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Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson pris för bästa barndiabetesforskning i Norden har i år tilldelats
Mikael Knip, professor i pediatrik på Barn- och ungdomssjukhuset vid Helsingfors Universitet. Mikael
Knip får priset på 250 000 SEK för sin omfattande och
unika forskning att klarlägga på vilket sätt typ 1 eller autoimmun diabetes utvecklas hos barn. Han har
effektivt kombinerat ärftliga faktorer med antikropparsmarkörer för att klarlägga sjukdomsprocessen.
Finland har världens högsta incidens av diabetes hos
barn. Mikael Knip har varit ledande att undersöka
hur ärftliga faktorer hos barn påverkas av födoämnen
omgivningsfaktorer inklusive betydelsen av virusinfektioner. Han har varit ledande i både nationella och
internationella studier att öka vår kunskap om diabetes hos barn och därigenom öka möjligheten att förebygga och bota sjukdomen.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson pris för bästa barndiabetesforskning av en yngre forskare i Sverige har i år tilldelats docenten vid Karolinska Institutet Ingrid Kockum. Ingrid Kockum är verksam inom
Institutionen för Molekylär Medicin. Ingrid Kockum
tilldelas 50 000 SEK. Hon arbetar med att klarlägga de
ärftliga faktorer som är en förutsättning för att ett barn
skall kunna utveckla diabetes. Med hjälp av avancerad genteknologi och nya statistiska metoder har Ingrid Kockum identifierat genetiska faktorer som ökar
risken för att svenska barn utvecklar diabetes. Hennes undersökningar av andra autoimmuna sjukdomar
såsom multiple skleros har gett ny kunskap om vilka
ärftliga faktorer som är gemensamma och vilka som
skiljer sjukdomarna åt.
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Vi ger aldrig upp!
När jag i måndags mötte
en tonårstjej med diabetes
som haft det ganska motigt
under senare år, så berättade hon plötsligen att hon
hade tatuerat sig. Det hade
jag egentligen inte väntat
mig av just henne. Då drog
hon upp ärmen och visade
tatueringen på vänster underarm: Där stod med stor
och tydlig stil: ”Jag ger aldrig upp!” Starkt! Fint! Bra!
Man ska inte ge upp även
om det ibland kan kännas
tungt. För visst är det jobbigt att göra sitt allra bästa, och ändå
ha ett alldeles för högt HbA1c. Kanske
blir man kritiserad, misstänkt för att
inte följa rekommendationer, underförstått hotad med komplikationer på
sikt. Och visst är det väl bedrövligt att
inte få semester från denna sjukdom
bara några dagar! Nog kunde man väl
få låta bli alla injektioner, få låta bli alla
blodsockerbestämningar, få frossa i
wienerbröd och goda kakor, inte tänka ett dugg på tider…bara några dar
emellanåt! Men Nej, det går inte! Har
den egna insulinproduktionen dött ut,
så är det tyvärr inte möjligt! Insprutat
insulin är livsuppehållande behandling, en ”respirator”. Det går inte leva
utan insulin!
Och man måste genomföra behandlingen på ett skapligt framgångsrikt
sätt för annars är tyvärr diabetes hos
barn och ungdomar väldigt farlig!
När jag ibland påtalar att barndiabetes kommer att döda lika många som
barncancer om inte forskningen gör
framsteg (det insjuknar ju 3 ggr fler
barn och ungdomar i diabetes än i
cancer i Sverige. 80% av alla barncancer botas!) så syns det att en del tycker
det är skrämselpropaganda. Man ska

vara snäll! Jodå, men också ärlig! För
3 veckor sedan höll en av världens ledande barndiabetologer, prof D Becker,
från USA:s kanske främsta barndiabetescenter ett föredrag i Helsingfors, och
redovisade 20% dödlighet i barndiabetes efter 20 års uppföljning, hos vita
barn, och 70% dödlighet hos färgade!
20% !!! 70 % !!!Samma sjukdom, men
sämre behandling! I Sverige är och ska
vi vara MYCKET bättre, men vi klarar
inte allt, tyvärr!
Förresten får man kanske nöja
sig med att vara glad över att det alls
FINNS insulin ! När jag i somras deltog
i en kurs för läkare från Afrikas länder
söder om Sahara så insåg jag att Insulin
är ingen självklarhet. Det FINNS inget
insulin alls i vissa länder, och om det
händelsevis finns på marknaden, så är
det så dyrt att många inte har råd att
köpa det!
Bäst vore att vi kunde bota diabetes,
och förebygga denna svåra och allt vanligare sjukdom! Vi måste hitta sätt att
rädda de celler som bildar insulin. Det
finns flera metoder under utprovning
och stämningen har blivit allt mer optimistisk. Men så igår natt kom ett hårt
slag, och temperaturen sjönk igen: Fö-

retagen Lilly och Macrogenics
sände ut ett pressmeddelande:
Den jättestora Fas-III-studien
Protege (som vi ingått i) där
man äntligen skulle bevisa
att monoklonala antikroppar
mot CD3-receptorn ( så k AntiCD3-behandling; Teplizumab) inte hade haft effekt. 500
barn och ungdomar har deltagit i studien. En tung behandling med ganska mycket biverkningar, men som vi ändå
hoppades mycket på, slog
slint! Ett par pågående studier
där rekrytering pågår stoppas!
Att företagen förlorar miljarder kan vi
stå ut med, men att denna behandling,
med flera olika doser, misslyckades är
ett allvarligt bakslag!
Men vi ger inte upp! Själv jobbar jag
på måndag min sista dag före pensioneringen sedan jag passerat 67 år! Men
sen jobbar jag minst lika hårt, även om
lönen kallas pension! Vi ger inte upp!
Och Barndiabetesfonden samlar in
pengar och delar i höst ut 6 miljoner!
Vi gläds åt att Barndiabetesfondens Lokalförening i Stockholm återuppstått
i ny och kraftig skepnad! Det ska ge
många välbehövliga miljoner! Och om
alla läsare nu tar fram sin privata mobiltelefon (Nej, inte arbetsgivarens som
är spärrad!) och SMS-ar ordet Hopp
till 729 29 så skänks 50 kr till Barndiabetesfonden. Det har vi alla råd med,
även du, eller hur? Sprid det! Om bara
var 100:e svensk gör det, dvs 90 000 så
blir det 4.5 miljoner!.
”Framtiden tillhör dem som tror på
sina vackra drömmar” säger ett kinesiskt ordspråk. Låt oss göra den vackra
drömmen till verklighet!
Johnny Ludvigsson
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Fråga Johnny

Hej Johnny!

Vår sons HbA1c har varit väldigt högt,
en tid uppe på 8.5% . Sen vi höjt insulindoserna rätt rejält sjönk HbA1c ner
till 6.7% på bara en månad! Vi trodde
inte det kunde sjunka så snabbt.
Undrande Pappa

Hej!

Tack för din korta och raka fråga. Tyvärr blir svaret rätt komplicerat och
långt:
Som du kanske kommer ihåg så
transporterar blodets röda blodkroppar syre med hjälp av ett ämne, hemoglobin, som har förmågan att binda
syre till sig. Dock binder sig också
socker, glukos, till hemoglobinet, och
därför har ca 3-4% av hemoglobinet

socker bundet till sig. Den fraktionen
kallas HbA1c .
En snabb blodsockerstegring leder
till att socker fastnar tillfälligt men
att det sen kan lossna igen, medan en
längre (flera timmar anses det) blodsockerstegring leder till att sockret
binder sig oåterkalleligt. De blodkroppar som råkar ha bundet socker till sig
vid en kraftig blodsockerstegring har
sedan mer eller mindre lång tid kvar
av sitt liv, beroende på hur länge de
redan levt när sockret band sig. Totala
livslängden för de röda blodkropparna
är 120 dagar. Eftersom en del har levt i
110 dagar dör de inom 10 dagar, medan andra kanske bara levt 30 dagar och
lever ytterligare 90 dagar. På detta sätt
kan man räkna ut att HbA1c speglar
blodsockerkoncentrationen särskilt väl
gångna månaden, lite mindre väl månaden dessförinnan, och ännu mindre
månaden dessförinnan etc
Om blodsockerkoncentrationen för
er son varit mycket hög för 2-3 månader sedan, så hög att HbA1c egentligen
skulle varit 12% om man mätt då, så

kan HbA1c vara nere på 8.5% vid besöket på diabetesmottagningen trots
att blodsockret under senaste 1-2 månaderna varit ganska fint. 8,5% bygger
då på hemoglobin med socker på sig i
redan ganska gamla blodkroppar. Om
blodsockret förblir lågt, eller rentav
mycket lågt, ytterligare en månad så
hinner de blodkroppar med mycket
socker på sig att hinna bli 4 månader
gamla och således dö, dvs proportionen blodkroppar med mycket socker
bundet till hemoglobinet sjunker
snabbt, dvs HbA1c rasar. Detta skulle
kunna vara förklaringen i ert fall.
(Om blodsockret skulle vara väldigt
högt just timmarna innan en provtagning skulle man kunna tänka sig att
det har bundit sig socker till hemoglobinet som kan lossna snabbt igen vid
normalare blodsockernivå. Egentligen
SKA labmetoden vara sådan att ”löst”
( reversibelt) bundet socker inte kommer med i analysen)
Vänlig hälsning
Johnny

Hej igen!
Jag heter Sandra Åstrand och jag är 13 år. Jag gillar att åka skidor, träna karate, segla, spela
trombon och att vara med kompisar. Den här gången så tänkte jag berätta om lite saker som
har hänt mig på höstterminen i skolan, lite om karaten och när jag var på Ullared.

