
Annonsera i  
Allt om Diabetes!
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning men 
 tidningen vänder sig också till anhöriga, vårdpersonal, politiker och media. 
Tidningen ges ut sex gånger per år.

NATIONELLA PROGRAM RÅDET HAR 
TAGIT FRAM VÅRDPROGRAMMET
I NPR sitter representanter från landsting 
och regioner, Diabetesförbundet samt flera 
experter från diabetesprofessionen. Syftet 
med rådet är att samverka nationellt för 
att uppnå en mer jämlik och kunskaps
baserad diabetesvård.

REDAKTÖRER FREDRIK HED OCH STAFFAN OHLSON  
Tipsa redaktionen! redaktionen@diabetes.se Fler nyheter på diabetes.se

Aktuellt 

Livskvalitet vägs in vid 
pumpförskrivning

UNGA FÅR TYCKA TILL
Akademiska barnsjukhuset i 
Uppsala har bildat tonårsråd 
för att öka dialogen med unga 
patienter. 

Sjukhuset hoppas att dialogen 
med ungdomar i åldern 13–18 år 
ska leda till ett bättre omhänder
tagande och information inför 
behandling. 

– Vi arbetar redan med förbere
delser inför många åtgärder, allt 
från nålstick till operation. Unga 
med sjukdomen cystisk fibros får 
sedan en tid möta personal via 
videolänk och erfarenheterna är 
mycket goda. Ett annat exempel är 
en nystartad grupp för unga med 
diabetes typ 1. Det här ska vara en 
ordinarie del i vårt systematiska 

arbete med kvalitet och barns 
rättigheter, säger Christophe 
Pedroletti, chef för akademiska 
barnsjukhuset.

Initiativet kommer 
inifrån kliniken, där 
man i flera år varit 
nyfiken på att hitta 
former för dialog med 
barn och tonåringar.

VARJE TONÅRSRÅD KOMMER att bestå 
av maximalt tio personer. 
    – Vi tror att det är positivt att träf
fa dem i grupp och fånga upp hur 
många tänker samtidigt. Tanken 
är att vi ska träffa tonåringar i olika 
grupper både utifrån ålder och 
diagnoser och ge dem möjlighet 
att komma till tals, säger Pedroletti.

Ett nytt nationellt vårdprogram ska öka  jämlikheten 
i förskrivning av insulinpumpar och CGM.  Troligen 
kommer även förskrivningen att öka då  patientens 
livskvalitet föreslås vägas in i bedömningen. Vård
programmet beräknas vara granskat och godkänt i maj.

– Vi hoppas att vårdprogrammet ska 
uppmuntra till användande av moder
na tekniska hjälpmedel. På barnsidan 
tycker vi att alla barn och ungdomar 
ska ha rätt till de tekniska hjälpmedel 
de behöver. Målsättningen för barns 
användning av CGM kanske ligger 
på 90 procent, och för pump på 70 
procent, säger Gun Forsander, barndi
abetolog på Sahlgrenska universitets
sjukhuset och medlem i Nationella 
programrådet (NPR) för diabetes.

Gun Forsander menar att det nu 
även framkommer goda hälsoekono
miska argument som talar för ökad 
användning av tekniska hjälpmedel. 

NÅGRA MÅLNIVÅER I siffror för hur 
många som bör använda pump och 
CGM finns dock inte i vårdprogram
met, och det är inte heller ett juridiskt 
dokument som landstingen är tving
ade att följa. Men troligen öppnar det 
för att förskrivningen ökar, då det inte 
bara är rent medicinska faktorer som 
ska vägas in, utan även patientens 
livskvalitet.
Innebär det att alla som känner 
att de mår bättre av pump 
och/eller CGM ska kunna 
få det när vårdprogrammet 
klubbas?

– Det är det vi vill se nu när re
missvaren kommer. Det vi vill uppnå 

är en nationell konsensus på grupp
nivå kring när patienten bör få insulin
pump och CGM. Tanken är att få en 
mer jämlik och kunskapsbaserad 

förskrivning, säger Tony Holm, 
projektledare för nationella 
programråd på Sveriges kom
muner och landsting (SKL).

Kommer förskrivningen att  
öka med dessa riktlinjer?

