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Just nu ligger snön djup på flera håll i landet och våren ver-
kar lysa med sin frånvaro….men positivt med snön är att 
det är betydligt ljusare ute. Och på tal om ljus så har upp-
dateringen av Nationella riktlinjer i diabetesvård släppts i 
slutet av förra året och numera kan intermittent scanning- 
CGM ses som en självklarhet vid typ 1 diabetes vilket vi 
upplever positivt.

Ordföranden har ordet  

Agneta Lindberg
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INNEHÅLL 
Vanligt CGM har också lyfts fram precis 
som sensor förstärkt pump sk SAP som 
har fått högre prioritet. Vid graviditet och 
typ 1 diabetes är det självklart att an-
vända CGM. Insulinbehandlad typ 2 dia-
betes med problem med svängande 
blodsocker, där kan intermittent scan-
ning-CGM ha sin plats. Flera av SFSD:s 
medlemmar, tillsammans med SFD har 
varit med i detta gigantiska arbete.

Världsdiabetesdagen 14/11 arrangerade 
Nationella diabetesteamet(NDT) tillsam-
mans med dagens medicin och det var ett 
digert program med många bra föreläsa-
re. Temat var graviditet, barn/unga, psy-
kisk ohälsa och jämlik vård. NDT ligger i 
strartgroparna för att påbörja planeringen 
för årets världsdiabetesdag.

Nyligen har NDR:s årliga KAS/koordina-
tor möte gått av stapeln och diabetesvår-
den blir sakta men säkert bättre i hela 
landet. I samband med det mötet hölls 
den andra träffen för Sveriges diabetes-
samordnare, ett nätverk som SFSD anser 
vara viktigt för den svenska diabetesvår-
den. Vi kommer att fortsätta träffas i 
samband med KAS/koordinatormötet 
en gång/år för att dela med oss av våra 
erfarenheter med uppdraget i olika delar 
av landet.

SFSD:s stipendiekommitté har fått in 
många bra ansökningar i år så arbetet 
med att välja ut vem som skall tilldelas 
stipendium har inte varit lätt men det är 
kul att det pågår så mycket bra utveck-
lingsarbete och forskning i landet som 

bedrivs av diabetessjuksköterskor och 
roligt att man vill visa upp vad man gör.

Jag hoppas att vi ses på diabetologiskt 
vårmöte 13-15/3 på aula medica i Stock-
holm då vi samarbetar med SFD och 
barnläkarföreningen för att arrangera 
årets möte. Programmet är digert med 
många bra nationella och internationella 
föreläsare. I samband med mötet så hål-
ler vi vårt årsmöte och jag ser fram emot 
att se många av er där.

NDT håller just nu på med planeringen 
inför Almedalen då vi kommer att ha 
några seminarier som troligtvis intresse-
rar de flesta, bl a diabetesvården för våra 
äldsta, vilken plats har appar och vård via 
nätet i vården av personer med livslång 
sjukdom.

En del av er har kanske läst utredningen 
av Toivo Heinsoo ”Tydligare ansvar och 
regler för läkemedel” där ett förslag är att 
ta bort det kostnadsfria insulinet och att 
regionerna får ta ett fullt finansierings- 
och kostnadsansvar för läkemedel. Vi i 
SFSD:s styrelse är rädda för att vården i 
Sverige blir ännu mer ojämlik om det 
förslaget går igenom och vi kommer att 
agera tillsammans med SFD och Diabe-
tesförbundet i denna fråga.

Glöm nu inte att njuta av det gnistrande 
vintervädret och det kommande ljuset 
som för med sig fåglarnas vårsång och 
naturen som knoppas, vi hörs och ses till 
vårnumret.

Agneta Lindberg

  
NDR nyhetsbrev  4

Framgångsfaktorer inom  
primärvården 6

FEND i Berlin 28-29/9 2018  8-9

Personcentrerad vård till  
ungdomar  10-12

Pump och CGM i VG 14-15

Vilse i kolhydratträsket 16-17

Lika vård för alla 24-26

Dykning och Diabetes 38-44

TEDDY årsrapport  46-52



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 NDR:s patientenkät testas just nu. 
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Reflektion på NDR-året 2018

NDR-året 2018 var ett händelserikt år. Knappen 2.0 kom med ännu större möjligheter att jämföra resultat mellan landsting och 
vårdenheter. Knappen utrustades med fler filtreringsmöjligheter och nya funktioner för att skräddarsy sökningar efter det som 
intresserar. Utveckling av Knappen har skett i nära samarbete med användarna och skall underlätta förbättringsarbetet ännu 
mer. NDRs hemsida besöks alltmer frekvent och 2018 hade NDR mellan 2000-2500 unika användare varje vecka, vilket är en 
tydlig indikation på att verktygen används. Det bästa är att resultaten används i förbättringsarbeten lokalt och regionalt samt att 
uppföljning sker nationellt så att diabetesvården ständigt kan förbättras.

