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Vår forskning och Din insats inom tex Diabetes, KOL eller
Depression kan ge både Dig själv och andra ett friskare liv!
Läs gärna mer på www.probare.se eller kontakta oss på 0732-300 450
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Framtidens Diabetesvård
Inför Världsdiabetesdagen
PETER JIHDE:
”Ingen ska känna
skam över sin
diabetes”sid.14
Läs även om TV-galan
BEAT DIABETESkampen för livet
på sid.15

Svensk forskning
bakom ny behandling
för att förebygga
typ-2 diabetes
-Sigrid Therapeutics
sid.6

Hälsoprofilen:

Läs om
Amadeus Wirén
som har diabetes
typ-1 på sid.2

MÅRTEN NYLÈN
”Vill öka kunskap och medvetenhet kring diabetes” - sid.12
MEDTRONIC erbjuder banbrytande medicintekniska lösningar för personer som lever med typ 1 diabetes.
Automatisk insulinjustering och korrigering var 5:e minut, dygnet runt – utan fingerstick och med endast ett byte av
infusionsset per vecka. Läs om insulinpumpen som ger mer frihet på sid. 4 & 5
www.medtronic-diabetes.com
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FRAMTIDENS DIABETESVÅRD
Internationella diabetesfederationen, IDF, har som nuvarande tema ”utbildning för att skydda
morgondagen” och aktiviteter världen över fokuserar på behovet av en bättre tillgång till
diabetesutbildning av hög kvalitet för vårdpersonal och personer som lever med diabetes. Svenska
Diabetesförbundets senaste medlemsenkät Diabetesbarometern visar t. ex. att var tredje person som haft
diabetes högst två år inte fått utbildning i egenvård.

Ä

ven om vi lever i en del av
världen som har det förhållandevis bra behöver
vi fortsätta att sträva efter
förbättringar i vården så
personer med diabetes kan få ta del av
forskningsframsteg. Vikten av rätt glukossänkande läkemedel och kunskapen kring
vården av diabetesfotsår är två exempel
där forskningsframsteg behöver spridas.
Gällande glukossänkande läkemedel
har Socialstyrelsen tagit beslut om att
inte uppdatera de nationella diabetesriktlinjerna från 2015 och då bestämde
Nationella ArbetsGruppen (NAG) för
diabetes inom SKRs kunskapsstyrningsorganisation att det var dags att agera
med bildandet av en tillfällig arbetsgrupp
för glukossänkande läkemedel. Syftet är
att öka kunskapen om och minska den
ojämlika förskrivningen av de två stora
läkemedelsgrupperna GLP1-analoger och
SGLT2-hämmare. Resultaten från flera
stora studier med dessa läkemedel har
visat på positiva patientviktiga effektmått
så som minskad hjärt-njur-kärlsjuklighet

och förtida död. Det är viktigt att denna
kunskap når ut till professionen och får
effekt i det direkta patientmötet. Detta
arbete pågår tillsammans med representanter för Läkemedelskommittéerna.
Gällande diabetesfotsår så sker webblanseringen den 30 november av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för diabetes med hög risk för fotsår.
En tvärprofessionell grupp har arbetat
med att lyfta frågan och fått ”fötterna
på bordet” som gruppens patientföreträdare så fyndigt uttryckte det. Arbetet
har varit ute på remiss till alla regioner.
Implementeringen sker lokalt efter att
GAP-analyser genomförts.

vårdsledningen är mycket viktigt så att
rätt förutsättningar skapas. Resultatuppföljning via Nationella diabetesregistret
med diskussioner om uppnådda mål ska
ske regelbundet och göras känd för all
profession på vårdenheten.
Satsningarna måste fortgå men glöm dock
inte bort att diabetesvården över tid har
blivit bättre, mycket bättre.
Stefan Jansson, med dr, distr läk
Brickebackens vårdcentral Örebro,
ordf NAG diabetes

D

en 24 februari 2021 skulle vi till
läkaren för att ta ett blodprov, det
blodprovet förändrade våra liv.
Det var dagen då Amadeus 4 år gammal
debuterade i diabetes typ 1. Våra liv vändes
upp och ner. Från och med nu skulle Amadeus ständig vara beroende av sprutor med
insulin och druvsocker. Sömnlösa nätter med
blodsockerkontroller och oro blev den nya
vardagen, en ständig oro som fortfarande
lever inom oss.
För mig som mamma blev det en stor chock
över vad diabetes typ1 faktiskt innebär och
hur lite kunskap jag hade om det. Det blev
en helt ny verklighet för oss med så mycket
nytt att lära där vi fick börja om mitt i livet,
speciellt Amadeus. I vår nya verklighet fick
vi ett oerhört bra stöd och en trygghet från
diabetesteamet i Malmö och av personalen
på Barnavdelningen. De gör ett så otroligt
fantastiskt arbete och de finns med en hela
vägen vilket är oerhört skönt då det kan
kännas väldigt ensamt i perioder.
Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom
som innebär att ens egna immunförsvar dödar de insulinproducerande cellerna och tyvärr finns det inget botemedel än. Kunskapen
kring diabetes typ 1 i allmänheten är också
väldigt begränsad vilket är något jag vill och
hoppas på att vi kan förändra. Min största
önska är att forskningen får tillräckligt med
pengar så de kan få fram ett botemedel så
inga fler barn behöver gå igenom de vårt
barn och andra barn med diabetes typ 1 går
igenom varje dag.

Att implementera forskningsresultat
innebär lokala utmaningar som kräver
kunskap och tålamod. I teamet på den
lokala enheten tas de avgörande besluten
om hur vården ska bedrivas för att bli så
bra som möjligt. Fokus måste vara på
patientens målvärden med ett holistiskt
och personcentrerat förhållningssätt. Att
involvera verksamhetschefen och sjuk-

Av: Nathalie Wirén

Hur skulle du reagera om ditt barn konstaterades
med typ1-diabetes?
Först förmodligen med självkritik: Vad har jag gjort för att Thomas har blivit så sjuk? Det finns ju inte i släkten – eller? Det är ju inte
ditt fel – och inte Thomas heller. Ingen vet med säkerhet varför vissa barn får Diabetes i unga år, eller hur det uppstår. Det enda vi
vet är att det är sannolikt någonting som förändrar ditt och Thomas liv markant och att Thomas sannolikt inte blir av med det.

T

yp1-diabetes kan ännu så
länge inte botas.Vad vi vet
är att 2-3 barn får sjukdomen varje dag i Sverige och
att en mängd forskning pågår
för att lösa gåtan. Vi vet också att hela
den närmaste familjen drabbas av att ett

barn blir utsatt. Forskningen pågår och
behöver pengar.
Lions Clubs i Sverige gick tidigt in för ett
samarbete med Barndiabetesfonden och
sitter med i fondens styrelse sedan många
år tillbaka. Genom våra 348 klubbars ge-

digna arbete med att samla in medel till
forskningen kommer vi ett större steg
på väg.
En gemensam strävan är att finna ett
botemedel till år 2040. Vill du vara med
och se till att vi når dit? Ditt bidrag är
välkommet och behövs!
”På lägret lärde jag känna nya vänner
som har samma sjukdom som jag. Tillsammans med dem kunde jag enkelt tala
om diabetes och jag känner mig inte lika
ensam med mina problem.”
Dessa ord av lättnad kommer från Thomas, en ung tonåring som deltog i Lions
diabetesläger. En upplyftande upplevelse
som möjliggjordes genom ett anslag på
nästan USD 34 000 från Lions Clubs International Foundation (LCIF).
Lägret fokuserade på både diabetesundervisning och att låta barnen vara barn,
deltagarna fick lära sig mer om att reglera
sin energiomsättning vilket är mycket

viktigt för dem som lever med diabetes.
Lägret tillhandahöll också något lika viktigt —chansen för deltagarna att få känna
sig som andra barn genom simning, utomhusidrott och andra aktiviteter. Lions
hjälpte till att genomföra det veckolånga
lägret tillsammans med sjukvårdspersonal
som hjälpte till att mäta lägerdeltagarnas
blodsockervärden under hela veckan. Att
lära sig räkna kolhydrater, beräkna insulindoser och ge sig själv injektioner är
verkligheten för så många med diabetes.
Men ungdomar med sjukdomen förtjänar
en bekymmerfri barndom fylld av glädje.
Tack vare LCIF kan barn som Thomas
och de som besöker Lions diabetesläger i
andra delar av Europa och runt om i världen leva lyckligare och hälsosammare liv.
Se vår annons ” Hjälp Lions Hjälpa”.
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Fotvårdskola:
Viktig kunskap
till diabetiker

Tvätta fötterna
• Använd ljummet vatten.
• Torka särskilt noga mellan tårna.
• Använd en mjuk handduk.

Smörj in dina fötter
Använd fuktighetsbevarande kräm som
innehåller karbamid om du har torr eller
sprucken hud. Tänk på att massera in
krämen i huden.

Fotvård är viktigt för
personer med diabetes

Byt strumpor
• Byt varje dag.
• Strumpor i naturmaterial (bomull och
ull) är snälla mot fötterna.
• Välj helst strumpor utan sömmar eller
vänd sömmarna utåt.
• Välj strumpor med mjuk resår.

Nyckeln till ett liv med hög livskvalitet som diabetiker är att minimera risken för
fotkomplikationer. Genom att arbeta preventivt och ingripa i god tid så går det att
undvika många av problemen, säger David Hultberg som är Leg.Ortopedingenjör
och Clinical Process Developer på Aktiv Ortopedteknik.
Text
Susanne de Mello

D

iabetes är ett stort
folkhälsoproblem som
ökar drastiskt både globalt
och i Sverige. Den börjar
som en tyst sjukdom med
symptom som till exempel ökad törst och
frekventa toalettbesök. Sjukdomen är
livslång med flertalet senkomplikationer.
Diabetesfotsår är en av dessa
senkomplikationer och drabbar cirka 10
procent av alla personer med diabetes i
Sverige. Fotkomplikationer relaterade till
diabetes är vanligt förekommande, vilket
resulterar i höga sjukdomsrelaterade
kostnader. Det är därför viktigt att
personer med diabetes tar hand om sina
fötter och får den hjälp som de behöver.

