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Baka kaka � ll 
kaff et. Snabbt 
och enkelt.och enkelt.

E�  långsammare 
sä�  a�  bli fri från 
diabetes typ 2

Premiär för 
kostråd � ll dig 
som är 65+

Bra mat för dia-
be� ker (och för 
många andra)

Vår samarbetspartner:

Välkommen � ll 

Västra Värmlands Diabetesförenings 

ÅRSMÖTE
 torsdagen den 26/3 kl 18.00

Församlingshemmet Cisternen, 

Cisterngatan 25 i Arvika.

Du får en Trisslo�  när du kommer � ll årsmötet!



Västra Värmlands 
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Ja, det är vår...
Diabetesföreningen börjar, 2020, e�  
ny�  verksamhetsår, med a�  avsluta 
det gamla. Kom på årsmötet den 
26 mars och ge oss synpunkter på 
verksamheten.

När årsmötesförhandlingarna är 
klara så väntar buff én. Däre� er är 
det dags för Göran Bryntesson a�  
ge oss örongodis och underhålla 
våra skra� muskler. Vi är stolta över 
a�  Göran gästar oss. Ingen kan väl 
Arvikas historia bä� re än han. Ingen 
är väl mer bekant med Elis i Taserud 
än vad han är och hans musikalitet är 
en njutning för våra öron.

Men det vik� gaste av allt är vår 
verksamhet, våra kommande möten 
med Er, våra medlemmar. Vi hoppas 
kunna bjuda er på informa� on om 
den tekniska utvecklingen inom 
diabetesområdet. 

Nu är det vår...
...och vi lämnar en vinter bakom oss. 
En vinter som gjort många av oss 
besvikna och gla�  andra. Vädret har 
inte varit sig likt.
Ingen snösko� ning, ingen is på 
Glafs� orden, inga turer med 
långfärdsskridskorna, begränsade 
möjligheter för barnen a�  åka skidor 
och skridskor, inget knarrande från 
kängorna mot den gnistrande snön.

Nu är det dags för mig a�  sluta klaga 
och se fram emot den underbara 
våren, vilket jag gör med glädje. 
Snart är Arvikas, vackra, prisbelönta, 
stadspark fylld av vackra träd, buskar, 
blommor och underhållning.

I Eda och Årjäng blomstrar turismen. 
Cyklar, kanoter, tält, husvagnar och 
gränshandeln fyller gator, torg och 
naturen.

Vi hoppas också på e�  besök av Linus 
Johansson, Färjestads lagkapten och 
vår landslagsman i ishockey.
E�  möte om ”egenvård av 
diabetesfö� er.”
Informa� on om munvårdens 
betydelse för diabe� ker.
Finns intresse kanske vi kan ordna 
med matlagningsträff ar.
Vi vill ha respons från Er, vi vill a�  ni 
u� rycker önskemål om ak� viteter, det 
är vi i föreningen som skall � llgodose 
Era önskemål.
Nu välkomnar vi våren och ses på 
årsmötet den 26 mars. Vem vet, du 
kanske går hem som miljonär. 

Bo Nilsson
Ordförande

Kallelse � ll 

Västra Värmlands Diabetesförenings 

ÅRSMÖTE
 torsdagen den 26/3 kl 18.00

Församlingshemmet Cisternen, 

Cisterngatan 25 i Arvika.

Varmt välkommen � ll 

årsmötesförhandlingar,

Göran Bryntesson bjuder på 

undehållning och föreningen 

bjuder på jä� egod buff é. 

E�  strålande � llfälle a�  byta 

erfarenheter och idéer med 

andra. ‘

Alla som kommer � ll 

årsmötet får en Trisslo�   

och kanske går hem 

som miljonär!
årsmötet får en Trisslo�   

Plötsligt händer det!

App kan ge bä� re livskvalitet
DIACERT Det fi nns många appar � ll smarta 
telefoner som påstår sig förbä� ra livet för 
människor med diabetes. Nu har en av dem, 
Diacert, testats i en vetenskaplig studie med 
posi� vt resultat.