Jag tänkte börja med skolan.

Det har inte hänt så mycket under den
här terminen, inte mer än en vanlig termin. Den enda skillnaden var att det
började många nya i klassen. Jag har fått
många nya kompisar och jag tyckte det
var viktigt att dom närmaste kompisarna ska veta att jag har diabetes. Men om
man inte vill så behöver man inte berätta.
Men i alla fall så kan de säga till om dom
märker att man beter sig lite annorlunda
(när man har lågt eller högt blodsocker)
så kan de säga till att man ska ta blodprov och se vad man ligger på.

4

Men det viktigaste börjar nog i början på dagen, frukosten! Det är viktigt att äta så mycket som man tror att
man klarar sig till lunch. Och innan
man går/åker att man har med sig allt
man behöver. Som druvsocker, spruta,
pump (även fast den sitter fast), stickor,
nålar och något äpple eller någon frukt
som mellanmål på förmiddagen. Det
är extra viktigt att titta igenom allt om
man inte bor nära skolan och måste
åka bil eller buss, för det är svårt att
åka hem och hämta t.ex nålar till sprutorna. Jag har glömt lite av varje som

druvsocker och nålar. Druvsockret var
inte svårt att ersätta, det var bara att
fråga läraren om socker eller gå ner till
skolsköterskan och fråga. Men när jag
glömde nålar så fick jag gå hem under
lektionen (som tur är bor jag nära skolan). Sen dess har jag oftast gått igenom
det jag packar ner i väskan innan jag
går hemifrån. Men det händer ändå att
man glömmer.
Fortsättning på sid 15
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Älskade Vampyr – om livet med ett barn
med diabetes typ 1
Världsdiabetesdagen den 14 nov 2010
presenteras officiellt för första gången
boken Älskade Vampyr – om livet med
ett barn med diabetes typ 1, skriven av
författare, skådespelaren och framförallt dansaren Ami Skånberg Dahlstedt,
Göteborg. Men redan på författarens
födelsedag, den 8 nov, är det smygpremiär i Linköping, vid ett kvällsmöte för
anhöriga till barn och ungdomar med
diabetes, och representanter för Barndiabetesfonden och dess Lokalförening i Linköping. I samband med att
boken presenteras framför Ami Skånberg Dahlstedt sin ”Blodsockerdans”,
till ”Blodsockermusik” nyskriven av
hennes man Palle Dahlstedt. Jag fick
möjligheten att läsa slutkorrekturet av
boken som är på 256 tätskrivna sidor.
Ami Skånberg Dahlstedt är en internationellt framstående och anlitad
dansare, och boken börjar därför i
Egypten, där Ami får sin första bild av
vad insulinberoende diabetes är. Antingen sköter hennes reskamrat Sherif
sin diabetes på ett ganska speciellt sätt,
vilket kanske kan vara EN förklaring
till att han vid ganska unga år ådrar sig
svåra ögonskador, hjärtopereras, och
efterhand måste amputera ben, eller så
är beskrivningen av Sherifs diabetes ett
uttryck för hur människor som inte lärt
sig så mycket kan uppfatta sjukdomen.
”Om jag börjar bete mig konstigt«,
fortsatte han, »jag kanske till exempel
börjar skratta hysteriskt. Då är mitt
blodsocker för högt och då måste jag ta
en insulinspruta. Om jag däremot blir
sur och tvär och inte svarar på tilltal är
mitt blodsocker förmodligen för lågt…..
Om jag verkligen hamnar i koma ska
du öppna den här sockerpåsen och hälla halva innehållet in i min mun. …..
Sherif kontrollerade sitt blodsocker flera
gånger om dagen i bilen. Om det var för

Bild bok

högt tog han en insulinspruta, om det
var för lågt drack han juice.”
Onekligen inte underligt om Sherifs
blodsocker svänger och att han utvecklar komplikationer om man ska tro bilden som ges.
För Ami var insulinberoende diabetes en mystisk, hotfull sjukdom, som
dock inte hade med hennes familj att
göra, Den kunde ju knappast drabba
dem! Och sen kom chocken. Egil, 3 år
gammal, insjuknade. Symtomen beskrivs som tydliga. Pappa Palle misstänkte diabetes men sa inget. Mamma
Ami ville eller kunde inte tänka sig
diabetes och insåg inget. Hon sökte på
Vårdcentralen med sin son, och i boken möter vi en primärvård som har
skrämmande brister. Man är inte bara
mycket okunniga, utan bemötandet
mot patienter har mycket övrigt att
önska. Inte nämnvärt bättre på Akutmottagningen på Drottning Silvias

barnsjukhus tyvärr, där läkarkontakten
beskrivs:
”Ni blir inskrivna nu«, sa hon uttråkat. »Jaså, hur länge då?« frågade jag.
»Två veckor!« svarade läkaren apatiskt.
Som om hon var lobotomerad. Det kanske hon var. Det kanske man blev av att
vara akutintagsläkare.”
Men sen blir det bra på den avdelning där man handhar barn med diabetes.
Den mest omfattande delen av boken beskriver på ett detaljerat sätt livet de första dagarna på avdelningen.
Rädslan, sorgen, osäkerheten, blandat
med kamplusten, önskan att lära sig,
viljan att klara av. Det är lätt att leva
sig in i familjens situation, och många
familjer med barn som fått diabetes
kommer säkert att känna igen sig, och
kanske också uppleva tröst i att inte
ha varit ensamma i sin upplevelse. Så
här kaotiskt, jobbigt, hotfullt kan det
vara. Det gäller även den första tiden
efter sjukhusvistelsen, kontakterna
med förskolan, försäkringskassan etc
Och all information som väller över
familjen, via samtal, möten med teamets olika specialister, böcker, Internet
etc. Och trots att informationen tycks
ha varit öppen vad gäller komplikationer, sjukdomens allvar, så gick det inte
in. Kanske man i sin välvilja på avdelningen ändå gav bilden att NU är allt så
mycket bättre:
” För tjugosju år sedan kollade man
urinsockret på morgonen utan att
egentligen kunna göra något åt det. Dosjusteringar av insulin gjordes när man
träffade barnläkaren någon gång per år.
Detta är en förvrängd bild, för så var
det inte alls, i varje fall inte i Linköping, där barnen redan för 25 år sedan
tog flera insulindoser dagligen, testade
blodsocker flera gånger dagligen, och
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Livet kan vändas upp och ner när man upptäcker att ens eget barn fått diabetes.
Personen på bilden har inget samband med artikeln.
träffade diabetesteam 4 ggr årligen.
” Senkomplikationerna kan inträffa
redan efter tio år men de är snart utrotade i Sverige – tack vare vampyrens koll
på blodsockret.”
Tyvärr också ett förskönande av
verkligheten. Vampyren, blodsockerbestämningsapparaten, är bra men
räcker inte alltid. (Uppföljning av alla
patienter som fick Typ 1 diabetes åren
1983-87 i Sydöstra Sverige i åldern
0-35 år visar 6% dödlighet 2009! Skulle
vi ha kvar den dödligheten framåt så
kommer lika många dö av barndiabetes i unga år som av barncancer, eftersom diabetes är 3 ggr vanligare!) Men
Ami och hennes familj fick sin bild och
drömmen om bot, om sagofén som
med ett trollspö skulle befria lille Egil
och familjen från diabetes levde. Det
bidrog kanske till nästa chock
”Mötet med diabetesöverläkaren
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Johnny Ludvigsson blev ändå något av
en chock”
Uppenbarligen hade jag vid ett föredrag i Göteborg talat ärligt, även om
jag också brukar försöka understryka
att ärlighet på inget sätt motsäger optimism. Ja hade talat om behovet av
forskning, om att forskning kräver resurser, och att jag tyckte man i Göteborg kunde bilda en Lokalförening för
Barndiabetesfonden likväl som man
haft under många år på många andra
platser. Men för Ami, vars lille Egil
ännu bara haft diabetes en kort tid,
blev det för mycket.
” Jag orkade verkligen inte. Men om
inte vi föräldrar orkade, vi som levde
med diabetes, vi som visste allt om diabetes, vi som önskade, hoppades och
törstade efter mirakel – om inte vi orkade, vem skulle orka då? ”
Nej, så är det nog! Vem ska då orka?

