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Sockertopplägret 
- Edvin var där...- Edvin var där...

Beställ kostråd 
och matrecept för 
diabe� ker

Laga Solgrytan 
- kanske din nya 
favoriträ� 

Läs om vad  som 
görs inom forsk-
ningen

Boka in diabetesträff en med 

die� st Therese Johannesson på 

Ritz i Arvika den 25 september 

kl 18.00
Se även annons i Arvika  Nyheter!

Vår samarbetspartner:



Sockertoppen-läger 27/6- 30/6 2019 i Östersund 
- Edvin var där!
Sockertoppen är e�  ak� vitetsläger 
för barn och ungdomar med diabetes 
typ1. Sockertoppen startades 2011 av 
Robin Bryntesson, fd landslagsåkare 
i längdskidor. Robin fi ck diabetes typ 
1 när han var 17 år. Han saknade 

då e�  läger där han kunde få träff a 
andra med diabetes. Han beslutade 
då a�  starta Sockertoppen. Lägret blir 
större för varje år och det kommer 
ungdomar från hela Sverige och 
Norge. Lägret är uppdelat i Lilla och 
Stora Sockertoppen. I år var det ca 
100 ungdomar som deltog. Dagarna 
är fulla med ak� viteter, sam� digt som 
man diskuterar diabetes. På lägret, 
där föräldrar inte får medverka, 
fi nns det utbildad personal från hela 

Sverige.
I år var det andra gången som Edvin 
Svendsrud 15 år från Charlo� enberg 
deltog. 
-  Hur kom det sig a�  du åkte på 
sockertoppen Edvin?
-  Det var mamma som anmälde mig 
bägge gångerna.
- Vad fi ck ni göra?
- Vi blir indelade i olika lag och 
så är det tävlingar varje dag. Vi 
fi ck bada, köra fyrhjulingar, åka 
längdskidor, göra samarbetsövningar, 
springa Sockerloppet och mycket 
annat.
- Vad var det som var roligast?
- Jag tycker det var jä� ekul a�  vara på 
sur� ukten. Där fi ck vi åka wakeboard, 
va� enskidor och bada. 
Föräldrar fi ck möjlighet 
a�  � llsammans med en 
diabetessköterska och en 
diabetesläkare träff a andra föräldrar 
och diskutera olika saker. Det var 
mycket uppska� at.
Västra Värmlands Diabetesförening 
kunde - genom en gåva från Rotary 
i Arvika, som är öronmärkt för 
ungdomsak� viteter - bidra � ll 
Sockertoppen-lägret. 

Edvin Svensrud och Robin Bryntesson på 
Sockertoppslägret i  Östersund

Västra Värmlands 
Diabetesförening

Cirka 100 ungdomar från Sverige och 
Norge samlades på Sockertoppen-lägret i 
Östersund

Ordföranden har ordet
Nog är det något speciellt med 
den svenska sommaren. Det 
syns på många sä� . Promenera i 
Stadsparken i Arvika och njut av 
blomsterprakten, se barnens glada 
lekar och besök uppträdanden i 
bygden. Tänk vad alla frivilliga kra� er 
kan göra, Köla-ladan drar folk från 
när och � ärran, Gammelvala och 
hembygdsföreningarna blomstrar upp 
och drar folk i massor. Årjängstravet 
är mötesplats för travintresserade i 
såväl Sverige och Norge. Kanota eller 
vandra i Glaskogens Naturreservat 
gör inte bara vi svenskar utan även 
holländare, tyskar och engelsmän. 
Värmland är inbjudande.
Nu går vi mot hösten och det som den 
bjuder in � ll. Vi i Västra Värmlands 
Diabetesförening kommer a�  bjuda 
in � ll ak� viteter. Vi börjar den 25 
september med die� st Therese 
Johannesson som kommer a�  berä� a 
om vad som är bra mat för oss med 
diabetes mm och hon svarar också 
gärna på era frågor. 
Välkomna på våra möten i höst