– Det kan nog bli så, men bara för att 

man har en hög förskrivning behöver 
det inte betyda att diabetesvården 
är bättre. Om man kommer att väga 
in livskvalitet så kanske det är vissa 
landsting som ska öka något i för
skrivning och andra som ska bromsa 
ner lite, menar Tony Holm.

Diabetesförbundet är represente
rat i NPR, och har länge arbetat för 
att få in livskvalitet som en faktor vid 
förskrivning av tekniska hjälpmedel. 
Att livskvalitet nu föreslås som en 
viktig grund för bedömningen är en 
framgång.

– Med den expertis och det samla
de kunskapsunderlag som finns så 
blir det svårt för enskilda 
landsting och regioner att 
inte följa det här vårdpro
grammet. Det blir också 
lättare för våra regionala 
diabetesföreningar att med 
det här i ryggen ställa krav, säger Lena 
Insulander, Diabetesförbundets utre
dare i hälso och sjukvårdsfrågor.

Gun Forsander tror att avgörande 
för om vårdprogrammet kommer att 
följas, och användningen av tekniska 
hjälpmedel öka, är landstingens eko
nomi samt diabetesteamens inställ
ning runt om i landet.

– På sikt är det åt det hållet man måste 
gå – mot ökad användning av teknik. 
Det känns självklart. Så vi hoppas att 
vårdprogrammet kan användas så att 
det möjliggör för fler patienter att få 
tillgång till de nya hjälpmedlen.

text Staffan Ohlson

Med kriterierna i det nya vårdprogrammet 
beräknas 70–75 procent uppfylla indikationer
na för CGM.

Freestyle Libre  
godkänd för barn
Blodsockermätaren Freestyle 
Libre, där värdet skannas av från 
en sensor på armen, blev snabbt 
populär bland vuxna. Nu har den 
även godkänts i Europa för barn 
från fyra år.

– Det är bra att den görs tillgänglig 
även för barn och ungdomar, många är 
väldigt nöjda och det är ett bra hjälp
medel, säger Gun Forsander, barndia
betolog vid Sahlgrenska universitets
sjukhuset.

Enligt Gun Forsander har man redan 
börjat förskriva Libre till barn, dock 
först från cirka åtta års ålder.

– Vi tycker att de mindre barnen 
behöver larm, så där använder vi CGM. 
Men för dem som inte behöver larm så 
är den väldigt bra.

Tidigare har endast personer över 18 
år haft tillgång till Libresystemet, men 
med ny CEmärkning kan den nu för
skrivas även till barn och ungdomar.

– Tillgången till Libresystemet är en 
milstolpe för barn med diabetes. Det 
förändrar hur egenövervakningen har 
gjorts i årtionden. Jag ser fram emot att 
få uppleva hur mina unga patienter får 
bättre kontroll över sin diabetes, säger 
Dr Emanuele Bosi, docent vid Università 
VitaSalute i San Raffaele i Milano i ett 
pressmeddelande.

text Staffan Ohlson

” På sikt är det åt det 
hållet man måste gå – 
mot ökad användning av 
teknik. Det känns själv-
klart.”     Gun Forsander, barndiabetolog

UNGA VUXNA (18–30 ÅR)VUXNA
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PUMPBEHANDLING Andel patienter med pumpbehandling i Sverige
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mellan 12 och 32 
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landstingen varierar 

mellan 14 och 42 
procent.
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Skanna i stället för stick
  Mäter glukosnivån genom en sensor 
på överarmens baksida i upp till 14 
dagar utan behov av kalibrering med 
hjälp av fingerstick. Värdet skannas av 
genom att mätaren förs över sensorn.
   Till skillnad från vid kontinu erlig  blod    - 
socker mätning finns inget larm som 
varnar för hastiga förändringar av 
blodsockernivån.
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I fokus: Det stora vårdlotteriet

LÄS MER! Fullständiga 
tabeller finns på diabetes.se

lokala behandlingsriktlinjer, förklarar delar av den ojämlikhet som finns inom hela sjuk-vården och inte bara diabetesvården.
– Om det medicinska resultatet för patienten blir bra kanske det inte spelar någon roll. Det  behöver inte vara ojämlikt bara för att läka-ren väljer det ena eller det andra läkemedlet.  Det är när olika behandlingsval också medför  skillnader i hälsa som vården blir ojämlik.