Förhindra allvarliga komplikationer

Denna artikeln är i
samarbete med
Aktiv Ortopedklinik.

Diabetiker får ofta nedsatt syn, känsel
och blodcirkulation som tillsammans
utvecklar en sämre fotstatus.
–En person med diabetes producerar
mindre svett pågrund av de nervskador
som diabetes ger, vilket gör huden torr
och skör. Fettkuddarna påverkas också
och det kan leda till en ovadderad fot
som gör det smärtsamt att gå. När
blodcirkulationen i foten försämras blir
sår mer svårläkta och det finns risk för
infektion i foten. Vid akut infektion kan
amputation bli nödvändigt men det är en
livräddande åtgärd, säger David. Risken
för att drabbas minskas avsevärt genom
rätt kost, regelbunden motion, rökstopp

En person
med diabetes
producerar mindre
svett pågrund av
de nervskador som
diabetes ger,
vilket gör huden
torr och skör.
David Hultberg

Fila förhårdnader
Skär eller klipp aldrig i förhårdnader.
Använd istället en fotfil av sandpapper.

Klipp naglarna
Klipp efter tåtoppens form och inte för
kort. Runda försiktigt till kanterna med
en nagelfil om de känns vassa.

David Hultberg
Leg.Ortopedingenjör
& Clinical Process
Developer,
Aktiv Ortopedklinik

och om läkarens medicineringsråd följs.
Vikten av Ortopedteknisk behandling
av fötterna på årsbasis är därför viktigt
för att kunna undvika allvarliga
komplikationer.
Aktiv Ortopedteknik arbetar tillsammans
med Sveriges regioner efter ett
standardiserat och evidensbaserat
vårdprogram. De arbetar i nära
samarbete med diabetesteam, och kan
hjälpa till med allt från skor & inlägg,
kompression till proteser och ortoser.

Läs mer på
aktivortopedteknik.se

Titta på dina fötter
Kontrollera dagligen efter sår, sprickor,
rodnader och förhårdnader. Med hjälp
av en spegel kan du se hela foten.

Sår, sprickor, förhårdnader, rodnader
Om du har sår, sprickor, förhårdnader,
rodnader eller andra hudförändringar
ska du visa detta för din ansvariga
läkare, diabetessköterska eller
medicinska fotterapeut. Dessa
förändringar ökar risken för
allvarliga fotsår och du behöver
remitteras till medicinsk fotvård och
ortopedtekniskavdelning.
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Denna artikeln är i
samarbete med Medtronic.

Insulinpumpsystemet som
ger mer frihet
Tidigare kontrollerade föräldrarna
Miros blodsocker minst en gång
i halvtimmen. Nu har livet blivit
enklare. Det är tack vare det nya så
kallade MiniMed™ 780G-systemet
som sjuårige Miro kan vara friare –
och föräldrarna lugnare.

Text
Ulrika Fallenius

H

an är en positiv kille, Miro.
Det har han alltid varit,
berättar mamma Marie
Samuelsson. Miro var
sjutton månader när han
fick diabetes typ 1 och minns inget annat.
Att vara ständigt påpassad och behöva
sticka i fingret många gånger varje
dag var hans vardag. Nu behöver han
däremot inte känna sig ständigt skuggad,
då hans föräldrar kan följa hans värden
via en app i mobilen.

Vi behöver inte
längre störa när
han leker och
kan ge honom
större frihet.
Marie Samuelsson

Koll på värdena

Scanna QR-koden
eller besök
medtronicdiabetes.com
för att läsa mer
om Medtronic och
MiniMedTM

De första åren svängde Miros blodsocker
mycket. Små barn sitter sällan still och
äter inte alltid som man har tänkt – då
är det svårare att förutse insulinbehovet.
Har man inte stenkoll på värdena kan en
person med diabetes snabbt få för lågt
blodsocker, vilket är allvarligt och till och
med kan bli livshotande.
– Miro känner inte själv när han blir
för hög eller för låg, därför behövde vi
kontrollera hans blodsocker hela tiden. Vi
var som klistrade vid honom, dygnet runt,
säger Marie.
FOTO : P R I VAT

Sedan snart två år använder Miro
MiniMed 780G-systemet som justerar
insulindoseringen automatiskt och läser
av glukosnivåerna var femte minut.

ANNONS
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FOTO : P R I VAT

Miro kan justera sin blodsockernivå när det behövs.

FOTO : P R I VAT

Miro tillsammans med mamma Marie.

Systemet består av en insulinpump, en
kalibreringsfri sensor och ett infusionsset.
Alla värden skickas sedan till en app.

Större frihet
Fördelarna med det system som Miro nu
använder är många.
– Det är som natt och dag. Vi behöver
inte längre störa när han leker och kan
ge honom större frihet. Den nya pumpen
hjälper till att justera insulindoseringen
automatiskt när blodsockret stiger eller
sjunker och kan därmed gasa eller bromsa
insulintillförseln. Det gör att vi och
skolpersonalen kan koppla av på ett helt
annat sätt, säger Marie.
Apropå skolan, hur funkar det där?
– Det har varit helt fantastiskt. Redan på
förskolan såg vi till att personalen fick
rätt utbildning, det är ett stort ansvar
att sköta ett barn med diabetes. Nu går
Miro i första klass och alla är mer trygga
med sjukdomen. Miros resursperson har
en mobil med Medtronics app och kan
lätt följa värdena. Behöver han snabbt
påfyllnad av kolhydrater finns det alltid
en frukt eller till och med chokladbit nära
tillhands.

Leva som alla andra
Diabetes är alltid närvarande i familjens

liv, men Marie bestämde redan när Miro
fick sin diagnos att sjukdomen inte skulle
få styra över deras tillvaro.
– Vi har valt att inte göra det till ett
större problem än vad det är, men det
är klart att vi kanske är mer uppstyrda
än föräldrar till friska barn. Miro måste
äta på regelbundna tider och vi måste
alltid lägga in antalet kolhydrater han
äter i pumpen. Men nu kan han gå ut och
sparka fotboll själv eftersom vi kan följa
hans blodsocker från mobilen. Miros
diabetes ska inte hindra honom från att
leva som andra – det gäller bara att dosera
insulin i förhållande till kolhydraterna.

OM MINIMEDTM
MiniMed™ 780G-systemet justerar
insulindoseringen automatiskt och
korrigerar glukosnivåer upp till var femte
minut, dygnet runt, utan fingerstick och
kalibreringar, och med endast ett byte av
infusionsset per vecka. Användare som
har de rekommenderade inställningarna
i pumpen uppnår ca 80 procent tid inom
målområdet, vilket är 10 procent över
det internationella behandlingsmålet för
personer med typ 1-diabetes.
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Profilen
Svensk
forskning bakom ny behandling för
att
förebygga
typ
2-diabetes
Nyutvecklad behandling mot

fetma och diabetes

Diabetes är en av vår tids vanligaste sjukdomstillstånd och inte mindre än 90% av världens över 500 miljoner
diabetespatienter, lider av typ 2-diabetes. Forskning vid Stockholms universitet ligger bakom en ny typ av behandling
som förebygger typ 2-diabetes. Sigrid Therapeutics heter bolaget som nu kommersialiserar forskningen genom en
produkt som påverkar matsmältningen efter en måltid. En marknadsundersökning för att testa företagets kosttillskott
för blodsockerkontroll är på väg att slutföras och deltagarnas feedback är mycket uppmuntrande.

– möjlighet att delta i Sigrid Therapeutics unika förlanseringsprogram
SiPore21® är en kliniskt bevisad produkt som Sigrid Therapeutics AB, efter tio års forskning, snart
lanserar. Nu ges 150 deltagare möjlighet att, helt gratis, testa SiPore21® under sex veckor i ett
unikt förlanseringsprogram.

F

olksjukdomen diabetes ökar i
snabb takt i hela världen och
prognoser visar att över en halv
miljard individer kommer att
drabbas av prediabetes, förstadiet till diabetes, år 2045. Den ökade ohälsan i världen på grund av fetma
och bukfetma är en känd riskfaktor för
att drabbas av diabetes. Med rätt kost
och motion kan en person förbättra sina
värden. Lägger du till SiPore21® kan du
förhindra att utveckla diabetes alternativ
minska intaget av metformin om du redan
har diabetes. SiPore21® kapslar in enzymerna i tarmen och hjälper på så sätt till
med nedbrytningen av födoämnen, vilket
gör att mindre
fett tas
med i blodomlopSana Alajmovic,
VD för Sigrid
Therapeutics
kommenterar: ”Typ 2-diabetes är en epidemi över hela världen
leder
lägremen
kolesterolvärde
som intepet
baraoch
orsakar
storttill
lidande
även enorma sjukvårdskostnader. Att min pappa har typ-2 diabetes
övertygande
mig ännu mer om att det är detta jag vill ägna mitt liv åt”.
och blodsocker.

Sana Alajmovic, Co-Founder & CEO på
Foto: Daniel Ivarsson
Sigrid Therapeutics AB
”Våra kliniska resultat pekar på möjligheten att inte bara behandla typ 2-diabetiker med en mycket säker
produkt utan till och med förhindra uppkomsten av de metabola förändringar som leder till typ 2-diabetes”,
säger forskaren bakom behandlingen, Tore Bengtsson, professor vid Stockholms universitet.