I studien ingick 181 personer med diabetes 
typ 2 från olika vårdcentraler i Stockholm. 
Alla deltagarna fi ck standardbehandling, men 
häl� en lo� ades � ll a�  dessutom få � llgång � ll 
appen Diacert under tolv veckor. Deltagarna 
sa� e � llsammans med vårdspersonal upp 
personliga stegmål som låg mellan 1 000 och 
10 000 steg per dag.

E� er tolv veckor kunde forskarna konstatera 
a�  de pa� enter som använt appen upplevde 
a�  de mådde bä� re. De hade förbä� rat sin 
hälsorelaterade livskvalitet, medan de som 
inte hade appen låg på en oförändrad  nivå. 
Däremot tycktes inte eff ekten hänga kvar e� er 
a�  appen tagits bort.

KÄLLA. EASD, DAGENS MEDICIN

Premiär för kostråd � ll dig 
som är 65+
Mer protein, många små mål och gärna en 
gräddklick � ll e� errä� en. Livsmedelsverket 
har för första gången ge�  ut kostråd för 
äldre. Si� er byxlinningen eller klockan 
lösare? Många äldre får sämre ap� t. 
Den som är över 65 kan därför behöva 
äta annorlunda för a�  få i sig bra näring 
och behålla sin styrka och hälsa. Vissa 

näringsämnen blir särskilt vik� ga med åren. 
Protein behövs för a�  bevara musklerna 
starka, för immunförsvaret, sårläkning och 
för a�  orka e�  ak� vt liv. Den som är 65+ 
kan � ll och med behöva lite mer protein 
än yngre, skriver Livsmedelsverket i sina 
nya råd. Inga-Lena Andersson, die� st vid 
Centrum för diabetes, träff ar många äldre 
med diabetes.
- Många som ä� t strikt hela livet tappar 

vikt ofrivilligt. Om din ap� t minskar är det 
vik� gt a�  varje mål� d innehåller protein, 
säger hon.
- E�  ägg, kvarg, bönor, kö� bullar på 
mackan och keso är enkla proteiner a�  
lägga � ll, � psar hon.
- Hudens förmåga a�  omvandla solsken 
� ll D-vitamin sjunker med åren. Därför 
rekommenderas alla som fyllt 75 a�  ta 20 
mikrogram D-viamin som � llsko�  varje dag.  
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UNDER SEX VECKOR fi ck en grupp 
övervik� ga män äta frukost före 
eller e� er a�  de tränade på 
morgonen.  Gruppen som tränade 
innan de åt frukost brände dubbelt 
så mycket fe�  jämfört med dem 
som började med frukost före 
träningen.

Forskarna fann a�  den ökande 
fe�  örbränningen främst berodde 
på lägre insulinnivåer när 
deltagarna hade fastat under 
na� en.

Det gjorde a�  de använde mer 
av fe� et från fe� vävnaden och i 
musklerna som bränsle under den 
fysiska ak� viteten.

Upplägget påverkade inte 
deltagarnas vikt, men forskarna 
menar a�  deltagarna reagerade 
bä� re på insulin, lyckades hålla 
blodsockernivåerna under kontroll 
och poten� ellt kunde sänka 
risken för diabetes typ 2 och 
hjärtsjukdom.

Källa:THE JOURNAL OF CLINICAL 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

Havrekaka
Ännu en lä� bakad kaka men e� er många 
provbakningar vill vi ge det goda rådet a�  
röra smeten kra� igt, annars blir det bara 
smulor.
30 st
Ugn: 175 grader

3 dl havregryn
100 g smält margarin
2 msk va� en
1/2 dl socker
1/2 dl vetemjöl
1  tsk bakpulver

Häll margarinet över havregrynen och rör 
om. Blanda ner de övriga ingredienserna 
och arbeta kra� igt e�  par minuter. 
Klicka ut smeten på smord plåt eller på 
bakplåtspapper. Grädda i ca 10 minuter.