I arbetet med riktlinjerna observerades bety-dande skillnader mellan landstingen i förskriv-ningen av olika behandlingar.
– Till exempel såg vi stora skillnader för sul-fonylurea, SU, som är ett äldre och vanligt läke-

medel vid typ 2-diabetes. Likaså såg 
vi stora skillnader avseende nyare 
läkemedel, som GLP1-analoger, 
exempelvis Byetta och Victoza. I 

ett ojämlikhetsperspektiv är det 
ett större bekymmer med skillnader i vård än när utbudet i den lokala ICA- affären ser olika ut i olika delar av landet, säger Katarina Steen Carlsson.  

DETTA ÄR INTE enbart en svensk företeelse – i England talar man om”post code prescribing”, att läkemedel förskrivs olika beroende på var patienten bor. Från Sverige finns studier inom andra terapiområden som har pekat på att det handlar mycket om lokala terapitraditioner, ”så här gör vi här”, och starka företrädare som driver en viss linje, säger Katarina Steen Carlsson.
Christian Berne menar att personer med  diabetes är beroende av en regelbunden  kontakt med läkare.
– Många patienter är missnöjda med att sällan träffa samma läkare även om en regelbunden diabetessjuksköterskekontakt finns. En hel del beror på bristen på fasta läkare i primärvården. Det finns risk att detta kan påverka jämlik heten och ge skillnader mellan kommuner och lands-delar. text Fredrik Hed

” Det lokala självbestämman det, 
 där det görs olika prioriteringar 
i lokala behandlings riktlinjer, 
är orsaken till den ojämlikhet 
som finns inom hela sjukvården.”

Katarina Steen Carlsson, forskare i hälsoekonomi

SÅ BRA ÄR DIN EGEN VÅRDCENTRAL Genom Nationella diabetesregistret, NDR, kan du kolla hur bra din vårdcentral är och jämföra med andra. Mata in ditt postnummer, välj vårdcentral och kolla. www.ndr.nu/#/for-dig-med-diabetes

NYCKLAR TILL 
JÄMLIK VÅRD
Tydliga riktlinjer från politi-
kerna, en ständig dialog med 
vårdgivarna och målinriktat 
teamarbete kring patienter-
na. Det är några av nycklarna 
till en jämlik diabetesvård. 

Det finns sju definierade framgångs
faktorer för bra diabetesvård som 
Nationella Programrådet för Diabetes 
tagit fram (se nedan). 

– Dessa. i kombination med att Sve
rige har det bästa diabetes registret i 
världen, ger alla förutsätt
ningar för att kunna ge 
en förstklassig och 
jämlik diabetesvård, 
säger Tony Holm, 
expert på kunskaps
baserad sjukvård, som 
länge arbetat med frågorna på 
nationell och regional nivå.

Enligt honom skulle de praxisskill
nader som i dag är verklighet mellan 
olika landsting inte behöva finnas. 

– Det krävs att politiker och tjänste
män tar sitt ansvar och ger de bästa 
förutsättningarna för att implemen
tera bra diabetesvård. De måste 
efterfråga resultat och ställa krav på 
lokala dia betesverksamheter genom 
enkla och tydliga riktlinjer, säger Tony 
Holm. 

KONKRET INNEBÄR DETTA att 
personalen på vårdcentralerna måste 
föra en kontinuerlig diskussion om hur 
mindre bra resultat ska förbättras. 
Behöver rutiner ses över? Måste per
sonalen arbeta mer teambaserat? Hur 
ska patienter med sämre mätvärden 
(till exempel blodtryck och Hba1c) 
identifieras och hur följs de upp och 
blir mer delaktiga i vården? 

– De mest framgångsrika vård
centralerna har superkoll på sina 
patienter som utbildas i sin sjukdom. 
De jobbar alltid i multiprofessionella 
team mot väl definierade och mätbara 
mål. Det här kräver inte nödvändigtvis  
mer pengar, däremot engagemang, 
enorm envishet och en vilja till för
bättring, säger Tony Holm. 

DE SJU 
FRAMGÅNGS
FAKTORERNA 
hittar du på http://
bit.ly/framgangSKL

Diabetesvården 
i siffror

8 parametrar för god diabetesvård
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DDP4HÄMMARE 
(t.ex. Januvia, Galvus, Onglyza och Trajenta)

ÖVRIGA BLODGLUKOSSÄNKANDE MEDEL(t.ex. Victoza, Forxiga, Invokana och Jardiance)

Stor skillnad mellan landstingenApotekens försäljning av nyare diabetesläkemedel  juni 2015 till och med maj 2016. Antal DDD*.