En annan stor registerförbättring som skett under 2018 är att Swediabkids har samordnats med NDR. Barnregistret har fått 
samma moderna plattform som NDR och ute i landstingen har arbetet med direktöverföring från journal till registret påbörjats 
med kraft. Barnregistrets data finns nu tillgängliga i Knappen och har ökat alla barnmottagningars möjlighet att följa sina resultat. 

Forskningsmässigt har 2018 varit ett produktivt år. Data från NDR används av många forskargrupper i hela landet. Forskning på 
NDR-data har resulterat i flera uppmärksammade artiklar i välrenommerade tidskrifter under det gånga året och dessutom två 
mycket intressanta avhandlingar:

-Epidemiological aspects of cardiovascular morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of 
cardiovascular risk factors av Aidin Rawshani. Avhandlingens huvudslutsats är att kardiovaskulär sjukdom och dödlighet har 
minskat avsevärt under 2000-talet bland personer med diabetes. Optimal riskfaktorkontroll är associerad med kraftig riskreduk-
tion för komplikationer och eliminerar i vissa fall den förhöjda risken. Unga individer med diabetes har relativt sett högst risk 
jämfört med bakgrundpopulationen, men man får inte glömma att dessa personer har låg absolut risk. 

-Adherence to lipid-lowering medications and cardiovascular disease prevention in type 2 diabetes mellitus av Sofia Axia Karls-
son. Avhandlingen beskriver följsamheten till lipidsänkande läkemedel och fann att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar med 
avtagande följsamhet och understryker vikten av individualiserad diabetesvård  

Preliminära resultat 2018

Resultaten för 2018 går i rätt riktning vad gäller HbA1c, blodtryck och lipider både inom primärvård och på medicinkliniker. 
Måluppfyllelsen av alla dessa tre viktiga mått har förbättrats jämfört med förra året. Det är fortfarande en bit kvar tills alla lands-
ting når målen så det gäller att fortsätta jobba för en allt bättre diabetesvård! Titta själv på www.ndr.nu/knappen för att se re-
sultaten från ditt landsting och din enhet. 

KAS och koordinatormöte 2019

Den 18/1-2019 samlades NDRs kvalitetsansvariga sjuksköterskor och koordinatorer på hotell Scandic Crown i Göteborg till 
ett mycket givande möte, det 19:e i ordningen. David Nathanson från Svensk Förening för Diabetologi (SFD) lotsade oss igenom 
ett brett innehåll i agendan och lyfte viktiga frågor från både primärvård och sjukhus ute i landet. Agneta Lindberg från SFSD 
berättade om Skånes erfarenheter kring certifiering av diabetesmottagningar och Stefan Franzén från registercentrum hjälpte 
oss att förstå svårigheter med en ny riskmotor. Det blev premiärvisning av en kort film om diabetesenkäten som nu finns att 
titta på via NDRs hemsida. Vi fick en genomgång av den nya organisationen kring kunskapsstyrning från Håkan Fureman som 
är ordförande för Nationella programområdet endokrinologi. Mötet avslutades med en intressant paneldiskussion om vad som 
är extra viktigt inför 2019 där Kajsa Lindberg från diabetesförbundet förde in patienternas perspektiv på hur det kan vara att 
leva med diabetes, hur vården kan stötta på olika sätt och vilken betydelse ny teknik har för att underlätta i vardagen. Ett mer 
utförligt referat kommer inom kort att läggas upp på NDRs hemsida där också alla presentationer från mötet kommer att ligga. 

Vi ser nu fram emot ett spännande 2019

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR



DIABETESVÅRD  NR 1 2019                                                                                                                         5

www.diabetes/ungdiabetes

Vi i Ung Diabetes vill rikta ett stort tack till 
alla som medverkat på våra aktiviteter 
under året och alla som engagerat sig för 
att göra det lättare att leva med diabetes! 
Tipsa oss gärna om ni har idéer på vad vi 
kan hitta på nästa år.

MISSA INTE vår adventstävling på Insta-
gram! @ungdiabetessverige

 IDF Europe - Albanien

Robin var tillsammans med Diabetesför-
bundets ordförande, Cajsa och Diabetes-
förbundets kanslichef, Jenny, i Albanien på 
IDF Europes regional council i slutet av 
november. Under helgen hölls bland an-
nat föreläsningar och diskussioner om 
framtidens teknik och biosimilars, vilket är 
ett biologiskt läkemedel som liknar ett 
godkänt biologiskt läkemedel. Diskussio-
nerna var väldigt intressanta, biosimilars 
diskuteras inte i lika hög utsträckning i 
Sverige som i andra länder vilket beror på 
att många får betala för sitt insulin i andra 
länder och då är det mer aktuellt med 
biosimilars eftersom det många gånger är 
billigare.