1 kaka innehåller:
47 kcal (195 kJ)
3 g fe� 
0 g fi brer  

Ur Mat för liv och lust av Margit Eliasson och Gunilla Lindeberg

E�  långsammare sä�  a�  bli fri från diabetes typ 2
Många försök a�  varak� gt gå ned i vikt misslyckas. Den nya livss� len, 
med mindre mat och mer fysisk ak� vitet, fungerar under en � d. Sedan 
blir det, inklusive kroppsvikten, vid det vanliga igen. Jojo-bantning är för 
många e�  välkänt och återkommande begrepp.
Nu visar en bri�  sk studie på pa� enter som nyligen hade insjuknat 
i typ 2 diabetes på en annan, enklare och med det kanske en mer 
genomförbar metod. En tredjedel av deltagarna blev helt medicinfria 
och helt kvi�  sin diabetes.
Foto: Ma� on

De tuff a programmen för 
viktminskning, de med hård 
kalorirestrik� on och i stor daglig 
träning botar merparten av 
nydiagnos� cerade typ 2 diabe� ker. 
Livsmedelsverket beräknar a�  en 
kvinnas kaloribehov under normala 
förhållanden är mellan 1 700 och 
2 500 kalorier per dag, en mans 
mellan 2 000 och 3 200 kalorier per 
dag.

I en studie där deltagarna, kvinnor 
och män, inte åt mer än 700 
kalorier per dag under å� a veckor 
fi ck nästan nio av � o nyinsjuknade 
typ 2 diabe� ker � llbaka en normal 
sockeromsä� ning. Samma restrik� va 
diet för de som hade ha�  sjukdomen 
en längre � d ledde � ll a�  häl� en 
”� llfrisknade” från diabetes. En sådan 
extrem kalorirestrek� on, 700 kalorier 
per dag, är i längden svår a�  klara av. 
En Big Mac-hamburgare, utan � llägg, 
hos McDonald’s, innehåller drygt 500 
kalorier.

Inga särskilda program
De egna, allt för högt ställda kraven 
på snabb viktnedgång, ligger 
bakom många misslyckade försök, 
resonerade de bri�  ska forskarna.
- Vi vet a�  det för många är det svårt 
a�  följa all� ör hårda restrik� oner. 
Våra resultat visar a�  det är möjligt 

a�  bli kvi�  sin diabetes i 
åtminstone fem år med en 
mer skonsam behandling 
som då skulle fungerar för 
många fl er, säger Hajira 
Dambha-Miller, forskare vid 
universitetet i Cambridge, 
Storbritannien � ll Science 
Daily.
I studien deltog pa� enter 
mellan 40 och 69 år. 
Alla hade nyligen få�  
diagnosen typ 2 diabetes. 
De uppmanades a�  gå 
ned i vikt vid alla läkar- 
och sjuksköterskebesök 
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Baka kaka 
till kaffet...

de gjorde men de deltog inte i några 
särskilda program för viktminskning.

Jämförde kroppsvikt
Fem år e� er diagnosen � � ade 
forskarna på deltagarnas kroppsvikt 
och jämförde de som hade lyckats 
med viktminskningen med de som 
hade ha�  en stabil viktutveckling eller 
ökat i vikt.
Deltagare som tog något diabetes-
läkemedel i sy� e a�  sänka 
blodsockernivån vid uppföljningen 
uteslöts ur studien liksom de som 
hade genomgå�  en fetmaopera� on. 
Återstod 867 deltagare. De jämfördes 
med hjälp av mätningar av värdet för 
lång� dsblodsocker (HbA1c).
Det visade sig a�  av de 867 hade 
257, 30 procent, lyckats bli kvi�  sin 
diabetes. De som hade minskat � o 
procent eller mer av sin kroppsvikt 
sedan diagnosen fem år � digare 
hade dubbelt så stor chans a�  bli 
diabetesfria, åtminstone under den 
femåriga uppföljningen.
- Det visar a�  diabetes typ 2 kan gå 
i remission och a�  viktminskning är 
möjligt utan all� ör dras� ska åtgärder, 
säger Hajira Dambha-Miller.
Publicerad den 7 oktober 2019 
Länk � ll studien som är publicerad i 
� dskri� en Diabe� c Medicin:
Behaviour change, weight loss and 
remission of Type 2 diabetes
 