Sana Alajmovic startade Sigrid Therapeutics AB tillsammans med professor
Tore Bengtsson, som har spenderat större
delenffekten
av sitt forskarliv
på typen
att förstå
av den nya
av memer från bukspottskörteln som bryter ner got som uppmuntrade oss att gå vidare
kanismerna
bakomsom
diabetes
ochen
fetma.
behandling,
tas som
maten, vilket resulterar i en långsammare och satsa ordentligt.”
Derasgel
unika
består av
ellerprodukt
kapsel i SiPore21®
samband med
matsmältning, lägre blodsocker och därkiseldioxid,
ett ämne
som finns
naturmat, uppnås
i tarmen
när inmed en mindre uttalad insulinfrisättning. Kliniska studier
ligt i naturen
och i vår mat
tidigare
dividen tillgodogör
sigoch
maten.
Då produkten inte når blodbanan, skiljer
kliniska
studier harär
visat
goda resultat.
Den aktiva
ingrediensen
ett noggrant
den sig från traditionella behandlingar De kliniska studierna har visat att SiPoKiseldioxid
är väldigtmineral
skonsamt
mot såutformat,
patentskyddat
(kismed läkemedel och är således unik i sitt re21® är en säker produkt och orsakar en
väl människa som miljö och klassas som
eldioxid) som är godkänt som tillsats i slag.
minskning av HbA1c (långtidsblodsockkosttillskott i USA.
livsmedel. De ytterst små kiselpartiklarna
er) till nivåer som är kliniskt relevanta
med porer fångar upp en del av de enzy- Utvecklingen mot att ta fram en produkt samtidigt som även andra mätvärden
”De som har diabetes, är prediabetiker,
som förebygger typ 2-diabetes tog fart associerade med sjukdomen förbättrades.
överviktiga eller feta har möjlighet att
när forskaren bakom idén, Tore Bengts- Nästa stora utvecklingssteg för företadelta i förlanseringsprogrammet. Delson, professor vid Stockholms universitet get är att sjösätta en stor dubbelblindad
tagarna får möjlighet att uttala sig om
träffade entreprenören Sana Alajmovic. placebokontrollerad klinisk studie på
hur de upplever produkten. Vi vill veta
Hennes ekonomibakgrund och erfarenhet 300 patienter med prediabetes och pavad konsumenterna tycker om smaken,
Jagförpackningen
slutade ta och
metformin
från att kommersialisera forskningsupp- tienter med nyligen diagnosticerad typ-2
förstå mer hur de idag
täkter utgjorde ett perfekt komplement diabetes i Europa. Eftersom produkten
ochhanterar
använder
iställetKonsumenterna
Sigsin sjukdom.
till den
kompetens
som Tore Bengtsson
blodbanan
den som
en
hjälper
till att maximera
nyttan
skenande
diabetesutvecklingen
på globalinte
”I når
Sverige
har vi en klassas
god, offentlig
sjukvård
rids
kosttillskott.
Jag är
vanav protog
med
till
bordet.
Dedrivkrafterna
båda grundade
var attmedicinteknisk
för alla oavsett produkt
plånbok. och
Så serden
detreguinte ut
dukten med sin feedback. Det är viktigt nivå. En av de stora
att ta 500 mg, 3 gånger per
Sigrid
Therapeutics
2014.
för oss att konsumenterna får påverka
hennes
egen pappa
drabbades av diabeteslatoriska
i alla länder,
där ärblir
detdärmed
bara de enklare
rika som
processen
dag.
Jag är förvånad
framtagandet
av Sigridsöver
produkt”, säger och Sana såg hur dåligt han mådde av sinaän har
Ska vi
om råd
den med
vore insulinbehandling.
klassad som läkemedel.
hurSana
braAlajmovic,
Sigrids medgrundare
kosttillskott& VD på
”Detdoser
som metformin.
vi utvecklat
påfunderade
Sigrid TheSana
på omFöretag
verkligen
leva
i
en
värld
där
vi
väntar
kommer således att ansöka om CEpå
Sigrid
Therapeutics
AB.
en
prediabetiker
verkligen
ska
ta
metforatt
folk
skaSiPore21®
bli sjuka för
ochatt
tillslut
kanske
rapeutics
är
egentligen
en
patenterad
märkning av
sen kunna
fungerar. Min fastesockermin eller går det att
reversera
sjukdomen
behandlas
med
insulin?
Därför
vill
plattformsteknologi
SiPore®”,
säger
Sana
tillhandahålla produkten till patienter.jag
nivå är 4 - 5, 5 -på samma
med nyttig
mer motion
och SiPo- kunna bidra med att erbjuda alternativ
I höst startar en stor klinisk studie med
Alajmovic,
VD kost,
på Sigrid
Therapeutics.
nivå
jag fick
från metfor440som
patienter
i Tyskland,
Rumänien, Slosom hjälper de som har
diabetes,
predire21®?första
Sana tror
att många vill heter
göra detKonsumentmarknaden
”Bolagets
produktkandidat
hägrar
för Sigrid
min.
vakien och Ungern. Samtliga deltagare
senare.och
Detärblev
ävenatt
enförebygga
ögonöppnare
abetes, övervikt och fetma”, säger Sana.
SiPore21®
avsedd
ochnärTherapeutics
har– nyligen
diagnostiserad
typ år.
2 diabetes,
hon åkte
tillstadier
USA för
göradiabetes
praktik på
Tommy
Karlsson, 68
behandla
tidiga
avatt
typ-2
lider av prediabetes, har övervikt eller
Svensk-Amerikanska
och vi
har redan i ett par Handelskammaren
tidiga, kliniska Parallellt med utvecklingen av en medifetma. Sana brinner för att stoppa den
ochsett
sågde
den
utbredda
fetman.
Cecilia
Holm
studier
effekter
vi eftersträvar,
nå- cinteknisk produkt, harText:
Sigrid
tagit fram

E

”

ett kosttillskott som också baseras på
SiPore® plattformsteknologi. Företagets
kosttillskott har nyligen testats i en marknadsundersökning av 250 prediabetiker
och typ-2 diabetiker. Kosttillskottet som
togs i samband med måltid var antingen
i form av en välsmakande gel eller en
kapsel. Konsumenterna uppmanades att
konsultera sin läkare innan de gick med
i marknadsundersökningen.
En av deltagarna i programmet berättar:
”Jag slutade ta metformin och använder
istället Sigrids kosttillskott. Jag är van
Foto: Daniel Ivarsson
att ta 500 mg, 3 gånger per dag. Jag är
förvånad över hur bra Sigrids kosttillOm man
är intresserad
skott
fungerar.
Min fastesockernivå är
att delta
4-av5,5
- på isamma nivå som jag fick från
förlanseringsprogrammet,
metformin.”
– Tommy Karlsson, 68 år.
skanna QR koden eller
anmäl intresse på Sigrid
Therapeutics hemsida:
Mer
om Sigrid Therapeutics och SiPore®
www.sigridthx.com

kan läsas här: www.sigridthx.com
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En skithelg, som alltid.
Att leva med ett barn med typ 1-diabetes är
att leva i ständig oro. Typ 1-diabetes är en obotlig,
livshotande sjukdom som aldrig tar paus.

Var med och bota typ 1-diabetes.
Swisha din gåva till 900 05 97

LÄR DIG MER OM

DIABETES
Vi har kurserna
just för dig.
Välkommen!

Läs mer på SSDF.NU

www.ssdf.nu telefon: 08-654 00 40
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Hur går vi från dagens diabetesvård till framDiabetespatienter ska erbjudas
tidens diabetesvård, och hur bör den se ut?

årliga fotundersökningar

I Sverige lever över 500 000 personer med diabetes – en kronisk sjukdom – som de kommer att leva med resten av sina liv. Diabetesvården
handlar därför inte om att bota personerna, utan är fokuserad på egenvård. Individen ska få den utbildning och det stöd samt tillgång till de
behandlingsmetoder och de tekniska hjälpmedel som hen behöver utifrån sina behov. På så sätt blir det möjligt för den enskilda personen
peuter på Sophiahemmets
somoch undvika komplikationer.
- det är
en enkel och
kostnadseffektiv
et övergripande
med diabetes att
själv hanteramålet
sjukdomen
i vardagen,
i syfte
att uppnå behandlingsmål,
få ökadHögskola
livskvalitet

D
I
”

för fotsjukvården är att
reducera amputationshos persodag är det frekvensen
ett postnummerlotteri
diabetes och
som avgörner
hurmed
din diabetesvård
därmed
minska
antalet
ser ut, vilket
stöd du
får från
vårsår - därför
alla behandlingsmetoder
personer med diabetes
den,ska
vilka
erbjudasoch
en tekniska
årlig fotundersökning.
hjälpmedel som du

erbjuds – vilket dokumenterats
komplikationer som
förknippas
i De
Diabetesbarometern
som
publicerasmed
på
fötterna är neuropati och
(nedVärldsdiabetesdagen
den angiopati
14 november.
satt cirkulation).
Neuropatin
har– ett
smyDagens
stora skillnader
i vården
mellan
gande förlopp.
Vanliga
tecken är bortfall
regioner
och mellan
vårdenheter
inom
av ytligregion
känsel,–muskelförtvining,
nedsatt
samma
påverkar både samhället
svettsekretion
och lever
bortfall
av diabetes.
behåring.
och
personer som
med
Det brukar leda till torra fötter med
sprickor på t.ex hälar och förhårdnader
på belastningsytor. Den nedsatta cirkulationen orsakas dels av arteroskleros i
benens
storastora
artärerskillnader
(makroangiopati)
Dagens
i
, dels av störningar i kapillärerna (mikvården – mellan regioner
roangiopati).

och mellan vårdenheter
Den
regelbundna
fotundersökningen
ska
inom
samma
region –
ske vid läkar och/eller diabetessköterpåverkar både samhället
skebesök skriver Socialstyrelsen i Naoch personer
somDiabetesvården
lever
tionella
Riktlinjer för
med diabetes.

undersökning som består av; palpering
av fotpulsarna, ankeltrycksmätning –
om detärbehövs.
(128diabemHz)
Risken
stor attStämgaffel
personer med
och
monofilament
(5,07).
Resultatet
av
tes drabbas av komplikationer och följdfotstatusen
ska
riskbedömas
enl
NDR
sjukdomar, så som hjärt-kärlsjukdomar,
(Nationella Diabetesregistret).
att
njurproblem
samt problem med För
synen
stärka
diabetesteamet
är
det
en
tillgång
och fötter, om inte det stöd som ges leder
att att
ha behandlingsmålen
en fotterapeut knuten
till teamet
till
infrias.
på vårdcentralen. Endast 18% av Sveriges
312 kommuner
stadsdelar erbjuder
en
Kostnaderna
föroch
komplikationer
är hög
enkel
fotundersökning
vid
sina
boenden
både för individen och samhället. Varje
enl. Socialstyrelsens
Öppnapåjämförelser
region
lägger ned resurser
adminis2020
–
Kommunal
hälso
och sjukvård.
tration för att göra egna upphandlingar
av tekniska hjälpmedel, samt att ta fram
Kanske
behöver
säkra kompetensegna
riktlinjer
för man
hur diabetesvården
ska
försörjningen
genom
utbildning
om
se ut. Detta går att samordna
nationellt,
fotproblem
för
diabetessjuksköterskor,
så att det bara behöver göras en gång i
läkareför
ochattortopedingenjörer
- ävenska
för
stället
alla 21 regioner enskilt
fotterapeuter.
göra samma sak.

