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Prata med din sjukvårdspersonal om hur du kan öka tid i målområdet med FreeStyle Libre-systemet.

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient. 
*Med MEDICIN menas diabetesspecifika mediciner. 1. HbA1c är ditt genomsnittliga glukosvärde över de senaste 2-3 månaderna. 
© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-47096 v2.0 10/21 
www.FreeStyle.Abbott · 020-190 11 11 · Abbott Scandinavia AB · Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna

G
LU

K
O
S
N
IV
Å

MOTION

MEDICIN

INSULIN

SJUKDOM STRESS

KOST

Några tips:
• Minska intaget av  

snabba kolhydrater

• Kontrollera ditt 
glukosvärde regelbundet, 
det hjälper dig att förstå 
hur din kropp reagerar i 
olika situationer

• Upprepa det som 
fungerar för dig

www.FreeStyle.Abbott

NÄR TIDEN I 
MÅLOMRÅDET ÖKAR, 
SJUNKER DITT HBA1C2

Tid i mål-
området 

HbA1c
*

Träna hela kroppen

med en slinga
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Rekommenderad enradig vänsterställd och där situationen  
behöver det, tvåradig centrerad. 
 Lokalföreningarna har alla sin egen logotyp med namn och  
vår symbol för ett enhetligt utryck, dessa finns enbart som liggande.
 Ung Diabetes har en egen tvåradig centrerad logotyp. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

KANSLIETS ÖPPETTIDER:
Kansliet har just nu stängt för  

fysiska besök, men du kan som vanligt 
kontakta oss per telefon eller mejl.  

Alla frågor är välkomna!

Mån, ons, tor kl 10–15  
(lunchstängt 12–13).

ADRESS:  
Mellangatan 1, 413 01 Göteborg

TELEFON: 
070-268 96 57 

E-POST: 
info@diabetesgbg.se

HEMSIDA: 
diabetesgbg.se 

ANNONSER:  
info@diabetesgbg.se 

PLUSGIRO: 
48 722-3

BANKGIRO: 
5452-3873

SWISH: 
123 319 5120

NÄSTA NUMMER: 
Utkommer den 14 februari

ANSVARIG UTGIVARE:  
Leif Sundberg 

REDAKTION:  
Hanna Bohman,  Anna Hoffmeister,   

Felicia Johansson,   Gunbritt Stålberg   
och Göran Svensson. 

OMSLAGSBILD: 
Medlemmar i föreningen på plats i  

Nordstan under Världsdiabetesdagen.  
Bild: Hanna Bohman. 

TRYCK & LAYOUT: 
DanagårdLitho

Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna texter enligt 
journalistiska principer. Eftertryck förbjudet utan skriftligt 
medgivande från redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för 
icke beställt material. Göteborgs Diabetesförening tar inte 
ansvar för varans lämplighet vad gäller produkter/tjänster 
på betald annonsplats.

Tack för i år!
För ett år sedan avslutade jag den här betraktelsen med: ”Nu håller vi 
i och ut och ser fram mot ett bättre 2021”. Visst har det blivit bättre. 
Vi har blivit vaccinerade och samhället har öppnats upp mer och mer 
vilket gjort att vi kan umgås mer och nära med nära och kära. Blir det 
en ny pandemivåg? 

Vårdpersonalen har fått slita hårt med nya arbetsuppgifter under 
pandemin. Det har medfört att vården nu har en stor vårdskuld att 
ta sig an. Vi med en kronisk sjukdom har inte fått den vård vi tidigare 
är vana vid att få. Många är/har varit rädda när undersökningar och 
provtagningar har uteblivit. Har mina ögon försämrats? Hur är det 
med mitt HbA1c, blodtryck och LDL?

Flera hävdar att digitalisering är lösningen på vårdens problem 
(väljer att inte skriva utmaningar). Möten på distans är bra men de 
kan inte ersätta det fysiska mötet. Många behöver komma på fysiska 
besök. Alla har inte heller den utrustning eller kan inte hantera den 
för digitala kontakter.

Samtidigt lever vi i en priviligierad del av världen. Under hela 
pandemin har vi fått vårt livsnödvändiga insulin. I många länder 
finns inte insulin att tillgå eller att det har ett så högt pris att man 
inte har råd att köpa det. Det senare drabbar även många i USA. Att 
leva (om det nu går) med diabetes i en krigszon eller vara på flykt är 
naturligtvis förskräckande.

Det finns också glädjeämnen. Vår kostnadsfria livskamrat insuli-
net fyller 100 år i år. Den tekniska utvecklingen, som går snabbt, har 
gjort att många idag kan leva ett bättre liv.

Föreningen deltar i en rad olika sammanhang för att få en bättre 
diabetesvård. Det handlar bland annat om medicinsk fotvård, ögon-
sjukvård och personcentrerad vård. Deltagande och påverkan är en 
sak men det som räknas är att det omsätts i praktiken. Att det blir 
verkstad!

Till sist vill jag tacka styrelsen och vår kanslist Hanna för ett gott 
arbete under det gångna året. Arbetet har skett på distans men vi 
ska nu gå över till möten där man kan välja att deltaga fysiskt eller 
digitalt. 

Hur vill du att våra medlemsmöten 
ska vara och vad ska de handla om? 
Maila mig! 

Önskar er medlemmar, styrelsen  
och alla som arbetar för ett bättre 
liv med diabetes en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År! 

leif sundberg
ordförande
göteborgs diabetesförening
leif.sundberg@diabetesgbg.se
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Kommande medlemsaktiviteter

KALENDER

PROMENERA MED OSS 

I CITY

När: Söndag 23 januari kl 13.
Häng med på stadspromenad mitt i centrala  
Göteborg! Vi möts upp vid Kopparmärra 
(Kungsportsplatsen) och strövar vidare därifrån.

