som revs då Göteborg 
skulle utvidgas på 50-talet. Det 
finns idag 2 stycken torp kvar 
som ligger i närheten av Axel 
Dahlströms torp och som är min-
neskulturbevarade. I ett av husen 
hyr föreningen ”Kals Åden” och 
det är där vi håller till varannan 
onsdag.

Torsdag är en lugn dag, men 
någon tur att handla på Ica Maxi 
i Torslanda kan det bli. Små-
handlar och sitter i serveringen 
några timmar. Där är det mycket 
folk och en del bekanta att få en 
pratstund med.

Fredagar är det dusch, tvätt och 
städning och det är den duktiga 
hemtjänsten som hjälper mej.

Jag har 2 systrar kvar av 7 
stycken syskon, varav den yngsta 
är 88 år. Vi har telefonkontakt 
varje dag.

Som synes är jag igång mycket 
och trivs med detta.

En av pensionärerna frågade 
om jag aldrig lade mej och sov/
vilade på dagarna. Jag svarade att 
man inte skall sova bort sin ung-
dom.

Ha det gott!. n

rune johansson

heDersmeDlem i GöteborGs  
DiabetesföreninG

Runes berättelse fortsätter i kom-
mande nummer av DiabetesBladet. 
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Bingolottos Miljonkamp
Söndagen den 22 oktober arrangera-
de Folkspel Bingolotto Miljonkamp 
för sex av Folkspels organisationer: 
STROKE-Riksförbundet, Bröst-
cancerföreningarnas Riksorganisa-
tion – BRO, Svenska Diabetesför-
bundet, Riksförbundet HjärtLung, 
Prostatacancerförbundet och Hjär-
tebarnsfonden, varje organisation 
fick delta med tre representanter

Då utsändningen är i Göteborg 
tillfrågades jag som länsordförande 
tillika sekreterare i Göteborgs Dia-
betesförening om jag ville represen-
tera förbundet under sändningen, 
vilket jag naturligtvis gjorde. Med 
mig till studion, med mycket kort 
varsel fick jag ordföranden i Falkö-
ping - Tidaholm Diabetesförening, 
Heléne K Svensson.

En fantastisk upplevelse. Vi infann 
oss i studion redan kl 17.00 för en 
guidad rundvandring bakom kulis-
serna. Alla medverkande i program-
met, programledare, artister och 
musiker var på plats och repetitio-
nen av programmet var i full gång, 
hade pågått sedan kl 11 på förmid-
dagen. Intressant att se, istället för 
publik applåderade studiomännen, 
allt var som en riktig liveutsänd-
ning. När rundvandringen var slut 
bjöds vi på en fin landgång med vat-
ten eller lättöl och vi representanter 
för organisationerna, 16 stycken fick 
bekanta oss med varandra.

Kl 18.45 fick en från varje orga-
nisation gå med till sminklogen för 
att göras ”fina” före sändningen, 
det var puder så att lamporna inte 

skulle blänka i ansiktet och flinten 
för vissa.

Vi sex utvalda hade en bänk re-
serverad som var speciellt ljussatt 
för visningen vid presentationen 
av organisationerna när program-
ledarna Ingvar Oldsberg, Agneta 
Sjödin och Björn Hellberg star-
tade programmet. Vi fick sitta med 
checkarna utan belopp påskrivet, de 
två lagen, artisterna som bestod av 
Hasse ”kvinnaböske” Andersson, 
Linda Bengtzing och Marko ”Mar-
koolio” Lehtosalo och idrottslaget 
med Helen Alfredsson (golf), An-
ders Svensson  (fotboll) och Görgen 
Persson (bordtennis) skulle tävla och 
avgöra beloppen som skulle skrivas 
in på checkarna, under program-
mets gång. Vid finalen fick vi våra 
checkar ifyllda med de belopp som 
lagen tävlat om där Diabetesförbun-
det fick 133.333:-. Sedan medde-
lade programledaren Agneta Södin 
att kvällen hade inbringat totalt 11 
miljoner till föreningslivet och att 

2,2 miljoner av dessa pengar får 
de 6 utvalda organisationerna dela 
på, så totalt ska det ha inbringat ca 
285.000:- till Diabetesförbundet.