Och varför ska man bry sig om en sjukdom där de som har sjukdomen ofta
går ut med budskapet att de ju är så
nöjda, mår så bra, trivs med sina sunda vanor. Och där de som har diabetes allt för ofta inte tycks vara beredda
att satsa en krona själva på forskning!
(När Barndiabetesfonden fick Radiohjälpens insamling under en hel månad, med TV-inslag om att barn tar tusentals injektioner, kan i värsta fall bli
blinda trots sin kamp etc, så kom det
in 3 öre per svensk, mindre än 1 krona
per diabetespatient!) Kanske tror man
helt enkelt inte på forskning!? Eller
så skulle man kunna tro att diabetes
hos barn inte är så märkvärdigt som
jag tycks tro, om inte Ami skrivit sin
bok! För den beskriver igen, realistiskt,
utan överdrifter. Diabetes hos barn är
mycket tungt periodvis, och alls inte
ett normalt liv. Även om livet kan vara
spännande, härligt, lyckligt och långt!
Det finns åtskilligt i boken, ex av de
råd som man tycks ha fått, som man
skulle kunna diskutera, ha andra åsikter om. Det finns också en och annan
direkt missuppfattning (som att levern
bildar adrenalin). Men detta är ingen
lärobok, utan en bok om livet med ett
barn med Typ 1 diabetes. Jag hoppas
många kommer att läsa boken. Både
familjer där barn har diabetes, deras
anhöriga, sjukvårdspersonal som behöver få ökad förståelse, skolpersonal,
lärare och rektorer, som behöver förstå
varför det ibland behövs resurser, politiker som behöver förstå varför diabetes hos barn behöver ökad satsning,
människor i allmänhet som behöver
förstå varför jag tycker det är rimligt att
ge barn med diabetes ökat hopp (SMSa ordet HOPP till 729 29 så skänker du
50 kr till Barndiabetesfonden). Varför
inte en ynka 50-lapp för att försöka ge
tusentals barn bara i Sverige på sikt ett
bättre liv!
Boken kommer ut på Gothia Förlag, Box 22543 104 22 Stockholm
Johnny Ludvigsson
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Nya NovoPen Echo® ger

Utvecklad med tanke
på barnens behov:
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Enkel minnesfunktion
Designad för barn – två färger
och ett urval av snygga klisterdekorer
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Lions är fantastiska...

Lars-Görans pet-flaska tog hem Å-racet
35 000 kr till Barndiabetesfonden
Det hör inte till vanligheterna att Åracets vinnare finns på plats vid prisutdelningen. Men i år kunde Katrineholmaren Lars-Göran Pettersson kliva
fram och ta emot jättechecken på 40
000 kronor. Någon större tvekan om
vad pengarna ska gå till fanns inte.
– Det blir nog en resa för mig och
hustrun.
– I år ligger de samlade bra, säger
någon i folkskaran som nyss har bevittnat starten för årets Å-race i Vingåker.
– Ja, min ligger där, säger en annan
skrattande och pekar på någon av de
tusentals petflaskor som flyter mot målet vid Säfstaholms slott.
Det är det tolfte Å-racet i ordningen
och ett viktigt arrangemang för Lions
i Vingåker som samlar in pengar till
Barndiabetesfonden och verksamhet
på orten.

Håvar in

Ett antal flaskor tappar fart redan några
meter efter starten när de glider mot
land och blir kvar där. Men de allra
flesta rör sig mot målet.
Lars-Göran Pettersson och hans familj gör som många andra och ser starten innan de hastar till målgången där
kommunpolisen Maria Ekengren och
kontrollanten Marlena Jonsson ser till
så att allt går som det ska i tävlingen.
Lions medlemmar plockar upp vinnarflaskorna i backar och börjar sedan
håva in övriga flaskor som förpassas till
plastsäckar.

Spänning i luften

Framför scenen utanför slottet kan en
viss spänning anas i luften. Inte ens
under Sofia Källgrens framträdande
tidigare under dagen var det så många
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Lions Stig-Göran Garp överlämnar prischecken till vinnaren av Å-racet,
Lars Göran Pettersson.
människor som det är nu. Många står
med sina lotter i ett fast grepp när
Katrineholms-Kurirens chefredaktör
Krister Wistbacka läser upp de vinnande lottnumren.
De flesta pristagarna finns inte på
plats, eller också är de för blyga för att
avslöja sin närvaro.
Men några kommer fram till scenen, däribland en av de två 5 000-kronorsvinnarna. Det är Siv Dahlgren,
Örebro, som har rötterna i Vingåker
och brukade heta Lindervik.
– Det finns många hål att stoppa
dem i, säger hon om vinstpengarna.
När numret på den högsta vinsten meddelas är spänningen på topp.

Många suckar och konstaterar att det
inte var deras tur i år heller.
Men så börjar det röra sig långt bak i
folkmassan och Lars-Göran Pettersson
tar långa kliv fram mot scenen. En av
de fyra lotter som han har köpt visade
sig vara den som låg i den snabbaste
pet-flaskan. Nu väntar en drömresa.
– Vi åker nog till Thailand, säger den
glada vinnaren innan han gratuleras av
minst lika glada hustrun Gerd.
Text: Carina Wising, KatrineholmsKuriren
Fotograf: Andreas Skogh, Katrineholms-Kuriren
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Lions musikkväll i Åhus inbringade
42 000 kr till Barndiabetesfonden

Sedan slutet av 1990-talet har Lions
Club Åhus arrangerat en ”Musikkväll”,
tidigare kallad ”Gospelkväll”, på det
vackra torget i Åhus. Musikkvällen i
år var ett samarrangemang med Sparbanken 1826, som också aktivt gjorde
reklam för sina produkter genom den
egna personalen.
I ett fantastiskt sommarväder hälsade Lions President Tobias Hammarlund välkommen till en stor publik,
cirka 2 500 personer, förväntansfulla
på vad Hasse ”Kvinnaböske” Andersson skulle bjuda på under kvällen.
Klubben har under åren skämt bort
publiken med artister som Sanna Nielsen, Danne Stråhed m fl.
Under de senaste åren har publiken varit mycket aktiv under allsången
och Hasse med sin typiska ”västskånska” visade sig vara en baddare på att

få igång även tveksamma röster. Och
vem ville inte sjunga med när man från
scenen drog igång ”Änglahund”, ”Skomakar Anton”, ” Dans på Vejby ängar”
m fl välkända sånger.
Däremellan sjöng Hasse mycket
känslosamt visor ur den egna produktionen. Han har en fantastisk förmåga
att engagera, och vissa sånger framkallade nog en och annan tår hos den äldre delen av publiken. Det visade sig att
han även hade förmågan att få publiken
att lägga pengar i bössorna som ”lejonen” gick omkring och skramlade med
bland villiga givare. Hasse ”Kvinnaböske” Andersson gjorde verkligen god reklam för kvällens insamlingsändamål
Barndiabetesfonden.
Stämningen var hög med Hasse i
storform och konserten drog över tiden samtidigt som pengarna rullade

in till Barndiabetesfonden. Att samla
in pengar till fonden har aldrig varit
svårt, och under åren har det flutit in
cirka 450 000 kronor under musikarrangemangen varav huvuddelen tillfallit Barndiabetesfonden.
Avslutningsvis kan jag konstatera
att publiken fick ”valuta för gåvorna”
och även i efterhand har Åhusborna
visat sin tacksamhet på olika sätt. Under kvällen samlades 42 000 kronor in
i bössorna och detta framkallade en
applåd hos publiken.
Efter detta vankade både publik och
åhuslejonen hem glada och nöjda i den
fortfarande varma sommarkvällen.
Inge Persson
LC Åhus

9

Det är viktigt att både föräldrar och skolan
tar sitt sitt ansvar för diabetesbarn
Hej
Läste nyaste Sticket, och i synnerhet
Johnnys ledare om att få diabetes att
fungera i skolan, och bestämde mig för
att kontakta er.
Jag pratade med fru/fröken Hoff (har
tyvärr glömt förnamnet) som tyckte det
var ett bra tips om artikel och uppmanade mig att skriva ett mail till er.
Vår dotter Stella, 8 år, har haft diabetes sedan nästan ett år nu (närmare
bestämt 17/10). I skolan fungerar det
jättebra, tack vare att dom ställt upp till
100%, redan från start. Man pratar ju
med många föräldrar i samma sits (dvs
med ett liv som vänds upp och ner dagen D) och vi har än idag inte träffat
några som fått till det lika bra och välfungerande som vi i skolan.
Direkt vi orkade, dvs ca 2 veckor
efter diagnos, sammankallade vi (med
hjälp av klassföreståndare Marit Norlund) till ett möte med klassföreståndare, rektor (Kenneth Olofson) och
skolsköterska (Kristina Norman) på
vår skola, Kvarnbergsskolan i Karlstad.
Stella hade då precis börjat 1a klass.
Det krävde mycket energi från vår
sida då vi vid detta tillfälle var både psykiskt och fysiskt slut. Men vi insåg att
(just som Johnny påpekar i ledaren) att
om detta ska funka, så måste det verkligen funka på skolan och fritids där hon
tillbringar största delen av sin tid.
Rektor Kenneth, som verkligen är
en ”rätt man på rätt plats”, insåg faktiskt allvaret i situationen (mycket med
hjälp av skolsköterskan, själv kunde
han inget om diabetes) och inom två
veckor hade han anställt en undersköterska som gick med i skolan/fritids bara ”mot” Stella. Till en början
var undersköterskan, Marie Balderud,
tillfälligt anställd några veckor i taget,
men hon fick förlängt och förlängt och
just nu har hon fått förlängt fram till
nästa sommarlov i alla fall, eftersom
det fungerar så förträffligt.

