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NU TILLGÄNGLIG FÖR IPHONE OCH ANDROID

FreeStyle Libre-systemet - 
nytänkande glukosmonitorering

•  Frigör dig från dagligt krångel med glukosmätning
•  En liten 14-dagars sensor minskar behovet 

av rutinmässiga fi ngerstick2

•  En liten 14-dagars sensor minskar behovet 
av rutinmässiga fi ngerstick2

SKANNA UPPTÄCK ANSLUT

UPPTÄCK

•  Glukosdata laddas automatiskt upp av FreeStyle LibreLink app och 
kan också manuellt laddas upp från FreeStyle Libre avläsaren.5,6

•  Hälso- och sjukvårdspersonal kan se en fullständig glykemisk bild 
genom att använda ett säkert, molnbaserat system för hantering 
av diabetes.

Med appen FreeStyle LibreLink laddas data upp automatiskt 
till LibreView.

LibreView laddar automatiskt ner drivenheten när FreeStyle 
Libre-avläsare eller FreeStyle-mätare ansluts med kabel.

Om du redan idag har ett LibreLink-konto/LibreLink APP, så kan 
du använda samma inloggningsuppgifter till LibreView. Logga in 
på LibreView för aktivering, vilket också ger 
en bättre överblick via laptop/dator.

Läs mer på 
www.libreview.com

ANSLUT

•  En app som gör det möjligt att 
på distans följa7 din närståendes 
glukosavläsningar när som helst8, 
var som helst9

•  Din närstående kan automatiskt vara 
ansluten och dela sina glukosvärden 
med dig10

•  Ett enkelt sätt att kontrollera 
glukosvärdet på genom att 
använda en telefon1

•  FreeStyle LibreLink-appen kan 
användas istället för FreeStyle 
Libre avläsare 3,4

SKANNA

1. Appen FreeStyle LibreLink är kompatibel med telefoner med aktiverad NFC-funktion som kör Android OS 5.0 eller senare och med iPhone 7 och senare som kör OS 11 eller senare. | 2. Ett 
fi ngerstickstest med en blodglukosmätare krävs när glukosvärdena förändras snabbt då glukosvärdet i den interstitiella vätskan inte exakt speglar glukosvärdet, i de fall systemet indikerar en hypoglykemi 
eller nära förestående hypoglykemi, eller om symtomen inte stämmer överens med systemets avläsningar. | 3. Appen FreeStyle LibreLink och FreeStyle Libre avläsaren har liknande, men inte identiska 
funktioner. Ett fi ngersticktstest med en blodglukosmätare krävs vid tillfällen då glukosnivåerna förändras snabbt, när interstitiella glukosnivåer inte speglar blodglukosnivåerna exakt, eller om hypoglykemi 
eller överhängande hypoglykemi rapporteras av appen FreeStyle LibreLink eller om symtomen inte matchar resultaten från FreeStyle LibreLink. | 4. FreeStyle Libre-sensorn kommunicerar med FreeStyle 
Libre avläsaren som startade den eller FreeStyle LibreLink appen som startade den. En sensor som har startats av FreeStyle Libre avläsaren kommunicerar också med appen FreeStyle LibreLink, om 
appen FreeStyle LibreLink används för att skanna sensorn inom en timme efter att sensorn startats. | 5. LibreView-data kan ses med Safari Browser på Mac OS X Mountain Lion eller senare datorer och 
på iOS 6 eller senare mobila enheter. För närvarande stöds uppladdning av glukosdata endast på Windows-baserade datorer. Minsta systemkrav är Windows 7 med IE10 eller den senaste versionen 
av Google Chrome och Mozilla Firefox, som körs på en 550MHz Pentium III, 512MB DRAM, 2GB hårddisk, USB 2.0. LCD-skärm med en upplösning på 1024x768. | 6. LibreView (inklusive mobilappen 
LibreLinkUp) är inte avsedd att vare en primär glukosövervakningsenhet: vid hemanvändning måste man använda sin(a) primära enhet(er) och rådgöra med sjukvårdspersonal innan man gör någon 
medicinsk tolkning eller justerar behandlingen baserat på informationen i programvaran, och sjukvårdspersonal ska använda informationen i programvaran tillsammans med annan klinisk information som 
är tillgänglig. | 7. LibreLink Up är en mobil applikation, utvecklad och tillhandahållen av Newyu, Inc. Användning av LibreLinkUp kräver registrering med LibreView, en tjänst som tillhandahålls av Abbott 
och Newyu, Inc. | 8. En 60 minuters uppvärmningsperiod krävs när sensorn appliceras. | 9. Sensorn är vattentät i ned till en meters vattendjup i upp till 30 minuter. | 10. Patienten bestämmer själv om man 
vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på 
detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. 
Indikationen för barn (4–12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år.

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, inte riktiga patienter eller data. Bilderna visar skärm i Android smartphone. Skärm i iPhone kan skilja sig något. FreeStyle, Libre och tillhörande varumärken är 
varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care, Inc. i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Copyright 2018 Abbott Diabetes Care. © Rev 1, SEFSLibre180037, Mar 2018

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

Abbott_SEFSLibre180037_9489_NU TILLGÄNGLIG för iPhone och Android_Ann_210x297_SE_PRESS.indd   1 23/03/18   11:30
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Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt journa-
listiska 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.

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

  Kansliet är stängt 24 dec-6 jan. 
Öppnar åter månd 7 jan 2019. 

Adress:  Mellangatan 1,  
 413 01 Göteborg

Telefon: 031-711 69 54 

E-post:  info@diabetesgbg.se

Plusgiro:  48 722-3

Bankgiro: 5452-3873

Swish: 123 319 5120

Hemsida:  www.diabetesgbg.se

Nästa nummer:  utkommer den 11 februari

Ansvarig utgivare:  MariAnne R Lymer 

Redaktion:   Hanna Bohman, Marlene  
Eriksson, Anna Hoffmeister 

Annonsansvarig:  Carina Häggmark

Grafisk form & Tryck:  Danagård Litho

Omslagsbild:   Åsa Wallroth och diabeteshunden 
Stina från Svenska Service- och 
Signalhundsförbundet.  
Foto: Ulf Ringström.

Nu mörknar det allt tidigare på eftermiddagen 
och kylan smyger sig på. I föreningen har arbe-
tet med 2019 års aktiviteter börjat. Det första 
medlemsmötet blir en föreläsning av vår nya 
förtroendeläkare Katarina Eeg-Olofsson, mis-
sa inte det. Vi fortsätter också med våra tors-
dagsträffar, då vi ses och pratar om livet med 
diabetes. För den som vill kommer även finnas 
möjlighet att köpa ärtsoppa.