När sändningen var över fick vi 
möjlighet att prata och fotograferas 
tillsammans med de medverkande. 
Några av bilderna ser Ni här. Som 
jag sa inledningsvis – en oförglömlig 
upplevelse. n

kent olaisson
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”Vi vill, vi kan, vi ska”- Det var mottot för den resa som 
jag tillsammans med ett 30-tal andra personer med typ 1 
diabetes skulle göra. Vi skulle bevisa att vi var större än våra 
toppar och dalar genom att bestiga Sveriges högsta berg, 
Kebnekaise. Den 11:e augusti 2017 blev det till verklighet. 

Det är Ung Diabetes som ligger 
bakom projektet och huvudsyftet 
är att samla in pengar och sprida 
kunskap om sjukdomen. Varje 

deltagare hade som mål att samla 
2097 kronor, en krona för varje 
meter som Kebnekaise är högt 
(2097 m). De insamlade pengar-
na går till diabetesforskning samt 
till ”Life for a Child”, en organi-
sation som arbetar för barn och 
unga med diabetes i utvecklings-
länder.

Den 10:e augusti möttes hela 
gruppen upp på Arlanda flyg-
plats. Det var ett gäng beståen-
de av ca 30 personer med typ 1 
diabetes, sjukvårdspersonal och 
filmteam. Vi hade också för-
månen att ha med äventyraren 
Ola Skinnarmo som hade med 
sig guider, bland annat två äkta 
sherpas från Nepal.

Väl framme i Kiruna mottogs 
vi av lokalradio och tv, som inter-

vjuade projektledaren för Keb17, 
Joanna Hanner. 

I Nikkaloukta, en bit utanför 
Kiruna började en 5 timmar lång 
vandring till Kebnekaises fjäll-
station, där vi skulle bo. Under 
kvällen satte vi upp våra tält och 
förberedd oss både fysiskt och 
psykiskt inför morgondagens 
kommande utmaning. 

Vi var uppdelade i tre grupper 
när vi påbörjade vandringen un-
der morgonen. Med våra runt 10 
kg tunga ryggsäckar, fyllda med 
snabba och långsamma kolhy-
drater på ryggen, traskade vi iväg 
med de lokala guiderna i spetsen. 
Den fantastiska vyn av morgon-
solen på bergen var häpnadsväck-
ande, och det kändes riktigt bra. 
Men rätt snart började jag känna 
tröttheten i kroppen, knipet i 
magen och en mun som bara blev 
torrare och torrare. Pumpen lar-
made för ”Högt blodsocker”, och 
siffrorna visade 18 mmol/L. Hur 
skulle detta gå?

Keb17
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De kommande 6 timmarna 
bestod av sten, lera, glaciär, berg-
väggsklättring, stundtals gräs 
men framförallt ständig uppförs-
backe. Mitt blodsockret pendla-
de mellan 13-18 mmol/L, och på 
grund av min rädsla för känning-
ar och den massiva ansträngning 
som jag utsatte min kropp för, 
så tog jag i samråd med en sjuk-
sköterska beslutet att inte trycka 
i för mycket insulin. Trots att 
tröttheten och törsten ständigt 
var närvarande bet jag ihop och 
tänkte att det var bättre att ligga 
lite högt än att ligga lågt.

Det var inte bara jag som hade 
det kämpigt. Min vän Anna, 
hade istället ett stabilt blodsock-
ervärde mellan 2,5-4,0 mmol/L. 
Hon kämpade och slet med att 
stundtals kunna stå upp utan att 
benen skulle skaka. Det visar 
hur svårt det är att få till ett bra 
blodsocker och hur olika det kan 
vara från individ till individ, och 
framförallt hur oförutsägbart det 
kan vara. Hur mycket man än 
planerar så kan det slå helt fel.