Förbundet
Sverigesdiabetesvård
Fotterapeuter
har
Hur
bör framtidens
se ut?
bildat en arbetsgrupp som ska titta på
fotterapeutbildningen
Sverige en
ochnade
Ett
första steg är att deti tillsätts
välkomnar
också
den
7,5
hp
–
”Fotsjuktionell samordnare för diabetes som kan
vård och
prevention
av fotkomplikatiohjälpa
regionerna
och regionala
diabetesner”
en
uppdragsutbildning
för fotterasamordnare att jobba mot samma
mål.
Dels genom att jobba med kvalitetsarbete
och höja kvalitén på diabetesvården till

just nu pågår.

Patientföreningarna är viktiga budbärare
en lika hög och god nivå över hela landet.
och en tillgång i förbättringsarbetet.
Dels genom att se till att alla moderna
behandlingsmetoder och tekniska hjälpAlla personer som har diabetes har också
medel blir tillgängliga över hela landet.
ett eget ansvar att kontrollera sina fötHälsodata bör användas då den bidrar
ter – varje dag. Det kan vara i samband
till störst möjliga nytta i behandlingen.
med dusch på morgonen eller på kvällDetta är de första stegen till framtidens
en – Tipset är: Lär känna dina fötter, så
diabetesvård.
märker du om du får en förhårdnad, en
rodnad, blir svullen eller får ett sår och
Framtidens diabetesvård behöver utgå
kan snabbt kontakta vården.
från individens behov så att personer
med diabetes får en personcentrarad
Om vi hjälps åt och undersöker alla fötter
vård där de får tillgång till den behandpå de personer med diabetes, så komlingsmetod, de tekniska hjälpmedel och
mer vi att hitta de som ligger i riskzonen
den utbildning som just de behöver för
för att utveckla sår, då kan vi sätta in
att hantera sjukdomen i vardagen oavsett
förebyggande åtgärder tidigt – vården
postnummer.
spar pengar och det viktigaste av allt – vi
minskar lidandet för de personer med
Därmed kan personer med diabetes öka
diabetes som riskerar amputation.
sin livskvalitet samt minska risken för
att drabbas av allvarliga komplikationer.
Ann Lindström

Björn Ehlin, förbundsordförande,
Svenska Diabetesförbundet
T H I S I S W H Y. S E

Ta hand om de
viktiga sakerna i livet.
Fötter som mår bra är viktigt för alla. För dig som
har diabetes är det extra angeläget att ge dem både
uppmärksamhet och rätt omvårdnad. Välkommen in
till någon av våra medicinska fotterapeuter, så ger vi
dina fötter precis den behandling de behöver.
Du hittar oss på www.sverigesfotterapeuter.com

ANNONS					
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PIMA säkerställer renheten för framtidens Life Science
När Serviceföretaget PIMA får ansvaret att vårda lokaler, där renhet och hygien är extra viktigt, ligger grundfokus på att skapa
trygga förutsättningar för människa, miljö och verksamhet. Genom ledningssystemet Säkerställd Renhet ™ sätter PIMA standaren för
renhet och hygien inom forskning, utveckling, produktion och vård- och omsorgslokaler. Systemet innebär att personalen har styrda och
kvalitetssäkrade rutiner för allt från material, utförande, utbildning av personal och uppföljning.

”Idag är vi ledande inom branschen och
har varit verksamma sedan år 1978. Vår
långa erfarenhet och kunskap har mynnat
ut i ledningssystemet Säkerställd Renhet™
som garanterar att våra kunder lever upp
till kraven för just deras verksamhet”, säger Kari Vihtari, VD på PIMA.

Systemet är även certifierat enligt ISO
9001 och 14001 och tar hänsyn till den
svenska standarden för smittspridning
och renhet inom hälso-och sjukvård. Att
inte leva upp till kraven kan få stora konsekvenser för verksamheter inom Life Science vilket PIMA ser väldigt allvarligt på.
Gedigen utbildning
Sedan 1996 driver PIMA en egen yrkesskola där personalen utbildas i allt från
basal hygien till spetskompetens för exempelvis operationslokaler. Vid årsskiftet lanserades den digitala utbildningsplattform som ger de anställa tillgång till
kunskap och support ute på fältet. Detta
är en del av de standardiserade koncept
som PIMA jobbar med för personalrekrytering, onboarding av ny personal
via sin yrkesskola, samt utförande och
uppföljning.

produktion. Även personal inom vården
ska känna sig trygga vid användning av
medicinteknisk utrustning”, säger Kari.
Målet för PIMA är att ingen ska behöva
fundera på om det finns risk för smitta.
Corona har verkligen höjt ribban på renhet i samhället och det är något företaget ska bibehålla. Medvetenheten kring
konsekvenserna av en sämre hygien har
ökat, det är där PIMA kommer in i bilden
och sätter standarden för renhet inom
Life Science.
”Vi på PIMA säkerställer renheten för
en tryggare dag och morgondag”, avslutar Kari.
Text: Cecilia Holm

Omsättning 2021:
103 MSEK
Prognos 2022:
123 MSEK.
Antal anställda: 180
Läs mer på www.pima.se

”En patient ska inte behöva känna oro
inför ett besök på ett sjukhus, en vårdcentral eller klinik. Samma sak gäller
vid nyttjandet av olika mediciner efter

Kari Vihtari, VD på PIMA

Serviceföretaget PIMA AB
säkerställer rena, trivsamma
och välfungerande
arbetsmiljöer. PIMA
grundades 1978 med
kunder inom Life Science
och verksamheter med
höga krav på renhet och
hygien.

@serviceföretagetpima
@servicef-retaget-pima-ab

SKOR

för aktiva fötter med diabetes
Personer med diabetes måste vara extra uppmärksamma på sina fötter
och val av skor.
212-20
str. 36-43

New Feet skor har utvecklats i samarbete med yrkesverksamma och
tillverkas i bästa material och med bra passform med gott om plats för
individuella sulor.
Våra modeller finns i olika passformer och färger – kolla vår hemsida
www.new-feet.se och se hela vår kollektion och hitta en återförsäljare
nära dig.

DESIGNE

·

ED

IN DK

IN EU

D

·

ODUC
PR

172-21 · str. 36-43
Finns även i brun

New Feet Medical Footwear A/S
08-446 820 40 · kundservice@new-feet.se
www.new-feet.se

OrthoStretch®
flexibel överdel

222-12 · str. 41-47 (Herr)
Finns även i brun

Inga invändiga
sömmar

81-47 · str. 40-49 (Herr)
Finns även i svart

6 mm stötdämpande
& avtagbar Protektor®
innersula
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Barndiabetesfondens generalsekreterare:

“Vår drivkraft är att barn i framtiden ska kunna säga “Jag hade typ
1-diabetes, men nu är jag botad”

2022 är typ 1-diabetes en livstidsdom. Övervakning och kontroll dygnet runt, sju dagar i veckan året om är
vardag för en person med typ 1-diabetes och dess anhöriga. Sjukdomen tar aldrig ledigt, den sover aldrig, tar
aldrig sovmorgon. Med diagnosen typ 1-diabetes förändras värld och vardag över en natt. Men finns det hopp?
Svaret är ja, med rätt resurser och ökad kunskap om typ 1-diabetes kan sjukdomen vara ett minne blott inom
20 år, det tror Åsa Soelberg, Barndiabetesfondens generalsekreterare.

N

är Doktor Fredrik Branting
tillsammans med assistenten
Charles Best 1921 upptäckte
att insulin från hundar visade
sig fungera som behandling för människor
utan insulinproduktion förvandlades flera

miljoner människor med typ 1-diabetes
dödsdom till en ljusare livstidsdom. Två
år senare, 1923 tilldelades Branting och
kollegan James Macleod Nobelpriset i
fysiologi eller medicin för sin livsviktiga
upptäckt. Drygt hundra år har gått sedan
dess och för typ 1-diabetiker är situationen nu jämfört med då en helt annan.
Insulinpumpar, blodsockermätare och
automatiska alarm har underlättat vardagen och livet för både unga som gamla
personer med typ 1-diabetes.
Men domen står fast, får du diagnosen
typ 1-diabetes är det något du får leva
med livet ut och tekniken till trots blir
sjukdomen ett heltidsjobb med komplex
och avancerad egenvård. Så pass avancerad att den ses som den mest komplicerade egenvården utanför ett sjukhus.
Man kan säga att typ 1-diabetiker blir
sin egen läkare, sjuksköterska och dietist
med några veckors utbildning i bagaget.
Utöver nyss nämnda heltidsjobb får i
princip varenda en med typ 1-diabetes

ytterligare en tjänst, som om de första
tre inte vore nog. Nämligen som lärare,
föreläsare eller fördomskrossare, om det
nu hade funnits ett sådant arbete.
–Trots att typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste allvarliga och livshotande sjukdom
hos barn och unga där två till tre barn om
dagen, det vill säga mer än 30 skolklasser
om året får sjukdomen är allmänhetens
kunskap skrämmande låg idag. Att unga
drabbade av typ 1-diabetes tvingas leva i
ett samhälle som i många fall har en bild
av sjukdomen som är byggd på fördomar
är inte okej Jag förstår inte att kunskapen
är så låg om en allvarlig sjukdom, säger
Åsa Soelberg, Barndiabetesfondens generalsekreterare och fortsätter.
–Vi kan fortsätta utveckla tekniska
hjälpmedel, men botemedlet mot typ
1-diabetes stavas KUNSKAP. I våras
lät vi göra rapporten om typ 1-diabetes
som bland annat visade att endast femtio
procent av Sveriges befolkning visste hur

allvarlig sjukdomen var. Var femte person
tror att typ 1-diabetes går att bota eller
vet inte och en av fyra tillfrågade ville
ge insulin till någon med typ 1-diabetes
som har lågt blodsocker. En direkt livsfarlig handling. Om vi lyckas sprida och
öka kunskapen så vill jag tro att resten
kommer av sig självt.
Så det finns hopp?
–Absolut! Det ligger en bit fram i tiden, men forskningsvärlden är i stort sett
enade. Med rätt resurser och stöd är det
inget orimligt att måla upp en bild av en
värld utan typ 1-diabetes redan 2040.
Vår drivkraft är att barn i framtiden ska
kunna säga “Jag hade typ 1-diabetes, men
nu är jag botad”, säger Åsa Soelberg och
tillägger.
–Och vem vet? Kanske även att 2040
års Nobelpris går till botemedlet mot
typ 1-diabetes! Det är inte ett omöjligt
scenario i alla fall!
*Barndiabetesfondens rapporten om typ 1-diabetes
finns att läsa på www.barndiabetesfonden.se

Hjälp Lions hjälpa!
Vi stöttar diabetesforskningen och
samarbetar med
Barndiabetesfonden.