FOTUNDER
SÖKNINGAR
Fotsår kan leda till all
varliga fotskador och 
i värsta fall amputa
tioner. Att undersöka 
och behandla tidigt är 
viktigt. 
TOPP 3: 1. Stockholm
2. Jönköping 3. Skåne

RÖKARE
Rökning är skadligt, 
och i kombination med 
diabetes livsfarligt. Att 
sluta röka är bland det 
bästa och viktigaste en 
person med diabetes 
kan göra.

HBA1C
Ett mått på hur bra 
behandlingen är över 
längre tid. Bra behand
ling och rutiner sänker 
normalt Hba1c, som bör 
ligga under 52.
TOPP 3: 1. Stockholm
2. Örebro 3. Kalmar

ÖGONBOTTEN
UNDERSÖKNING
Högt blodsocker kan 
skada de fina blod
kärlen i bland annat 
ögonen, som på sikt 
leda till försämrad syn 
och i vissa fall blindhet.
TOPP 3: 1. Stockholm
2. Dalarna 3. Halland

INSULINPUMP
En pump som kontinu
erligt doserar insulin 
förbättrar livskvalite
ten och normaliserar 
HbA1c. Det är ett bra 
hjälpmedel för många 
med diabetes.
TOPP 3: 1. Gävleborg
2. Norrbotten
3. Gotland 

KOLESTEROL
Höga nivåer av blodfetter 
kan täppa till blodkärlen 
och orsaka blodproppar 
och hjärtinfarkt. Ett lågt 
kolesterol är därför ett 
bra kolesterol.
TOPP 3: 1. Östergötland
2. Dalarna 3. Skåne

BLODTRYCK
Ett högt blodtryck kan 
förvärra diabetesrelate
rade skador i till exempel 
ögon och fötter. Därför 
är det viktigt att ha ett 
normalt blodtryck.
TOPP 3: 1. Sörmland  
2. Östergötland  
3. Gotland

I Västerbotten är  
det bara 9,9 procent 
av dem med diabetes 
som röker. Motsva

rande siffra i Skåne är 
22,3 procent. 

FYSISKT INAKTIVA
Motion och rörelse är 
bra för alla människor, 
och extra bra för dem 
med diabetes. Minst 
150 minuter i veckan 
rekommenderas.
Över 75 procent av 
gotlänningarna med 
diabetes rör på sig. 
I Norrbotten är det 
cirka 60 procent som 
gör detsamma.

Hur bra är de olika landstingen? Alla är inte  bra på allt, men vi har tittat på åtta av de  viktigaste parametrarna för god diabetesvård och utsett en topp 10-lista.
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Invandrare speciellt utsatta
Utbildning i diabetes ska anpassas 
efter varje individs bakgrund, men 
detta görs knappast alls i Sverige. 
Det betyder att människor med en 
bakgrund i andra länder är speciellt 
utsatta.

– Integrationen av invandrare 

har inte kommit långt 
inom  diabetesvården, 
säger  Christian Berne, 
diabetes läkare och profes
sor emeritus vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln på  
www.diabetes.se

DDD, definierad dygnsdos, är ett begrepp för att jämföra läkemedelsförskrivning och ger en uppfattning om andelen i befolkningen som dagligen behandlas med läkemedlet. 

Exemplen ovan visar på tydliga skillnader i för-skrivningspolicy mellan landstingen avseende nyare dyrare läkemedel.
KÄLLA: EHÄLSOMYNDIGHETEN

KÄLLA: NATIONELLA DIABETESREGISTRET

TIOITOPP:
1. Sörmland

2. Jönköping
3. Kronoberg

4. Dalarna
5. Örebro

6. Västernorrlnad
7. Skåne

8. Värmland
9. Stockholm

10. Västra Götaland
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8 PARAMETRAR I  
SAMMAN STÄLLNINGEN:

  Andel som gjort en fotunder
sökning senaste året.

  Andel personer med HbA1c <52.
  Andel fysiskt inaktiva.
  Andel rökare.
  Andel personer som är insulin
behandlade som också har 
insulinpump.

  Andel personer med kolesterol 
under 4,5.