Efter en sista seg timme i snö-
storm och kyla tog jag, Anna och 
resterande personer i vår grupp 
de sista stegen upp till toppen på 
sveriges högsta berg. Där stod vi, 
större än våra toppar och dalar, 
större än våra rädslor, blodsock-
erstick, känningar, nålbyten, 
ketoacidoser… Ja, större än vår 
kroniska sjukdom, diabetes typ 
1! Vi VILLE, vi KUNDE, vi 
GJORDE det!

Hela resan har varit så otroligt 
lärorik, rolig och inspirerande. 

Jag har lärt mig så otroligt 
mycket om mig själv och min 
sjukdom, om andra människor, 
om naturen, om hur man sätter 
upp ett tält, om hur en dokumen-
tär spelas in, om hur kallt det är 
att bada i en fjällbäck och en rad 
andra fantastiska saker. 

Det har dessutom varit så roligt 
att lära känna alla deltagare, att 
se vilka fantastiska kämpar det 
finns. Det var så skönt att vara 
omgiven av dessa människor som 
på riktigt kan förstå hur man 
själv  känner när man bär på en 
kronisk sjukdom. Jag har nog 
aldrig tänkt så lite på diabetesen 
som under den här resan, just för 
att jag till exempel vet att kom-
pisen bredvid säkerligen har en 
blodsockermätare eller dextrosol 
med sig eller att det finns männ-
iskor med kunskap om jag skulle 

svimma på grund av lågt blod-
socker. Det har varit så befri-
ande att känna så. Det är kanske 
därför som jag kunnat skratta så 
att tårarna sprutade, eller orkat 
sjunga lite Abba på toppen av 
Kebnekaise, eller helt enkelt bara 
låtit hjärnan fått vila lite från allt 
diabetes-tänk. 

Resan har även inspirerat mig 
till att verkligen ta vara på livet 
och göra sådant jag tycker är ro-
ligt och meningsfullt. Jag har re-
dan en vandringsresa till Island, 
en upptäcksresa till Asien och en 
Halvvättern inbokat. Allt detta 
tillsammans med kompisar med 
typ 1 diabetes som jag lärt känna 
via Keb17. Jag har insett att min 
diabetes inte ska få stoppa mig, 
snarare tvärtom. Låt inte din 
diabetes få stoppa dig heller! Om 
du själv vill göra något liknande, 
var inte rädd, du fixar det! Det 
gäller dock att vara förberedd om 
någonting skulle hända. Testa 
dig fram gällande motion, doser 
och mat, eftersom sådant är så 
individuellt. Försök att ligga ste-
get före, planera och fokusera på 
ditt mål. 

Du VILL, du KAN, du SKA! 
Våga vara större än dina toppar 
och dalar!

elin sanDström, 
21 år Vetlanda  

Typ 1 diabetes sedan 2000
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Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får ge-
nom arv och gåvor samlas i fonder vars avkastning 
delas ut enligt följande.

Privat personer delas upp i två olika grupper, 
Barn & Ungdom och Vuxna. Man måste ha varit 
medlem i minst ett år, innan man kan söka bidrag

Till Läkare inom Göteborgsområdet.
Till övrig vårdpersonal för att förbättra för Dia-

betes patienter
Till forskning inom diabetes.
De olika fonderna:

Barn och Ungdomsfonden
Man kan söka till vårdbehövande barn & ungdo-
mar upp till 25 år som ha diabetes och som varit 
medlem minst ett år. Man kan söka löpande un-
der året. Beslut tas två gånger per år, den 30 juni 
och den 30 november. Därefter kommer besked 
till den sökande.

Rekreations och Hjälpmedelsfonden
Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation 
samt hjälpmedel för diabetes patienter. Läkarin-
tyg kan behövas för att styrka sambandet mellan 
diabetes och aktiviteten. Man skall ha varit med-
lem minst ett år för att kunna ansöka. Ansökan 
kan göras löpande under året. Beslut tas två gång-
er per år, 30 juni och 30 november. Besked sändes 
från kontoret därefter. 