10

Personerna på bilden har inget samband med artikeln.
Marie och Marit är båda jätteduktiga och har nu samma ”tänk” som oss,
och är även de experter på kolhydraträkning och har stenkoll vid fysisk aktivitet osv. Det är ju så viktigt med kontinuiteten vid behandling och att tänka
flera timmar framåt och bakåt.
Alla på fritids har ju viss koll och vet
ju vad de ska göra om Stella är hög eller
låg osv, men det räcker ju inte tyvärr,
det är ju så mycket mer komplicerat
än så. Hela skolans personal har fått
utbildning via oss, skolsköterska, diabetessköterska och sjukhusets diabetesmottagning, och skolan ska denna
vecka på utbildning på sjukhuset igen.
Övrig personal på skolan är involverade i varierande grad, alltefter intresse
och hur mycket de har att göra med
Stella . Det fungerar ju inte att tvinga
någon skolpersonal att ta ansvar för en
diabetiker, det är dock skolans ansvar,
dvs rektorns ansvar, att se till att det
fungerar och att hon är säker och mår
bra (detta står i skollagen).
Det bästa med skolans insats är att
det finns just en extra person till för Stella, hade inte behövt vara en undersköterska det hade räckt med en engagerad
person, då det i en klass finns så mycket

annat att ha fokus på, och jag kan förstå att lärarna behöver vara pedagoger
i första hand. Och det tar mycket tid att
få det att fungera för en som bara är 8 år,
man kan inte på något vis låta dom sköta diabetesen själv, även om Stella själv
är jätteduktig och redig på alla sätt och
vis. Planen är att Marie efter hand skall
fasas ut i takt med att Stella blir större
och fritids kan ännu mer. Men ingen
har någon brådska.
Och Kenneth, rektorn, är värd alla
rosor i världen, det är ju han som bestämmer över resurser och pengar trots
allt - men han är en mycket klok man!
Jag har träffat så många föräldrar
som inte kan sköta sitt jobb pga ständiga telefonsamtal med skolan. En del
väljer att inte jobba alls. Ständig oro
över att det inte fungerar i skolan. Rapporter att barnen hålls för högt i glukos, för att personal är osäker o rädd
för hypoglykemier. Och resultat - en
sämre skött diabetes än nödvändigt.
Har aldrig träffat några andra, konstigt nog, som fått en egen resurs till
sitt barn. Det borde ju vara vanligare
kan man tycka? Man måste ju tänka
långsiktigt med diabetes, och inte bara
att de ska ta sig genom dagen - de ska
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ju ta sig genom hela livet, då räcker det
inte med hyfsad kontroll i skolan där
de spenderar så mycket tid!
Både vi föräldrar och skolan har
höga ambitioner när det gäller att Stella ska må bra, och vi har lyckats! Ett
HbA1c på 5,2 vittnar om det.
Visst hon är fortfarande i remission, men å andra sidan tror jag inte
hon skulle vara det om vi inte kommit
så rätt in från början, och fortsatt på
det spåret. Visst det var sensorer och
sömnlöshet länge, men nu har vi livskvalité och sömn. Eftersom hon ligger
stabilt som en klocka på dagen i skolan,
gör hon det även på kvällen och natten.

Och det märks verkligen skillnad, om
det nån dag inte varit helt bra på dagen,
så blir det eftersvallningar på kvällen
och natten. Förhoppningsvis gör detta
att resten av hennes liv ska bli så bra
som möjligt med, det ökar ju i alla fall
förutsättningarna avsevärt.
Diabetes är ju en lång rad av händelser och handlingar, och stundens
glukos beror ju på vad som hände för
flera timmar sedan. Min hjärna är numera mer tredimensionell än tidigare
och jag har hela tiden 2 kurvor jag ser
för mitt inre - en grön för glukos och
en röd för insulin (helst ska de följa
varann som skuggor). När skolans per-

sonal har tid, kunskap och resurser att
ha samma ”diabeteshjärna” kan man få
det att fungera :-)
Tack för ordet
Om ni vill kontakta skolan eller
Kenneth så hör bara av er till mig, eller
gå in på Karlstad.se - kvarnbergskolan
Vänliga hälsningar
Petra Jernfält Wingefors
petrajw@msn.com
0733-546801

Kvaliteten inom barndiabetesvården måste höjas
Lena Hanberger
En sämre blodsockerbalans ger ökad
risk för komplikationer senare i livet,
som skador på ögon, njurar, nerver och
blodkärl. Men många barn och unga i
Sverige med typ 1 diabetes har inte tillräckligt bra blodsockerbalans. Framför
allt gäller detta flickor i tonåren, enligt
en doktorsavhandling vid Linköpings
universitet.
Avhandlingen av Lena Hanberger,
doktorand i pediatrik och barndiabetessköterska, belyser kvaliteten inom
barndiabetesvården i Sverige ur olika
perspektiv. Resultaten visar att bara en
tredjedel av patienterna nådde behandlingsmålen. Av en enkätstudie framgår
att sjukdomen även påverkade livskvaliteten negativt, också detta främst hos
tonårsflickor.
Typ 1 diabetes är en av de vanligaste
kroniska sjukdomarna hos barn. Den
går inte att bota och det finns risk för
komplikationer både akut och längre
fram i livet. Därför måste vårdkvaliteten för barn och ungdomar med diabetes vara hög. När sjukdomen drabbar
dem fylls vardagen plötsligt av flera
dagliga injektioner och stick för blodsockerkontroll. Målet för vården är
dels en god blodsockerbalans, dels en
bra livskvalitet.

Med stöd av data från över 18 000
mottagningsbesök ur det nationella
diabetesregistret konstaterades att två
tredjedelar av de barn och ungdomar
som ingick i studien inte nådde behandlingsmålen och därmed löper
ökad risk för följdsjukdomar. Slutsatsen är att vårdkvaliteten inte är tillfredsställande och behöver förbättras.
Det fanns dock skillnader i vårdresultat mellan barnklinikerna i Sverige
när det gällde patienternas blodsockerbalans. Skillnaderna kunde inte förklaras av faktorer som har med sjukdomen att göra och som kan ha samband
med sämre blodsockerkontroll. De
barndiabetesteam som hade goda resultat gav tydligare budskap om kost,

motion och andra viktiga områden för
diabetesbehandling, än de team som
hade sämre resultat. Medarbetarna i
de bästa teamen var även mer engagerade och tyckte att deras egna arbetslag
fungerade väl.
För att vårdkvaliteten ska kunna förbättras behöver det psykosociala stödet
från barndiabetesteamen anpassas efter
ålder och kön. Ett klart och samstämmigt budskap från ett enigt team verkar ha fördelaktig effekt. En webbportal med information om diabetes och
möjlighet att kommunicera med andra
som har sjukdomen och vårdpersonal
kan vara ett användbart komplement
till de traditionella verktyg som finns
för patientutbildning och information.
Avhandlingen Quality of Care in
Children and Adolescents with Type
1 Diabetes - Patients’ and Healthcare
Professionals’ Perspectives. Opponent
var professor Reinhard Holl, Universitetet i Ulm, Tyskland.
Kontakt:
Lena Hanberger
0709-962609, lena.hanberger@lio.se
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Forskare rapporterar...
Familjebaserad intervention vid nydebuterad
diabetes mellitus typ I – ett doktorandprojekt
Peter Sand
Den svenska barn- och ungdomssjukvården står inför stora utmaningar. Vi
vet att antalet barn som insjuknar i diabetes har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Tendensen i Sverige tycks
vara att yngre barn (0-4 år) insjuknar i
högre utsträckning än tidigare, och att
fördelningen är jämn mellan flickor
och pojkar. Insjuknandefrekvensen är
högst i Finland, med Sverige på andra
plats, men ökningen av diabetes är inte
bara en europeisk företeelse. Ännu är
det för tidigt att uttala sig om huruvida
den allt högre insjuknandefrekvensen
är betingad av förändringar i miljö och
livsstil eller ej.
Forskningen kring de medicinska
orsakerna till uppkomsten av diabetes
fortskrider och studier har sedan en
tid tillbaka pågått, där man exempelvis
kartlägger om virus påskyndar eller orsakar en förstörelse av redan känsliga
betaceller. Andra medicinska studier
undersöker om ”vaccination” med
Diamyd kan ha en skyddande effekt på
betacellsfunktionen.
Inom diabetesvården fortgår också
en intensiv teknisk utveckling. Pumpbehandling är en teknik som hjälper
de riktigt små barnen som nyinsjuknat i diabetes att finna en jämnare
blodsockernivå. Idag vet man att såväl
hypoglykemier som hyperglykemier
(mycket låga respektive mycket höga
blodsockervärden) på sikt påverkar
barnets kognitiva funktioner. Kontinuerlig vävnadsglukosmätning är ytterligare en teknik som i detalj beskriver hur barnets sockervärden varierar
under till exempel ett dygn. Beskrivningen kan ge indikationer på hur barnet som individ fungerar, men också
hur barnets kost och fysiska aktivitet
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samvarierar med uppmätta blodsockernivåer.
Vilka ytterligare utmaningar står
diabetesvården inför? Sambandet mellan familjedynamik och HbA1c-utfall
– barnets långtidssocker under de senaste 6-8 veckorna (upp till 12 veckor)
– har under drygt två decennier intresserat forskare såväl nationellt som
internationellt. Beaktandet av psykosociala faktorer har allt mer kommit
att uppmärksammas. Ett barns insjuknande i diabetes ställer höga krav på
samarbetet mellan föräldrarna men
också inom familjen i sin helhet. Beroende på barnets ålder behöver föräldrarna under en kortare eller längre
period verka för tydligare regler och
struktur. Diabetesbehandlingen innebär att familjen tidvis behöver samarbeta ytterligare och kommunicera
mer och effektivare. Att finna balans
mellan föräldraengagemang och barnets mognadsnivå är många gånger en