I LINNÉ

När: Lördag 26 februari kl 13.
Vi möts på Järntorget och promenerar upp längs 
Linnégatan, genom Slottsskogen och vidare mot 
Villa Belparc där vi avslutar med något gott.

Är det kallt och blåsigt går vi raka vägen till någon 
närliggande servering och umgås där istället.

Hoppas att vi ses!

@diabetesgbgGöteborgs  
Diabetesförening

Följ oss i sociala medier för mer information,
eller kontakta kansliet vid frågor. 

FÖRELÄSNING OM DIABETES TYP 2
När: Tisdag 22 februari kl 13–14.

Var: På kansliet. Mellangatan 1

Mötet kommer också sändas digitalt för dem  
som inte har möjlighet att vara med på plats.

Föreläsningen hålls av Margareta Hellgren,  
forskningsledare vid Skaraborgsinstitutet samt 
docent och specialist inom allmän medicin.

Anmäl dig till kansliet senast 17 februari.

ÅRSMÖTE
När: Torsdag 24 mars kl 18.

Mer information i nästa nummer av Diabetesbladet, 
som utkommer i februari.

I Göteborgs Diabetesförening har vi flera 
olika fonder som vi delar ut till medlemmar, 
vårdprofession och forskning. Din gåva är 
därför mycket värdefull!

Skänk en gåva via
Plusgiro: 48 722-3
Bankgiro: 5452-3873
Swish: 123 319 5120

Som en del av Svenska Diabetesförbundet 
vill vi också flagga för den viktiga insamlings-
kampanjen #diabeteskampen.  
Förbundet skänker årligen stora summor  
till forskning som ska leda till ett friskare  
liv och en framtid utan diabetes.

Swisha din gåva till 123 90 07 741. 

Märk gåvan #diabeteskampen.

Skänk en gåva
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RESETRÄFF I TALLINN 2022 

AVRESOR & PRISER 3 dagar

Avresedatum: 7/3...........995:- (TOTALT VÄRDE 2.050:-)   

I priset ingår: Bussresa, kryssning med Tallink till Tallinn, 2 nätter med 
del i dubbelhytt, 2 st frukostbufféer, 1 st buffé inkl öl/vin/läsk, väl-
komstdrink, resepresentation och annat skoj!

Tänk på att du måste ha pass och Covidbevis för att kunna resa med.

Dag 1 Hemorten – Stockholm
Avresa på morgonen från respektive hemort. Vi gör stopp längs vägen 
för hungriga magar. Väl framme i Stockholm går vi ombord på Baltic 
Queen ca kl. 15:30. Ombord är det välkomstträff och ni bjuds på en väl-
komstdrink och senare äter vi en buffémiddag inkl. dryck. Om ni istället 
vill har trerätters middag är tillägget 83:- per person. 

Dag 2 Tallinn
Frukost på morgonen och kl. 10:45 (lokal tid) går vi iland. Ni som vill få en 
guidad rundtur på 2 timmar (med buss och till fots) med svensktalande 
guide kan förboka detta när ni bokar resan (195:-). Estlands huvudstad 
ligger där och väntar på oss. Sedan träffas vi kl 16:00 ombord igen (lokal 
tid) och nu blir det resepresentation. De som vill kan även förboka en buf-
fé inkl. öl/vin/läsk på hemvägen (354:-) eller trerätters middag (437:-).

Dag 3 Stockholm – Hemorten
På morgonen äter vi frukost medan vi glider genom Stockholms vackra 
skärgård. Kl. 10:15 går vi av båten. Vi åker sedan tillbaka mot hemorterna 
och stannar längs vägen för rast och möjlighet till att köpa lunch. Hemma 
redan tidig kväll.

Följ med oss på en Reseträff där det blir god mat och dryck, shopping och en vacker stad att uppleva. Ombord 
är det musik och shower och du hittar trevlig shopping i farygets butiker. När vi vaknar dag två ligger Estlands 
huvudstad där och väntar på oss.

SUPERERBJUDANDE
3 dagar

995:-

Välkommen ombord på Baltic Queen för matupplevelser, 
taxfreeshopping och häng i bastun eller jacuzzin i relaxavdel-
ningen. Dessutom kan du se fram emot underhållning varje 
kväll. Besök någon av à la carte restaurangerna, här finns bl a 
ryska delikatesser och läckra grillrätter, eller varför inte avnjuta 
en härlig blandning av det mesta och bästa i buffén?

Tillägg:
Tvåbädds utsideshytt................................................400:-/hytt
Enkelhyttstillägg........................................................250:-
Enkelhytt utsideshytt.................................................650:-
Stadsrundtur i Tallinn med lokalguide.....................195:-
Buffémiddag inkl. öl/vin/läsk på hemresan.............354:-
Trerätters middag på hemresan (dryck ingår ej).....437:-

VÅRT FARTYG - Baltic Queen

AVRESEPLATSER
Göteborg, Kungälv, Lilla Edet*, Trollhättan, Uddevalla, Lidkö-
ping, Mariestad, Borås*, Tidaholm*,  Falköping*
*= platsen är ej ordinarie påstigningsplats och trafikeras vid 
minst 15 bokade

0521 - 695 35 - www.resemakarn.nu

För bokning och mer information:
Anmälan senast 10/1 till: 
Siw Fors, 0706-660784  
siw.fors@diabetesna.se 
Kent Olaisson, 070-8981511  
kent.olaisson@telia.com

I samarbete med Diabetesföreningen Norra Älvsborg



Diabetesbladet #4 • 2021 7

EN GOD 
MUNHÄLSA  
- extra viktigt för  
dig med diabetes

GUM® - Noga utvalda produkter för god munhälsa, 
även för personer med diabetes!