Världsdiabetesdagen med  
Dagens medicin  

“Leva livet med diabetes”

På världsdiabetesdagen deltog Maja från 
Ung Diabetes i en av programpunkterna 
på Dagens Medicin Agendas evenemang 
Leva livet med Diabetes i Stockholm. 
Programpunkten som hon deltog i var 
”Kunskapsstöd och utbildning - vad vill jag 
som patient ha av vården?”. De område-
na som Maja talade om under diskussio-
nen var bland annat individanpassad vård, 
stöd och rättigheter i skolgång och ar-
betsliv, glappet mellan barn- och vuxen-
vård, psykisk ohälsa relaterad till diabetes, 
digital sjukvård och tabubelagda samtals-
ämnen i vårdmötet. Syftet med deltagan-
det var att ge ett perspektiv på vad som 
önskas av sjukvården när man är en ung 
person med diabetes och att represen-
tera de åsikter kring ämnet som vi fått in 
från våra medlemmar. Resultatet blev att 
en handfull andra deltagare på evene-
manget gav positiv respons på det per-
spektiv som presenterades av Maja och 
ett uppvisat intresse för framtida samar-
beten med dessa deltagare. Det ska bli 
spännande att se hur dessa samarbeten 
utformar sig under nästa år, Ung Diabetes 
har massor på gång. Så glöm inte att följa 
oss på sociala medier så att du inte missar 
någonting!

Världsdiabetesdagen i Malmö

Den 10 november uppmärksammades 
Världsdiabetesdagen i Malmö med ett 
heldagsevenemang arrangerat av Diabe-
tesföreningen i Skåne län, Lunds universi-
tets Diabetescentrum, Medeon och Dia-
betessamverkan i Sverige. Utställare från 
bland annat läkemedelsföretag och lokal-
föreningar fanns på plats samtidigt som 
det hölls flera diabetesrelaterade föreläs-
ningar i två salar under hela dagen. Ida 
Lindstén från rådet medverkade och stod 
både på utställningstorget och föreläste 
om Ung Diabetes arbete och aktiviteter. 
Evenemanget lockade många besökare 
och var mycket uppskattat! För den intres-
serade finns en del av programmet till-
gänglig att se på www.vddskane.com.

Diabetesgalan 2018

Sju av Ung Diabetes rådsmedlemmar 
befann sig på Diabetesgalan i Annexet på 
Världsdiabetesdagen. Vi tycker det blev en 
toppenkväll och vi är såklart väldigt glada 
att galan finns! Över 7 miljoner kronor 
samlades in till kampen mot diabetes, helt 
fantastiskt! Hoppas att ni också kollade på 
galan, annars går den att se på Viafree och 
Viaplay nu i efterhand.

God Jul & Gott Nytt År allihopa! Wow, vilket år det blev! 
Under året har vi hunnit med massvis med saker, vi inledde 
året med vinterläger tillsammans med Min Stora Dag, i april 
hade vi Kick-off och under sommaren var vi på plats i Al-
medalen samt att vi anordnade ett seglarläger och ett surf-
camp - fantastiskt tycker vi!

Nyheter från Ung Diabetes
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År 2006 och 2013 skickades ett formulär 
ut till landets vårdcentraler i syfte att un-
dersöka hur Sveriges diabetesvård i pri-
märvården förändrats under dessa sju år. 
I denna studie inkluderades över 70 % av 
alla landets vårdcentraler vid båda tid-
punkterna.    

– Vi fann att en heltidstjänst diabetessjuk-
sköterska per 500 diabetespatienter har 
ökat från 2006 till 2013, men spridningen 
i landet är stor, från 0.52 till 1.12 heltids-
tjänster. Till vår förvåning uppgav dock 
endast 20 % av vårdcentralerna att de 
bedrev grupputbildningsprogram och 30-
45 % involverade personer med typ 
2-diabetes i att sätta behandlingsmål, sä-
ger Rebecka Husdal. 

Därefter kopplade hon samman vårdcen-
tralens svar från 2013 med personer med 
typ 2-diabetes registrerade år 2013 i 
Nationella Diabetesregistret för de delta-
gande vårdcentralerna. Syftet var att un-
dersöka om det fanns samband mellan å 
enda sidan vårdcentralernas arbetssätt 
och personella resurser och å andra sidan 
långtidsblodsocker och risken för en för-
tidig död, hos personer med typ 2-diabe-
tes som behandlas i primärvården. 