Världsdiabetesdagen den 14 november i 
Nordstan blev mycket lyckad med många be-
sökare och flera spännande föredrag. Min 
personliga favorit var föredraget om diabetes-
hundar eftersom jag själv haft diabeteshund en 
period. Den väckte mej på nätterna när mitt 
blodsocker var lågt, på den tiden då varken 
FGM eller CGM fanns att tillgå. Jag vill tacka 
er alla, både som jobbat med planeringen inför 
evenemanget och till er funktionärer som var 
på plats under själva dagen. 

Tack också till alla medverkande sponsorer 
som var med och gjorde alltsammans möjligt! 
Läs mer om evenemanget inne i tidningen. 

Styrelsen räcker ut en hand och tar gärna 
emot en slant till föreningen, som vi bland an-
nat kan använda till information om diabetes 
till allmänheten. Vi vet att kunskapen är myck-
et låg hos många och där kan vi i föreningen 
göra en insats. Nytt är att föreningen nu har 
Swish 123 319 5120.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till 
vår avgående förtroendeläkare Stig Attvall. 
Med sin stora kunskap om diabetes har han 
varit ett stort stöd och hjälp till föreningen och 
vi hoppas kunna engagera honom i andra sam-
manhang framöver.

Avslutningsvis vill jag och övriga i styrelsen 
önska alla en riktigt God jul och Gott nytt 2019! 

marianne r lymer

orDföranDe

marianne.lymer@diabetesgbg.se

4 Kalendarium

5
Forskning
Möt vår nya kassör

6 Höstaktiviteter i föreningen

9 Studier, träning och yoga
– möt André 25 år

10 Världsdiabetesdagen 2018 i Nordstan

12 Fonder

13 När dottern drabbades av diabetes typ 1  
– samtal med en mamma

14 Medlemsresa på Göta Kanal

15 Pump, jul och glitter  
– brev från en medlem

17 Kultur

18 Recept



4 Diabetes Bladet Nr 4 2018

KALENDARIUM
Anmälan:  Enklast anmäler du dig via föreningens hemsida www.diabetesgbg.se. Du kan också kontakta  
kansliet per e-post: info@diabetesgbg.se eller per telefon: 031-711 69 54. 
Lokal: Vi håller till i föreningens lokaler på Mellangatan 1, hållplats Järntorget, om inte annat anges.

Torsdagsträff med ärtsoppa 
Torsdagsträffarna är tänkta att vara en möjlighet för  
oss att utbyta tankar och erfarenheter om diabetes.  
Kanske pratar vi om hur vi löser vardagen med mat, 
motion, jobb, relationer, mediciner med mera. Listan kan 
göras lång!

Vi erbjuder en portion ärtsoppa med ostsmörgås för  
25 kr. Kontant eller swish. Vill du vara med?  
Välkommen till oss på Mellangatan 1!

Du får gärna vara med utan att äta, men vill du ha soppa, 
är vi tacksamma om du anmäler dig till kansliet. Under 
vårterminen 2019 har vi planerat för fyra torsdagsträffar.

När: 24 januari, 28 februari, 21 mars och 11 april.  
Alltid kl 18.

Har du frågor, hör av dig till 
MariAnne, 0737-23 93 44, 
marianne.lymer@diabetesgbg.se eller 
Ulf, 0705-840497, ulf.ringstrom@diabetesgbg.se

Bokcirkel
Nu startar vi en bokcirkel,  
läs mer på sidan 17.

När: 5 februari kl 18. 
Var: Stadsbiblioteket, Göteborg
Sista anmälningsdag 29 januari.

Medlemskväll och föreläsning  
av Katarina Eeg-Olofsson
Katarina är överläkare på Sahlgrenska universitets- 
sjukhuset samt föreningens nya förtroendeläkare.   

Hon är specialiserad på riskfaktorer kopplat till hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes, och hon kommer att berätta 
allt vi behöver veta om diabetes och hjärta. 

När: 21 februari kl 18–19.30.  
Sista anmälningsdag 14 februari.

Årsmöte
Efter mötet bjuder vi på fika. 
Mer information kommer i nästa nummer.

När: 24 mars kl 13. 
Sista anmälningsdag 14 mars.

Medlemskväll och föreläsning 
Mer information om program kommer i nästa nummer.

När: 25 april kl 18–19.30

Gilla oss på Facebook!  
Besök oss på "Göteborgs Diabetes-
förening" och håll dig uppdaterad 
med information både från fören-
ingen och från förbundet.

Tillsammans gör vi en  
bättre tidning!

Vill du bli en av oss och engagera dig i  
DiabetesBladet? 

Kanske har du idéer om innehållet, kanske vill 
du bidra med texter eller jobba med sponsorer. 

Varmt välkommen att höra av dig till  
info@diabetesgbg.se eller 031-711 69 54.

Vill du engagera dig i frågor  
som rör diabetes?

Välkommen att gå med i någon av våra arbets-
grupper! Alla medlemmar är välkomna. 

I dag har vi följande grupper att engagera sig i:

Vårdgruppen, som arbetar ut mot vårdprofessi-
onen och följer utvecklingen av diabetesvården. 

Familjegruppen, som arbetar med frågeställ-
ningar och aktiviteter riktade mot barn och 
familjer och som på sikt vill starta lägerverk-
samhet i Göteborgsområdet.

Om du vill veta mer är du varmt välkommen 
att höra av dig till info@diabetesgbg.se eller 
031-711 69 54.
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Blodplåster kan läka våra fötter
Fotsår är en komplikation som drabbar cirka två procent av pa-
tienter med diabetes varje år, och det är en komplikation som 
kraftigt kan påverka livskvaliteten med allt från depressiva 
symptom till immobilisering och en försämrad sjukdomsbild. 
Svårigheten att hitta effektiva behandlingsmetoder för svårläkta 
fotsår ligger bakom en internationell studie som endokrinmot-
tagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund varit delaktig i.  

I studien testade man en metod med så kallade "blodplåster". 
Metoden går förenklat ut på att man utifrån en matsked blod 
från patienten tillverkar ett plåster som består av tre lager: ett 
lager med vita blodkroppar som har en bakteriedödande effekt, 
ett lager av blodplättar som innehåller en hög koncentration av 
tillväxtfaktorer som kan förändra sårläkningsprocessen och se-
dan ett yttre lager av fibrin som utgör själva plåsterstrukturen. 
Plåstret fäster man sedan över såret. Studien visade att behand-
lingsmetoden ökar läkningsförekomsten med sextio procent, 
och resultaten publicerades nyligen i The Lancet Diabetes & 
Endocrinology.

Om detta och mycket mer 
kan man läsa på diabetespor-
talen.se. Bakom portalen 
står Lunds universitets Dia-
betescenter (LUDC) i ett 
nära samarbete med diabe-
tesforskare i Uppsala inom 
ramen för EXODIAB-pro-
jektet (Excellence Of Dia-
betes Research in Sweden). 