LIVING HEALTHIER
WITH DIABETES

GUM Sverige gumsverige SunstarGUM.se 031- 87 16 10

1 Salvi, G., Carollo-Bittel, B., Lang, N. Effects of diabetes mellitus on periodontal and peri-implant conditions: update on associations and risks. J Clin Periodontol 2008; 35 (tillägg 8): 398–409. 2 Malik, G., Leh, G., 
Manjit, T. Association of periodontitis with diabetes mellitus: a review. J Med Coll Chandigar 2011; 1 (1): 10–4. 3 Mealey, B., Oates, T. Diabetes mellitus and periodontal diseases. J Periodontol 2006; 77:1289–303. 
4 Cheung, S., Hsu, W., King, G., Genco, R. Periodontal disease—its impact on diabetes and glycemic control, 2010. 5 Pihlstrom, B., Michalowicz, B., Johnson, N. Periodontal diseases. Lancet 2005; 366: 1809–20.

Vad är tandköttssjukdom?
Tandköttssjukdomar uppstår när plackbakterier ansamlas 
runt tandköttet och tänderna1, 2 och irriterar tandköttet, vilket 
leder till inflammation, blödningar vid tandborstning, svullnad 
och ömhet, samt till dålig andedräkt (halitosis). Både diabetes 
och tandköttssjukdom har inflammatoriska orsaker3. Den 
systemiska inflammation som uppstår vid parodontit bidrar till 
inflammationer hos personer med diabetes.

Studier har visat att det finns en tydlig ömsesidig 
koppling mellan diabetes och tandköttssjukdomar, 
i synnerhet den mest allvarliga formen, parodontit 
(tandlossning).

Hur kan tandköttssjukdomar leda till bristande glykemisk 
kontroll? 

Om tandköttsvävnaden försvagas kan plackbakterier sprida sig till 
resten av kroppen via blodet. Förekomsten av bakterier i kroppen triggar 
immunförsvaret på så sätt att insulinresistensen förstärks. Därmed 
blir blodsockernivån svårare att kontrollera och de diabetesrelaterade 
komplikationerna kan förvärras4, 5.

Diabetesbladet annons JAN 2021 205x265.indd   1Diabetesbladet annons JAN 2021 205x265.indd   1 2021-01-28   14:192021-01-28   14:19
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VÄRLDSDIABETESDAGEN

Världsdiabetesdagen 2021
Det är söndagsmorgon den 14 november 2021 och jag vandrar  
från busshållplatsen in i Nordstan. Om det hade utspelats 100 år 
tidigare hade varken köpkomplexet eller jag funnits. Ingen med  
diabetes typ 1 hade kunnat vandra omkring nånstans för 100 år 
sedan eftersom man inte överlevde. Det är en förundrad tanke  
att tänka nångång och den får mig alltid på gott humör.

14 november är alltid Världsdiabe-
tesdag och i år firar vi att det var 100 
år sedan insulinet upptäcktes alltså 
1921. Dagen är förberedd sedan 
länge och det är så härligt att kunna 
träffa människor IRL (In Real Life) 
äntligen. Stationer med olika fokus 
finns på plats, dietister, fotvård/
fotinformation, blodglukostestning, 
motion och föreningsinformation. 
I år har vi Ung Diabetes (en sektion 

inom Svenska Diabetesförbundet) 
med oss och det känns extra roligt. 
Dessutom har vi en rad intressanta 
företag med som visar sina olika 
produkter tex pumpar, mätare etc. 
Vi är så tacksamma för allt stöd från 
vården och företagen i genomför-
andet av den här dagen! En strid 
ström av besökare stannade till och 
besökte en eller flera stationer och 
här kommer några av deras tankar:

Ordförande Leif Sundberg hälsar 
välkommen.

Många blå ballonger blev det. Jane Strömberg och Ulf Ringström stod för 
blåsningen.
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VÄRLDSDIABETESDAGEN 

En av flera stationer där de besökande kunda testa sitt blodsocker.  
Här tog Idegunn Andersson och Inger Zetterberg emot. 

Representanter från föreningen på plats:  
Agneta Petersson, Leif Sundberg och Gill Bengtsson.

Sara som själv har diabetes typ 2. 
Hon berättar att hon deltagit i en av 
Göteborgsföreningens kurser om 
just typ 2. Den var väldigt värde-
full för Sara och får mycket beröm. 
Roligt! Det tråkiga har hänt att hon 
förlorat jobbet men det positiva är 
att Sara nu pluggar till undersköter-
ska. Behandlingen hon får är tablet-
ter och kost och hon tycker kosten 
är det kluriga. Så hon vandrar vidare 
mot dietiststationen.

Sedan hejdar jag Toba som också har typ 2 diabetes 
och behandlas med tabletter och kost. Han får sitt 
blodglukosvärde testat och 5.4 är ju riktigt bra.  
Själv tycker han, precis som Sara, att maten är  
svårast. Men med tanke på det fina blodglukosvärdet 
verkar han klara det bra. 

Träning har en massa positiva effekter när man har dia-
betes. Kicki Dahlström-Clarke, Anna Hoffmeister och Sofia 
Samuelsson berättade om sina erfarenheter.

Så möter jag Pernilla som inte själv har diabetes. 
Men hon är orolig eftersom det finns en släkting 
med typ 1. Hon vill testa glukosvärde helt enkelt. 
Resultatet på 5.5 är ju alldeles utmärkt och hon får 
lite mer information av proffsen med nålarna. Att 
förebygga den autoimmuna varianter dvs typ 1 går, 
såvitt vi vet idag, inte. Pernilla lever ett hälsosamt 
liv och det kan aldrig vara fel oavsett vilket!
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VÄRLDSDIABETESDAGEN 

Gunilla Johnson pratade diabetes och fötter.

Gunbritt Stålberg, till höger, pratade diabetes med besökarna. 

Zifan har ingen diabetes och ingen släk-
ting med diabetes heller. Hon passerade 
förbi och blev nyfiken och det är positivt 
med vetgiriga människor! Hon passade 
också på att testa blodglukosvärdet och 
allt var bra.