Bo Nilsson

Västra Värmlands Diabetesförening 
samlades för en trevlig träff  den 15 
maj på Ritz i Arvika. Tema var “Rörelse 
hela livet – allt har eff ekt”.
Monika Henner från Friskvården i 
Värmland stod för den intressanta 
föreläsningen. Monika Henner 
berä� ade om vikten av mo� on 
för diabe� ker. Intressant a�  veta 
är a�  e� er fysisk ak� vitet kvarstår 
träningseff ekten upp � ll två dygn 
e� er e�  träningspass och det är 
därför vik� gt a�  träna regelbundet. 
Liten träning ger även den posi� v 
eff ekt som t ex vardagsmo� onen som 
promenader, cykling, hushållsarbete 
och trädgårdsarbete. Men ännu bä� re 
är a�  också kondi� onsträna eller 
styrketräna för a�  skaff a sig en god 
marginal. Det kan vara dans, raska 

promenader, mo� onsgymnas� k och 
annat som också är pulshöjande. 
För diabe� ker innebär träning bland 
annat a�  insulinet fungerar bä� re, 
blodsockervärdet blir bä� re, man får 
lägre blodtryck och sänkta blodfe� er. 
Monika höjde också e�  varningens 
fi nger mot s� llasi� andet i vårt 
samhälle.  Exempelvis a�  resa sig upp 
från si� ande ställning lite då och då är 
bra. En enkel insats  i vardagen. 
Friskvården i Värmland fi nns, liksom 
våra medlemmar, i Arvika, Eda och 

Diabetesträff en på Ritz i Arvika

Monika Henner, 
Friskvården i 
Värmland och 
Bo Nilsson, 
Västra 
Värmlands 
Diabetes-
förening

Årjäng. På internet söker man på 
www.friskvarden.org , klickar sig 
fram � ll den ort där man bor närmast. 
Många frågor som hade väckts under 
föreläsningen kunde sedan ställas � ll 
Monika Henner, som gärna gav bra och 
u� örliga svar.

Boka in diabetesträff en med 
die� st Therese Johannesson på 
Ritz i Arvika den 25 september 
kl 18.00
Se även annons i Arvika Nyheter!



Ny studie om stress, tarmfl ora och typ 2-diabetes
På vilket sä�  samverkar arbetsrela-
terad stress, tarmfl ora och blodsocker?
Olika personer är olika känsliga för 
stress och i en ny studie ska forskare 
undersöka hur blodsockret påverkas av 
naturliga varia� oner i deras stressnivå. 
- Målet är a�  få bä� re kunskap om hur 
vi kan hjälpa människor a�  hantera 
si�  blodsocker genom anpassningar 
i arbetsmiljön och levnadsvanorna, 
säger Anders Rosengren som leder 
studien. Han är läkare vid Skånes 
universitetssjukhus och docent vid 
Göteborgs universitet och Lunds 

universitet.
För några år sedan upptäckte 
forskare vid Lunds universitet en 
� digare okänd koppling mellan 
stress och typ 2-diabetes. De fann 
a�  40 procent av personer med typ 
2-diabetes har en genvariant som 
gör de insulinproducerande cellerna 
känsligare för stresshormoner, och 
4 procent har dubbla genvarianter 
som ger mer u� alad känslighet. De� a 
leder � ll mindre insulinfrisä� ning och 
försämrad blodsockerkontroll.
- I denna studie kommer vi a�  

gå vidare och undersöka hur 
arbetsrelaterad stress påverkar 
blodsockret hos personer med eller 
utan genvarianten. Vi kommer också 
a�  undersöka hur tarmfl oran påverkar 
de� a samspel. Skälet � ll a�  vi också 
studerar tarmfl oran är a�  ny forskning 
visar a�  våra tarmbakterier påverkar 
blodsockernivån. Dessutom påverkar 
stress bakteriefl oran i tarmen nega� vt, 
säger Anders Rosengren, läkare vid 
Skånes universitetssjukhus och docent 
vid Göteborgs universitet och Lunds 
universitet.                    Källa: Diabetesportalen.se

EN LÄTTLAGAD gryta med spännande 
kryddning. Kö� et behöver inte brynas 
- det spar både fe�  och � d och ger 
dessutom inget matos.

4 por� oner
400 g benfri bog, skinka eller grytbitar 
av griskö� 
2 gula lökar
1/2 liten squash
1 röd paprika
1 grön paprika
1 liten burk ananas i egen jucie, 
ca 200 g
2 dl buljong
2 msk soja
1 vitlökskly� a
3 msk vinäger
1 msk tomatpuré
1 tsk färsk fi nhackad ingefära
1 tsk salt
svartpeppar
1/2 - 1 msk pota� smjöl

Gör så här:
Skär kö� et i ganska breda strimlor och 
ta sam� digt bort allt synligt fe� . Skala 
och skär löken i tunna kly� or. Skiva 
squashen och dela skivorna i fyra bitar. 
Strimla paprikorna. Skär ananasen i 
bitar, spara juicen. Koka upp buljong, 
soja och ananasjucie i en gryta. Lägg 
ner kö� et, lite i taget i den kokande 
vätskan. Tillsä�  lök, pressad eller fi n-
hackad vitlök, vinäger, tomatpuré och 
kryddor. Låt sjuda under lock i ca 15 
minuter. Lägg ner ananas, squasch och 
paprika i grytan och låt sjuda y� erli-
gare några minuter. Red av med po-
ta� smjöl utrört i lite va� en. Koka upp 
grytan och dra bort den från värmen.