avgörande psykologisk frågeställning
inom diabetesbehandlingen av barn
och ungdomar. Familjestudier har visat
att föräldrarnas inblandning i diabetesbehandlingen ofta reduceras i tidiga
tonår (11-13 års ålder). Forskning har
också visat att ungdomar med föräldrastöd i högre utsträckning säkerställer
god metabol kontroll. Det finns relativt
få studier som behandlar likheter och
skillnader mellan hur fäder och mödrar resonerar om att deras barn har insjuknat i diabetes. Ytterligare kunskap
behövs också kring hur olika föräldrakonstellationer tar sig an den omställning som är nödvändig efter det att
barnet har diagnosticerats. Ett annat
relativt begränsat kunskapsfält handlar
om hur syskon till barn med kronisk
sjukdom reflekterar över sin roll i familjen. Kända fakta är att syskon kan
uppleva ökad oro för sitt syskon eller
för att de själva skall drabbas av kronisk sjukdom. En situation som även
har förts fram handlar om att syskon
till barn som har drabbats av kronisk
sjukdom konkurrerar om föräldrarnas
uppmärksamhet i högre utsträckning
än med syskon i allmänhet.
Kunskap om föräldrars och syskons
erfarenheter av att deras barn eller
syskon har insjuknat i diabetes kan ytterligare bidra till att barnsjukvården
finner rätt stöd för familjer under insjuknandeprocessen.
Svårreglerad diabetes mellitus är en
av de mest kostsamma och livshotande
kroniska sjukdomar varför det är helt
centralt att förebygga mikro- och makrovaskulära sjukdomar. Studier har visat att ett fungerande samarbete inom
familjen kring barnets diabetes bidrar
till att förbättra barnets livskvalitet och
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förhindrar framtida komplikationer.
På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus pågår en studie som syftar till att intensifiera den psykologiska
familjebehandlingen med fokus på de
barn och ungdomar som nyinsjuknar
i diabetes typ 1. Studien kommer att
pågå under två års tid och målsättningen är att inkludera 100 familjer.
Utfallsvariabler i projektet är metabola,
psykologiska, sociala, hälsoekonomiska, och aktivitetsrelaterade. Tre grundläggande problem har beaktats vid
utformningen av den familjeinriktade
interventionen. För det första: hur påverkas familjen som enhet när ett barn
insjuknar i diabetes? För det andra:

vilka förändringar och krav ställs på
familjen när förutsättningarna för vardagen ändras? Och slutligen: På vilket
sätt kan samspelet mellan föräldrar och
barn (familjedynamiken) främja den
önskvärda diabetesbehandlingen?
Familjer får extra stöd och hjälp att
hantera denna sjukdom, som i hög utsträckning påverkas av psykosociala
faktorer. Studien kommer också framtida familjer till godo eftersom ny kunskap kommer att erhållas. Detta ger
möjlighet att utarbeta bättre rutiner för
barnets vård och familjens omhändertagande.
Stor tacksamhet riktas till Barndiabetesfonden vars forskningsanslag

möjliggjort projektets fortskridande.
Peter Sand är leg psykolog och leg
psykoterapeut. Han har arbetat som
klinisk psykolog med barn, ungdom
och familj sedan 1998. År 2005 anställdes han på Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus bland annat för att
ingå i diabetesmottagningens psykosociala team. År 2008 blev Peter Sand antagen som doktorand på Institutionen
för kliniska vetenskaper, Göteborgs
universitet och inom Vårdalinstitutet
med ”Familjeinterventionsprojektet”
som leds av sektorsöverläkare Gun
Forsander.

”RETSTICKAN”– ett projekt till förmån för barn med
diabetes

Projektet inleds med att ge ut boken
Indra och Retstickan. I denna illustrerade barnbok får du träffa Indra som
fick diabetes när hon var två år.
Indra är en helt vanlig flicka som
snart ska börja skolan. Med sin farfars
stöd funderar Indra över hur sjukdomen
påverkar hennes vardag. Ibland känns
det som sjukdomen retas, då retas Indra
tillbaka, fast på ett bra sätt förstås.
Varje år nyinsjuknar 800 barn i det
som kallas diabetes mellitus, typ 1. Att
få en sjukdom i unga år som kräver
daglig medicinering kräver anpassning
och god förståelse från så väl barnet

som personer i dess omgivning
Boken skall betraktas som, i första
hand, en vanlig barnbok som ger läsaren en känsla för hur det kan kännas
att ha diabetes, men också hur man på
ett positivt sätt kan förhålla sig till sin
sjukdom genom att låta glädjeämnena
i livet ta över.
Projektet Retstickan är sponsrat av
företag och enskilda. Syftet är att stödja
och uppmuntra barn med diabetes. Hela
överskottet av bokförsäljningen går tillbaka till projektet som vill stödja forskningen kring barndiabetes, men även för
att kunna erbjuda barn roliga aktiviteter.

Fakta:
Författare: Martin Ljungberg
Bild: Per Ljungberg
Titel: Indra och Retstickan
Förlag: Vombat förlag
Inbunden
Mått: 21x24cm
ISBN 978-91-86589-01-1
Läs mer om projektet på
www.vombatforlag.se
Retstickan
För kontakt mejla Vombat förlag,
info@meerkat.se
Tel: 0485 420 25
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Nya bitar i diabetespusslet!
NYA GREPP Pusselbit läggs till pusselbit i forskningen för att underlätta för den som drabbas av diabetes.
Här hemma har många forskare
fullt fokus på sjukdomen för att nå
innovationer i behandlingen. I Sverige tas även ett ovanligt grepp på
det pedagogiska området.
400 miljoner diabetiker kan det
finnas i världen om 15 år.
Att hitta botemedel och verksamma
behandlingar mot diabetes är en drivkraft för forskare och företag runt om i
världen. Sverige håller sig väl framme
på området. Intresset från svensk sida
att ta utvecklingssteg framåt illustreras
av en välbesökt diabeteskonferens på
Stockholmsmässan för snart en månad
sedan då 18.000 deltagare från hela
Europa dryftade och presenterade nya
forskningsrön på området.
Innovationer behövs. Beräkningar
från Världshälsoorganisationen pekar
på att det kan finnas närmare 400 miljoner diabetiker globalt om 15 år. Det
skulle innebära en ökning med 150
procent sedan 1990.
Framför allt diabetes av typ 2, det
som tidigare kallades åldersdiabetes,
ökar kraftigt när sjukdomen kryper allt
längre ned i åldrarna och befolkningen
blir allt äldre.
På Stockholmsbörsen är Diamyd
Medical specifikt inriktat på diabetes.
Bolaget har i många år hållit på att utveckla ett vaccin för att behandla typ
1-diabetes och som förhoppningsvis
också kan motverka att sjukdomen
bryter ut. Typ 1 är den diabetes som
främst drabbar barn och ungdomar
och som gör att kroppen inte längre
kan producera eget insulin. Medlet har
nått den avslutande fasen i de kliniska
studierna, tester på en större grupp patienter. De kostsamma så kallade fas IIIstudierna underlättas penningmässigt
genom att Diamyd i somras tecknade
ett licensavtal kring sitt vaccin med ett
dotterbolag till den amerikanska läkemedelsjätten Johnson&Johnson.
Tidigast under 2012 kan medlet,
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då för att behandla nydiagnostiserade
typ 1-diabetiker, finnas på marknaden.
Bolaget hoppas att preparatet, som är
tänkt att injiceras två till fyra gånger för
att nå full effekt, senare kan utsträckas
till andra behandlingsområden och
också på sikt fungera som ett vaccin.
Åke Sjöholm, professor vid Karolinska institutet i Solna och överläkare vid
Diabetescentrum vid Södersjukhuset i
Stockholm, har ägnat de 25 senaste åren
åt diabetes. Diamyds vaccin är det som
kommit klart längst i utvecklingsfasen,
säger han. Andra vaccinkandidater,
också de riktade mot att motverka typ
1-diabetes, ligger mycket tidigt i forskningen. – Som vaccin är det (Diamyds
vaccin) verkligen en högrisksatsning.
Antingen funkar det och då kan vaccinet bli hur stort som helst. Men det kan
också bli en total flopp. Det finns inget
mittemellan. Åke Sjöholm tillägger att
det inte är möjligt att ta fram ett vaccin
mot typ 2-diabetes som till väldigt stor
utsträckning är en livsstilssjukdom och
inte, som typ 1, en immunologisk sjukdom.
Det amerikanska företaget Eli Lilly
är en pionjär på diabetesområdet och
tog redan 1923 fram ett insulin för allmänt bruk. Satsningarna har fortsatt.
Bolaget har en handfull insulinvarianter på marknaden, med Humalog som
den enskilt största och viktigaste för