Det var röster från några av våra många besö-
kare. I vimlet såg jag plötsligt en bar arm med 
den lilla ”möbeltassen”. Fick inte tag i tjejen men 
hoppas hon hittade till Ung Diabetes. Men jag 
blev glad och tänkte Bra där! Vi är nog många 
som smugit med sprutor och tester men för min 
del var det länge sedan. Så jag sänder en tack-
sam tanke till upptäckarna av insulinet, som ju 
är själva grunden, och till alla efterkommande 
forskare som jobbat och jobbar hårt för att vi 
ska kunna gå omkring och hålla koll på viktiga 
värden och pumpa på!

Tack också alla som jobbade idag och sist men 
inte minst alla som tittade in!
gunbritt stålberg
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VÄRLDSDIABETESDAGEN 

Från Göteborgs Diabetesförening vill vi rikta ett  
stort och varmt tack till våra samarbetspartners  
och sponsorer för att ni gjorde arrangemanget  
i Nordstan under Världsdiabetesdagen möjligt!

Lika stort tack vill vi rikta till vårdprofession  
och volontärer som förgyllde vår dag!

Glava
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Yoga-ridläger på Öland

mitt intresse för hästar har funnits 
sen barnsben då jag red på ridskolan 
och åkte på ridläger på somrarna.
Har återupptagit ridningen nu sedan 
två år tillbaka och att rida ger en 
sån frihet. Rider en dag i veckan på 
ridskola och är medryttare så två 
gånger i veckan får jag egentid med 
mina fyrbenta vänner.

Hittade Kollbergsgården där det 
fanns ridning och yogaläger. 

Det kändes som att det här är 
något för mig då jag även hittat 
mindfulness på senaste tiden.

Sagt och gjort så anmälde jag mig 
till lägret. Hade sån tur och fick 
sista platsen! Kom då att tänka på 
att Göteborgs Diabetesförening har 
olika fonder så kollade upp dem. Där 
fanns Rekreations- och hjälpmedels-
fonden. Slängde in en ansökan och 
blev beviljad pengar till lägret vilket 
jag är tacksam för!

fick typ 1 diabetes när jag var 3 
år, 1984. Med 37 års erfarenhet av 
diabetes i ryggsäcken så åkte jag dit. 
Min diabetes har väl aldrig gjort att 

jag backat för något utan man får 
prova sig fram. Jag döljer inte att 
jag har diabetes, inte i vuxen ålder 
i alla fall. Bättre att berätta om jag 
till exempel skulle få en känning och 
”äta upp halva kylskåpet” eller bete 
mig “konstigt”. Ja ni kanske känner 
igen er i det jag skriver. Inför det här 
lägret så var jag så noggrann med 
min packning och gjorde packlista. 
Ridlägret var på Öland så ville vara 
säker på att ha extra av allt med mig 
när det gällde diabetesen. Min gam-
la handenhet till Omnipodpumpen, 

Sofie åkte på läger med bidrag från Göteborgs Diabetesförenings  
Rekreations- och hjälpmedelsfond. Här berättar hon mer om sin resa.
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extra avläsare till Freestyle libren, 
druvsocker, godis mot känningar 
med mera packades ner. Inget fick 
glömmas! Allt kom med, tack och lov!

dagarna bestod av olika yogaformer 
såsom Kundaliniyoga, Ashtangayo-
ga, mindfulness, ridning på islands-
hästar, både på ridbanan för att lära 
känna sin häst men även uteritter. 
En härlig jaccuzi utomhus. En av 
gångerna när jag badade i jacuzzin 
så kom solen fram efter en regnskur 
som bildade dubbla regnbågar. Det 
var magiskt!

Det bästa under dessa dagar 
var när vi red barbacka i vattnet i 
Kalmarsund. Den frihetskänslan går 
inte att beskriva! Inte en tanke på 
diabetesen dök upp, bara få vara ett 
med hästen är en obeskrivlig känsla. 

All mat ingick under dessa dagar 
och allt var lagat från grunden. Det 
var bara vegetarisk mat vilket passa-
de mig utmärkt som inte ätit kött på 
cirka 20 år.

Det var närproducerat och det 
mesta frukt och grönt var plockat i 

trädgårdarna hos dom som jobba-
de där. Allt var suveränt gott! Min 
kropp fick nog en riktig energikick 
och chock då matlagning inte är min 
starka sida utan äter mest halv- och 
helfabrikat.

Det som dock blev svårt var att 
räkna ut hur mycket kolhydrater allt 
innehöll. Frågade vid nåt tillfälle 
efter receptet för att kanske kunna 
se om kolhydrater stod med. Men de 
lagade oftast inte efter recept så fick 
chansa och mitt blodsocker låg rätt 
högt under hela vistelsen men så 
gott allt var! (Därför är det bra med 
halv-/helfabrikat där kolhydrats-
mängden alltid står med).

Vill dela med mig av denna under-
bara weekend jag hade och vill med 
detta skriva att min diabetes inte 
sätter hinder för mig. Jag kanske 
inte har dom finaste raka kurvorna 
på mitt blodsocker. Men jag lever 
här och nu, tar dom chanser jag får 
och diabetesen får hänga på!
Namaste!

sofie

BREV FRÅN EN MEDLEM
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Den 14 november var det Världsdiabetesdagen och Göteborgs 
Diabetesförening tillsammans med Ung Diabetes passade på 
att uppmärksamma detta med ett event i Nordstan.

För många medlemmar i Ung Dia-
betes är just gemenskapen som för-
eningen skapar det viktiga och detta 
hoppas även föreningen att eventet i 
Nordstan bidrar med. 

– Jag hoppas att de som besökt oss 
fått mer kunskap om diabetessjuk-
domarna, en positiv bild av fören-
ingen och ett intresse för att själva 
engagera sig i föreningen och att de 
fått ta del av diabetesengagemanget 
som finns, säger Lovisa Hjalmars-
son, ordförande i Ung Diabetes. 