   Andel personer som gjort 
ögonbottenundersökning inom 
de senaste 2 åren.

   Andel personer med blodtryck 
lägre eller lika med 140/80 
mm Hg.

Sveriges  
storsta och  viktigaste tidning for manniskor med diabetes

Hej!
Vi på Svenska Diabetesförbundet arbetar för människor som lever med 
diabetes, samt deras anhöriga. Vi är en rikstäckande medlemsorganisa-
tion och en viktig aktör som påverkar förutsättningarna och underlättar 
livssituationen för människor med diabetes.

De främsta anledningarna till att människor har blivit medlemmar i 
Diabetesförbundet är dels att de söker information och kunskap och dels 
att de vill stödja forskningen om diabetes. En läsarundersökning visar att 
de även vill veta mer om kost, läkemedel, egenvård och livsstilsfrågor. 

Människor som har diabetes kan ofta leva ett bra liv och arbeta som 
vanligt. Det är en vetgirig och informationstörstig målgrupp som gärna 
tar till sig nyheter och som månar om sin hälsa.

Välkommen att annonsera hos oss!

Fredrik Löndahl, förbundsordförande 

Ett syfte med Allt om Diabetes är att tidningen ska öka kunskapsnivån om diabetes hos individer och i samhället.

Läs mer på diabetes.se

Kända och okända människor med diabetes 

porträtteras i varje nummer av tidningen.

Mat, motion och nya forskningsrön 
är några återkommande ämnen i  
Allt om Diabetes.
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RÅVAROR

Typ 1-diabetes går att  
upptäcka redan innan  
sjukdomen brutit ut

”Jag fick en gevärsmynning mot tinningen och trodde att jag skulle dö”

Din
tidning från Diabetesförbundet

Länen som  
förskriver flest  

CGM/FGM

”Du har inte rätt till 
föräldra  penning för att 

lära upp personal.”
MATS MATTSSON,  

FÖRSÄKRINGSKASSAN

HETA STOLEN

FORSKNING

AKTUELLT

SJUKDOMEN RÄDDADE ABDUL UNDER FLYKTEN FRÅN SYRIEN

Lättodlade  
sommar
favoriter

Jo, faktiskt!

Alla kan träna!
TRÄNINGS
PROGRAM: 

Spring 5 km på  
10 veckor

Så hittar du  
motivationen att 

komma igång
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” Kostråd med fettsnål 
diet ger sämre resultat 
jämfört med LCHF.”
ANDREAS EENFELDT,  
KOSTDOKTORN
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EXPERTERNA

Så påverkar  
sömnen din  

sjukdom

Krönikör Jenny Persson: ”Jag tror inte på att hålla en perfekt fasad”

Din
tidning från Diabetesförbundet

Blodtryck ska  
inte behandlas  
alltför tufft

Ingen ska  
känna skam

Därför lägger Peter Jihde ut bilder  
på alla sina sprutor på Instagram

Sviktande lust och  
sämre funktion? 

Efterlys hjälp – det  
kan bli bättre!

HETA STOLEN

FORSKNING

Prata  
om sex

PREMIÄR FÖR LILL-MICKEL!
Ny originalserie för alla barn.



Snabba fakta om läsarna
 Diabetesförbundet är Sveriges största och enda 
rikstäckande diabetesorganisation.
60 procent av medlemmarna är kvinnor.
 Allt om Diabetes har läsare i alla åldrar. Detta efter-
som man kan insjukna i någon av de olika formerna 
av diabetes oavsett var i livet man befinner sig.
 60 procent av medlemmarna har diabetes typ 1, 
medan 40 procent har typ 2. 
I en ny undersökning uppger medlemmarna att  

 Allt om Diabetes är deras viktigaste och mest  
 uppskattade källa till information.
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UTGIVNINGSPLAN 2018
 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6

Teman Ögonhälsa Ny med typ 2 Jobb/karriär Valspecial Hjärta/kärl Äldreomsorg 

Materialdag 22 jan 19 mar 11 maj 6 aug 5 okt 13 nov

Utgivning 23 feb 24 apr 21 jun 5 sep 7 nov 17 dec

Extra upplaga – Årsmöte SFSD  Almedalen – Diabetesgalan –

Snabba fakta om Allt om Diabetes
Utkommer 6 gånger om året.
Upplaga 25 000 ex.
Format: 205 x 265 mm.
 Nominerades och kom på andra plats i Publishingpriset 2016.