1 por� on: 224 kcal, 21 g prot, 7 g fe� , 18 g kolh, 
3 g fi brer

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

Solgryta

 I över 30 år har diabetesläger 
för ungdomar arrangerats av 
Diabetesförbundet. I år har 23 
ungdomar med diabetes typ 1,  
i åldrarna 10-14 år träff ats på 
Sandvikengården i Edane. 

Cirka 500.000 svenskar har 
diabetes . Ca 50.000 har typ 1 
diabetes och 450.000 har typ 2 
diabetes. I Värmland insjuknar 
20-30 barn varje år. Sverige 
har näst Finland högst antal 
insjuknade i typ 1 diabetes i 

A�  leva med diabetes är mycket 
ansvar och det gäller a�  ha koll på 
mat,  mo� on och hälsa och vad som 
händer ex vid en infek� on. För fl era av 
lägerdeltagarna var det första gången 
som de överna� ade på egen hand 
utan a�  föräldrarna var med. 

Diabetes är en sjukdom som 
påverkar kroppen på olika sä�  och 

världen. Varför det är så är for� arande 
en gåta.

Ledarna på lägret är specialist-
sjuksköterskor från Barnkliniken som 
har e�  mycket stort engagemang för 
diabetesbarn. På lägret får ungdomarna 
bada och spela fotboll mm samt träff a 
andra i samma situa� on och man får 
lära av andra hur de lever med diabetes. 
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komplika� oner kan uppstå med åren 
oavse�  vilken diabetestyp man har. Men 
med dagens behandling får de fl esta färre 
komplika� oner jämfört med � digare.

Teknikutvecklingen har varit fantas� sk. 
Nu kan ju föräldrarna följa barnens 
blodsocker genom en app i mobilen. 
Det här gör a�  barnen får mer frihet. 
Föräldrarna kan ringa barnen om det 
behövs en insats. Det har också gjort 
a�  fl era barn vågar sova borta och 
föräldrarna känner a�  de kan släppa 
taget. För fl era av barnen på lägret var 
det första gången som de sov borta på 
egen hand.

Det är vik� gt a�  barnens diabetes 
sköts bra redan från början för a�  de i 
fram� den skall undvika komplika� oner. 
Västra Värmlands Diabetesförening vill 
rikta e�  stort tack � ll den engagerade 
personal som ansvarade för lägret och � ll 
Lions för bidrag och ak� viteter.

Sandvikenlägret

Västra Värmlands 
Diabetesförening



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,  namn,  adress 
när du beställer. Vi har e�  begränsat antal, så vänta inte 
med a�  göra din beställning. 

Bakterier i kapsel kan 
fördröja insulinbehov
LACTOBACILLER Belgiska företaget 
Actobio har inle�  en första studie 
på människor för a�  testa sin nya 
behandlingsmetod för personer 
som nyligen få�  typ 1-diabetes. 
Gene� skt modifi erade bakterier 
ges i en kapsel och fungerar som 
fabriker av bland annat proinsulin 
i tarmen. Det är  e�  förstadium � ll 
insulin och är tänkt all skapa toler-
ans och stoppa nedbrytningen av 
betaceller i bukspo� körteln. 
Behandlingen är inte e�  alterna� v 
� ll insulin utan tänkt som en kort-
� dsbehandling för a�  fördröja insu-
linbehandling eller  för a�  totalt 
undvika insulin. Studier på möss 
har visat a�  60 procent av mös-
sen fi ck normala blodsockernivåer. 
I början av 2020 väntas de första 
resultaten på människor.

Källa: Actobio

33
... procent högre 
risk för artros har 

personer med 
typ 2-diabetes 
jämfört med 

dem som inte 
har sjukdomen. 
Även risken för 

ledgångsreuma-
� sm och ben-

skörhet är högre 
hos dem med typ 

2-diabetes
Källa: EASD

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.
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:


