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ÅRSMÖTE
den 28 mars kl 18. Läs mer på nästa sida!den 28 mars kl 18. Läs mer på nästa sida!

Du kan vinna en Trisslo� !
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Kallelse � ll 

Västra Värmlands Diabetesförenings 

ÅRSMÖTE
 torsdagen den 28/3 kl 18.00

Församlingshemmet Cisternen, 

Cisterngatan 25 i Arvika.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Poeten Urban Andersson underhåller

Föreningen bjuder på en välsmakande supé

E�  strålande � llfälle a�  träff a andra 

föreningsvänner i en trevlig gemenskap

För a�  vi ska kunna förbereda maten är det 

vik� gt a�  du anmäler dig senast den 

21/3 via mail � ll chrsvan@hotmail.com 

eller telefon 070 333 59 66, 

0570 511 39

- och glöm nu inte a�  skriva di�  namn 

på  “ÅrsmötesLo� en” och lämna den 

när du kommer. Kanske du vinner en 

Trisslo� . Plötsligt händer det...

Gubbröra 2 pers
De� a är en liten omgång. Det är lä�  a�  göra mer � ll stora helger som jul och påsk, när 

huset kan vara fullt av gäster, men det är också go�  � ll en ensam frukost.
1  ägg, 4-6 anjovisfi léer, 1/2 rödlök, dill, 2 brödskivor à 30 g

Koka ägget i 10 minuter. Spola det i kallt va� en och skala. Hacka ägget. Skär anjovisfi léerna i små 
bitar. Finhacka rödlöken och dillen. Blanda väl och lägg på e�  go�  bröd.

Tjejröra 2 pers
1 ägg, 200 g/näve färska räkor, 1/2 rödlök, 50 g röd löjrom, 1 tsk fi nhackad dill, 2 brödskovor à 30 g

Koka ägget i 10 minuter. Spola det i kallt va� en och skala oc hacka ägget. Skala räkorna och skär 
dem i mindre bitar, hacka rödlöken fi nt. Blanda alltsammans och klipp över dill. Lägg en försvarlig 

hög på brödet. Om man absolut vill kan man klicka över majonäs. Egen majonäs är godast.
Ur Diabeteskokboken av Louise  Hamilton

D-vitaminnivåer kan 
spela roll
Risken a�  drabbas av 
typ-2 diabetes är högre 
vid D-vitaminbrist, visar 
forskning. Vid � llräckliga 
D-vitaminnivåer är risken 
bara en femtedel så 
stor jämfört med om du 
har brist på vitaminet, 
enligt en studie där 900 
amerikaner ingick. 
För personer som 
visserligen inte har tydlig 
D-vitaminbrist, men ändå 
o� llräckliga nivåer är 
risken a�  drabbas av typ     
2-diabetes senare i livet 
for� arande mindre, en   
tredjedel så stor jämfört 
med dem som har klar      
D-vitaminbrist.

Källa:PLOS ONE
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“Kom �ll årsmötet...”
Hoppas a� vi får träffas vid 
vårt årsmöte den 28 mars. 
Det är e� lysande �llfälle 
a� ses och byta åsikter och  
funderingar - om diabetes 
och säkert om mycket 
annat. Vi har e� spännande 
verksamhetsår framför oss. 
Inte minst kan du läsa här 
om vårt samarbete med 
Friskvården i Värmland, det 
kanske är något för just dig. 

Mycket händer inom forsk-
ningen som ni säkert har 
läst om i Allt om Diabetes. 
Utvecklingen av metoder 
och hjälpmedel går stadigt 
framåt. Vi själva har sannolikt 
många egna erfarenheter och 
idéer som säkert är värda a� 
diskutera och föra fram. Allt 
är vik�gt. Är vi många så har 
vi också större möjlighet a� 
påverka, och det ska vi. Kom 
gärna med fler idéer. 

Litet hjärt-kom ihåg
n Det är bä�re a� röra på sig 
lite än inte alls
n Styrketräning är posi�vt för 
insulinkänslighet
n Se över dina kostvanor - 
minska på kolhydraterna
n Sluta röka
n Dra ner på alkoholen
n Kolla regelbundet upp dina 
värden hos läkaren
n Stå på dig hos doktorn - kan 
du göra mer för a� sänka 
riskfaktorerna

Vårt årsmöte är inte enbart 
e� “årsmöte”. Vi ska också 
njuta av en välsmakande supé 
och vi ska ta del av trevlig och 
lä�sam underhållning. Väl 
mö� den 28:e i församlings-
hemmet Cisternen i Arvika. 