Tanken med portalen är 
att sprida forskning om dia-
betes till alla som har ett 
intresse, såväl till patienter 
och anhöriga som till pro-
fessionen. Här publiceras 
nyheter med en populärve-
tenskaplig prägel, allt för att 
öka tillgängligheten även 
utanför akademien. Här 
finns också fördjupningsar-
tiklar, forskarporträtt och 
sammanfattningar av doktorsavhandlingar. Likaså publicerar 
man efterlysningar efter personer som vill delta i olika former 
av studier. 

Vill du veta mer, knappa in på www.diabetesportalen.se! 
Länk finns också på föreningens hemsida. n

text: hanna bohman

FORSKNING
Möt vår nya kassör

På ett extra årsmö-
te i september val-
des Veronica Reu-
ter till ny kassör i 
Göteborgs diabe-
tesförening. Vi har 
därför bett henne 
presentera sig för 
våra medlemmar. 

Så, vem är Veronica Reuter?
– Jag är en 36-årig civilekonom 

med ca tio års erfarenhet inom 
redovisning, lön och andra eko-
nomiska frågor. Till vardags job-
bar jag som redovisningsekonom 
på ett teknikbolag som sysslar 
med eye tracking. Förutom detta 
driver jag eget som redovisnings-
konsult. Jag gillar att ständigt ut-
vecklas och utmanas. När jag inte 
håller på med siffror älskar jag att 
läsa, vara ute i naturen eller resa 
med min sambo. 

Hur kommer det sig att du har en-
gagerat dig ideellt i Göteborgs Dia-
betesförening?

– Det känns som en viktig 
fråga att öka medvetenheten om 
diabetes, och kan jag hjälpa till 
genom att sköta ekonomin så gör 
jag gärna det. Jag tyckte även att 
det var spännande att se hur ar-
betet i en styrelse går till.

Vilka frågor ser du som mest ange-
lägna för föreningen ur ett ekono-
miskt perspektiv?

– I första hand att jobba på att 
öka intäkterna och minska kost-
naderna så att vi kan stärka våra 
aktiviteter för att öka medveten-
heten om diabetes. Dessutom 
tror jag på att öka digitalisering-
en och modernisera ekonomin så 
att vi hänger med i utvecklingen 
och fortsätter framåt som en för-
ening i tiden. n



6 Diabetes Bladet Nr 4 2018

Under tre tisdagskvällar har sju personer träffats i föreningens lokaler 
på Mellangatan 1. Vår cirkelledare Ingela Kristensson är diabetessjuk-
sköterska och har under många år arbetat på Diabetesmottagningen på 
Sahlgrenska sjukhuset. 

Vid första tillfället ville Ingela få 
fram olikheter och likheter vad 
gäller vår relation till sjukdomen. 
Åldern på oss deltagare varierade 
från cirka 25 år till strax över 80 
år. Diabetesen debuterade från 
tre års ålder upp till i 70-årsål-
dern. Även antal år som vi haft 
sjukdomen varierade mellan tre 
och 60 år. 

Gemensamt för samtliga – ett 
blodsockervärde som hoppar upp 
och ner. Och många gånger vet 
du inte varför. Diabetes är en 
mycket komplex sjukdom som vi 
alla vet. I huvudsak rörde sig dis-
kussionen om kopplingen mellan 
insulin – kost – motion – stress. 
Ingela kunde möta alla frågor på 
ett balanserat, kunnigt och smi-
digt sätt. 

Vi kom även in på injektions-
teknik. Ingela demonstrerade 
hur och var du placerar kany-
len för att få bästa effekt. Tiden 
sprang iväg. Vi hade så mycket 
att samtala om så att fikat fick vi 
ta efter utsatt sluttid. 

Andra tillfället diskuterades 
och förevisades olika tekniska 
hjälpmedel. Det gällde olika 
pumpar och blodsockermätare. 

Tredje och sista tillfället ta-
lade vi mycket om motion. Hur 
påverkar motion ditt blodsocker? 
Vad gör du om blodsockret är 
högt innan ditt motionspass? 
Och tvärtom – om blodsockret 
är lågt? Hur gör du med din in-
sulindos, hur ska du äta? 

Deltagarna fick i slutet skriva 
ner meningar hur de upplevt cir-
keln. Några av dessa citat ser du i 
pratbubblorna.  

Från Göteborgs Diabetesför-
ening vill vi rikta ett stort tack 
till Ingela Kristensson som lot-
sade oss igenom denna cirkel på 
ett ypperligt sätt. n 

Vill du vara med i en studiecirkel? 
Har du idéer på ämne?
Hör av dig till kansliet på  
info@diabetesgbg.se

text: marlene eriksson,  
en av De nöjDa DeltaGarna

HÖSTAKTIVITETER I FÖRENINGEN

Studiecirkel i diabetes typ 1

"Bra mötesplats  
och diskussioner" 

"Höra vad andra går 
igenom och hur de 
löser olika saker"

"Att få skratta åt 
olika situationer 

som bara vi förstår"

"Hade önskat fler 
deltagare"

"Förhoppningsvis blir 
det fler sådana här 

cirklar"

"Väldigt bra sätt för  
att lära sig hantera olika 

problem kopplade till 
diabetes"

Diabetessjuksköterskan Ingela Kristensson med några av deltagarna.
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HÖSTAKTIVITETER I FÖRENINGEN

Torsdagsträff med ärtsoppa

Föreläsning om familjejuridik
Onsdag den 3 oktober samla-
des ett tiotal medlemmar för att 
lyssna till ett föredrag om famil-
jejuridik. Kvällens föredragshål-
lare, Anne-Marie Halonen, lade 
tyngdpunkten på arv och testa-
mente. Detta är frågor som blivit 

allt viktigare i och med att da-
gens familjekonstellationer ofta 
är komplicerade, därmed också 
vikten av att upprätta testamente. 
Vem ärver? Vad betyder arvslott 
och laglott? Vilka rättigheter har 
särkullbarn? Vad gäller i sambo-

förhållanden? Detta var några av 
många frågor som belystes. Vi 
fick också lära oss att begreppet 
”orubbat bo” inte är så klart som 
det låter och inte bör användas. 
Ett stort tack till Vasa Boupp-
teckningsbyrå! n

Ann-Marie Halonen redogör för vad som gäller ifråga om arv och testamente. Flera föreningsmedlemmar tog möjligheten 
att lära sig mer om familjejuridik. 

Torsdag den 25 oktober samlades ett gäng i föreningslokalen och pratade om bland annat kost och motion över  
en skål ärtsoppa. Stämningen var god och den varma soppan smakade bra i oktobermörkret.



Barnförsäkring
Vi är glada att du är medlem i Diabetesför-
bundet och genom ditt medlemskap kan du 
nu även försäkra ditt barn genom vår nya 
egna Barnförsäkring. 