bolaget. Det finns också flera preparat
som bubblar i forskningen.
Carin Landsmer är skandinavisk
marknadschef inom diabetes på bolaget.
Nu i oktober fick hon för företagets räkning ta emot Svenska Designpriset för ett
dataspel som hon varit initiativtagare till
att skapa. Som sjuksköterska i grunden
insåg hon behovet av att ta ett innovativt
pedagogiskt grepp av den kaosartade situation som det är för en familj att få veta
att ett barn drabbats av typ 1-diabetes.
– Det är oerhört tufft för barnet att
få diagnosen och familjen i övrigt kan
också ha det svårt att ta del av den livsviktiga informationen och sjukdomen.
Med det här spelet lär sig barnet vikten
av att hålla en jämn blodsockernivå så
att den livsviktiga behandlingen ska
fungera väl.
Hon säger att det underlättar för familjen att i lugn och ro på hemmaplan
titta i sin dator och med hjälp av det
animerade spelet, som har spelföretaget Nintendos hjälte Mario som förebild, leka sig fram och ta till sig av diabetesinformationen.
Medan typ 1-behandlingar sker
med insulininjektioner, diabetikern
tar sprutor, gäller i vart fall i början av
sjukdomen tabletter för dem med typ
2-diabetes. Brittiska Astra Zeneca utvecklar i samarbete med amerikanska
Bristol-Myers Squibb en ny medicin,
först i sin klass, som i bästa fall kan vara
ute på marknaden inom ett par år.
Det innovativa med detta medel är
att det fungerar på ett helt nytt sätt.
Medicineringen innebär att man kissar
ut en hel del socker i urinen och på så
sätt sänker blodsockernivån. Astra Zeneca har en medicin mot typ 2-diabetes
på marknaden, ett preparat som köpts
från just Bristol-Myers Squibb. Bolagets egen forskning på området har däremot så här långt inte burit frukt.
Klas Andersson
Källa: SvD Näringsliv måndagen den 18 oktober
2010-11-01
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St cket
Fortsättning från sid 4

Nu tänkte jag fortsätta med
karaten.

Jag har hållt på med karate i ungefär 5
år. I början hade jag vitt bälte. Sen har
mitt bälte graderats upp och jag har fått
nya färger på det. Så som jag sa börjar man med vitt, sen rött, sen orange,
sen gult, sen grönt, sen blått, sen brunt
och sist svart. Men det är inte samma i
alla klubbar det kan finnas andra färger
och dom kan hamna i olika ordning,
men i den klubben jag är med i är det
så. Jag har just nu brunt bälte så det är
bara 1 bälte kvar sen har jag svart. Yes!
Men jag måste nog bli lite äldre för att
få ta svart. Men nu till viktigare saker.
Samma som i skolan gäller här! Man
ska ha med sig något sött om man får
känning. Man måste ju ha blodsockermätare med sig också och om man har
pump så är den nog också bra att ha

med sig. Om man har sprutor behöver
man inte ha med sig dom men dom kan
vara bra att ha om man ska åka och äta
någonstans efter. Men det gäller inte
bara karate utan det gäller också i alla
andra sporter/idrottsaktiviteter, som ni
nog redan har förstått.
Jag brukar kolla mitt värde ungefär
varje halvtimme när jag tränar. Om
jag är låg så brukar jag ta lite juice eller festis, det bror på vad man har med
sig. Sen när jag har tränat färdigt och
kommit hem så brukar jag ta en macka
också för att jag inte ska bli låg senare
på kvällen/dagen.

Nu blir det lite om Ullared.

För några veckor sedan var jag på Ullared med min mamma, syster och några
kompisar till oss. Det var jätteroligt.
Men man ska spara på pengar innan
man åker dit. Jag hittade rätt så många
saker som jag ville köpa men kunde

inte för då skulle jag varit pank nu. Det
är inte alltid man hittar så mycket men
det blir ändå lite pengar. Men när jag
var där så fick jag fler känningar än vad
jag brukade. När jag fick min tredje
känning så hade druvsockret tagit slut!
Så man ska ta med sig så mycket druvsocker som man tror ska gå åt plus lite
till. När jag fick känningen så fick jag
nästan panik över att druvsockret var
slut. Men som tur var hade min kompis med sig en chokladkaka. Så jag satte
mig ner åt lite choklad och väntade på
att den skulle gå över. När den hade
gått över så shoppade vi lite till sen så
gick vi och åt lunch.
Ja, det var det jag hade att berätta
om den här gången. Hoppas det var
roligt att läsa och att du fick några tips
om hur du kan göra.
HEJ DÅ! Syns i nästa nummer!

Stöd Barndiabetesfonden – köp julkort

1 förpackning = 8 motiv enligt ovan. Pris 40 kronor + porto.
Än har inte julkortet spelat ut sin roll
även om många vill påstå detta. Att få
en personlig hälsning med en personlig
signatur är fortfarande det största beviset på att man tänker på den man skickar

hälsningen till. Därför tror vi på Barndiabetesfonden att våra julkort kommer
väl till pass i en alltmer datoriserad värld.
Vackra bilder med varma hälsningar ger
julen och hälsningen extra värme. Att

det också ger ett välkommet bidrag till
fondens arbete för forskningen ger det
hela ytterligare en dimension. Julkorten
beställer du genom vårt kansli.
God jul från oss på kansliet.

Rekvireras från Barndiabetesfondens Kansli E-mail kansli@barndiabetesfonden.se Telefon 013-10 56 90
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Recept

Tips från
Kerstin Ramfelt

Nu är det snart december igen och vi
längtar efter smakerna vi förknippar
med julen. Saffran, kanel, apelsin, nejlikor…
Njut av julens smaker men tänk på att
det är ganska mycket kolhydrater i kakor och bullar så försök att hitta rätt
insulindoser till dina eller ditt barns
favoriter.
3st 6 grams pepparkakor t ex innehåller
ungefär lika mycket kolhydrater som en
smörgås.
Har man tur kan man hitta sockerfri glögg vilket kan vara en bra idé då
glögg är nästan dubbelt så mycket kolhydrater i som läsk!

Lussebullar 30-40 st
50 g jäst
5 dl mjölk
1/2 dl flytande margarin
1 pkt saffran
1/2 tsk salt
250 g Kesella
1 dl pofiber
Ca 13 dl vetemjöl
Russin till garnering
Ägg till pensling

Smula ner jästen i en bunke. Värm mjölk och fett till 37 grader och blanda degvätskan med jästen. Tillsätt saffran, salt,
socker, Kesella, Pofiber och det mesta av vetemjölet. Arbeta ihop degen ordentligt så den blir smidig. Jäs övertäckt i
minst 30 minuter.
Ta upp degen på mjölat bakbord och arbeta den smidig.
Baka ut till kusar eller flätade längder. Jäs dem övertäckta
på plåt i 30 minuter. Dekorera med russin och pensla med
uppvispat ägg. Grädda bullarna i 225° i 5-10 minuter i mitten av ugnen.
Låt svalna på galler under bakduk.

Mjuk pepparkaka, 12 bitar
2 ägg
1 dl socker
1/2 dl flytande margarin
1 1/2 dl filmjölk
2 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1,5 tsk malen ingefära
1,5 tsk malda nejlikor
2 tsk malen kanel

Sätt ugnen på 175°. Smörj och bröa en bakform (ca 1,5
l). Vispa ägg och socker pösigt. Blanda ner margarin och
mjölk i smeten. Tillsätt vetemjölet blandat med bakpulvret
och kryddorna. Rör till en jämn smet. Häll smeten i formen
och grädda i nedre delen av ugnen 30-40 minuter. Låt kakan
svalna något i formen, stjälp sedan upp den.
1 bit pepparkaka innehåller ca 16 g kolhydrater.
Hemgjorda godsaker smakar nästan alltid bäst. Att doppa
rostad mandel och nötter av olika slag i choklad är ett bra
godis som inte höjer blodsockret så snabbt. Testa också att
pensla bitar av knäckebröd med smält choklad – smakar
mycket bättre än det låter!
Julen är inte bara godis…
Här är en god salladsvariant som funkar bra på julbordet:

Julsallad

1 bit rödkål
1 salladshuvud
1 hackat äpple eller päron
100 g feta ost (eller ädelost om man gillar det)
50 g hackade val- eller hasselnötter
Lägg strimlad grönsallad på ett fat. Lägg på strimlad rödkål,
hackat päron eller äpple, hackad ost och nötter. Droppa över
lite olivolja.
Man kan också använda apelsinbitar och riven morot.
God Jul
önskar
Kerstin Ramfelt,
dietist.