– Vi fann samband mellan de vårdcentra-
ler som uppgav att de arbetade i diabe-
testeam, bedriver grupputbildningspro-
gram och hade tillgång till sjuksköterskor 
med högskoleutbildning i diabetes och 
minskat långtidsblodsocker. Vi såg även 
att vårdcentraler som har god bemanning 
av allmänläkare och har tillgång till sjuk-

sköterskor med högskoleutbildning i pe-
dagogik och diabetes hade en minskad 
risk för en förtidig död.  

I avhandlingen har hon även undersökt 
vårdcentralernas kvalitetsarbete i relation 
till långtidsblodsocker hos personer med 
typ 2-diabetes. Totalt identifierades sju 
kvalitetsarbetsfaktorer som visade sig i 
högre grad vara associerade till kontrol-
lerat blodsockervärde. Medan det blir 
tydligt att det krävs kraftfulla kvalitetsinsat-
ser riktade till dem med acceptabelt eller 
dåligt kontrollerat långtidsblodsocker. 

Slutsatsen av denna nationella totalunder-
sökning är att vårdcentralers organisa-
tionsstruktur och tillgängliga personella 
resurser har ett visst samband med lång-
tidsblodsockret och risken för en förtidig 
död hos personer med typ 2-diabetes. 

– Avslutningsvis vill jag säga att det finns 
ett stort behov att i vidare forskning inklu-
dera personer med typ 2-diabetes i hur 
diabetesvården i primärvården bör orga-
niseras, för att uppnå jämlik vård och 
förhindra dödlighet förorsakat av typ 
2-diabetes, säger Rebecka Husdal. 

Kontaktinformation: 
Rebecka Husdal, med lic. 
Centrum för klinisk forskning Västerås, 
Uppsala universitet, Västmanlandssjuk-
hus och Institutionen för medicinska ve-
tenskaper, Uppsala universitet. 

– Disputationen äger rum på Västman-
landssjukhus i Västerås, samlingssalen, in-
gång 29.

Realitet eller fiktion? Förbättringsmöjligheter kvarstår inom 
svensk diabetesvård i primärvården och organiseringen av 
Sveriges diabetesvård kan vara av betydelse för personer 
med typ 2-diabetes att uppnå en jämlik vård, nationella be-
handlingsmål för långtidsblodsocker och minska risken för 
en förtidig död. Det visar en avhandling av Rebecka Husdal 
vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och Institutionen 
för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Framgångsfaktorer inom  
diabetesvård i primärvården

 

Rebecka Husdal



Trött på att skanna?
Nu kan Eversense XL långtids-CGM sköta bevakningen 
åt dig – och är dessutom det enda systemet med 
vibrationsvarningar direkt på kroppen.

Vill du veta mer? Kontakta din diabetesläkare eller 
besök www.rubinmedical.se 

 

Erik Fast, 18 år

”Med Eversense är 
det som att jag lever 
ett liv utan diabetes”

EveXL_Diabetesvård_slutaskanna_210x297.indd   2 2019-01-16   17:30
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Organisationen har skapat en egen utbild-
ning FEND ENDCUP på masternivå, 
sponsrat två professortstjänster inom 
omvårdnad diabetes varav Karin Wikblad, 
Sverige var den första. Nuvarande FEND 
professor in diabetes nursing är Angus 
Forbes vid King's College University Lon-
don. Han har sitt mandat något år till se-
dan ska det utses en ny person till FEND 
professor.

Jag fick möjlighet att delta vid den 23-kon-
ferensen arrangerad av FEND, som tradi-
tionsenligt genomförs i samma stad som 
EASD arrangera, i detta fall i Berlin.

Det som främst fångade mitt intresse 
under dagarna var presentationer inom 
ämnet psykisk hälsa och diabetes. Vi fick 
höra om personliga erfarenheter av hur 
diabetes kan leda till diskriminering och 
stigmatisering. Det sker i det närmaste 
omärkligt och är något som vi behöver 
reflektera över av och till. Att ställa frågan 
till patienten ”Har du upplevt att du blivit 
diskriminerad på grund av din diabetes?”. 

Anna Reid från Guy´s och St Thomas i 
London beskrev hur de fick till en rutin för 
att fånga upp ångest och/eller depression 
hos de patienter som behandlas vid deras 
klinik. Arbetssättet med bedömning via 
enkät, IMPARTS, liknar mycket arbetet 
med Diabetesenkäten (PROM) i Sverige. 
Efter 7 månader hade så gott som alla 
patienter fyllt i enkäten. Flertalet hade 
inga psykiska problem men11 % hade 
symtom på allvarlig depression och 13 % 
led av ångesttillstånd. I arbetet med att 

uppmärksamma psykisk hälsa hos patien-
terna så fanns det på plats en plan för att 
ta om hand och ge stöd till de patienter 
som behövde. Totalt remitterdes 36 
personer till någon form av stöd hos psy-
kiatriskt team. Det som tilltalade mig var 
att kliniken med en självklarhet och en 
enkelhet ständigt granskar sina resultat 
och genomför de förbättringsarbeten 
som det finns behov av.