Våra barn är det dyrbaraste vi har och många 
tror att hemförsäkringen skyddar barnen om 
de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall, vilket 
inte stämmer. Med vår barnförsäkring får bar-
net ett omfattande skydd  som gäller vid både 
olycksfall och sjukdomar dygnet runt, året om.

Vi välkomnar alla barn 
Inga krångliga hälsodeklarationer behöver fyl-
las i, det enda som behövs är att du som för-
älder eller barn är medlem i Diabetesförbundet 
och har en Olycksfall Special eller Livförsäkring 
hos oss.

Försäkringen kan tecknas för alla egna barn 
samt bonusbarn som är mantalsskrivna på 
samma adress. Barnförsäkringen innehåller 
två produkter, dels en olycksfall- och sjukför-

säkring som kan tecknas för barn från födseln 
upp till 22 års ålder. Den andra produkten är en 
barnsjukvårdsförsäkring som kan tecknas för 
barn mellan 3 och 22 år. Slutålder för båda för-
säkringarna är längst till kalenderåret då bar-
net fyller 25 år.

Du kan läsa mera på förbundets sida vad som 
ingår och även ladda ner en anmälan om barn-
försäkringen. Där finns även fullständiga villkor 
gällande barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Läs mer på diabetes.se

8 Diabetes Bladet Nr 4 2018

Föreläsning om digital fotkontroll
Ulla Hellstrand Tang är forskare 
på Sahlgrenska akademien och 
arbetar aktivt för att stärka vår-
den av diabetikers fötter. Hon 
cyklade efter sin disputation lan-
det runt för att tala med politiker 
och beslutsfattare om vikten av 
god fotvård i projektet ”Hoj 17”.
Den 30 september höll hon öppet 
hus på Mölndals sjukhus för att 
lyfta frågan om digital fotkon-
troll. Representanter från fören-
ingen deltog.

Ulla Hellstrand Tang talar om digital 
fotkontroll.  

HÖSTAKTIVITETER I FÖRENINGEN
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Studier, träning och yoga
– möt André 25 år

När André klev fram till cafébor-
det med en kopp i ena handen, 
ett fat med blåbärspaj i den andra 
och ett stort leende på läpparna 
tänkte jag: vilket energiknippe!
André hade kontaktat Göteborgs 
Diabetesförening utifrån en nyfi-
kenhet på vad vi ägnar oss åt, och 
vi stämde träff för att prata om 
föreningsarbetet. Men snarare än 
att prata om detta fick jag ta del 
av en livshistoria om diabetes i en 
ung mans liv.

Det visade sig när André var i 
tolvårsåldern att han hade diabe-
tes. Det dröjde dock en tid innan 
man förstod att det var just dia-
betes det var fråga om. Att han 
hade magrat kunde ju bero på 
att han spelade både fotboll och 
handboll flera gånger i veckan. 
Att han drack så mycket vätska 
kunde ju faktiskt också bero på 
att han svettades så mycket un-
der träningarna. Till slut var det i 
själva verket hans då femtonåriga 
storasyster som väckte frågan: 
kunde det handla om diabetes? 
Sagt och gjort, de åkte in till 
sjukhuset, prover togs och det 
rådde ingen tvekan om vad det 
var frågan om.

André har deltagit i flera av 
Ung diabetes arrangemang för 
unga vuxna. Bland annat deltog 
han i den kick-off som arrangera-
des i Kungälv i april i år. Dit kom 
unga diabetiker från hela landet, 
och för André blev det en stor 
erfarenhet att för första gången 
vistas bland andra diabetiker.

– Att inte vara den enda diabe-
tikern, utan kunna prata med an-
dra om hur det känns och funkar 
var helt fantastiskt!

Genom dessa arrangemang har 

André fått nya vänner som han 
kan dela allt med som rör livet 
med diabetes.

Idag är André tjugofem år och 
utbildar sig inom automations- 
och robotteknik på yrkeshögsko-
lan. Studierna är intensiva, men 
han trivs. Jag frågade honom 
om huruvida diabetes har varit 
en faktor när han funderat över 
framtida arbetsliv och i valet av 
studier. Han svarar omedelbart ja.

– Innan jag började plugga 
jobbade jag inom industrin. Det 
var tungt både fysiskt och psy-
kiskt, och oregelbundet. Det 
kunde vara lugnt hela förmidda-
gen, men så kom det in en stor 
order vid lunch. Jag förberedde 
mig och åt ordentligt för att orka 
med, men så kunde det visa sig 
att ordern inte alls var så stor som 
vi trott, och då stod jag där med 
magen full av banan.

I framtiden vill André därför 
sikta mot mindre fysiskt påfres-
tande arbeten, och en arbetssi-
tuation han i möjligaste mån kan 
påverka själv.

Idrott har alltid varit en stor 
del av Andrés liv. Som barn och 
ungdom handlade det mycket 
om lagsporter. Idag blir det mer 
löprundor och gympass, styr-
keträning såväl som yoga. Han 
beskriver hur noggrant han kom-
binerar insulin och kost kring de 
olika träningsformerna, och vi 
pratar om vilken stor apparat det 
är att få allt på plats:

– Jag har t ex märkt att det tar 
mycket mer energi att springa ut-
omhus än att springa på löpban-
det, så det är många detaljer man 
får tänka på vid träning.

Att han började med yoga var 

ett tips från en av dem han lärde 
känna på den kick-off som ar-
rangerades i Kungälv.

– Hon berättade hur man kan 
få ett jämnare blodsocker genom 
andningsövningar, i och med att 
andningsövningar kan bidra till 
att hålla kortisolnivåerna i ba-
lans när man upplever stress, så 
jag testade yoga på gymmet och 
tycker att det funkar jättebra!

När vi skildes åt efter ett par 
timmars samtal skulle André ge 
sig ut på en löprunda. Själv åkte 
jag hem till gungstolen och satt 
en stund och begrundade hur 
sällsamt det ändå är att möta 
en annan person med diabetes 
och prata om erfarenheter och 
upplevelser. Även om det bitvis 
ser olika ut för oss – såsom erfa-
renheter gör människor emellan 
– så finns ändå de gemensamma 
referensramarna där, utifrån de 
utmaningar diabetes för med sig. 
Igenkänningen är vilsam på nå-
got sätt. Samtal som dessa kan 
man då inte få för många av. n

text: hanna bohman
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Världsdiabetesdagen tog plats i Nordstan
Intressanta föredrag, information om en rad produkter och hjälpmedel 
och möjlighet att ta blodsockerprov. Det och mer därtill var innehållet 
när Göteborgs Diabetesförening återigen uppmärksammade Världs-
diabetesdagen den 14 november i Nordstan.