För Ung Diabetes är Världsdiabe-
tesdagen en viktig och speciell dag 
som de är med och uppmärksam-
mar för att lägga fokus på de olika 
diabetestyperna men också för att 
lyfta de ungas perspektiv, som de 
ständigt jobbar med. 

– Det är en dag där vi enas både de 
som är drabbade av sjukdomen och 
även dess anhöriga, där alla får vara 
med och känna gemenskap. Det är 
extra kul i år att få komma ut igen 

eftersom vi inte har fått träffas på 
riktigt på länge, säger hon. 

I en enkät som föreningen gjorde 
under förra året visade det sig att 
unga med diabetes efterfrågar psy-
kosocialt stöd och detta är en stor 
fråga för föreningen som de jobbar 
aktivt med. Under dagen i Nordstan 
kunde man ta del av denna enkät 
som visade hur unga känner kring 
den psykiska delen av sjukdomen. 

– Enkäten visade att många unga 
inte känner att de får det stöd de 
behöver psykiskt då vården ofta 
fokuserar på mätvärden och medi-
cinsk behandling. Men sjukdomen 
finns med i alla skeenden i livet, 
dygnets alla timmar och den syns 
inte utanpå. Därför väljer vi att 
fortsätta jobba för det psykosociala 
stödet, säger Lovisa. 

På plats fick besökare goodiebags 
och de kunde även ta del av ett quiz 
för att testa sina kunskaper om 
diabetes, samt få information och 

chansen att ställa frågor. Föreningen 
visade även upp sin egen dokumen-
tärfilm ifrån deras äventyr under 
2017 då 27 medlemmar med typ 
1-diabetes besteg Kebnekaise. 

– Tanken med dokumentärfilmen 
är att vi vill visa att vi med diabetes 
är större än våra toppar och dalar, 
säger hon. 

Sedan diabetes har börjat upp-
märksammas med denna dag och 
olika event och galor runt om i värl-
den tycker Lovisa att okunskapen 
har minskat och att allmänheten har 
fått en större förståelse. 

– Det känns som många nu förstår 
att diabetes är mer än att bara ta en 
spruta och att det faktiskt är flera 
olika sjukdomar under samma namn 
och inte bara en och samma, säger 
Lovisa Hjalmarsson. 

Lovisa och gänget på Ung Diabetes 
tycker att det är väldigt roligt att få 
medverka under Världsdiabetesdagen 
och de hoppas att engagemanget för 
sjukdomen fortsätter öka. 

felicia johansson

Ung Diabetes på Världsdiabetes- 
dagen i Nordstan

UNG DIABETES

Lovisa, ordförande i Ung Diabetes.

Sofia Samuelsson från Göteborgs Diabetesförening, tillsammans med  
Elin Sandström och Lovisa Hjalmarsson från Ung Diabetes.
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Nya MiniMed™ 780G-systemet justerar tillförseln av basalinsulin och 
korrektioner automatiskt, efter dina behov. Det hjälper till att förhindra höga och 
låga värden med mindre insatser från dig.1,2,3,4  Så du kan lägga mer energi på livet 
- och mindre på dina glukosnivåer.

Nu med mobilappar för användare och följare!

Ɨ  Ett BS-värde behövs för att starta SmartGuard™-läget. Om glukosvarningar och CGM-värden inte stämmer överens med symtomen måste du använda en blodsockermätare för 
att ta behandlingsbeslut.

Vänligen läs i användarhandboken om SmartGuard™ tekniken. Viss användarinteraktion krävs. För personer med typ 1 diabetes över 7 år med total daglig dos > 8 enheter insulin. 

1.   Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago
2.  Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020
3.  Bergenstal, R. M. et al.Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
4.  Data on fi le. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Ahe 14-75 2020; 16 US sites

Vänligen se användarhandboken för detaljerad information om bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och möjliga risker.
För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant. 
UC202102612SV ©2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic och Medtronic loggan är varumärken som tillhör Medtronic.
Alla andra varumärken tillhör ett Medtronicföretag.

Mer information på: medtronic-diabetes.se/minimed-780g-systemet

AUTOMATISERING
SOM FÖRENKLAR 
OCH FÖRBÄTTRAR
DIABETES-
BEHANDLINGEN1,2

Vårt nya, mest sofi stikerade
insulinpumpssystem:
MiniMed™ 780G
Nu utan fi ngerstickƗ
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MEDLEMSERBJUDANDE

Diabetesföreningar -
Välkomna till
nordic wellness
25% rabatt på årskort för
medlemmar i V. Götaland:
- Sverige+
- Guld+ (en region)

Giltligt tom. 2022-11-30 och mot
uppvisande av medlemskap. Kan
ej kombineras med andra
erbjudanden. Medlemskort från
100 kr tillkommer. För hjälp att
hitta ditt medlemsnummer
kontakta din lokala
Diabetesförening
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Namn: Hanna Bohman
Ålder: 46 år
Typ av diabetes: Typ 1, sedan 1982
Behandling: Insulinpennor samt kontinuerlig 
blodsockermätning via Dexcom G6.
Tränar: Jag styrketränar med slinga (tränings-
band) jämte promenader och konditionsträning. 

Det bästa med min träning:
Slingan har flera fördelar. Dels finns möjlighet att 
använda den på flera sätt. Du kan fästa den runt 
en trädgren eller på en ställning utomhus. Men du 
kan också fästa den i en dörr inomhus. Dels kan 
du använda den till en lång rad övningar för att 
stärka alla delar av kroppen. Jag använder den 
framför allt i dag till att stärka överkroppen, plus 
djupa knäböj. 

På nätet finns mängder av tips på mer eller min-
dre avancerade sätt att träna med slingan, så det 
behöver inte heller bli tråkigt. Slutligen är det din 
egen vikt du utgår ifrån: ställ dig i djup lutning, 
så får du tyngre motstånd. Även detta kan man 
variera utifrån dagsform och, ja, lust. 

