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Diabetes angår alla - Världsiabetesdagen
14 November
Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen, world Diabetes Day
runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på de
miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.
Att dagen uppmärksammas just den 14 november beror på att Frederick
Banting föddes den dagen.Han upptäckte insulinet tillsammans med Charles
Best.
Göteborgs Diabetsförening tillsammans med diabetes-specialister, ortopeder,
dietister och samarbetspartners uppmärksammar dagen på Nordstan med

fullspäckat program kl 11.00-16.00.
Leif Sundberg, vice ordförande i Göteborgs Diabetesförening är moderator
under dagen och kommer presentera de olika samarbetspartnerna.
-Diabetes angår alla, därför är vi på plats i Nordstan med våra
samarbetspartners under hela dagen, vårt mål är att tillsammans kämpa för
en framtid utan diabetes, säger Leif Sundberg.
Det kommer finnas sjuksköterskor på plats mellan kl. 10.00- 16.00 som testar
blodsockervärdet, kostnadsfritt och Ung diabetes är också på plats för att
informera om sin verksamhet. Det blir även försäljning av lotter och kalendrar
till stöd för föreningens verksamhet
Program 14 november 2019
Nordstan, Göteborg
Kl. 11.00 Peter Fors överläkare, diabetesspecialist Diabetes typ 2 och vården
idag
Kl. 12.00 Ulla Hellstrand Tang, leg överortopedingenjör. Visa framfötterna ”Fot quiz”
Kl. 13.00 Veronica Broström dietist Mat vid diabetes, en personlig historia.
Kl. 14.00 Roy Tranberg, leg ortopedingenjör Roland Zügner, leg sjukgymnast
Trycktest på foten till vilken nytta?
Kl 15.00 Ulrika Andersson Hall forskare och projektledare för PONCHstudienGraviditet och diabetes - forskningsrön
För mer information vänligen kontakta:
Leif Sundberg, Göteborgs Diabetesförening, vice ordförande
Tel: 070-770 65 62

Samarbetspartners:
Abbot, Novo Nordisk, Rubin Medical, Fribol, Erimed, Ascensia, Roche, My Life
diabetescare, A Menar
Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska
som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra
livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras
intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Världsdiabetesdagen startades 1991 av International Diabetes Federation (IDF)
och World Health Organization (WHO) för att uppmärksamma den kraftiga
ökningen av diabetes i världen. Barn drabbas nästan uteslutande av typ-1
diabetes vilket innebär att de celler som producerar insulin dör. Tre gånger fler
barn insjuknar i diabetes än i alla former av cancer tillsammans. (Källa: Svenska
barndiabetesregister, Cancerregistret)

Nordstan är Sveriges ledande affärscentrum med 30 miljoner besökare på 70 000
kvm handel och en omsättning på 4,4 miljarder kronor inklusive moms per år.
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