Strax före 10 på förmiddagen var 
det mesta på plats och det rådde 
viss spänning i luften. Bildspe-
let hade börjat rulla på den sto-
ra skärmen, mikrofonerna var 
riggade, stolarna var utställda 
framför scenen, de flesta av ut-
ställarna hade kommit och börjat 
duka upp sitt material, sjukskö-
terskorna gjorde sig redo och vi 
från Göteborgs Diabetesförening 
sprang runt och hjälpte till med 
de sista detaljerna. 

Sedan flera år tillbaka upp-
märksammar Göteborgs Diabe-
tesförening Världsdiabetesdagen 
genom ett arrangemang i Nord-

stan. 
– Vi vill vara med och öka 

kunskapen om diabetes bland 
såväl diabetiker som bland dem 
som inte har sjukdomen. Att 
vara här i Nordstan är ett bra 
sätt att nå ut till allmänheten, 
berättar föreningens vice ordfö-
rande Leif Sundberg.

Tester och erfarenheter
Köerna till provtagningen blev 
snabbt långa. Sköterskorna på 
plats fick sannerligen jobba hårt 
för att hjälpa alla som ville ta 
reda på vad de hade för blod-
sockervärde, kolesterolvärde och 
hur högt – eller lågt – blodtryck-
et var. 

Innan programmet drog igång 
på scenen ville föreningens he-
dersmedlem Rune Johansson 
säga några ord. Han berättade 
den korta versionen om sitt 
långa liv som diabetiker. Han 
fick diabetes som 17-åring och 
är idag 97 år gammal. Runes 
budskap var tydligt: 

– Man ska inte lyssna på allt 
negativt man hör. Jag har alltid 
försökt se det positiva i livet, va-
rit aktiv och hållit igång, och det 
har gått bra för mig. 

Ja, att det verkar vara ett lyck-
at recept, kan vi intyga som fick 
hälsa på Rune.

Blandat program
Under dagen bjöds på fem spän-
nande föredrag om skilda äm-
nen. Först ut var Ulla Hellstrand 
Tang, ortopedingenjör och fors-
kare på Sahlgrenska sjukhuset, 
som talade om vikten av att ha 
god fotkontroll. 

Därefter var det Bemnet Ki-
danes tur, diabetessjuksköterska 
från Vårdcentralen Östra Gö-
teborg. Han pratade om att leva 
med diabetes typ 2 och redde 
ut de stora skillnaderna på typ 1 
och typ 2.  Åsa Wetter och ku-

Många stick i fingret blev det.

Rune Johansson ser ljust på tillvaron.Dagens moderator, Leif Sundberg.
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ratorteamet på Drottning Silvias 
Barnsjukhus var näst på tur och 
pratade om familjen och diabe-
tes. Innehållet i den föreläsningen 
kommer vi att berätta mer om i 
kommande nummer.

Sedan var det dags för ett gäng 
förare och diabeteshundar från 
Svenska Service- och signal-
hundsförbundet att ta plats på 
scenen. Vi fick veta mer om hur 
en diabeteshund arbetar och att 
den är utbildad att reagera eller 
varna på ägarens förändrade häl-
sotillstånd, till exempel vid lågt 
blodsocker. Vilken trygghet att ha 
en sådan hund i sin närhet!

Sista föredraget för dagen hölls 
av Katarina Eeg-Olofsson, över-
läkare på diabetesmottagningen 
på Sahlgrenska sjukhuset. Ka-
tarina, som är föreningens nya 
förtroendeläkare, talade om dia-
betes typ 1 och vikten av att ha 
koll på olika riskfaktorer. Hon 
förklarade att vissa faktorer, som 
ärftlighet, ej går att göra något åt, 
medan det finns andra som man 
själv kan påverka, till exempel 
högt blodtryck. Publiken ställde 
många nyfikna frågor efter de 
olika föredragen. 

Nöjda besökare
Jag fick en pratstund med två av 
utställarna, som båda var på plats 
på arrangemanget i Nordstan för 

första gången. Martin Norrman 
från A. Menarini som bland an-
nat demonstrerade blodsocker-
mätaren GlucoMen, var mycket 
positiv. 

– Jag är supernöjd med ar-
rangemanget. Bra placering här 
i Nordstan med stort flöde av 
människor och stort intresse.

Ännu en glad utställare var 
Gustaf Lindelöf från Fribol, som 
lät besökarna provsmaka företa-
gets olika färgglada halstabletter. 
Godis tänkte nog en del, men 
istället var det en helt sockerfri 

halstablett gjord på naturliga ör-
ter som Gustaf bjöd på. 

– Tabletterna är sötade med 
sukralos och påverkar inte blod-
sockret. Dessutom innehåller 
de kostfiber som är positivt för 
tarmfloran, berättade Gustaf. 

I vimlet av besökare träffade 
jag på två glada systrar, Yvonne 
Öjerskog och Monika Schön, 
som hade kommit till Nordstan 
bland annat för att lyssna på de 
olika föredragen. Yvonne har di-
abetes typ 1 sedan några år till-
baka och Monika arbetade tidi-
gare som diabetessjuksköterska, 
så de har gemensamt intresse för 
diabetes på flera sätt. 

– Jag såg en annons om detta 
och föreslog att vi skulle gå hit, 
berättar Monika som gärna vill 
stötta systern kring diabetesen. 
Bra upplägg och bra blandning 
av allt, avslutade de innan vi sa 
hej då. 

Stort tack till alla besökare, ut-
ställare och medverkande, säger 
vi från Göteborgs Diabetesför-
ening. Hoppas vi ses på Världs-
diabetesdagen även nästa år! n

text: anna hoffmeister

Systrarna Yvonne Öjerskog och Monika Schön ville lära sig ännu mer om diabetes 
och de senaste hjälpmedlen.

Martin Norrman från A. Menarini 
trivdes i Nordstan.

Kul att träffa så många positiva besö-
kare tyckte Gustaf Lindelöf från Fribol.
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Bidrag som Göteborgs Diabetesförening får ge-
nom arv och gåvor samlas i fonder vars avkastning 
delas ut enligt följande.

Privatpersoner 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-

betespatienter.
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 skall göras senast den 1 november, efter 
att styrelsen, senast den 15 september, meddelat 
sjukvårdsförvaltningen inom Göteborgsområdet 
hur stort belopp det står till förfogande för årets 
utdelning.

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.

Välkommen med din ansökan!
Styrelsen n

Pengar att söka ur Göteborgs Diabetesförenings fonder

FONDER
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När dottern Hanna drabbades av diabetes typ 1
– samtal i soffan med mamma Margareta

Hanna föddes 1976. Familjen 
består av mamma, pappa och en 
fem år äldre syster.

Hanna är en person som tagit 
stort ansvar redan från det att 
hon såg ljuset utanför livmodern.