Det jag däremot har blivit väldigt varse är att 
slinga kanske inte är det man använder om man 

Hur tränar eller håller du dig i rörelse? 
Vill du dela med dig av dina tips och erfarenheter  
på denna sida, hör gärna av dig till oss! 

#diabeteskampen

vill få en mindre kropp. Eller så gäller det sådana 
som mig; jag har lätt för att gå upp i vikt, och jag 
har lätt för att bli stark. Träningen med slingan 
har gjort att jag har ett axelparti som en hel karl. 
Vilket förstås är bra när man behöver bära tunga 
matkassar uppför trapporna, eller hjälpa sin 
gamla förälder med något tungt. 

Tips kring mat och insulin i  
samband med träning:
OBS jag är inget föredöme i denna fråga efter-
som jag i det närmaste aldrig följer rekommen-
dationerna. Efter fyrtio år med diabetes har jag 
mina hemmasnickrade metoder. Bland annat 
passar jag på att äta ett par bitar lakrits ibland 
om jag ska ut på långpromenad. 

Ska jag konditionsträna drar jag ner på snabb-
verkande insulin, äter något och ger mig sedan 
omedelbart ut i spåren. Konditionsträning leder 
nämligen allt som oftast till att blodsockret rasar 
i botten. Så alla där ute: följ inte mina råd kring 
detta! Men testa gärna slinga.

Träningsinspiration

– så här gör jag

TRÄNINGSINSPIRATION
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FRÅGA VÅRA EXPERTER

Vad gör jag åt tunga, stela ben? 

Fråga Vad funderar du över när det gäller din diabetes?
Vår expertpanel svarar på dina funderingar!

veronica broström 
legitimerad dietist

bemnet kidane 
distrikts- och  
diabetessjuksköterska 
med magisterexamen i 
omvårdnad

katarina eeg-olofsson
med dr, överläkare

gunilla johnson 
medicinsk fotterapeut

martin breimer,  
ögonspecialist. process-
ansvarig för medicinsk 
retina

Hej!
Jag är en kvinna på 66 år. Har haft diabetes typ 1 sedan 
4-årsåldern.

Sedan en tid tillbaka har mina ben känts mycket tunga 
och stela när jag promenerar. Speciellt i början och vid 
korta sträckor.  
Efter ca 10-15 minuter släpper det hela. Mina fötter är 
också mer svullna än tidigare.

Vad kan detta bero på och hur kan man åtgärda det?

tacksam för svar!
marlene eriksson

SVAR: Min bedömning: Dina besvär och anledningen 
till att benen känns tunga och stela behöver bedö-
mas av en läkare. Detsamma gäller dina svullna ben. 
Jag förstår också att det kan vara svårare att gå de 
välgörande promenaderna när det känns tungt och 
stelt. Om din läkare kommer fram till att du behöver 
remiss till ortopedteknisk avdelning för att få hjälp 
med anpassade skodon så kommer hen att skicka 
det. Inför läkarbesöket kan du själv testa din fothälsa 
med MyFoot Diabetes, www.myfootdiabetes.se. Om 
du känner dig ovan med det digitala, så be någon att 
hjälpa dig. Resultatet som du får på MyFoot skriver du 
ut och tar med inför läkarbesöket. 

ulla hellstrand tang, 
överortopedingenjör, med. dr.

Skicka in din fråga till 

info@diabetesgbg.se
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”Man skall vara glad åt fötter, 
utan dem man står sig slätt” 
sjöng Birgitta Andersson på 
1960-talet.

Hur är det med dina fötter?  
Du vet väl att du kan göra ett 
enkelt test på din fotstatus.

Gå in på www.myfootdiabetes.se 
och svara på några frågor. 
 Utifrån svaren får du information 
om egenvård, skoråd och risk-
faktorer. Ta med resultatet till ditt 
nästa vårdbesök.

FOTHÄLSA

Den 22 oktober hölls ett event 
under hållbarhetsfestivalen 
utifrån hur det miljömässiga 
fotavtrycket kan minska för  
den medicinska fotvården.

Det var fjärde året som eventet hölls 
under Västra Götalandsregionens 
hållbarhetsfestival.

Deltagarna var på plats på Möln-
dals sjukhus eller deltog digitalt. 
Arrangör var Ortopedteknik Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Av-
delningen för Ortopedi, Sahlgrenska 
Akademin och Göteborgs Diabetes-
förening.

Initiativtagare, primus motor och 
moderator var Ulla Tang, ortopedin-
genjör och forskare.

Eventet inleddes av Erik Dahl-
qvist, professor i energiteknik, 

Mälardalens Högskola som föreläste 
om vår planet och hur vi ska lösa 
behovet av energi.

Ulla pratade om strukturerad 
digital fotkoll vid diabetes. (Gör din 
egen fotkoll med Myfoot Diabetes). 

Övriga forskare föreläste om håll-
barhet och människors hälsa och 
hur man kan mäta fotavtryck. På 
Mölndals sjukhus finns ett gång-
laboratorium där man med hjälp 
av teknisk utrustning kan se hur 
trycket är under fötterna. Resultat 
ligger till grund för bland annat 
tillverkningen av patientunika 
fotbäddar.

Det redogjordes också för flera 
studier som pågår om hur man kan 
tillverka fotbäddar på ett smartare 
sätt och minska antalet besök för 
patienten. Vilket ur flera aspekter 

påverkar vår miljö på ett positivt 
sätt. Resultaten av studierna kom-
mer att redovisas i vetenskapliga 
artiklar.

Undertecknad pratade om hur det 
är att leva med diabetes och speci-
ellt ur ett fotperspektiv.

Det gäller i dubbel bemärkelse att 
hålla koll på fotavtrycket. Både för 
patienten och för vår planet.
leif sundberg
ordförande göteborgs diabetesförening

PS. Föreningen deltar i ett  
antal olika projekt om förbättrad 
medicinsk fotvård både lokalt, 
regionalt och nationellt. Det helt 
avgörande är att projekten leder 
till en verklig förändring för pa-
tienten. Återkommer framöver!