När kriser och humanitära katastrofer drabbar människor behövs
Lions för att hjälpa. Bli medlem du också! Var med och gör Skillnad!
Kontakta din lokala klubb eller gå in på www.lions.se !
Lämna en gåva till Lions via swish 9019480 eller PG. 901948-0. ALLT GÅR FRAM!
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EN BRA DAG
”På era platser, färdiga…pang!” Starten går och barnen springer
över fotbollsplanen. Det är den avgörande stafetten i klasskampen.
Solen skiner i Karlstad när mellanstadiets snabbaste fötter gör
upp om vandringspokalen. Klasskompisarna skriker för full hals på
läktarna. Lärarna hejar på. När min son Otto springer andrasträckan
ställer jag mig upp och ser hur han flyger fram över det gröna
gräset och så börjar jag gråta.
Olof Wretling, Foto: Christer Höglund

H

an är så full av spring men
för 8 månader sedan kändes
allt detta omöjligt. När han
fick diagnosen typ 1-diabetes
och sjukdomens omfattning blev ett faktum. Vår vardag kom att göras om från
grunden. Det är därför jag gråter av lycka
– det gick ju. Du tog dig hit Otto och du
springer finalen i klasskampen, tänker
jag och torkar tårarna så inte sjuksyster
ska se att det står en pappa på läktaren
och gråter.
Klasskampen har legat å gnagt i mig i
två månader och förvandlats till Diabeteskampen. Vi kanske ska sjukanmäla oss
har jag tänkt. Men Otto skulle vägra, han
älskar att hoppa och springa.
Problemet med Klasskampen är att den är
en heldag på Tingvalla IP. Fika, hamburgare, ketchup, festis, längdhopp, stafett.

För en diabetespappa med omvårdnad för
sitt barn betyder det socker, adrenalin,
fysisk aktivitet allt i en enda röra som
skall balanseras upp med insulin.
Min uppgift idag är att få till ett blodsocker som inte skjuter i höjden för att
sen störtdyka. Allt för att Otto ska kunna
delta och prestera på samma villkor som
sina klasskompisar. Åker han över 12 i
blodsocker måste jag plocka honom av
banan, åker han under 4 så måste han ha
druvsocker. I sju månader har jag varit
diabetespappa och jag vet av erfarenhet
att man ibland får till det och ibland så
stirrar man bara på blodsockerkurvan i
mobilen och skakar på huvudet.
Idag är en sådär dag då allt fungerar. Det
slinker ned ett ballerinakex perfekt innan
längdhoppet. Visste ni att ett ballerinakex motsvarar fyra dextrosol. FATTA VA

SOCKER MEN FATTA VA GOTT. På
lunchen får alla en hamburgare och jag
står strax bakom Otto när han sprayar
det vita brödet full med ketchup. Vi ser
två olika saker, han ser världens lyxigaste
skollunch, jag ser 60 supersnabba kolhydrater och att han redan ligger högt
i blodsocker. Men på lunchen leker alla
kacken och en halv deciliter ketchup förbränns under en klarblå himmel. För idag
är en sån där dag då allt fungerar – vi går
hand i hand med diabetesen – vi är inne
i den goda cirkeln.
Kolhydrater – insulin – fysisk aktivitet.
Vissa dagar är en dragkamp, fulla av förhastade beslut om insulinkorrar och för
att inte tala om när en infektion i kroppen
sätter allt ur spel. Men inte idag. Och jag
har bestämt mig för att samla på dom här
dagarna då allt fungerar och berätta om

HAR DITT FÖRETAG
MEDARBETARE SOM HAR
ELLER ÄR I RISKZONEN FÖR
DIABETES TYP-2?

Svenska Re vänder sig till företag som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Vårt program för Diabetes typ-2 bygger på förändring av levnadsvanor för att bromsa
förloppet och förebygga komplikationer vid prediabetes och diabetes typ-2. Tidig
diagnos och förebyggande åtgärder minskar risken för sjukskrivningar och därmed
kostnader för företag och samhälle.
Målet med programmet är att göra en livsstilsförändring, det vill säga etablera nya
och goda vanor för livsstil, kost och träning. Viktiga parametrar är ett förbättrat
HbA1c (långtidsblodsocker), förbättrad lipidstatus (blodfetter) och viktminskning.
Vill du veta mer om vårt Diabetes typ-2 program?
Maila info@svenska-re.se eller ring 08-20 55 10

dom. För när jag berättar så berättar jag
också för mig själv, påminner mig själv
om att det går.
Otto kommer springandes mot mig, han
är överlycklig, klassen vann Klasskampen.
Och jag är lika glad för jag vann Diabeteskampen. I dag körde vi livet – vi gick
hand i hand med sjukdomen.

”

Text: Olof Wretling

Vår vardag kom
att göras om från
grunden. Det är
därför jag gråter av
lycka – det gick ju.
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Profilen

Hälsoprofilen Mårten vill öka
kunskap och medvetenhet kring diabetes
Mårten Nylén är stolt och engagerad ambassadör för stiftelsen Beat Diabetes, men många känner nog mer igen
honom som hälsoentreprenören med leendet i fokus. Han är en av landets mest populära föreläsare när det
kommer till att förbättra och optimera hälsa, vilket han såklart vill göra även för diabetiker.

M

årten brinner för
hälsa i alla dess former, har ett gediget
cv när det kommer
till hälsoutveckling
med kost, motion
och hantering av stress och återhämtning.
Bland annat har han synts som supertränaren i tv-programmet Biggest Loser, som
programledare i Ninja Warrior och som
träningsexpert i TV4 och Aftonbladet.
Mårten kallas också stjärnornas tränare
och har coachat kändiseliten till toppform
i mer än två decennier, där den milslånga
referenslistan innehåller namn som Will
Smith, RedOne, Wyclef Jean, Joel Kinnaman, Darin, Veronica Maggio och Petter.
Samarbetet med stiftelsen Beat Diabetes
är något som ligger Mårten varmt om
hjärtat. Beat Diabetes, som startades 2020,
vill bidra till mer förståelse, kunskap och
medvetenhet kring diabetes. Stiftelsen
hjälper även andra stiftelser och organisationer att samla in pengar till forskning
med målet att kunna bota diabetes. Idag
lever ca 1,5 miljoner människor i Norden
med diabetes, vilket innebär att de flesta
har någon i sin närhet som lever med typ
1 eller typ 2 diabetes.
”Tyvärr förknippar många sin diabetes
med skam, vilket de inte ska göra. Det är
viktigt att förstå att diabetes finns överallt
och vem som helst kan drabbas. Det är
inte som man trodde förut att det bara är
överviktiga och de med dåliga levnadsvanor som får diabetes. Detta är något
som vi verkligen vill lyfta”, säger Mårten.
Mårten berättar vidare att många inte
vet om att typ 1 och typ 2 diabetes är två
helt olika sjukdomar. Typ 1 diabetes är
en autoimmun sjukdom som idag inte
har något botemedel. Det handlar inte
om att den drabbade har ätit ”fel” eller
”för mycket socker”, i dagsläget vet ingen

varför man drabbas av diabetes typ 1, därför kan alla drabbas. Idag diagnostiseras
i snitt tre barn och lika många vuxna i
Sverige varje dag. De som drabbas av typ 1
diabetes behöver alltid ha med sig insulin,
mätare och ha stenkoll på blodsockret, i
resten av sitt liv.
”När min dotter drabbades av diabetes
typ 1 kom det som en chock. Även om
jag kan mycket om kost och träning insåg
jag snabbt att jag inte hade någon kunskap om just diabetes och fick lära mig
massor som jag trodde att jag redan hade
koll på. Hela familjen påverkas när en familjemedlem får diabetes”, säger Mårten.
Typ 2 diabetes är annorlunda och kan i
flera fall både förhindras och motverkas
med motion och goda kostvanor. Skul-

le man få diabetes typ 2 kan sjukdomen
förbättras avsevärt genom hälsosamma
levnadsvanor. Mårten försöker dock uppmuntra alla med diabetes, både de med
typ 1 och typ 2, att röra på sig regelbundet
och sköta maten hyfsat, det handlar om
att leva så bra man kan trots sjukdomen.
Motion och goda kostvanor ger flera positiva effekter och Mårten är övertygad
att det är bra för alla människor. Motion
hjälper kroppens system och funktioner
att fungera bättre. En person som har
diabetes typ 2 kan exempelvis sänka sitt
blodsocker med motion och bra kost.
Idag finns flera fantastiska hjälpmedel,
exempelvis sensorer, insulinpumpar och
appar som hjälper diabetikern att hålla
koll på sin diabetes och bidrar ett mer
normalt liv. Hjälpmedlen kan och behöver
utvecklas ännu mer och det är något som
Beat Diabetes stöttar. Beat Diabetes drivs
av att finna ett botemedel och hoppas att
de lyckas. Under tiden gör Mårten och
de övriga i stiftelsen allt i sin makt för
att öka kunskapen och förståelsen kring
diabetes. De hjälper både forskning och
människor framåt.
Text: Cecilia Holm

Vill du veta mer om Mårten Nylén?
Besök www.martennylen.com
Instagram @martennylen

5 hälsotips för alla
1. Starta alltid med dig själv
och dina förutsättningar och
förmågor. Allt för många jämför
sig med andra och utgår från vad
man kunde tidigare i livet.
2. Fyll på Må bra-kontot varje
dag. Gör dagligen något som
får dig att må bra. Hälsa är att få
må bra inifrån och ut och kunna
känna den där bra-känslan inuti.
3. Sätt fokus på det du kan göra
framför det du inte kan. Världen
är full av saker vi inte kan göra
ogjorda eller ändra på, men
samtidigt full av saker vi kan
förändra, skapa och justera.
4. Rör på dig dagligen. Det är
ett enkelt och fungerande sätt
för alla att må lite bättre. Mer Må
bra-hormoner helt enkelt.
5. Glöm inte bort att du är
värdefull och alltid värd att må
bra. Värderar vi oss själva bättre,
hanterar vi oss själva bättre.