Men en stor sorg kom in i fa-
miljen när hon fick diagnosen 
diabetes typ 1. Detta hände när 
hon var sju år. Onaturligt mycket 
drickande och kissande, även på 
natten. Urinprov lämnades in på 
vårdcentralen och det fanns inte 
någon tvekan – diabetes typ 1. 
Ilfart till sjukhuset som var mo-
dernt och välutrustat. 14 dagars 
vistelse på sjukhuset och jag var 
med hela tiden. Hannas pappa 
var hemma och tog hand om det 
äldre syskonet. 

Margareta berättar vidare att 
hon såg sjukhusvistelsen som 
mycket positiv: bra personal och 
mycket bra information. Det var 
mycket genomgångar av vikten 
av att äta på bestämda tider, hur 
svängningar i blodsockret yttrar 
sig, insulinkänningar, att lära sig 
använda urinstickor med mera. 
På den tiden fanns inte apparater 
för blodsockermätning för den 
enskilde patienten. Två gånger 
om dagen testades urinsockret. 

Många samtal fördes mel-
lan mamma-dotter och läkare. 
De talade om vilka känslor som 
fanns i och med sjukdomsdebu-
ten och hur dessa kunde tacklas 
på bästa sätt.

I fortsättningen arbetade Mar-
gareta inte längre heltid. Famil-
jen var överens om att detta var 
det bästa för att kunna klara det 
hela på ett tillfredsställande sätt.

Som sagt är Hanna en person 
som alltid tagit stort ansvar. Från 
början var hon mycket bestämd 

med att det var hon själv som 
skulle ta insulinsprutan.

Familjen har varit mycket öpp-
na med sjukdomen från första 
dagen. Det har inte varit något 
konstigt att ha en sjukdom som 
diabetes. Hanna åkte skolskjuts 
varje dag. Skolan var liten, vil-
ket säkert underlättade vistelsen. 
I skolbespisningen fick hon gå 
före de andra, i en egen gräddfil. 
Vilket hon inte uppskattade, hon 
ville ju vara precis som alla andra. 

Första åren gick Margareta upp 
på natten för att kolla hur det var 
med dottern. Hon har hela tiden 
varit noga med att inte överföra 
sin oro på dottern. Och det har 
säkert medverkat till att sjukdo-
men har hållits i schack. Jobbiga 
insulinkänningar har Hanna 
hanterat mycket lugnt. Stor del 
i detta har säkert varit Hannas 
förmåga att känna när blodsock-
ret har stigit eller sjunkit. Till 
hjälp har säkert också varit led-

ordet: regelbundenhet. Insulin 
på rätt tid, måltider på bestämda 
tider och att undvika socker.

När tonåren kom övergick an-
svaret på Hanna ännu mer. En 
tid när hormonerna löper amok. 
Menstruation, sexualitet, alko-
hol, cigaretter och sena nätter. 
Det fanns ett avtal i familjen om 
det uppstod problem: Ring hem! 

Den digitala tekniken växte 
fram. Mobiltelefonen har betyd-
ligt underlättat kontakten. Som 
förälder har du nästan alltid en 
oro för ditt barn. Margareta vet 
att dottern kan sköta sjukdomen 
på ett mycket bra sätt. Men däre-
mot är det stressen att leva med 
en livslång sjukdom som oroar 
mest som mamma. Att orka!

Vid ett tillfälle säger Hanna: 
"Åh, vad jag skulle vilja komma 
undan diabetesen – bara en må-
nad!" n

berättat för marlene eriksson
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Medlemsresa på Göta Kanal
Diabetesföreningen i Mariestad 
med omnejd ordnade en under-
bar kanaltur mellan Sjötorp och 
Töreboda lördag den 1 september. 
Resan startade på hamnplanen i 
Mariestad, där vi steg på en grön 
buss. Bussen tog oss till Sjötorp. 
Där väntade båten M/S Bellevue 
från Mariestad, en skapelse i vitt 
och blått, av lite äldre modell. 

Väl ombord hade föreningen 
bokat en egen liten restaurang 
i fören. Där stod det uppdukat 
förmiddagsfika, både inbjudande 
och gott. Arrangemanget var 
väl ordnat eftersom vi som har 
diabetes ju är beroende av regel-
bundna måltider. Efter detta var 
det fritt fram för egen tid. Men 
egen tid betydde inte direkt mo-
tion – detta var en upplevelseresa 
och inte en hälsoresa! 

Däremot berättade kaptenen 
under färden om de olika plat-
ser och stugor vi passerade. Det 
gjorde färden mer spännande och 
givande Jag lade särskilt på min-
net berättelsen om den ”kloka 
gumman” som hade bott i en av 
de små röda stugorna. Hon gick 

ut i naturen och samlade örter 
som hon sen blandade och ko-
kade till en dekokt som faktiskt 
skall ha hjälpt och botat många 
människor. Hon fick tydligen 
besök från både när och fjärran. 
Även läkare besökte gumman för 
att få hjälp med vissa krämpor.

Antalet slussar på denna kanal-
sträcka är imponerande! Vi pas-
serade inte mindre än 16 slussar. 

Det var ingen trafik på kanalen 
så här sent på året. Det är knappt 
att man kan förstå hur man kan 
mötas i denna på sina ställen 
ganska smala kanal. 

Vi lade till utanför ett hem-
bygdsmuseum i Lyrestad. Där 
kunde vi få inblick i den tid som 
gått. Nutiden var också mycket 
närvarande, här fanns nämligen 
glass för den som så önskade. 
Glassen avnjöts i solen utanför 
museet. Väl ombord igen så stod 
vår lunch framdukad. Det var val-
fritt fisk (rökt lax) eller kött. Na-
turligtvis med diverse grönsaker. 
Måltiden avslutades med kaffe. Så 
var det ut på däck igen; sol, vind 
och vatten – kan det bli bättre! 

Att det var en grupp med dia-
betiker, och deras nära och kära, 
ser ju inte allmänheten. Själva 
är vi väl medvetna om det, varje 

dag, varje vecka…
Stämningen ombord var ut-

märkt, och de som rest här under 
många år delade med sig av sin 
kunskap om hur man använder 
platserna utmed kanalen. Man 
cyklar bland annat till ett café 
och fikar, och så hem igen. Vill 
man kan man cykla den ena vä-
gen och ta cykeln på båten den 
andra vägen. Det är dessutom 
utställning av veteranbilar varan-
nan onsdag och dit ”vallfärdar” 
människor- intresset är stort! Det 
finns mycket att uppleva på och 
runt kanalen.

Naturligtvis fick vi mera att äta, 
det blev eftermiddagskaffe. Så var 
vi framme vid målet som var Tö-
reboda. Där hämtade bussen upp 
och körde oss tillbaka till Marie-
stad. Trötta, glada och fyllda med 
härliga intryck och nya vänner tog 
vi adjö av varandra med förhopp-
ning om att ses igen. 