Kommande tre fonder vänder sig till vården

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 med icke forsknings-
verksamhet av grundforskningskaraktär.

Ansökan kan skall göras senast den15 april, ef-
ter att styrelsen, senast den1 mars, meddelat sjuk-
vårdsförvaltningen inom Göteborgsområdet hur 
stort belopp det står till förfogande för årets utdel-
ning.

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

Diabetesföreningen skall senast den 15 septem-
ber informera sjukvårdsförvaltningen inom Göte-
borgsområde vilket belopp som står till förfogande 
för utdelning.

Ansökan göres senast den 1 november. Senast 15 
december beslutar styrelsen i Göteborgs diabetes-
förening vilka ansökningar som beviljats.

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

Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 
den 1 november.
Diabetesföreningen skall ha tagit beslut senast 
den1 december och meddela stipendiaten.

Välkomna med era ansökningar
Styrelsen n

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder
FONDER



FRUKTSALLAD MED KIWI
4 portioner

2 konserverade persikohalvor, ca 100 g
2 st kiwi
1 banan
½ l hallon och/eller jordgubbar
1-2 msk pressad citron

1. Häll av spadet från persikorna.
2. Tina hallonen/jordgubbar om de är frysta.
3. Skala kiwifrukterna och skär dem i tärningar.
4. Skär den skalade bananen i skivor.
5.  Lägg persikorna som skurits i bitar i en skål  tillsammans med kiwin och bananen.
6. Blanda om väl.
7.  Tillsätt hallonen och citronsaften. Vänd ner  detta försiktigt så att hallonen ej går sönder.

SAFTIG KÖTTFÄRSLIMPA  
MED MANGOSALSA
8 portioner

800 g nötfärs 2 lökar, ca 200 g

3 msk potatismjöl stora äpplen, ca 300 g

1 ½ dl vatten 3-4 msk senap

2-3 tsk salt 2 tsk socker

2-3 krm svartpeppar 2 tsk citronsaft

2 morötter, ca 200 g 2 msk olja

4 äggstora potatisar

1. Sätt ugnen på 175° C

2.  Skala morötter, potatis, lök samt skala och kärna 

ur äpplet.

3.  Skär dem i grova bitar och lägg dem i en  

matberedare och mixa det till en puré i 2 min.

4.  Tillsätt färs, potatismjöl, vatten, salt och  

svartpeppar och mixa ytterligare ca 1 min.

5.  Forma färsen till en limpa och lägg den i en form, 

klädd med bakplåtspapper.

6.  Blanda senap, socker och citronsaft med oljan 

och bred blandningen över köttfärslimpan.

7.  Ställ formen nederst i ugnen och grädda i ca  

1 timme eller tills köttsaften är genomskinlig.

Serveras med kokt potatis eller potatismos,

En kall sås och kokt blomkål.

MANGOSALSA
1 mogen mango
½ krm malen ingefära eller
1 tsk riven färsk ingefära

1.  Skala och dela mangon, skär loss fruktköttet  

från kärnan.

2.  Lägg mangoköttet i en matberedare  

och mixa till en jämn smet.

3. Smaksätt med riven färsk eller malen ingefära.

Serveras till kokt potatis.

Recepten är hämtade ur boken ”Rätt på Rätt sätt” 
av Eva Olausson. Beställning av boken kan göras via 
kansliet.

Eva Olausson (Medicine doktor) har arbetat som 
dietist i över 30 år. Hon har specialiserat sig på diabe-
tes och har i många år varit verksam vid Diabetescen-
trum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Syftet med denna bok är att höja livskvalitén hos 
personer med fördröjd magsäckstömning, så att mål-
tiden åter bli en njutning.

Receptdelen vill ge ett utökat antal menyer och en 
känsla av fest.

Smaklig måltid!
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