KAN MAN VARA
LIVSNJUTARE MED
TYP 2-DIABETES?
LYSSNA PÅ PODDEN SOM GER DIG SVAR PÅ FRÅGOR OM ATT LEVA MED TYP 2-DIABETES.

Idag har nästan 500 000 svenskar diabetes varav de allra flesta har det som
brukar kallas typ 2-diabetes. Nu finns en ny podd som vänder sig till dig
som lever med sjukdomen.
I Typ2podden delar olika människor med sig av sina erfarenheter av livet
med typ 2-diabetes, alltifrån hur det är att få diagnosen och skaffa sig
nya motionsvanor, till hur man kan fortsätta att njuta av livet, trots att
man lever med sjukdomen.
abetes
Att leva med di

Typ2podden leds av sjuksköterskan Janeth Leksell och journalisten
Anna-Karin Andersson.
Du hittar den där poddar finns eller på www.typ2podden.se

Boehringer Ingelheim AB. Box 92008, 120 06 Stockholm. Telefon 08-721 21 00. www.boehringer-ingelheim.se

PC-SE-100725
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INGEN SKA KÄNNA SKAM ÖVER
SIN DIABETES
Journalisten och programledaren Peter Jihde, som har haft diabetes typ 1 i snart tio år, är gärna en förebild för
alla som har diabetes och han vill visa omvärlden att det inte är en sjukdom som måste döljas. En diabetiker är
som vem som helst, skillnaden är att en diabetiker måste tillföra kroppen insulin och ha koll på sitt blodsocker.

P

eter har stött på många som
tycker det är väldigt jobbigt
att visa öppet att de har diabetes. När han jobbade på
Nyhetsmorgon var det många
föräldrar som kontaktade honom för att
be om råd angående deras barns diabetes. Föräldrarna berättade exempelvis att
barnet inte ville ta sitt insulin i skolan
eftersom andra barn sa att hen var äcklig.
Andra barn struntade i sprutan för att de
inte ville vara annorlunda. Peter mailade
alla som hörde av sig för att ge stöd och
råd, en del barn och föräldrar träffade han
personligen, men detta blev alldeles för
tidskrävande och ohållbart. Då startades
@jihdesdiabetes på Instagram, där Peter
under ett års tid tog en bild varje gång
han tog en spruta. Han ville visa att det
inte är något märkvärdigt att ta en insulinspruta oavsett var man än befinner
sig. Fortfarande tar Peter ibland sprutor
provocerande tydligt bara för att visa att
det inte är något konstigt med det.

aning om hur sjukdomen är, så var det
även för mig. När jag kom ut från läkaren
och precis fått reda på att jag fått diabetes
typ 1 skrev jag sms till min hustru ”det
är diabetes, det blir okej” Så fick jag informationen från sjukvården och började
googla själv och förstod allvaret i sjukdomen. Den är livslång, obotlig och dödar,
och måste hanteras hela tiden. Livet blev
jobbigare!”, fortsätter Peter.
Tufft mentalt

”En diabetiker måste kunna ta sitt insulin vart hon/han än befinner sig. Alla
människor behöver andas för att överleva,
på samma sätt behöver en diabetiker insulin för att överleva”, säger Peter.

Den mentala biten är den jobbigaste för
de flesta diabetiker förklarar Peter, att lära
sig acceptera sjukdomen, att den alltid
kommer att finnas där och att man aldrig blir riktigt klok på den. Oavsett hur
noggrann en diabetiker är spelar sjukdomen spratt som gör att blodsockret blir
för högt eller lågt. Man blir helt enkelt
förbannad på sjukdomen ibland. Det viktigaste är dock att lära sig att göra det allra
bästa, det kanske inte alltid blir perfekt,
men nästa dag ger nya möjligheter att
försöka göra det allra bästa igen. Det är en
utmaning att ta rätt mängd insulin, men
tack vare olika hjälpmedel kan diabetiker
på ett enklare och mer finkalibrerat sätt
få hjälp med doseringen.

”Av de som inte har någon anknytning
till diabetes typ 1, har majoriteten ingen

Det föräldrar till barn som får diabetes
typ 1 upplever skulle man nästan kun-

na kalla en tredje typ av diabetes. Den
stress och oro de upplever för att barnet
ska få för lågt blodsocker (och riskera att
dö) är enorm. De måste se till att barnet
får i sig rätt insulindos i förhållande till
mängden mat, alltid ha druvsocker med
sig, väcka barnet mitt i natten för socker
och/eller insulin. Det tar tid att komma
in i nya rutiner.
Ett tips från Peter är att man aldrig kan
vara snäll nog mot en diabetiker med lågt
blodsocker. Det låga blodsockret gör att
hjärnan stänger av och det går inte att
tänka klart. Det hjälper inte att bli arg
och komma med förmaningar, de kommer
inte att gå in hos diabetikern. Tänk så här:
”Var söt och ge något sött!”.
TV-gala Beat Diabetes – Fight for life
Måndagen den 14 november är det världsdiabetesdagen, en dag för att sätta fokus
på alla de miljoner människor i världen
som lever med diabetes. Faktum är att
typ 2 diabetes är ansedd som en världsepedemi enligt WHO, och typ 1 är klassad
som en av de svåraste sjukdomarna utanför sjukvården. För att sprida ytterligare
kunskap om diabetes i ett större sammanhang, och därigenom minska skammen som många känner, sänds den unika
TV-galan Beat Diabetes – Fight for life

den 13 november och självklart är Peter
en av programledarna. Förutom att uppmärksamma sjukdomen diabetes samlas
det in pengar till diabetesforskning, som
vill hitta en förklaring till varför man
får diabetes samt ta fram ett botemedel.
”Ingen människa i världen ska känna
skam för sin diabetes. Mänskligheten år
2022 borde förstå detta. Tillsammans ska
vi ta bort stigmat för denna sjukdom och
hjälpa forskningen framåt”
Text: Cecilia Holm

Peter Jihde, 51 år
Jobbar med
samhällsdokumentärer och sport
på Viaplaygroup.
Bor utanför Sthlm tillsammans
med hustru Karin och barnen
Alice och Amanda.
Peter Jihdes bok om diabetes:
Jihdes diabetes/Vår diabetes
Instagram: @jihdesdiabetes
Galan Beat Diabetes – kampen för
livet sänds 13 november kl 19.00
i TV3 och Viaplay
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BEAT DIABETES – KAMPEN FÖR LIVET
Missa inte den skandinaviska diabetesgalan ’Beat Diabetes – Kampen för Livet’ som sänds dagen
innan Världsdiabetesdagen - den 13 november kl 19.00 på TV3, Viaplay och Pluto.tv.
Kvällen kommer att bjuda på gripande och inspirerande berättelser från personer som lever med typ 1- & typ 2-diabetes,
musikuppträdanden av Smith & Thell, Dagny och Erica Jane samt en underhållande landskamp mellan kändisar från Sverige, Norge och
Danmark.Vi kommer också samla in pengar till livsviktig forskning för typ 1-diabetes där Barndiabetesfonden är förmånstagare.

Var med oss i kampen mot en diabetesfri framtid!
Foto: Nina Holtan
RGB - Version

MIKROPUMP.

FÖR MER
FRIHET.
Mikropumpen Accu-Chek Solo:
Flexibel: Du kan ta av och på pumpen
och byta infusionsställe när du vill

Slangfri, liten och lätt: Du märker
knappt att du har den på dig

Funderar du på att skaffa insulinpump?
Läs mer på: www.accu-chek.se/solo

ACCU-CHEK SOLO är varumärke som tillhör Roche.
© 2022 Roche Diabetes Care. MC-SE-01883 v. 1.0

Du bestämmer: Ta dina bolusar
med fjärrkontrollen eller med snabbbolusknapparna direkt på pumpen

Direct Socket

En revolution för alla
benamputerade
Direct Socket (DS) är resultatet av en
klinisk utveckling som ger möjlighet att
gjuta protesen direkt mot stumpen och
sedan kunna provgå efter bara några
timmar.
Tiden mellan amputation och tillverkad
protes är en av de viktigaste faktorerna
för att bli en bra protesgångare. Med en
DS-tillverkad proteshylsa får du optimal
passform och bra förutsättningar med
din protes.
Idag kan alla benamputerade få en
DS-tillverkad proteshylsa, det är
idag den vanligaste metoden enligt
SwedeAmp (svenska amputations- och
protesregistret).

Karlstad

www.teamolmed.se

”100% bättre
än något jag
tidigare provat.”
Mitch Singleton, cyklist
och protesbärare
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Tillsammans gör vi livet med diabetes bättre

D

et är lätt att känna både
tacksamhet och tillförsikt
när man tänker på hur
livet med diabetes har
blivit så mycket bättre
det senaste decenniet. På föreningens
75-årsjubileum i september blev det tydligt. Tidig död, omfattande komplikationer, skräckinjagande stora sprutor
och yrkesförbud har bytts ut mot nya
läkemedel, nya behandlingsstrategier,
nya hjälpmedel och större kunskaper
om hur vi kan förebygga konsekvenser
av bristande eller utebliven behandling.
Det är vi tacksamma för.
Men utvecklingen har inte kommit av sig
själv. Tillsammans har vi kämpat för att
öka kunskapen om sjukdomen, samlat in
pengar till forskning och utbildat personerna som lever med diabetes och deras
anhöriga. Genom våra utbildningar och
samtalskvällar möter vi de utmaningar
som finns när diabetes är en följeslagare
i livet. Magen, maten. Tekniken, träningen. Pumpen, potensen. Klistret, kliniken.
Foten, förhoppningarna. Högt och lågt.
Djupt och brett.