Konferensen innehöll ett antal presenta-
tioner om teknik bla om egna lösningar 
för att skapa en closed loop. De som 
presenterade var delaktiga i en grupp 
med ”likasinnade” som samlades under 
#wearenotwaiting för att utbyta erfaren-
heter. Presentatörerna var två personer 
med typ 1 diabetes, en av dem läkare och 
den andre arbetar som forskare inom 
datavetenskap. Katarina Braune, endokri-
nolog inom pediatrik hade inga problem 
att använda den ”hackade” insulinpum-
pen själv men det var inget hon rekom-
menderade sina patienter.  

Behovet av att veta vilka appar som sjuk-
vården kan rekommendera har lett till att 
Steno diabetescenter i Danmark har en 
diabetessjuksköterska, Linda Horsted 
Raimond, som har till uppgift att samla 
appar som har granskats/utvärderats. 
Dessa appar presenteras sen på Stenos 
hemsida. Viktiga aspekter för användaren 
av appar är att de kan kommunicera med 
vårdgivaren, det var budskapet från Dimi-
tri Katz, som har diabetes. Att det går att 
lägga in data i stora mängder har inte så 

stor betydelse om man inte kan kommu-
nicera med vården om insamlad data. Det 
är snabbare att skiva på papper än att 
föra in data via app, därför måste appen 
tillföra något ytterligare, ge en bonus, an-
nars slutar man använda den. Det finns 
idag ingen app som kan ge användaren 
insikter tex ”när på dagen är det bäst för 
mig att träna?”, ”blir blodsockret jämnare 
om jag tränar 3 gånger/veckan än varje 
dag?”.

En grupp presentationer handlade om 
typ 2 diabetes, vad vi lärt från kardiovas-
kulära studier och graviditetsdiabetes.

Roy Taylor och George Thom presente-
rade resultaten från DiRECT studien som 
visar att det är viktökningen som driver på 
typ 2 diabetes. Kroppen klarar inte av 
mängden kroppsfett. Det är viktnedgång 
som gör att typ 2 diabetes kan gå i remis-
sion. De som kan få ett snabbt insulinsvar 
efter måltid är de som kan gå i remission.  
Skillnaden mellan personer sitter i beta-
cellen.  Kort duration ger bättre möjlighe-
ter.  Efter 11 år med diabetes är chansen 
att nå remission liten. Vid studiens start 
sattes all medicinering för blodtryck och 
blodsockersänkning bort. Ovanligt nog i 
studiesamanhang så deltog fler män än 
kvinnor och också att 40 % var från socio-
ekonomiskt utsatta områden. Deltagarna 
fick lågkaloridiet på 830 kcal i 16 veckor. 
Vanlig mat introducerades stegvis efter 
perioden av lågkalori. Vilken typ av mat 
eller ”diet” det valde personen själv, fokus 
var på att den skulle hjälpa till att hålla 

Federation of Nurses in Diabetes har funnits sedan 1995. 
Organisationen verkar för förbättrad hälsa och behandling 
för personer med diabetes genom utvecklandet av diabe-
tessjuksköterskans roll och kompetens i hela Europa. FEND 
har lyckats uppnå erkännande i en mängd internationella 
sammanhang bla WHO-Europe och IDF och därmed synlig-
gjort diabetessjuksköterskans arbete.

FEND i Berlin 28-29/9 2018
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vikten.  Få personer avslutade studien i 
förtid trots den tuffa perioden med lågka-
lorikost. Efter 12 månader hade 46 % 
uppnått remission. Av de som uppnått en 
viktnedgång på 15 kg eller mer hade 86 
% uppnått remission. DiRECT kommer 
att fortgå i 5 år.

Vi fick en personlig erfarenhet av en av 
deltagarna i programmet, David Paul. 
Hans strategi att klara av 830 kcal var att 
inte vara hemma när familjen åt. I stället 
gick han på bio, konserter, fotbollsmat-
cher, ja allt som låg långt bort från ett 
kylskåp.  Han kom till insikt att ”jag har 
förlorat perspektiv på hur mycket mat 
min kropp behöver”.

Oliver Schnell presenterade att för 10 år 
sedan började US Food and Drug Admi-
nistration (FDA) att kräva studier på kar-
diovaskulär säkerhet för läkemedel som 
syftar till att sänka blodsockret. Det var ett 
lyckosamt beslut som har gett diabetes-

vården läkemedel som inte bara sänker 
blodsockret men som också skyddar 
hjärtat. Exempel på dessa är empagliflo-
zin, semaglutide, liraglutide och canagliflo-
zin. Detta har påverkat de behandlings-
riktlinjer som publicerats. I Sverige har 
både Läkemedelsverket och Socialstyrel-
sen kommit med nya riktlinjer som bygger 
på dessa data. EASD kom med ny be-
handlingsalgoritm för typ 2 diabetes i 
Berlin 2018.