1.  Uppslag. Pris: 41 600 kr 
Utfallande: 410 x 265 mm (+ 5 mm utfall) 
 

2.  Helsida: Pris: 23 200 kr 
Utfallande: 205 x 265 mm (+ 5 mm utfall)

3.  Helsida baksida: Pris: 27 500 kr 
205 x 240 mm (+ 5 mm utfall)

4.  Halvsida liggande. Pris: 15 500 kr 
Utfallande: 205 x 130 mm (+ 5 mm utfall) 
Satsyta: 175 x 113 mm

5.  Halvsida stående. Pris: 15 500 kr 
Utfallande: 97 x 265 mm (+ 5 mm utfall) 
Satsyta: 84 x 232 mm 
 
För bilagor begär offert.

 ANNONSTORG
6.  1/4-sida liggande. Pris: 10 200 kr 

Satsyta: 175 x 53 mm

7.  1/4-sida stående. Pris: 10 200 kr 
Satsyta: 84 x 113 mm

8.  1/8-sida: Pris 5 000 kr 
Satsyta: 84 x 53 mm

3

Kontakta oss!
Boka din annons hos Carl eller Robert:
Carl Larsson  0701-47 50 29, carl.larsson@mediakraft.se  /  Robert Wallner  0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se 
Materialadress: diabetes@mediakraft.se
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Ny pump reglerar 
både högt och  
lågt blodsocker

 ”En främmande person berättade att jag hamnat i insulinkoma”

Din
tidning från Diabetesförbundet

Dyrt körkortstest 
utan garanti

”Det är viktigt att alla 
med typ 1-diabetes ska 
erbjudas både insulin-

pump och CGM.”   
GUNNAR BARKE,  

LANDSTINGET DALARNA

Molly 
Sandén 
är redo

Nu vill hon sprida 
kunskap om diabetes

HETA STOLEN

FORSKNING

AKTUELLT

Skaldjur
Läckert  
från havet

Läs krönikör Lena Wreedes berättelse

Ojämlik   
  vård
Stora skillnader i svensk  

diabetesvård

Det är Halloween och 
kompisarna gör sig 
redo för att gå runt 
i Småköping och busa.

Nalle-Maja och 
Burre kommer 
överens om att 
turas om. Nalle-
Maja ringer på.

Fru Gås 
ger barnen godis och de skyndar vidare.

Alla är bjudna på spökfest 
hemma hos Lill-Nöffe.

Vem ringer på 
första huset? 

Det kan jag
    göra.

Jag vill inte ha något.

Bus 
eller 

godis!!!

Äsch. Det är inte som förr när 

diabetiker inte fick äta godis. Jag 
tar hem godiset och så får mina 

föräldrar dosera insulin till.

Oj, oj, oj. Nu har vi varit ute 
en hel timme. Vi har fått 
hur mycket som helst.

Bus eller 
godis!!!

Är det 
teater 
mamma? 

Ja, det kan 
man säga.

Varsågoda!

                          Ja, inte 
bara godis. Ola Grävling 
gav oss klistermärken.

Ska vi gå till festen nu? Se upp för monstret!!!

Ja, det gör vi.
Vi delar upp godiset i morgon, va?

Vem är
  det?

Nämen, Lill-Mickel. Du har ju diabetes. Inte ska 

du äta sötsaker.
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BUS ELLER GODIS?
Lill-Mickel och hans vänner är godissugna!
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EXPERTERNA

Påverkar 
snus min 

diabetes?

Utblick: Hong lever med diabetes i ett av världens farligaste länder

Din
tidning från Diabetesförbundet

Bättre kvalitet 
med certifierade 
vårdcentraler

” Skolan och vården 
måste ta sitt ansvar.”   
ANNIKA STRANDHÄLL, SOCIAL
FÖRSÄKRINGSMINISTER  

Jorden 
runt på 

90 dagar
Ulrika Granlund har blivit tryggare  

i sig själv efter sin Asienresa

Öppenhet  
om din  

diabetes är 
bäst, enligt 

experter

HETA STOLEN

AKTUELLT

Laga läckert 
med jordens 

knölar

JA, TACK!  
Jämnare blodsocker  

och kollegor med koll!

Fixa  
arbets 

livet
-