1 lussebulle innehåller ca 20 g kolhydrater
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Att bygga upp ett företag
– fyra tjejer med stora ambitioner

Här är fyra av de som ingår i projekt i Ung Företagsamhet som drar in pengar till Barndiabetesfonden. Från vänster: Hannah
Sjöberg Odin, Maria Davidsson, Josefin Karlsson, Cecilia Wennerberg och Mimmi Lindèn (ej med på bilden).
Att få vara med och bygga upp ett företag,
att driva det och att också avveckla detsamma är en spännande och nyttig resa.
Att också ha en spännande produkt i företaget som har många positiva förtecken är
heller inte fel. Så när Hanna Sjöberg-Odin,
Josefin Karlsson, Cecilia Wennerberg,
Maria Davidsson och Mimmi Lindén i
sin utbildning fick uppdraget att starta sitt
företag var produkten given.
– Jag föreslog att vi skulle tillverka
och marknadsföra en produkt som låg
speciellt mig varmt om hjärtat, säger
Maria Davidsson.
Den hjärteprodukten blev ett
armband som tjejerna tillverkat och där
överskottet, ja 80 % av vinsten, ska gå till
Barndiabetesfonden. Maria Davidsson
har sedan ett antal år tillbaka haft Diabetes typ 1 så hon vet vad hon talar om.
Så fort allt är klart med marknadsföringen så kommer armbandet bl a finnas på
Barndibetesfondens hemsida. En både
vacker, användbar och bra produkt. För
de övriga tre i företaget var det här med
typ 1 diabetes något helt nytt som de inte
tidigare hört talas om. Än mindre om
fonden och dess arbete. Men nu vet de
desto mera och blir efter det här projek-

tet goda ambassadörer för fonden.
Kvartetten som går sin gymnasieutbildning på Katedralskolan i Linköping
ska driva sitt företag från hösten 2010 till
våren 2011. Just nu har det varit ett stort
arbete att hitta bra material till det vackra
armbandet som ni kan se på bilden härunder samt att komponera de rätta färgerna så de utgör en helhet tillsammans.
– Vi har bestämt att det ska finnas
både ett vuxen- och ett barnarmband
säger de med en mun.
– Ja vi räknar med att få till små berlocker med Barndiabetesfondens logga

Ett vackert armband har dom skapat
som ska marknadsföras och säljas under
vintern och våren. Armbandet finns i
färgerna rosa, svart och silver.

som ska hänga i armbandet, säger Josefin Karlsson.
– Vi ska lägga de här vackra armbanden i en snygg liten påse, tillägger Cecilia Wennerberg.
– Plus en broschyr om Barndiabetes
fyller Hanna Sjöberg-Odin på med.
Under tiden projektarbetet pågått har
tjejerna lärt sig oerhört mycket hur det
är att bilda eller starta ett företag. Företaget heter Hand i Hand och fungerar
som vilket annat företag som helst med
en styrelse, bestående av kvartetten,
samt regelbundna möten där företagets
status och framtidsplaner tas upp.
I marknadsföringen ingår närmast
att vara med vid den stora julmarknaden på Vikbolandet som Lions håller i.
– Ja vi ska stå vid ett bord ihop
med Barndiabetesfonden, säger Maria Davidsson. Vi ska också vara med
vid Julmarknaden i Gamla Linköping,
fortsätter hon och också göra en snygg
hemsida som vi ska marknadsföra när
vi är ute och säljer armbandet.
Att det här gänget är en kvartett företagare i vardande är det inget tvivel
om. Alla är oerhört engagerade och
mycket målmedvetna.
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Lokalföreningssidan

Nu har vi startat!
Lokalföreningen i Stockholm har haft
sitt första årsmöte måndagen den 4
oktober i Skandiasalen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Nästan 50 personer var närvarande, varav knappt
hälften innan mötet var medlemmar
i BDF och därmed röstberättigade.
Vi var glada att Lennart Nilsson från
BDF-kansliet i Linköping kunde inleda
mötet med att berätta om Barndiabetesfondens start för mer än 20 år sedan,
målen för fonden och ge tips om olika
insamlingskampanjer. Därefter vidtog
årsmöte (se separat protokoll) och en
styrelse valdes (se separat lista).
Efter årsmötet fortsatte samlingen
ledd av Ylva Hultman-Erlandsson, nyvald styrelseledamot, med att alla de
valda styrelseledamöterna och andra
valda personer fick presentera sig lite
mera och berätta varför de engagerar
sig i BDF. Därefter följde en allmän diskussion om idéer och tänkbara projekt
och de närvarande inbjöds att skriva
ner sina idéer på intresseformulär som
samlades in.
Efter en stunds mingel och fortsatta kreativa diskussioner höll Prof.
Olle Korsgren från Uppsala en mycket
spännande, pedagogisk och uppskattad

föreläsning. Han förmedlade massor av
ny kunskap, tankar om uppkomstmekanismer för typ 1 diabetes, berättade
om hur långt man kommit idag när det
gäller transplantationer av ö-celler. En
del av de stora problem som återstår
att lösa är bättre tillgång på ö-celler,
förbättrade metoder så att de överlever hos den som fått cellerna (t.ex var

i kroppen man sprutar in cellerna och
hur man förbehandlar dem) och hur
man bättre förhindrar avstötningen
med färre biverkningar. Olle påpekade
att ö-cellstransplantation fortfarande
inte är ett behandlingsalternativ för
unga personer med typ 1 diabetes. All
forskning om ö-celler och transplantation sker i stora forskarnätverk med
flera länders forskare som delar resultat och metoder med varandra och
som stöds av stora forskningsanslag
från bl a USA.
Som tack för Olles generösa och
mycket uppskattade föredrag föreslog vi att åhörarna skulle skicka SMS
HOPP till BDF och många tog omedelbart fram sina mobiltelefoner.
Nästa större aktivitet som vi ordnar
i Stockholms lokalförening är en informationsträff om diabetes hos barn och
unga för media (tidningar, TV, webtidningar) den 12/11, 10-12.00 (i anslutning till WDD) i Handelsbankens
lokaler på Blasieholmstorg 8. Överläkare Eva Örtqvist föreläser, möjlighet
att testa blodsocker och ge sig injektioner kommer att finnas och självfallet
ges information om Barndiabetesfondens arbete.

Lokalföreningen i Blekinge

Bubbeltorps gård Julmarknad 2010
Den 4 och 5 december är det dags igen
för julmarknad på Bubbetorps gård
vid Silletorpsån strax norr om Karlskrona. Julmarkanden är öppen mellan
klockan 10.00 – 18.00 under lördagen
och mellan 10.00 – 17.00 under söndagen. Mängder av marchaller, julgranar,
tomtar, fackeltåg med häst och vagn,
levande musik och dans kring granen
skapar julstämning. Hantverkare och
knallar med varor som hör julen till
finns på plats.
Blir man hungrig finns sillmackor,
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skinkmackor, kroppkakor eller korv att köpa.
Kaffe, te eller vatten
finns också att köpa.
Barndiabetesfondens
lokalförening Blekinge
finns på samma plats i
gula huset som tidigare
år. Där säljer vi lotter,
hembakat bröd och
kramdjuret Sticke.
Välkomna att besöka
oss!
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St cket
Kassören
rapporterar
Denna period omfattar tiden
2010-08-01 t.om. 2010-10-10-31
Högtidsdagar, fördelsedagar,
bröllop
Insamlingar, bössor mm
Foundraising, Odensåker
Autogiro
Bidrag från privatpersoner
Till minne av

7.670:39.756:45.194:32.590:52.594:126.717:-

Kyrkliga aktiviteter
Testamenten
Bidrag från Lionsklubbar

6.060:600:140.722:-

Bidrag från föreningar
9.054:Bidrag från företag
59.060:Barndiabetesfondens
lokalföreningar ”Värmland”
3.016:		
Totalt under perioden
524.344:		
Ett utdrag av ovanstående bl.a		
Thisbelongsto AB Malmö
748:Thisbelongsto AB Malmö
2.960:Vrinnevisjukhusets Personalförening
50.000:Rotarylunch ”NorrköpingKneipbaden”
2.610:Anna Pettersson, Mockfjärd
2.000:HSB Skäggetorps höstmarknad 2.484:SHB, Mockfjärd
5.000:Kyrkliga aktiviteter		
Kollekt i Ödeshögs kyrka
865:Kyrkl. Syföreningen i Fornåsa 1.500:Dopdag för Freja König
Björkvik
500:Saltsjöbadens församling
389:Vist kyrkliga syförening
2.000:S:t Lars Scoutkår
500:Lionsklubbar
LC i Åhus (se artikel under
Lions är fantastiska)
LC i Alvesta
LC International
LC Vimmerby
LC Hultsfred
LC Högsby
LC Salbohed
LC Mörbylånga

Barndiabetesfondens
rådgivare på Handelsbanken i Linköping:. Per-Olov
Svensson förvaltare av fondens kapital, Gita Fornåå
Svensson kundansvarig
företag och Jan-Erik Höög,
Chef Kapitalplacering och
den som är huvudansvarig
för kontakterna gentemot
Barndiabetesfonden.