Judith Parsons vid King´s College i Lon-
don presenterade en kvalitativ studie om 
kvinnor som haft graviditetsdiabetes, de-
ras erfarenhet under graviditeten. Många 
av kvinnorna upplevde en stark känslo-
mässig påverkan och stress av beskedet 
om graviditetsdiabetes.  De önskade 
vårdens stöd för att bearbeta den känslo-
mässiga stressen.  Det fanns beskrivningar 
från kvinnor att de förträngt informatio-
nen om graviditetsdiabetes och därmed 
”glömt bort” den efter förlossningen. Det 

fanns önskemål om att information och 
stöd skulle ges till familjen och inte bara 
till kvinnan. Det fanns beskrivningar att 
fokus gick från den gravida kvinnan till det 
väntande barnet vilket gjorde att kvinnan 
kände sig lurad på sin graviditet. Arbetet 
går nu vidare med att utforma arbetssätt 
som möter de resultat man fick i studien. 

Programmet gav möjlighet till nya kunska-
per och framför allt till reflektioner. Att få 
utrymme till att spegla mina egna erfaren-
heter med kollegor i Europa. Vi är mer 
lika än olika när det kommer till problem 
och möjligheter för att förbättra omvård-
naden vid diabetes.

Lena Insulander
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Internationellt kallar man ibland ungdomsåren för ”the 
transitional age”, övergångsåldern. Termen är verkligen vad 
denna ålder innebär, personer i denna ålder är inte barn, 
men inte heller vuxna, de befinner sig i övergången mellan 
dessa tillstånd. Denna period brukar benämnas som ung-
domsåren, men vad är då en ungdom? WHO:s definition av 
adolescense (adolescence) är 10–20 år, ungdom (youth) 
15–24 år och unga människor (young people) 10–24 år1. 

Personcentrerad vård till ung-
domar med typ 1-diabetes

Anna-Lena Brorsson

Vägen till vuxen ålder är lång och fylld 
med många frestelser och risker. Alla 
måste utforska och experimentera på sitt 
sätt; prova olika livsstilar för att hitta sin 
egen personlighet. Utforskandet och ex-
perimenten involverar framgång och 
misstag vilket leder till lärande och utveck-
ling. Detta är en nödvändig period för att 
bli en självständig individ, att våga lita på 
sig själv och utveckla sin egen identitet. 
Under den här perioden måste ungdo-
marna utveckla ett nytt förhållande till 
föräldrarna, kunna ha nära relationer med 
någon/ några individer utanför familjen 
och överväga hur de vill leva livet som 
vuxen. De behöver hitta sin livsstil och 
planera sin karriär. De måste lära sig att ta 
hand om sig själva och sitt liv. Under den 
här perioden utvecklar ungdomen förmå-
gan till kognitiv analys och att använda sin 
fantasi. Gradvis utvecklas den kognitiva 
förmågan att analysera och fantisera, båda 
av betydelse för utvecklingen av identite-
ten 1. För ungdomar med typ 1-diabetes 
är detta den period då ansvaret för diabe-
tesegenvården ska överföras från föräld-
rarna till ungdomarna 2.

Stora internationella studier har visat att 
otillfredsställande blodsockerkontroll un-
der barn och ungdomsåren ökar risken 
för allvarliga komplikationer senare i li- 
vet 3,4. För att minimera risken för detta 
krävs att man har god glukoskontroll, 
tänker på vad man äter och hur mycket 
insulin detta kräver. Reflekterar och age-
rar aktivt avseende behandling vid sjuk-
dom, fysisk aktivitet och stress. 

Personcentrerad vård strävar efter att 
synliggöra hela personen. Svensk sjukskö-
terskeförening (SSF) beskriver att sjuk-
sköterskan ska se personen bakom sjuk-
domen och se denne som en värdefull 
och jämbördig partner.  Detta innebär att 
är sjuksköterskan ansvarar för att perso-
nen i så stor utsträckning som möjligt ska 
kunna leva det liv som hen vill 5. Hur kan 
då vi som vårdpersonal på ett personcen-
trerat sätt underlätta för ungdomar i 
denna ålder att kunna leva det liv de vill? 
För att lite mer kunna förstå innebörden 
av personcentrerad kan vi titta på det 
utifrån lite olika perspektiv.