God fothälsa och  
en hållbar sjukvård



Diabetesbladet #4 • 202120

Barnförsäkring
Vi är glada att du är medlem i Diabetesförbundet 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 barnet ett omfattande skydd som 
gäller vid både olycksfall och sjukdomar dygnet runt, 
året om.

Vi välkomnar alla barn 
Inga krångliga hälsodeklarationer behöver fyllas i,  
det enda som behövs är att du som förälder 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 sjukförsäkring 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 försäkringarna är 
längst till kalenderåret då barnet fyller 25 år.

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

Läs mer på diabetes.se

Bli prenumerant idag på Sverigelotten och Bingolotto  
– för vår förening och vår viktiga sak!
Genom att bli prenumerant på Sverigelotten eller Bingolotto kan du välja att stödja vår förening 
som – utöver ordinarie behållning – får 200 kronor extra i bonus för din kärleksfulla handling  
till vår förening. 

Folkspel bjuder dessutom på halva kostnaden för dina fyra första Bingolotter.  
Det innebär att man som ny prenumerant på Bingolotto endast  
betalar 25 kr/styck för de fyra första lotterna. Blir du  
prenumerant på Sverigelotten får du istället dina första  
åtta lotter för endast 96 kronor (ordinarie pris 200 kr).

Beställ din prenumeration på någon av följande länkar: 
www.sverigelotten.se/prenumeration/stod-din-forening
www.bingolotto.se/prenumeration/stod-din-forening/

Tack på förhand för ditt stöd och lycka till!
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FONDER

Pengar att söka ur
Göteborgs Diabetesförenings
fonder

BARN OCH UNGDOMSFONDEN
Man kan söka till vårdbehövande barn och ungdomar 
upp till 25 år som har diabetes och som varit medlem 
i minst ett år. Det går att söka löpande under året. 
Beslut tas av styrelsen två gånger per år i juni och  
november. Ansökan ska vara föreningen tillhanda 
senast den 1 juni respektive 1 november.

REKREATIONS- OCH  
HJÄLPMEDELSFONDEN
Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation 
samt hjälpmedel för diabetespatienter. Läkarintyg 
kan behövas för att styrka sambandet mellan diabe-
tes och aktiviteten. Man ska ha varit medlem i minst 
ett år för att kunna ansöka. Det går att söka löpande 
under året. Beslut tas av styrelsen två gånger per år i 
juni och november. Ansökan ska senast vara fören-
ingen tillhanda den 1 juni respektive 1 november.

UTVECKLINGS-
FONDEN
Fonden har till uppgift 
att lämna bidrag till 
läkare inom Göte-
borgsområdet för ut-
vecklingsverksamhet 
inom diabetesvården 
och därmed samman-
hängande studieresor. 
Fonden ska stödja 
praktiskt kliniskt ut-
vecklingsarbete men 
icke forskningsverk-
samhet av grundforsk-
ningskaraktär. 

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

INGER HULTMAN 
M.FL. FOND
Fonden har till uppgift 
att lämna bidrag till 
forskning rörande 
sjukdomen diabetes.

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

HJÖRDIS- 
STIPENDIET
Stipendiet utgår till 
personal inom vården 
för att förbättra 
villkoren för personer 
med diabetes. 

Beslut tas av styrel-
sen i december. Ansö-
kan ska vara fören-
ingen tillhanda senast 
den 1 november.

Bidrag som Göteborgs Diabetesförening 
får genom arv och gåvor samlas i 
fonder vars avkastning delas ut i 
form av stipendier. 

Medel ur fonderna kan sökas av medlemmar i  
Göteborgs Diabetesförening och vårdpersonal inom 
Göteborgsområdet. 

Läs mer nedan om de olika fonderna och vilka 
regler som gäller för ansökan till respektive fond. 
Mer information och ansökningsblanketter hittar  
du på diabetesgbg.se 

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen
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INFORMATION FRÅN REGIONENS 
ÖVRIGA FÖRENINGAR

VÄSTRA GÖTALAND
Livet börjar så smått återgå till mer normala former, 
restriktionerna efter pandemin har släppts och vi kan 
börja att ha våra möten mer fysiskt igen, men tänk på att 
vara försiktiga.

Nu när kurser, möten och läger återkommer så tänk 
på att ni som är medlemmar i Västra Götalands lokal-
föreningar kan få bidrag från regionföreningen, till 
kursavgifter och reskostnader för ungdomsläger eller 
sammankomster med Ung Diabetes. Ta kontakt med Er 
lokalförening så hjälper dom Er.

Var försiktiga och sköt om varandra!
diabetesföreningen västra götaland
kent olaisson
ordförande

KUNGÄLV ALE
Den 3 oktober anordnades en tipspromenad runt Svar-
te mosse. Det var 12 frågor om allt från diabetes till 
världsrymden. Segrade gjorde Olle (i gul jacka på bilden) 
som svarade rätt på alla frågor och även var närmast på 
utslagsfrågan.  Priset till de tre första: var sin ostbricka.

Torsdagsträffar i vår lokal på Kvarnkullen kl 14–16:  
3 februari, 3 mars, 7 april och 5 maj. 

24 februari. MediYoga (medicinsk yoga) med Karin  
Arvidsson (leg sjukgymnast). Vi är i vår lokal på  
Kvarnkullen.

24 mars klockan 18 – Årsmöte i Lilla salen på  
Kvarnkullen. Efter mötet blir det mat. Anmälan till  
Göran 0792-47 24 20 eller e-post: gorans@gorans.se.

Håll koll på:  www.diabetes-kring-alven.se

FALKÖPING TIDAHOLM
Välkommen till årsmöte torsdag 24 februari kl 18.30 i 
Disponentvillan, Biblioteksvägen 2, Tidaholm.  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar delas ut på mötet.  
Per Wahlström kåserar.

