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Det är nu dags för ett nytt år och nya insatser. Vi hoppas att 2023 skall bli ett bra år för 
oss alla.

Som du ser är vårt program fullt av olika aktiviteter, vilka vi hoppas skall passa just dig.

På grund av pandemin är det länge sedan vi kunde arrangera något möte i Jubileums-
aulan, men nu går det bra igen. Var god se sidan 5! 

Avslutningsvis tackar vi för generösa bidrag och gåvor, som ger oss möjlighet att driva  
verksamheten framåt. Vi riktar också ett stort tack till våra föreläsare och till alla som  
på olika sätt hjälper till i föreningen. 

Vi hälsar dig mycket välkommen till våra olika sammankomster!

Det kan vara skönt att träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och tips eller 
att bara umgås.

Styrelsen 
Laila Jandelin

VÄLKOMMEN!

Vi arbetar för att minimera konsekvenserna av sjukdomen,  
så att alla människor med diabetes och deras anhöriga skall  

kunna leva ett så bra liv som möjligt.
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INFORMATION

Tänk på vår forskningsfond 
Bankgironummer 468-7075

Uppdaterad information om 
våra aktiviteter finns på 

www.diabetes.se/sydvastra_skane

Hemsidesansvarig i föreningen är Mats Tebäck.

Adressändring?
Glöm ej att meddela din nya adress så att program och 
tidning kommer rätt! Meddela även din e-postadress.

Är du intresserad av att vara med i någon studiecirkel?

För vidare upplysningar kontakta gärna  
Mats Tebäck 070-171 35 96!

Studiecirklar

Föreningen 
samarbetar med  

ABF Malmö.
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Diabetes  
Föreläsningar om diabetes, kost och hälsa 
 
Arrangeras av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes  
Diabetesförening och Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus.
 

 14.00  Introduktion, moderator till dagens föreläsningar 
  Malin Fex, diabetesforskare, Lunds universitets diabetescentrum.
 

 14.10  Kostens betydelse för hälsan
  Emily Sonestedt, forskare inom nutritionsepidemiologi vid Lunds universitets  
  diabetescentrum. 

 14.40  Relationen till mat och ätande – diabetes och ätstörningar
  Emelia Mellergård, forskare och psykolog vid Ätstörningscentrum i Lund  
  och Kompetenscentrum ätstörningar Syd, Region Skåne.
 

 15.10  Paus med frukt och vatten.

 15.30  Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa 
  Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi verksam vid Lunds 
  universitets diabetescentrum.
 

 16.00  Kan probiotika och oralt insulin förebygga typ 1-diabetes? 
  Helena Elding Larsson, adjungerad professor i pediatrik och forskare vid Lunds  
  universitets diabetescentrum, barnläkare och verksamhetschef för barnmedicin,  
  Skånes universitetssjukhus. 
 
  Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna.
  
   Torsdagen den 9 mars 2023, kl 14.00–16.30, Jubileumsaulan,  
   Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Välkommen!  Ingen förhandsanmälan. Fri entré (300 platser). 
  
Patientforum Malmö    www.skane.se/sus/patientforum  
Telefon 040-33 80 30     E-post patientforum.sus@skane.se
 

SUS Malmö 9 mars 2023

Patientforum 
Sjukhusbiblioteket SUS
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Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 30 mars kl. 18:30 hälsas alla medlemmar mycket välkomna till 
ordinarie årsmöte i föreningslokalen på Holmgatan 9 i Malmö.

Eventuella motioner och nomineringar skall vara föreningen tillhanda senast  
den 28 februari.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på god förtäring och i samband med detta 
får vi information av Fredrik Löndahl.

ÅRSMÖTE
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TEMAKVÄLLAR
Följande datum erbjuder vi dig intressanta föreläsningar i vår föreningslokal 
på Holmgatan 9:

Måndagen den 27 februari kl. 18:30
Diabetes och magproblem
Föreläsning av diabetesläkare Anastasia Katsarou.

Onsdagen den 19 april kl. 18:30
Arv, framtidsfullmakt, testamente etc.
Information av Krister Jönsson, Mullvadarna Juridiska AB.

Onsdagen den 10 maj kl. 18:30
Diabetesbehandling ur en kardiologs perspektiv
Föreläsning av professor/överläkare Martin Magnusson.

Om du önskar mer upplysningar, ring gärna Laila Jandelin 040-49 48 69.

Mycket välkommen!

 Vid våra medlems- möten finns det  givetvis möjlighet att  ställa frågor  till föreläsarna.
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UNGDOMSSEKTIONEN
Ungdomssektionen riktar sig till dig som medlem upp till 30 år och finns för att främja 
kontakten mellan unga diabetiker. Vill du engagera dig eller har några funderingar?

Tveka inte utan hör av dig till Cecilia Frank, som är ansvarig för sektionen.

Cecilia Frank 
073-655 33 52 
cecilia.frank4@gmail.com

Vi hörs av i vår och ha det gott!

När du deltar i aktiviteter inom diabetes, så skall du passa på att söka medel från 
föreningen. Det kan vara anmälningsavgifter, resor, hotell eller dylikt, som du har 
möjlighet att få bidrag till. Vi vill gärna uppmuntra våra barn och ungdomar till att vara 
med på förbundets och länsföreningens läger och utbildningsverksamheter.