Personcentrerad vård

Under 1700-talet förändrades klassifice-
ringen av sjukdomar från att baseras på 
symtom som upplevdes och beskrevs av 
patienten till att beskriva organiska skador 
i kroppen vilket kunde göras när man 
började obducera och kunde se dessa. 
Denna syn på kroppen stimulerades yt-
terligare med den tekniska utvecklingen. 
Modern medicin är huvudsakligen inte 
baserad på den levande kroppen, utan på 
den döda. Detta är ganska paradoxt med 
tanke på att syftet med medicin är att 
upprätthålla och förbättra livsförhållan-
dena. Även om detta är lite tillspetsat, så 
får i många fall, en person som kommer 
för att besöka vården sitta eller ligga på en 
brits, stilla och tyst, som ett lik. Personen 
i fråga kommer därefter att undersökas 
med blodprover som HbA1c (om de har 
diabetes), hjärtat och lungorna undersö-

kas med ett stetoskop eller ekg. Om pa-
tienten har diabetes ska blodsocker/
CGM-mätare och insulinpumpen laddas 
ner i ett dataprogram. Sedan analyseras 
personen utifrån kurvor som visas på en 
dataskärm. Detta leder till att minska den 
levande kroppen till något nästan dött, 
den levande kroppen behandlas som en 
maskin 6. 

Trots detta finns det idag en strävan mot 
en mer holistisk syn på människan. Be-
greppet ”den levande kroppen” ("the li-
ved body") hänvisar till levande kroppar 
och utvecklades bland annat av filosofen 
Merleau-Ponty. Kroppen är en enhet, 
mot och med en upplevd värld där man 
bor tillsammans i relationer med andra 
människor, saker och miljön. ”Den le-
vande kroppen” beskriver kroppen som 
sammanflätad, tänkandet och det materi-
ella skiljer sig inte åt 6. I mötet med ung-
domar med kronisk sjukdom, som diabe-
tes, är det viktigt att inte behandla dem 
som en maskin som fungerar på samma 
sätt som andra liknande maskiner. De är 
en ”levande kropp”, allt i livet är samman-
flätat och om du ber om deras berättelse 
kommer du att få en del av världen på det 
sätt som de upplever den.

Under 60-talet beskrev Carl Rodgers 
(1961) att förståelsen för en annan per-
sons eget perspektiv och upplevelse av 
sin situation var centralt för att kunna 
hjälpa 7. Det är dock svårt att beskriva 
vad en person är, personalism kan base-
ras på fyra etiska principer: autonomi, vär-
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dighet, integritet och sårbarhet. Autonomi 
innebär att man har rätt att välja sin egen 
väg i livet. Värdighet vidgar perspektivet så 
att det inkluderar andra människor, en 
respekt för andra människor som har 
samma rättigheter och skyldigheter. Inte-
gritet innebär att inte skada, såra, förstöra 
eller förändra andras liv, utan skydda 
personen helhet och enhet, dennes livs-
sammanhang och levnadshistoria. Vården 
ska inte enbart fokusera på den sjuka 
kroppen och en samling av organ, den 
levande kroppen måste tas på allvar som 
en oersättlig helhet.  Sårbarhet är den 
sista och utgör en väsentlig bestämning av 
människan som en ändlig varelse. Det ska 
inte först och främst tolkas som en svag-
het som bör elimineras, utan som en 
inneboende, konstitutiv aspekt av män-
niskans tidsliga villkor, en del av ändlighe-
tens inneboende struktur. Denna beskriv-
ning sammanfaller med Paul Riccours 
personfilosofi, där den kapabla människan 
(homo capax) definieras som handlande 
och lidande, där sårbarheten är en del av 
människan 8.

Etik är en integrerad del i hälsa och vård. 
Personcentrerad vård förutsätter en 
medveten etik som grund. Paul Ricœurs 
beskrivning av etik som “en strävan efter 
det goda livet, med och för andra inom 
rättvisa institutioner” kan ses som en re-
ferensram i ett personcentrerat förhåll-
ningssätt 9. 

För det första, handlar etik om vad som 
gör livet värt att leva 9. För en ungdom 
med diabetes kan en faktor vara at få 
vara som alla andra, inte förväntat att ha 
kontroll på sitt blodsocker hela tiden, inte 
ta insulininjektion till varje måltid och 
räkna hur mycket kolhydrater man äter. 
En insulinpump kan vara ett alternativ, 
men det kan uppfattas som ett stigma att 
bära någonting hela tiden och ständigt 
påminnas om sjukdomen. 

För det andra är etiken en strävan mot 
interpersonella dimensioner, "med och 
för andra". Även lyckliga människor behö-
ver vänner. Ömsesidighet i interperso-
nella relationer kräver att du tar andra på 
allvar9. Tidigare forskning har visat att 
utbildning i grupper där socialt stöd ges 
kan ha större påverkan än innehållet i 
utbildningen. Det kan underlätta diskus-
sioner om utmaningar och svårigheter i 
diabetes egenvården mer effektivt 10. 
Dessutom, kan användandet av effekti-
vare problemlösande strategier upp-
muntras. Att stödja konstruktiv kommu-
nikation mellan föräldrar och ungdomar 
har visat sig vara en viktig kompo-

nent 11,12.  Reflektion och ett tillåtande 
klimat är en viktig del i lärandet för vuxna 
med typ 1-diabetes och vikten av att dela 
erfarenheter med andra har varit framträ-
dande 13.