Alla diabetesföreningar inom 
länet bjuder på både utflykter 
och föreläsningar, studiecirklar, 
hantverksträffar med mera. Kom 
med du också! Stort tack till Ma-
riestads Diabetesförening som 
gjort denna resa möjlig! n

text: monica ullbranDt
Mellan Sjötorp och Töreboda  
passeras 16 slussar.
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Pump, jul och glitter
– brev från en medlem

Jag har nog aldrig varit särskilt 
sockersugen. Däremot äter jag 
gärna ljuvliga ostar, gräddiga så-
ser och en bra biff. Bort med lätt-
produkterna, in med naturlig mat! 
Men bra värden kommer inte av 
sig själv. Jag fick en ny insulin-
pump för några månader sedan. 
Den är min kompis. Ja, efter min 
make så är faktiskt min pump min 
bästa vän. Utan den och sensorn 
hade jag aldrig klarat mig. Mina 
dagar, och framför allt nätter har 
blivit så mycket lugnare. Hur gör 
alla de som ”bara” har sprutor? 
Känner mig mycket priviligierad 
som får ha dessa hjälpmedel som 
gör de dagliga rutinerna så mycket 
enklare.

Tänker på alla stackare som 
stressar så. Och speciellt nu in-
för jul. Det verkar vara så mycket 

som måste hinnas med, som ska 
göras, som ska… ja, vad är det 
egentligen som ska hinnas med? 
Tiden går ju ändå. Kanske det är 
dags att rensa i allt som ”måste”..?

Häromdagen läste jag några 
kloka ord om just stress. Om hur 
vi alla bara springer omkring, 
och i detta virrvarr stressar vi 
även upp alla andra runt oss. Att 
vi genom vårt eget beteende och 
önskemål hetsar och stressar, att 
vi ber andra att höja takten. Det 
är nog inte illa ment, det kanske 
mest är av obetänksamhet.

Så fick jag i veckan ett tillfälle 
att göra precis tvärtom. En leve-
rantör frågade mig i ett kortfattat 
och uppenbarligen kortomtid-
formaterat mail:

Räcker det med leverans på 
fredag?!?!?

Jag svarade:
Ja, säger du fredag så är det fre-

dag. Inte konstigare än så. Punkt.
Svaret jag fick värmde i hela 

hjärtat:
Wow! Vilken unik och sund 

inställning.
Och detta är ju också ett kvitto 

på att vi alla nog bör ta oss en 
funderare på hur vi uttrycker oss, 
hur vi ber andra om ”snabb leve-
rans är du snäll”, eller ”återkom 
så snart som möjligt”.

Eftersom vi bor på jorden så 
har vi alla lika mycket tid, alltså 
24 timmar. Vissa av oss har dock 
färre timmar med tillgänglig tid 
med ork. Dessa timmar ska man 
värna om och använda klokt.

Det finns en japansk metod 
som kallas för KonMari. Den 
går ut på i stora drag att man ska 
omge sig med saker som man äls-
kar, som ”glittrar”. Man ska rensa 
bort sådant som tar energi och 
som man inte tycker om. Istäl-
let ska man behålla det som ger 
kraft, glädje och mer ork.

Detta tankesätt kan man app-
licera på hela livet. Vad gör dig 
glad? Vem stärker dig? Vilka 
rutiner gör att du får en enklare 
vardag? Låt dessa delar ta mer 
plats, och rensa bort det andra.

Vi med diabetes måste många 
gånger planera, tänka, parera. 
Ju mer ”tråkigheter” man putsar 
bort från vardagen, ju mer kan 
det vackra, roliga, glittrande få 
plats. Julen står för dörren. Låt 
det bli en tid som representerar 
det du älskar, det som glittrar för 
dig. Välj bort ”måsten” som inte 
är bra för någon och ta vara på 
den tillgängliga tiden med ork. n

sofia asklunD, typ 1 seDan 1984
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Vi tillverkar individuellt anpassade  
hålfotsinlägg efter gipsavgjutning. 

Vi har sandaler i hel- och halvstorlek, breda och  
smala läster.  
Alla våra sandaler är lämpliga för hålfotsinlägg.  

Välkommen att boka tid via vår onlinebokning  
på www.fotanatomi.se        

Öppettider: mån – fred. 08.30 – 17.00 
Gustaf Werners gata 8 A, 421 32 V Frölunda 
Mail: fotanatomi@gmail.com 

 

 

 

Bouppteckning
Bodelning och Arvskifte

Testamente

MED LÅNG ERFARENHET  
OCH STORT KUNNANDE

Vi arbetar med familjejuridik kring  
livsplanering och livets slut.

Vi finns på Viktoriagatan 24, Göteborg  •  info@vasa-bpt.se
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Reflektion över Ett jävla solsken
En biografi om Ester Blenda Nordström.  
Fatima Bremmer (2017)

Vad är det som gör att somliga av oss föredrar ett stilla lunk, medan 
andra tycks gränslösa i sitt mod och i sin äventyrslystnad?

Denna fråga dyker oavbrutet upp när jag läser om Ester Blenda 
Nordström. Hon gav sig ut på den ena mer riskfyllda strapatsen efter 
den andra, och hon fattade yrkesmässiga beslut sprungna ur mod och 
engagemang. Redan som barn ignorerade hon de gränser som gällde 
för flickor. Hur blev det såhär?

Ester Blenda levde i början av 
1900-talet. Det vara en tid då 
kvinnors levnadsvillkor liberali-
serades; rösträttskampen skulle 
snart ge resultat och bilden av 
"Den nya kvinnan" fanns i of-
fentligheten: kortklippt, för-
värvsarbetande, iklädd byxor, fri 
i sina intressen. 

Ester Blenda växte själv upp i 
en relativt tillåtande miljö. Hen-
nes livfulla utstrålning mottogs i 
huvudsak med öppna armar, och 
den personlighet som senare i li-
vet skulle trollbinda såväl Evert 
Taube som Elin Wägner troll-
band familj och vänner tidigt i li-
vet. Samtidigt fanns där skuggor 
som följde henne genom större 
delen av sitt liv: den ojämna eko-
nomin, alkoholen, cigaretterna.

Hon anställdes av Svenska 
Dagbladet redan som tjugoett-
åring. Hon wallraffade som piga 
långt innan Günter Wallraff ens 

var född, och kunde på så sätt 
lämna vittnesmål om pigornas 
hårda liv genom en rapportbok, 
något som fick politiska konse-
kvenser rörande pigornas arbets-
villkor. När hon skidade fram på 
den hårt svältande landsbygden 
under finska inbördeskriget för 
att på svenska statens uppdrag 
rapportera om misären var hon 
inte mer än tjugosex år gammal. 
Och då är detta bara ett par ex-
empel på allt hon företog sig. 