Aktuella program kan du se på: 
www.diabetes.se 
www.ungdiabetes.se

Barn och ungdomar

Hör gärna av dig  
och lycka till!
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Josefine Eriksson 
073-927 64 32 
josefine.eriksson@varsego.se

Jessica Gyllenhammar 
070-450 05 30 
j.m.gyllenhammar@gmail.com

FÖRÄLDRASEKTIONEN
Många av våra medlemmar är föräldrar till barn med typ 1-diabetes. 
Föräldrasektionen finns till för att uppmärksamma de problem, som de yngre 
diabetikerna och deras familjer dagligen brottas med och arbetar bl. a. med att: 

• Tillvarata barnens intressen
• Stödja familjer till nydebuterade
• Ordna utflykter, träffar och andra aktiviteter

Josefine Eriksson vill gärna engagera sig i frågor rörande barnen. Hon vill ge stöd till 
nydebuterade och sprida kunskap om diabetes. 

Jessica Gyllenhammar har lång erfarenhet av diabetes hos barn från unga år upp till 
övre tonåren.

Kontakta gärna någon av dem:

Tillsammans gör vi det lättare att leva med diabetes!
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TISDAGSTRÄFFEN

Våra träffar är i föreningslokalen kl. 13:00-15:00 var tredje tisdag, där vi samtalar 
med varandra, utbyter tankar och erfarenheter samt har det trevligt tillsammans. 
Mycket välkommen till Holmgatan 9!

21 februari Årets första träff.

14 mars Äldreombudsman och seniorrådgivare Annika Kron Larsson 
 kommer att informera om sitt arbete.

4 april Besök och föreläsning av Malmö stads diabetessjuksköterska   
 Tanja Markestål.

25 april Samkväm. 

16 maj Avslutning för säsongen. Anmälan senast den 25 april.

För vidare information eller anmälan till avslutningen ring gärna Laila Jandelin 
040-49 48 69 eller Helena Sjöström 073-021 99 88.
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ökad innovationskraft

SAMVERKAN SVERIGE

Diabetes
• Nationellt diabetesnätverk för 

   ökad innovationskraft

• Möjliggör nära kunskapsutbyte och 

   samverkan mellan akademin, näringslivet    
     

  och den offentliga vårdsektorn 

www.diabetessamverkansverige.se

Managed by

ökad innovationskraft

SAMVERKAN SVERIGE
Diabetes

• Nationellt diabetesnätverk för 
   ökad innovationskraft

• Möjliggör nära kunskapsutbyte och 
   samverkan mellan akademin, näringslivet         
  och den offentliga vårdsektorn 

www.diabetessamverkansverige.se

Managed by
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Stiftelsen Signe och Thore Junganders minnesfond

Ändamålet med stiftelsen är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär 
till föreningens medlemmar inom områden, som samhällets ordinarie stöd inte 
täcker.

Hjälpbehovet skall ha anknytning till vården av sjukdomen. Behovet av ekonomisk 
hjälp kan vara mycket olika. Oftast handlar det om bidrag till glasögon, tandvård 
eller liknande.

För att beviljas bidrag får årsinkomsten uppgå till högst 170.000 kr. 
Nettoförmögenheten får inte överstiga 100.000 kr. Dessa uppgifter måste styrkas 
med kopia av specifikation till inkomstdeklaration, som lämnas i samband med 
ansökan.

Utdelning sker en gång per år till högst tre medlemmar i föreningen.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 juni.

För ansökningsblankett och information kontakta Laila Jandelin 040-49 48 69.

FONDMEDEL
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Grimsbygatan 11, Malmö    040-93 29 46    www.malmoabd.se

Beställ på 
diabeticdesigned.se 

eller tel. 070 333 95 00

diabetes enklare och l ite gladare

• Gott druvsocker
• Diabetesväskor
• Kylfodral 
• Dagböcker
• Extend nutrition

Shoppa till diabetes?
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VALBEREDNING

Elsie Manhem
070-432 11 45

elsie.manhem@telia.com

Ingvar Carlqvist
070-679 64 26

ingvar.carlqvist@gmail.com

Är du intresserad av att engagera dig i vår förening?
Hör genast av dig till valberedningen!
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ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP
Fyll i nedanstående talong och skicka till föreningen! Du kan också gå in på vår 
hemsida eller ringa och anmäla dig som medlem. Var god kryssa i det som gäller!

  Typ 1   Typ 2   LADA   MODY

  Har ej diabetes   Kvinna   Man

  Huvudmedlem   Supportmedlem   Barnmedlem

Förnamn  _______________________Efternamn  __________________________

Adress  _____________________________________________________________

Postnummer  ___________________Postadress  __________________________

Telefon  ________________________E-postadress  ________________________

Personnummer (12 siffror) _____________________________________________

Vi hälsar alla mycket välkomna till våra träffar. Vi bjuder alltid på förtäring. 
Tag gärna  med en anhörig eller god vän!

Öppettid: Tisdagar kl. 09:00-11:30 
Adress: Holmgatan 9, 211 45 Malmö
Telefon: 070-718 45 60
E-post: sydvastra.skane@diabetes.se
Hemsida: www.diabetes.se/sydvastra_skane                                                                                     
Bankgironummer: 468-7075 
Organisationsnummer: 846000-1061                    

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 350 kr/år för huvudmedlem, 175 kr för supportmedlem och  
50 kr för barnmedlem.  
Inbetalningskort skickas ut av Svenska Diabetesförbundet.  
Om du har några frågor, var god kontakta Mats Tebäck 070-171 35 96.

VÅR FÖRENING

Ge bort ett medlemskap i present!



Sydvästra Skånes Diabetesförening
Holmgatan 9
211 45 Malmö

Klipp av talongen och skicka till oss!

Plats 
för 

porto