Storstockholms Diabetesförening vill ge
stöd och råd för att underlätta vardagen,
göra diabetesvården bättre och höja kvaliteten. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra livet med diabetes både
längre, bättre och roligare.
Så kom med du också. Ta del av vårt
utbud av aktiviteter, föreläsningar och
kurser. Vi behöver även din hjälp och
dina erfarenheter för att kunna göra ett
bra jobb. Tillsammans kan vi göra skillnad för många.
När du läst den här bilagan, sätt den i
handen på någon som du tror vill vara
med oss när vi laddar för fortsatt arbete
för att kunna leverera en bättre diabetesvård. Vem i din närhet tycker det är
viktigt att livet med diabetes förbättras
och borde bli medlem hos oss? Kanske
någon granne, kollega eller vän. Ta med
dem som medlemmar så kan vi tillsammans göra livet med diabetes ännu bättre.
Emma Henriksson
Ordförande
Storstockholms Diabetesförening

Evidens ska säkra god och jämlik vård
Nya innovationer som höjer livskvaliteten för personer som lever med diabetes når
marknaden kontinuerligt. För att önskvärd effekt ska uppnås är det dock av yttersta vikt att
behandlingsmetoder, mediciner och utrustning används på ett korrekt sätt och utifrån evidens.

B

oehringer Ingelheim är ett
familjeägt, forskningsinriktat företag på en global
arena. Som affärsdrivande
företag låter man nära 20
procent av omsättningen
gå tillbaka in i den egna forskningsverksamheten. Att patienten är i fokus återspeglas inte minst av företagets ledord
”Value through innovation”, vilka ligger
till grund för all verksamhet inom företaget. En av de viktigaste uppgifterna är
att se till att de läkemedel som tas fram
används på ett korrekt sätt och det är
något man uppnår genom samarbete och
dialog med vårdens olika aktörer.

–När vi tar fram nya läkemedel är det
viktigt att det finns både en medicinsk
evidens för hur de ska användas och en
hälsoekonomisk evidens så att samhällets
resurser tas tillvara på bästa sätt, säger
Staffan Gustavsson Head Market Access
& Public Affairs på Boehringer Ingelheim AB.
Diabetes är ett av Boehringer Ingelheims
huvudområden, med fokus på typ 2-diabetes.
Inom diabetessjukvården finns det globalt
sett många utvecklingsområden. I Sverige
behöver vi som samhälle bli bättre på att
följa framtagna riktlinjer, eftersom det
fortfarande finns stora skillnader i vården
beroende på bland annat sjukvårdsregion,
socioekonomiska faktorer och demografi.
–Vi strävar efter att patienter får tillgång till en god och jämlik vård. God
vård innebär det som bör göras enligt
professionen, baserat på evidens och erfarenhet. Det kommer ständigt nya rön
inom diabetes och det är avgörande hur
dessa appliceras, menar Staffan.
För att lösa detta krävs samverkan mellan
hälso- och sjukvårdsregioner, kommuner,
life science industrin, patienter och deras

närstående. Detta är ett viktigt område
där Boehringer Ingelheim har ett starkt
engagemang.
–Inom diabetes finns det många bra
behandlingsmöjligheter och riktlinjer för
hur en vårdinsats ska genomföras. Ändå
vet vi att vården inte är helt jämlik utifrån
medicinsk evidens. Vi behöver identifiera patienter tidigare och koordinera
vårdinsatser. Med detta för ögonen har
vi engagerat oss i samarbetsprojekt för
att se vad typ 2-diabetes och dess följdsjukdomar kostar samhället samt vilka
vårdinsatser som förbrukas. I samverkan
med vården och dess patienter tar vi fram
vetenskapliga underlag för hur diabetesvården bedrivs, berättar Staffan.
Att innovation är viktigt för företaget
återspeglas även i det nya globala samarbetet med Google som rör kvantdatorforskning, där olika modeller används för
att beräkna molekylers verkan, i syfte att
få fram nya produkter på ett effektivare
och snabbare sätt till patienters, vårdens
och samhällets nytta. Företaget samarbetar även med stiftelsen ”Beat Diabetes”,
en nordisk organisation som skapats för
att ta sig an kampen mot den globala diabetesutmaninge.
–Tillsammans med stiftelsen verkar

vi för att öka kunskapen om diabetes.
En välinformerad patient kan ta ett stort
eget ansvar och bli en viktig samarbetspartner för vården. Vi vill sätta fokus på
diabetes och få ytterligare forskningsanslag till sjukdomsområdet. Kunskap och
vetenskap är centralt i det vi jobbar med
och otroligt betydelsefullt och viktigt i
kampen mot en än mer god jämlik vård,
avslutar Staffan.
Skribent: Anna Bjärenäs
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Laylasinsulinproduktion
insulinproduktion
ökade
Laylas
ökade
efter
injektion
av stamceller
efter
injektion
av stamceller
Vi träffar 31-åriga Layla
som är en sprudlande
glad och positiv kvinna.
Hon fick diagnosen
typ 1 diabetes för 4 år
sedan, men hennes
liv med T1D ser lite
annorlunda ut än för
de flesta andra som
levt med sjukdomen
några år. 2019 fick hon
möjlighet att delta i en
forskningsstudie – och
det gav resultat!
Text
Emma Bygdén och Elin Cederbrant
för T1D-appen

LL

Insulinproduktionen ökade
Laylas resultat är helt enastående. Den
egna insulinproduktionen har inte bara
bibehållits utan också ökat sedan hon
fick stamceller. Insulinproduktionen
fortsätter ännu att öka.
– Jag tar för det mesta insulin till
maten men det är små mängder, en eller
ett par enheter bara. Jag tar ungefär
samma mängd 3,5 år senare och det har
jag förstått är stort.

En enklare vardag
I september 2020 kom de första
resultaten från studien: man hade
påvisat signifikant effekt. De patienter
som behandlades med ProTrans hade

Vi som levt med T1D i många år häpnar
när vi pratar med Layla av hur lite hon
tänker på sin sjukdom i vardagen och vad
mycket det finns att vinna även om en
inte blir botad.
– Jag känner inte att min vardag har
ändrats så mycket sedan jag fick typ 1
diabetes men jag försöker också alltid
hitta det positiva i saker. Jag kan inte
riktigt tänka mig hur det skulle vara att
behöva tänka på blodsockret hela tiden.
Det har jag stor respekt och förståelse för.
Jag brukar säga att jag har lyxdiabetes!

Om T1D-Appen
T1D-appen är Sveriges största plattform för
alla som lever med eller nära någon med typ 1
diabetes. Här finns anpassad kunskap, nyheter,
kolhydratlistor & mycket mer.

En spännande framtid
Layla har stort hopp inför framtiden,
både för egen del och för alla andra som
lever med typ 1 diabetes.
– Jag tror absolut att forskarna
kommer hitta botemedel för typ 1
diabetes, och ändå relativt snart. Det
känns nära och det är spännande! Det
finns en anledning till att jag inte skaffat
någon diabetes-tatuering än.
Vi lämnar samtalet med Layla med stora
leenden och en rejäl dos med hopp inför
framtiden.
Efter de positiva resultaten med
ProTrans på vuxna har man nu
påbörjat en liknande studie med
nydiagnostiserade barn och ungdomar.
Vi på T1D-appen kommer självklart att
fortsätta följa det spännande arbetet
framöver!

Ladda ner gratis från App Store eller Google Play.

FOTO : P R I VAT

Att delta i en studie är inte ett självklart
val för alla. Layla däremot tog chansen
direkt när hon såg en annons om att man
sökte studiedeltagare.
– Jag tänkte att jag inte hade något
att förlora. Det kanske inte kommer
göra någonting för mig, vilket är samma
resultat som om jag inte varit med. Men
det kanske i så fall kan hjälpa någon
annan.

bevarat en högre insulinproduktion
efter 12 månader jämfört med de som
behandlades med placebo. C-peptidnivåerna, ett mått på kroppens egen
insulin-produktion, hos de patienter
som fick placebo minskade i snitt 47%. I
jämförelse med i snitt 10% för de som fick
Protrans.

FOTO : N E X TC EL L P H A R M A

ayla deltog i studien
ProTrans-2 och tillhör
gruppen som fick
stamcellsinfusion.
Förhoppningen är att
immunförsvaret kan
läras om. Detta till att
inte angripa de insulinproducerande
betaceller som finns kvar under en
period efter insjuknandet i typ 1
diabetes. Kan man bevara en del av
insulinproduktionen kan man därför
underlätta livet med T1D mycket och
risken för framtida komplikationer
minskar.

FOTO : S H U T T ER STO C K

Layla Potipa
Deltagare i studien
ProTrans 2

Läs mer om studien Layla deltog i hos forkningsföretaget NextCell Pharma och stamcellsbanken
Cellaviva på www.nextcellpharma.com och
www.cellaviva.se

Denna artikeln är producerad för
och av T1D-appen. Utrymmet är
sponsrat av Nextcell Pharma.
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Eva har också skrivit två böcker:
”Bülows Kök” som kom 2008.
Den andra boken ”Ät Vad Du Är”
kom 2010. I den beskriver hon hur vår
kropp vill få näring för att kunna
reparera sig själv och hur man håller
den så basisk som möjligt, vilket är
en del av Bülowmetoden.

Innan han gjorde andra omgången fas
1 fick kroppen vila i 6 veckor som kallas
Fas 2. Han gick ner sammanlagt 41,1 kg
och efter 20 dagar var hans blodsocker
normalt och han fasade ut sin medicin.
”Övriga positiva biverkningar”:
snarkning, smärtor i knän, rygg och fötter
försvann och han fick tillbaka sin energi.

ETT LÄTTARE LIV MED BÜLOWMETODEN
”YOUR HEALTH IS YOUR WEALTH”

Min första diabetes 2 patient som
vi kan kalla Lasse gick Fas I à 40 dagar
två gånger som visas i grafen nedan.

Att gå Bülowmetoden innebär att
inflammationer försvinner och pH-värdet
normaliseras.