Bästa formen med Friskvården i Värmland
Vi hjälper dig a� hålla dig i fin form via vårt samarbete med 
Friskvården i Värmland i Arvika, Eda och Årjäng. Välj bland 
Friskvården i Värmlands olika ak�viteter. Som medlem i 
Västra Värmlands Diabetesförening är träningsavgi�en 
subven�onerad med 200 kronor. Informa�on får du 
av Monika Henner 070 251 20 62 och på Friskvården i 
Värmlands hemsida www.friskvarden.org där du kan klicka 
dig fram �ll Arvika, Eda eller Årjäng. Där finner du också 
uppgi�er om kontaktpersoner och annan informa�on. 
Utbudet av ak�viteter kan variera mellan kommunerna. 
Naturligtvis kan du välja a� delta i vilken kommun du vill 
av Arvika, Eda eller Årjäng.  När du anmäler dig ska du tala 
om a� du är medlem i Västra Värmlands Diabetesförening. 
Lycka �ll!

Friskvården i Värmland - vi möter dig där du är...
Friskvården  i Värmland arbetar med a� stödja personer 
som vill förändra och förbä�ra sina mat- och mo�onsvanor. 
Det gör vi genom a� erbjuda hälsosamtal och olika 
hälsokurser. I hälsosamtalet ingår e� kondi�onstest som 
är en bra och spännande start i e� förändringsarbete. Vi 
erbjuder också kvalitetssäkrad mo�onsverksamhet i grupp. 

Fo
to

: T
om

m
y 

An
de

rs
so

n

Till sist: Plötsligt händer 
det - kanske blir du en som 
vinner en Trisslo�... 
hälsar 
Henrik Lindström, 
Ordförande, Västra 
Värmlands Diabetesförening



Välkommen du också � ll Västra 
Värmlands Diabetesförening!
Vi tycker a�  alla ska få leva e�  långt och 
friskt liv med diabetes, 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.

På www.diabetes.se/vastravarmland anmäler 
du enkelt a�  du vill bli medlem i vår förening. 
Du kan även ringa 0570-216 21 för en an-
mälan. Varmt välkommen!

den intressanta � dningen Allt om Diabetes 

Styrelsen för Västra Värmlands Diabetes-
förening 2018-19 ser ut så här:
Ordförande: Henrik Lindström
Ledamöter: Lars Johansson, Maria Fast, 
Irene de Jong, Dag Hansson, Inga-Bri�  Axelsson, 
Ingmari Cantzler 
Suppleanter: Ulf Lindström, Tina Snedsböl 
Revisorer: Lisbeth Jarnbro, Eva Bengtsson
www.diabetes.se/vastravarmland 
KONTAKT: c/o: Lars Johansson, Åkersberg 11, 
671 60 Arvika, telefon: 0570-216 21
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Kvinnor bäst på a�  ta sin medicin
LOJAL Bland personer med typ 1-diabetes 
är gi� a äldre kvinnor bäst på a�  ta sina 
blodfe� ssänkande mediciner. Yngre och 
frånskilda är dock inte lika bra på a�  ta 
dem.

- Det är vik� gt a�  den här gruppen är 
följsam � ll sin blodfe� ssänkande behan-

dling för a�  minska 
risken a�  drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom, 
säger Katarina Eeg-
Olofsson, överläkare 
vid diabetesmo� agnin-
gen på Sahlgrenska 

sjukhuset, � ll Dagens Medicin.
Forskare studerade i register hur 6000 

personer med typ 1-diabetes tog sin blod-
fe� smedicin. För personer äldre än 53 år 
var sannolikheten omkring tre gånger högre 
än för dem under 36 år a�  de verkligen tog 
sin blodfe� ssänkande behandling. 

A�  vara frånskild och man var också för-
knippat med lägre följsamhet Även de som 
inte drabbats av hjärt-kärlsjukdom � digare 
hade lägre följsamhet. Utbildningsnivå och 
inkomst verkade dock inte påverka hur bra 
man tog sina mediciner.
Källa. EASD, Dagens medicin


