Välkomna till Bullerbyn
En förening för familjer som lever med typ 1-diabetes

Vi är ett nätverk av föräldrar i Stockholms län som vet vad det handlar om att leva med typ 1-diabetes i familjen.
Vi vet att 27 på morgonen inte handlar om temperaturen. Vi vet vad som händer när man ger 10 enheter Novorapid istället
för Lantus. Vi vet att man ibland avstår att ta ett blodsocker när man tror att det är högt, bara för att det inte ska synas
nästa gång på avdelningen. Vi brukar sätta väckarklockan på 03.00 ibland bara för att kolla att blodsockret ligger rätt.
Nästan ingen har använt glucagon men vi har alla en spruta i kylskåpet. Vi vet att insulin kan bli skadat om det ligger för
nära frysfacket i ett kylskåp. Vi vet att det går jättebra att resa med diabetes, men att det kräver planering. Vi vet att våra
barn ibland glömmer att kolla blodsocker och att ta insulin. Vi vet att ketoner är farligt. Vi vet att det ibland är svårt att
våga somna, det är så långt till morgonen. Vi vet att det gör ont att tvinga sitt spruträdda barn att ta insulin. Vi har mobil
telefonerna på i alla lägen och vi har ofta ett paket dextrosol i väskan eller i bilen. Vi vet att motion är bra för våra barn,
men att blodsockret kan vara högt under en match och bli jättelågt på natten efter. Vi vet att våra barn är hjältar och vi gör
vårt bästa för att stötta dem att leva ett så normalt liv som möjligt.
Vi träffas i olika former; ibland med barn andra gånger utan. Vi åker skidor tillsammans och vi träffas i parken. Vi kan diskutera
skolfrågor, egenvård eller bara umgås.
Våra barn får träffa varandra, dvs andra barn med typ 1-diabetes.
Vi stöttar varandra och delar med oss av vår erfarenhet.
Gå med i Bullerbyn du också och bidra med din och din familjs erfarenhet!
Fyll i talongen och sätt in 150 kr i årsavgift på postgirokonto 43 99 39–0.
Välkomna!
Föräldraföreningen Bullerbyn
www.foraldraforeningenbullerbyn.se

Föräldraföreningen Bullerbyn ska stödja barn med diabetes, deras föräldrar och närstående genom att:
»» Sprida kunskap om barndiabetes
»» Påverka landstinget att åstadkomma bättre sjukvårdspolitiska villkor för barn med diabetes
»» Stödja nydebuterade barn
»» Anordna utflykter och andra aktiviteter
»» Samarbeta med organisationer med likartad inriktning.