Många kämpar med vikten utan hållbara resultat. Du som vill bli av med det
”farliga fettet” istället för underhuds och det strukturella fettet; varför inte skaffa
dig kunskap om hur just din kropp fungerar för att uppnå en hållbar hälsa och
vikt genom livet? På Bülow Clinic har grundaren till Bülowmetoden Eva Bülow,
hjälpt Lasse att klara av att gå ner 41,1 kg och bli av med sin diabetes 2.

LASSE MED DIABETES TOTALA VIKTMINSKNING = 41,1 KG

Bülowmetoden består av tre delar:
Fas I. Beroende på klientens behov,
alternativt 23, 30 eller 40 dagars program.
Denna fas kallas permanent justering av
kroppsvikten till dess ideala vikt. Fokus
ligger på reducering av rätt sorts fett
det sk ”farliga fettet”. Det fantastiska
är att det fungerar även om man behöver
gå upp i vikt. Fast då äter man på ett
annat sätt.

Eva Bülow, utbildad sjuksköterska
från Sophiahemmet i Stockholm har
lång erfarenhet av mat och kostfrågor.
Genom åren har hon hjälpt klienter att
bli av med diabetes, högt blodtryck,
högt kolesterol, Crohn’s-sjukdom, acid
reflux, värk i leder och muskler etc...
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Läs Lasses egna ord genom Bülowmetoden
till en bättre hälsa och vikt på vår hemsida. Även
andra klienters ”testimonials” som Eva Bülow
hjälpt till rätta med sina hälsoproblem då allt
verkade som mest hopplöst.

Fas 2. Består av 6 veckor där klienten
får alla verktyg i vertygslådan för att
behålla vikten.

För konsultation kontakta
Eva Bülow, Leg. sjuksköterska
info@bulowclinic.com, mobil 0707 20 69 29
www.bulowclinic.com

Fas 3. Resten av livet. De som lägger om
sin livsstil kommer inte att gå upp i vikt
igen om de följer rekommendationer.
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WHO uppskattar att över 250 miljoner människor i världen har lymfödem.

L

ymfödem och lymfatiska sjukdomar har varit
okända, underdiagnosticerade, underbehandlade,
underfinansierade och
lymfsystemet är så gott
som obeforskat i Sverige.

Lymfödem drabbar uppskattningsvis 15
procent av alla canceröverlevare. Över
500 000 personer lever i dag i Sverige
efter cancer, många av dem med kronisk
cancer och livslånga biverkningar.
Lymfödem förekommer för en stor del
av cancerbehandlade inklusive prostata-, mun- och hals-, kolorektal- samt
gynekologisk cancer, lymfom och malignt melanom. Tillgång till behandling
och hjälpmedel varierar mycket mellan
regionerna.
USAs hälsoinstitut, NIH, uppskattar att
primärt lymfödem kan drabba så många
som 1 av 300 nyfödda barn.
Primärt lymfödem kan utvecklas vid hormonförändringar, infektioner, trauma,
insekts- och fästingbett och/eller skada
på lymfsystemet.
Lipödem med diagnoskod R60.0B drabbar i de flesta fall kvinnor vid hormonella
förändringar som pubertet, graviditet och

klimakteriet. Den svenska vården saknar kunskap om lipödem som utmärks
av smärta vid beröring, lipomer och en
kropp som kan ha storlek 36 i överdelen och 44 i underdelen. Det finns i dag
behandling utifrån beprövad erfarenhet
som skulle kunna hjälpa personer med
lipödem i stället för att de utvecklar funktionshinder, depressioner och långa sjukskrivningsperioder.
SÖF, Sveriges patientförening för kroniska ödem, sprider kännedom och
kunskap.

”

Lymfödem drabbar
uppskattningsvis 15
procent av alla canceröverlevare. Över
500 000 personer
lever i dag i Sverige
efter cancer, många
av dem med kronisk
cancer och livslånga
biverkningar.

Många kvinnor lever
med kroniska ödem
Har du en onaturlig svullnad
efter cancerbehandling?
Då kan du ha
SEKUNDÄRT LYMFÖDEM
Har du större underkropp
än överkropp?
Smärtar dina ben?
Då kan du ha
LIPÖDEM

Svenska Ödemförbundets främsta mål är att
förbättra vården för alla med kroniska ödem oavsett var man bor i Sverige.
www.svenskaodemforbundet.se

info@svenskaodemforbundet.se

Din räddare i vardagen, din vän på språng, din humörhöjare under
dippen, ditt sällskap på promenaden, din klämma för alla dagar.
Nu fyller Polarklämman 50 år! Läs mer om världens första djupfrysta
smörgås på www.polarbrod.se/varldens-forsta-djupfrysta-smorgas
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En skithelg, som alltid.
Att leva med ett barn med typ 1-diabetes är
att leva i ständig oro. Typ 1-diabetes är en obotlig,
livshotande sjukdom som aldrig tar paus.

Var med och bota typ 1-diabetes.
Swisha din gåva till 900 05 97

LÄR DIG MER OM

DIABETES
Vi har kurserna
just för dig.
Välkommen!

Läs mer på SSDF.NU

www.ssdf.nu telefon: 08-654 00 40

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN NORDIC HEALTH INNOVATION

Norrland är banbrytande med
att transformera sjukvården
digitalisering. Hur vill vi bygga vårt samhälle?
Människan, individen måste alltid vara i
centrum. Det handlar om hur gamla och unga
får livsavgörande hjälp av ny teknik och hur vi
vill leva våra liv, säger Jonas Berggren.

Norrland är banbrytande i arbetet med att transformera sjukvårdstjänster till
”God och Nära vård.” Det innebär att sjukvården kommer närmare patienten i
hemmen eller på andra lokala mötesplatser. En aktör i detta banbrytande arbete
med att transformera sjukvården är plattforms- och mjukvaruleverantören Nordic
Health Innovation AB.
– Vår styrka i Norrland är att vi är bra på samarbeten över gränser och samverkan mellan
det privata och offentliga. Det är i glesbygden
som modeller för framtidens sjukvård idag utvecklas, modeller som vi sedan kan applicera
i storstäder, säger Jonas Berggren en av
grundarna av Nordic Health Innovation.
Under veckan lanserade WHO Europe sin
demonstrationsplattform för primärvård i
glesbygd i Södra Lappland. På besök i Storuman var Hans Kluge, regiondirektör för
World Health Organization:s Europakontor,
tillsammans med Tamar Gabunia, Georgiens
vice minister inom bland annat hälsa. Tanken
med en demonstrationsplattform för Primärvård kopplat till e-hälsa är att kunna överföra
erfarenheter till andra länder och att underlätta för olika aktörer och länder att lära sig av
varandra hur man skapar en bra Primärvård.

Läs mer på:
www.nhiab.com

Nordic Heath Innovation har medverkat till
att utveckla infrastrukturen för bland annat
virtuella hälsorum. Det är obemannade rum
som ligger i anslutning till annan service som
skolor och butiker i landsbygdsorter. Här kan
patienterna boka tid och utföra egna tester,
samtidigt som de kan ha kontakt med till exempel en läkare digitalt. Det finns risker med
att digitaliseringen bara blir egenmonitorering och man glömmer människan – att den
distansoberoende vården skulle skapa ensamhet beror på hur man bygger den.
– De utflyttade virtuella hälsorummen har
blivit samlingsplatser där man träffas. Detta för
att de ligger i anslutning till annan samhällsservice, säger Jonas Berggren.
– Ett annat sätt att jobba med samma teknik
är tex ambulerande sjukvårdsteam som är
platsoberoende och har med sig rätt teknik till

vårdtagaren i hemmet. Patienten behöver inte
resa långa sträckor till sjukhus för vård utan
man kan jobba bättre i förebyggande syfte. Det
handlar om att dra nytta av den digitala tekniken som en motor för transformation till ett
effektivare samhälle som blir bättre för människan, säger Jonas Berggren.
Nordic Health Innovation har paketerat sin
teknik och sina tjänster inom distanssjukvård
i en öppen plattform Healfy och jobbar för att
skapa ekosystem där alla kan bidra.
– Digitalisering är en demokratifråga och
inte en IT-fråga. Ny teknik och möjlighet
att dela data på ett både tekniskt och etiskt
säkert sätt är en av nycklarna till nästa steg av

Styrkan med att utveckla samhällsbyggnad
och transformationen inom vården i glesbygd
är att det i mindre men minst lika komplexa
miljöer går fortare. Tekniken ger idag en massa
möjligheter men det största arbetet är processförändringarna – att få organisationerna att
arbeta annorlunda.
En annan etisk fråga som är under luppen är
vem äger all data? Hur ska den digitala patientdatan hanteras i framtiden?
– Det i sig är en demokratifråga. Det är
utifrån individen man ska bygga systemen, så
för oss är det självklart att det är den enskilda
individen som äger tillgång till sin data och som
också bestämmer vem som ska få ta del av den.
Med det tänket blir hälsodata också ett verktyg
för hälsoförebyggande insatser. Data kan då
användas för hälsofrämjande aktiviteter där
patienten själv sitter på svaren med tillgång till
sin egen data, avslutar Jonas Berggren.

The science park for the life sciences & health

En inspirerande och innovativ miljö med många intressanta bolag inom
diabetesområdet.

Medeon bygger ett ekosystem inom diabetes
• Diabetes Samverkan Sverige – projektledning
• Världsdiabetesdagen – arrangör
• Diabetescenter – initierad process, samverkan vård, akademi och näringsliv
• LUDC Lunds universitets Diabetescentrum – nära samarbetspartner
• Diabetes Focus Team – stöd till SME:s
• Medeonstipendiet – fokus diabetes, delas ut årligen

Medeon Science Park erbjuder
ändamålsenlig affärsutveckling
och en kreativ miljö för tidiga
och etablerade bolag. Vårt fokus
ligger på kunskapsintensiva
företag inom life science; läkemedelsutveckling, medicinteknik,
bioteknik och hälsovård.

• Ökad innovationskraft
• Nationellt kunskapsutbyte
• Tvärsektoriell samverkan

Forskningsparken i Malmö, mitt i
Greater Copenhagen och i hjärtat av
Medicon Valley

diabetessamverkansverige.se

Läs mer på medeon.se