Boken är mycket läsvärd, inte 
enbart utifrån detta fängslande 
levnadsöde, utan också rent lit-
terärt. Fatima Bremmer redogör 
inledningsvis i boken om det ma-
terial hon har haft till gång till. 
Hon berättar att hon själv inte 
har behövt lägga ord i munnen på 
Ester Blenda eftersom det finns 
kvar omfattande brevväxling och 
dagböcker. Författaren behandlar 

materialet med stor lyhördhet och 
låter Ester Blenda kliva ut från 
boksidorna genom rikliga citat. 
De miljöer och sociala samman-
hang där hon verkade framträder 
på samma tydliga sätt. 

Endast en relation skymtar 
fram något mer skugglikt i bo-
ken, och det är den livslånga 
relationen till Karin. Karin är 
närvarande via fotografier och 
brottstycken av text, och på så 
sätt förstår man att detta var Es-
ter Blendas stora kärlek i livet. 

Författaren belönades föga 
förvånande med Augustpriset år 
2017. n 

text: hanna bohman

KULTUR

Var med i vår bokcirkel!
Ute är det mörkt 
och kallt. Vad är då 
bättre än att krypa 
ner under filten 
och tända ett ljus. 
Greppa tag i en 
god bok som sätter 
fart på fantasin. 
Vi tänkte att vi lä-

ser Jonas Karlssons bok "Jag är en 
tjuv" till första träffen. Den finns 
i pocket och kostar ca 90 kronor.  
Den finns även att låna på bib-
lioteket. 

Första träffen samlas vi i entrén 
till Stadsbiblioteket i Göteborg, 
som ligger vid Götaplatsen. Vi 
letar upp en bra plats där vi kan 

slå oss ner, t ex i cafeterian. 
Under ca två timmar utbyter vi 

tankar och funderingar kring bo-
ken. Vi bestämmer vilken bok vi 
vill läsa till nästa tillfälle, likaså 
datum, tid och plats för detta.
När: 5 februari kl 18. 
Var: Stadsbiblioteket, Göteborg
Sista anmälningsdag 29 januari.
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Brownie toppad med rostad kokos
Slå in luft i äggvitorna tills de är så styva att man kan vända bunken upp och ner. Det här är en brownie  
som lyfter med luften i marängen - då behövs inget mjöl. Brownien blir superluftig och härligt dubbel med  
en obakad chokladsmet som rejäl topping. Att den sedan är enkel att slå ihop till ett härligt familjefika,  
ett födelsedagskalas eller som lördagsgodis är ju bara en fördel. 

Choklad 
140 g smör 
140 g mörk choklad, i bitar 
5 äggulor 
5 äggvitor 
140 g sötströ 

Topping
kakaopulver eller kakaonibs 
(krossade rostade kakaobönor) 
1 dl kokosflingor, rostade 
1 dl hackade, rostade salta  
jordnötter

Choklad Smält smör och choklad i ett vattenbad. Vänd 
ner äggulorna under vispning och ta blandningen från 
värmen när den tjocknat något. 

Vispa äggvitor och sötströ till en glansig maräng - till-
sätt det söta lite i taget under vispningen. Vänd försik-
tigt ner marängen i chokladsmeten med en slickepott. 

Klä en form (20-22 cm i diameter) med bakplåtspapper 
och fyll den med hälften av smeten. Baka på 190 grader 
tills kakan har stannat, ca 25 minuter. Låt svalna. Bred 
på resten av chokladsmeten (som alltså inte gräddas utan 
serveras som en mousse). 

Topping Pudra kakao på kakan och toppa med kokos och 
nötter 

Hela receptet innehåller  
ca 90 g kolhydrater.

Björn Frantzén lagar mat för sugna  
diabetiker och annat folk
Författare: Björn Frantzén, foto: Erik Olsson, förlag: Norstedts

"Min dotter fick diabetes när hon var tre år, 2013. Hela vårt 
familjeliv kastades omkull. Vi fick omvärdera allt. Inte minst 
maten. Sjukdomen kan balanseras med rätt mat. Plötsligt 
har jag insett vad det är som vi äter av gammal vana, av 
tradition eller bara för att vi är sugna, mat som fördär-
var och bryter ner. Hemma har vi anpassat kosten efter vår 
diabetessjuka dotter. Upptäckte att den maten, den nyttiga 
maten, var god och att vi alla mår bättre av den. Visst, 
jag är en kock som äger en rad framgångsrika restauranger 
och jag har blivit belönad med stjärnor i Guide Michelin. 
Man kan ju tycka att det här med att laga anpassad var-
dagsmat skulle vara enkelt för mig. Ändå kände jag mig 
handfallen när min dotter blev sjuk."

RECEPT
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Kummel med kål, ansjovis och rostat vitlökssmör med grönt te
Kummel finns det gott om. Bara i Nordsjön fångas över 10 000 ton per år och den säljs då också under  
namnet lysing. Den är mycket tåligare än både torsk och kolja. Grönt te forstärker smaken av hav.  
Med ansjovis får vi ett stänk av orientens kryddor, som sandelträ och kryddpeppar.

Kummel 
500 g kummelfilé 
1 d salt 
1 liter vatten 
1 msk neutral rapsolja 

Grönsaker 
1 broccoli, i buketter
100 g savojkål, skuren i grova bitar
4 salladslökar, tunt strimlade
1 msk olivolja

Vitlökssmör 
100 g smör, rumstempererat 
½ vitlök 
1 msk olivolja 
1 msk matchatepulver 
1-2 tsk citronsaft

Garnityr
50 g ansjovis, strimlad 
12 salviablad, strimlade

salt
flingsalt
citronsaft
olivolja

Kummel Vispa ihop salt och vatten. Skär fisken i 4 bitar och rimma den i 
lagen i 8 minuter, häll av lagen och torka fisken helt torr. Låt den vila i kylen 
minst 10 minuter, gärna 1 timme men allra helst över natten. 

Gnid in fisken med oljan och ugnsbaka i 100 grader tills fisken har en in-
nertemperatur på 40 grader. Krydda med flingsalt. 

Grönsaker Förväll broccolin i saltat vatten i 1-2 minuter, kyl sedan av den i 
isvatten. Torka torr. Förväll kålen på samma sätt som broccolin. Värm broc-
coli, kål och lök i en panna med salt och olivolja. Smaka av med citronsaft. 

Vitlökssmör Krossa vitlöksklyftorna med bredsidan på en kniv, skalet ska 
fortfarande vara kvar. Stek klyftorna försiktigt i olivoljan i cirka 10 minuter 
på svag värme, så de blir rostade och får en ljusbrun karamelliserad yta utan 
att bli brända. Låt svalna och skala vitlöken. Mixa vitlök, smör och te till ett 
slätt, fluffigt smör. Smaka av med citronsaft och salt. 

Servering Lägg upp fisk och grönsaker på tallrikar eller ett serveringsfat. 
Garnera med ansjovis och salvia Servera med vitlökssmöret. 

1 portion innehåller ca 2 g kolhydrater. Komplettera med rostad potatis.

RECEPT
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