Anmälan senast 22 februari till föreningstelefon  
0723-94 90 66 eller till Kerstin 0704-59 70 74.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?  
För mer information, hör av dig till föreningstelefon: 
0723-94 90 66 eller e-post: df.fkg.tidaholm@gmail.com 

NORRA ÄLVSBORG
Kallelse till årsmöte den 27 februari i Hamnkontoret i 
Trollhättan, Strandvägen 29.

Vi inleder med årsmöte och sedan kommer Rosita att 
berätta om sina resor till olika platser i världen.

Efter årsmötet och föredraget blir det mat. 

Anmälan till föreningens telefon: 0520-390 65 eller via 
e-post till: norra.alvsborg@diabetes.se

MARIESTAD MED OMNEJD
Styrelsen har haft en utåtriktad aktivitet när vi den 
13 november informerade om Världsdiabetesdagen på 
snabbköpet ICA Oxen i Mariestad. Under fyra timmar 
mellan kl 9 och 13 visade vi upp föreningens verksamhet 
och gjorde reklam för Diabetesförbundet och Diabetes-
fonden. Insulinet 100 år uppmärksammades och så även 
Diabeteskampen med Swishmöjlighet för att samla in 
pengar. En lyckad förmiddag.

Vi har nu sakteliga börjat planera för mera utåtriktad 
verksamhet och att kunna mötas igen efter pandemin. 

Men för nu önskar vi alla våra medlemmar och suppor-
ters en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2022.
styrelsen i diabetesföreningen i mariestad med omnejd
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UDDEVALLA MED OMNEJD
Den 28 oktober hade vi en intressant och givande före-
läsning ”Att främja livskvalitet trots diabetes typ 1 och 2.” 
Specialistsjuksköterska Sheyda Sofizadeh och diabetes-
sjuksköterska Finna Ólafsdóttir fängslade åhörarna med 
sitt kunnande. Engagerade gäster fick omedelbara svar 
på sina många frågor. Vi var 25 deltagare och i pausen 
bjöds på fika och räksmörgås. Stort TACK till er båda!

LIDKÖPING MED OMNEJD
Vi hoppas alla haft en härlig höst!

Vi vill gärna att ni kontaktar oss i styrelsen antingen 
via mail eller på Facebook och lämnar tips och idéer 
på aktiviteter eller liknande som vi kan ta med oss in i 
planeringen framöver.

E-post: lidkoping@diabetes.se 
Facebook: @diabetesföreningenilidkoping

Hoppas vi ses och hörs snart!

BORÅS MED OMNEJD
PRATA ELLER BARA LYSSNA…
Vill du bolla dina tankar och frågor med någon som är 
i samma situation? Träffen vänder sig till dig som är 
förälder till barn med diabetes typ 1.
Onsdagen den 26 januari, kl 18–20.

FIKATRÄFF PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND
Vill du bolla dina tankar och frågor med någon som är 
i samma situation? Du kan själv ha diabetes eller vara 
anhörig – vi träffas och pratar över en fika
Onsdagen den 12 januari, kl 16–17.30
Onsdagen den 9 februari, kl 16–17.30

ÅRSMÖTE
Välkomna på årsmötet onsdagen den 16 mars kl 18.  
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 
och skickas till Jens Hall, e-post: jens.hall74@gmail.com.
För evenemangen ovan: Samling vid entrén, Träffpunkt 
Simonsland, Viskastrandsgatan 5.

Bohus fästning lyste blått för att uppmärksamma  
Världsdiabetesdagen och att det är 100 år  
sedan insulinet upptäcktes.

Medlemsmöte den 7 februari 18.00
Plats: Kristinedalskyrkan i Stenungsund
Föredragshållare och underhållning samt enklare  
förtäring. Anmälan senast den 3 februari.

Årsmöte den 17 mars kl 18.00
Plats: Funktionsrätt Uddevalla
Underhållning: Lilla Bandet från Uddevalla
Vi bjuder på smörgåstårta.
Anmälan senaste 11 mars.

Anmälan till kansliet, Lena Fernbratt, 0760-05 18 25 
eller till Eva Ottosson 0304-106 72, 0706-69 06 72
E-post: diabetesua@telia.com
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Nyfiken på Control-IQ-teknologin?
Testa i din mobil! 

Basal-IQ™
teknologi

Control-IQ™
teknologi

Ladda ner på

© 2021 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett registrerat varumärke och t:slim X2™, t:simulator™, Basal-IQ™  
och Control-IQ™ är varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care Inc. Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom Inc. 

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med 
symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta 
behandlingsbeslut.

VARNING: Control-IQTM-teknologin ska inte användas av personer under 6 år. Det ska heller inte användas till patienter som använder mindre än 10 
enheter insulin per dygn eller som väger mindre än 25 kilo. För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

www.rubinmedical.se

Du som använder insulinpumpen Tandem t:slim X2™ vet väl att Control-IQ™-teknologin finns tillgänglig 
som mjukvaruuppdatering? Tillsammans med Dexcom G6 CGM kan Control-IQ™-teknologin ge 

automatisk justering av insulindoseringen baserat på sensorvärdet. Systemet hjälper till att förebygga 
och minimera höga och låga glukosnivåer och ger dig mer tid inom målområdet (3,9-10 mmol/l). 

Systemet är kalibreringsfritt* och du kan fatta doseringsbeslut baserat på sensorvärdet.

Med den kostnadsfria demoappen t:simulator™ kan du testa funktionerna i insulinpumpen  
Tandem t:slim X2™ och välja mellan alternativen Control-IQ™-teknologi och Basal-IQ™-teknologi.

 
För nya Tandem-användare finns också pumpen med Control-IQ™-teknologi redan från start.  

Prata med din diabetesmottagning om vilket alternativ som passar dig bäst!

GÖTEBORGS DIABETESFÖRENING
MELLANGATAN 1
413 01 GÖTEBORG