Givande samarbete med Handelsbanken
Att ha goda samarbetspartners är ett
måste för att lyckas. Inte minst i den
värld Barndiabetesfonden lever och
där mera pengar till forskning alltid
står i fokus. Men för att pengarna ska
förvaltas rätt och hamna där dom
ska så gäller det att det är ett tryggt
förtroende mellan fonden och partnern. Sedan 2006 har Barndiabetesfondens riksförening ett givande
samarbete med Handelsbanken i
Linköping. Där hamnar pengarna
som givarna ger och förvaltas enligt
ett mellan fonden och banken överenskommet placeringsreglemente.
– Sedan vi blev fondens husbank
hösten 2006 är fondens nettoavkastning drygt 20 procent säger JanErik Höög, chef Kapitalplacering
Handelsbanken Linköping. Vi ska
då komma ihåg att vi även har genomlevt århundradets finanskris.Vi
har även kunnat sprida kunskap om
fondens och stiftelsens verksamhet
och ökat vårt kunnande kring de

mål som fonden arbetar mot, forsätter Jan-Erik
Flera gemensamma arrangemang
har banken och fonden genomfört
och de senare har synliggjorts på
lokala hemsidor i samband med de
olika arrangemangen.
– Fondens symbol Sticke finns
alltid på bankkontoret och ger alltid
upphov till frågor kring symbolen
och fonden säger Jan.-Erik Höög.
Från fondens sida finns tryggheten från banken att det är en daglig
bevakning av pengarna som förvaltas. Som husbank har också Handelsbanken hjälpt till att utveckla
och förbättra stiftelsens betalningsrutiner, bl a autogirofunktion.
– I det enorma arbetet att få ihop
gåvor till den så viktiga forskningen
kring barndiabetes är det tryggt att
ha en ekonomiskt förvaltning att
luta sig emot, säger riksföreningens
ordförande Ulf Holmertz.

42.000:5.000:61.000:10.000:1.500:3.000:10.000:2.500:-
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Uppträd aldrig anonymt!
När det gäller att samla in pengar, eller i övrigt representera den
organisation man företräder, så är det viktigt att presentera sig
på ett vederhäftigt sätt.
Vi har tagit fram en banderoll som klart och tydligt talar om
vem du representerar. Rekvirera den gärna från vårt kansli.

Våra engagerade medarbetare
Vad vore Barndiabetesfondens Kansli
utan en engagerad och duktig personal. Därför vill vi visa hur trion
som sköter vårt kansli ser ut i verkliga livet. Det är alltid lättare att
prata med en människa i telefon exempelvis, om man har ett ansikte att
hänga upp samtalet på brukar man
säga. Så här har ni dom.
Det är fr. v Bertil M Perttu, Tina

Hoff och Lennart Nilsson. Bertil är
den senaste i trion som börjat jobba
på kansliet. Både Tina och Lennart
har jobbat en längre tid inom fonden.
Slå gärna en signal om ni har något ni funderar kring. Kanslitrion
har alltid svar eller kan i vilket fall
som helst söka rätt svar.

Vem som blir
LUCIA
på din hemort 2010
vet man naturligtvis inte ännu!
BARNDIABETESFONDEN kan dock bli den stora vinnaren om landets luciaarrangörer inser fondens betydelse för barn och ungdom med diabetes.
Sankta Lucia är de blindas skyddshelgon. Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet i Västeuropa före ålderdomen. Tänk om lionsklubbar, som runt om i distrikten arrangerar luciafiranden, kunde skänka behållningen,
eller del av den, till Barndiabetesfonden.
Det blir ett uppsving för den forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdom.
Om din klubb inte arrangera lucia på din hemort, tipsa då gärna arrangören om BARNDIABETESFONDEN!
TACK FÖR DITT STÖD!
Med vänliga hälsningar
Bernt Fransén
Lions representant i fondstyrelsen, Vice ordf. i Barndiabetesfonden, LC Linköping/Valla
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Vik

Tape

Tape

Barndiabetesfonden valde

Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 LINKÖPING

Tape

PORTO

Tape
HKH
Kronprinsessan
Victoria
Barndiabetesfondens
beskyddare

www.barndiabetesfonden.se

Bli månadsgivare
via autogiro

Hjälp oss att hjälpa

B ar nd i ab e te s fon de n

St cket
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!

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro.
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren
underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro
om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller
mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet skal för att stoppa ännu inte genomförda
betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren
vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen
eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska si till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på
förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information
från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före
förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar.
Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet
och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycket till att betalningar
som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Betalare
Betalningsmottagare

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag

Organisationsnr
Bankgironr

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag.
Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får
betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Kundnummer = Personnummer/Organisationsnummer

Beskrivning
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För
att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får
initiera betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör ( t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för
Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

*Bankkonto som pengar ska dras ifrån (Clearingsnummer 4 siffror + kontonummer)

Av medgivandet ska dessutom följande framgå ordagrant:

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står på bifogat infoblad.
Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

–

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet
konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för
betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta
betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan
finnas i villkoren för kontot och avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.”

Ort datum
Bankgiro

Medgivande till betalning via Autogiro

Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

Jag vill bidra med
75:/månad
150:-/månad
300:-/månad
Annat belopp .......................................................................................................................
Jag vill ha medlemstidningen ”Sticket”
Kontoinnehavarens bank

*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget.
FöreningsSparbanken har ibland fem siffror, ex 8327-9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i
detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).
Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.

–
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Underskrift /Firmatecknare (obligatorisk uppgift)

Namn och fullständig adress

Autogiroanmälan, medgivande

!

St cket
Välbesökt kvällsmöte med smygpremiär
Johnny Ludvigssons sista kvällsmöte
före pensioneringen bjöd, utöver information om diabetes, även på dans och
högläsning ur boken Älskade Vampyr.
Kvällsmötet var så välbesökt att
extra stolar fick plockas in i Victoriasalen på RiL i Linköping. Överläkare
Sam Nordfeldt berättade om hypoglykemi, känning, och hur man på bästa
sätt undviker att få hypoglykemi. Det
gäller att lära sig känna igen sina ”varningstecken”, till exempel pirr, stick eller metallsmak i munnen, som är hjärnans sätt att varna för att man är låg,
förklarade Sam. Känner man igen sina
varningstecken, kan man snabbare
häva känningen och slipper riskera att
eventuellt hamna i koma.
Koreografen och dansaren Ami
Skanberg Dahlstedt, vars son Egil har
diabetes, hade en smygpremiär denna
kväll och framförde sin Blodsockerdans. Dansen visar högt och lågt blodsocker, ständiga blodsockerkontroller

och den snurriga känslan i huvudet vid
känningar. En inlevelsefull dans ackompanjerad av spännande musik gjord
av Amis make. Efter dansen läste Ami
högt ur sin bok Älskade Vampyr som
beskriver hur tillvaron ställs på ända
när ett barn i familjen får diabetes typ
1. Jag tror att vi alla kände igen oss i det
Ami läste upp, från den förvirring man

känner som nyinsjuknad eller förälder
till ett nyinsjuknat barn, till glädjen
och trösten när man hittar kompisar/
föräldrar i samma situation.
Professor Johnny Ludvigsson avslutade mötet med att berätta om aktuell
forskning kring diabetes typ 1. Det är
mycket viktigt att ha god kontroll över
sitt HbA1c, blodsockervärdet. Värdet ska helst ligga kring 6.0 enligt den
skala som gällt tidigare. Nu, med den
nya skalan, bör värdet ligga kring 50.
Johnny berättade om ökade medicinska risker av långvarigt förhöjt HbA1c
i form av njur-, nerv- eller ögonskador.
Jag tror att vi alla som lyssnade blev
mycket motiverade till att själva kämpa
för ett lågt HbA1c-värde, eller som förälder, hjälpa våra barn och ungdomar
till ett bra värde. Johnny konstaterade
avslutningsvis att det är sorgligt att vi
inte kan bota diabetes men att det gäller att ha god kontroll över sitt HbA1c.
Text och bild Karin Lehander

Välkommen till oss!
Vi erbjuder professionell hjälp i ett av Sveriges modernaste fullservicetyckerier!
Snabba och kostnadseffektiva lösningar på Era trycksaker då hela produktionskedjan ﬁnns under samma tak.

013-35 55 50
Larsson Offsettryck AB • Häradskärsgatan 7 • Box 1529 • 581 15 Linköping
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POSTTIDNING B
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 LINKÖPING

Barndiabetesfondens samarbetspartners

Samarbetspartner
sedan 2008

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner sedan 2007. Samarbetspartner sedan 2007.
Lions har varit fondens
samarbetspartner sedan 1990 Medarrangör och sponsor av Förvaltar och hanterar fondens
kapital
golftävlingen ”Slå ett slag
och är en av fondens större
för Barndiabetesfonden”
bidragsgivare. Innehar en
ordinarie styrelseplats i fonden

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
sedan 2007.
Ställer upp för fonden
i många publika
sammanhang

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
sedan 2006

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2010

Häradskärsgatan 7, Box 1529, 581 15 Linköping

Ljungsbro Sportfiskeförening

Samarbetspartner från 2010

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2009

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2010

!

Samarbetspartner
från 2010

Samarbetspartner
från 2010

Jag vill bli medlem eller lämna en månadsgåva via autogiro
till Barndiabetesfondens riksförening
Enskild person

Namn (vuxen):
200 kr/år		

Familj

350 kr/år

Adress:

Postnr:
Organisation/företag
1000 kr/år		
					
Telefon:
Autogiro, se bifogad blankett i tidningen.
Mobil:
Personnummer
E-post:
					

Ort:

Som ny medlem får jag automatiskt tillträde till närmaste lokalförening
Konto för medlemsavgifter PG 34 55 54-00					
Skicka talongen till Barndiabetesfonden, Gränsliden 10, 582 74 LINKÖPING
Plusgiro: 90 00 59-7 I www.barndiabetsfonden.se I Bankgiro: 900-0597