Västra Värmlands 
Diabetesförening

Styrelsen för Västra Värmlands Diabetesförening 2019-20 
ser ut så här:
Ordförande: Bo Nilsson, bo-n@live.se 070-590 56 26 
Kassör: Lars Johansson, lars.johansson@wekonrev.se 
Sekreterare: Inga-Bri�  Axelsson, iba52@hotmail.com 
Informatör: Ingmari Cantzler, ingmari.cantzler@telia.com 
Ledamot: May-Lis Petersson, may-lis47@hotmail.com 
Ledamot: Irene de Jong, irene.de.jong@telia.com 
Ledamot: Nickolina Josefsson, nickolinajosefsson@telia.com 
Suppleant: Tina Snedsböl, � na.snedsbol@edu.eda.se

För typ 1-diabe� ker. 
Kostar 50:- plus porto

För typ 2-diabe� ker. 
Kostar 50:- plus porto

Bra mat för diabe� ker 
(och för många andra)
Vår förening kan nu erbjuda våra medlemmar två utmärkta 
hä� en med recept, kostråd och annan informa� on för 
typ 1, och typ 2-diabe� ker � ll självkostnadspris. Beställ 
via mail � ll bo-n@live.se så skickar vi � llsammans med 
e�  inbetalningskort. Ange vilken/vilka böcker du vill köpa,  
namn och adress när du beställer. Vi har e�  begränsat 
antal, så vänta inte med a�  göra din beställning. 

Varmt välkommen du också � ll Västra 
Värmlands Diabetesförening!
Vi tycker a�  alla ska få leva e�  långt och friskt liv med dia-
betes, fri�  från orä� visor och fördomar. Genom a�  sprida 
kunskap och förståelse i västra Värmland är vi en stark röst 
på lokal nivå.

Ta chansen a�  träff a andra
som lever med diabetes. 
Som kanske är anhörig eller 
är nära vän. Vi arrangerar 
möten och ak� viteter för 
den som vill engagera sig, 
utbyta erfarenheter eller 
bara umgås. 
Du får också den 
intressanta � dningen 
Allt om Diabetes sex 
gånger under året.
Är du inte redan medlem 
så välkommen a�  vara 
med oss. 
Kanske du känner någon 
som du tycker ska bli 
medlem - tveka då inte a�  
� psa om vår förening. 
Våra medlemmar bor i 
Arvika, Eda och Årjängs 
kommuner.
Varmt välkommen � ll vår förening!

På www.diabetes.se/vastravarmland anmäler du enkelt 
a�  du vill bli medlem i vår förening. Du kan även kontakta 
Bo Nilsson 070-590 56 26 bo-n@live.se för en anmälan. 
Varmt välkommen!

Ta chansen a�  träff a andra

Som kanske är anhörig eller 

Vår samarbetspartner:

”Om man kunde 
sälja eff ekterna 
som träning har 

som medicin skulle 
det vara den mest 
sålda medicinen i 

världen”

Anders Hansen, överläkare 
i psykiatri och aktuell med 

SVT-serien Din hjärna, 
anser a�  de tre sakerna du 
ska göra för a�  din hjärna 
ska må bra är a�  sova or-

dentligt, umgås med andra 
människor på rik� gt - och 

a�  röra på dig.
Källa: Må Bra
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28%
av alla med 

diabetes når inte 
blodtrycksmålet 
140/85 mm Hg. 
De senaste två 
åren ses dock  

e�  posi� vt 
trendbro�  för 

primärvården och 
typ-2 diabetes. 
Fler får blod-

tryckssänkande 
behandling och 

fl er når målblod-
trycket.

Källa: NDR