Den tredje delen i den etiska strävan är 
inom rättvisa institutioner 9. I det mindre 
sammanhanget kan det innebära att alla 
barn och unga idag har möjlighet att välja 
behandling med injektioner eller insulin-
pump, dessutom finns det i dag alternati-
va sätt att mäta glukoskontroll som inte 
innebär fingerstick. För barn och ungdo-
mar är dessa alternativ tillgängliga, men 
för personer som är äldre än 18 år krite-
rierna inte lika generösa.

Att leva med en kronisk sjukdom

Barn och ungdomar med diabetes och 
deras föräldrar beskriver på olika sätt att 
de vill vara som alla andra 14-16. Ett sätt 
att beskriva och förstå sjukdom är som att 
vara ”hemlös” i världen. ”Hemlöshet” här 
är motsatsen till ”hemlikhet”, ett hälso-
samt varande i världen. Att leva i en kropp 
med sjukdom kan uppfattas som en 
känsla av ”hemlöshet”. Kroppen upplevs 
som en alien, en främling, men samtidigt 
som en del av mig, med biologiska pro-
cesser som ex hypogkykemier, som jag 
inte har kontroll över. Dessa levs av mig 
och hör till mig. Merleau-Ponty beskriver 
hur kroppen "förstår" och "bebor" värl-
den. Kroppen är inte bara ett verktyg eller 
en bostad jag bor i, det är jag.  När sjuk-
dom har orsakat en känsla av ”hemlös-
het”, behöver en person guidas så långt 
som möjligt för att återfå känslan av ” 
hemlikhet”. Hur långt detta är möjligt 
beror på vårdpersonal, familj, vänner, 
men mestadels beror det slutligen på 
personen själv. Det är möjligt att återfå 
”hemkänsla”, att vara i kroppen och i 
världen, i dialog med andra, men det 
måste ske på den personens sätt 17. 

Ungdomsåren är en period med utveck-
ling fysiskt och mentalt vilket även för en 
frisk person kan innebära en känsla av 
”hemlöshet”. För ungdomar med diabe-
tes eller någon annan sjukdom kan detta 
innebära en känsla av hemlöshet i dubbel 
mening. Med detta som bakgrund kan det 
vara lättare att förstå när ungdomar med 
diabetes uttrycker att de känner sig an-
norlunda och sårbara 14.

Personcentrerad vård till  
ungdomar med typ 1 diabetes

I mötet mellan vårdpersonal och perso-
ner med diabetes har Zoffmann & Kirke-
vold (2005) identifierat barriärer inom 

och mellan patient och vårdpersonal, vilka 
har visat sig vara svåra att överkomma. 
Baserat på detta har en personcentrerad 
reflektions och kommunikationsmetod 
utvecklats, Guided Self-Determination 
(GSD), där delat beslutsfattande innebär 
att vårdpersonal får insikt i patientens mål 
och beslut, och inte tvärtom. Valet av 
kommunikations- och reflektionsform är 
avgörande för huruvida delat beslutsfat-
tande uppnås eller inte 18. Centralt för 
ömsesidig problemlösning är reflektions-
blad som används i kommunikationen i 
kombination med olika kommunikations-
former (aktivt lyssnande, spegling och 
värderingsförklaring) som används av 
vårdpersonalen. Metoden har anpassats 
för ungdomar med typ 1 diabetes, Gui-
ded Self-Determination-Young (GSD-Y) 
och testats i en randomiserad studie 
(RCT) i grupper med ungdomar som 
startade insulinpump och deras föräldrar. 
Interventionsgruppen fick en utbildning 
bestående av sju utbildningstillfällen. De 
tre första var i samband med start av in-
sulinpump och därefter fyra tillfällen med 
en månads mellanrum. Vid varje utbild-
ningstillfällen deltog två gruppledare (två 
diabetes sjuksköterskor eller en diabetes 
sjuksköterska och en dietist) 19. 

Dialogen är centralt i utbildningsprogram 
med samtal. För att få en ömsesidig dialog 
är det viktigt att deltagarna förstår varan-
dras perspektiv och därigenom skapas 
förutsättningar som gör att människor kan 
upptäcka andra perspektiv än sina egna 
20. Det är en win-win-situation, där del-
tagare spelar ett spel med varandra. Enligt 
Buber är en dialog ett förbehållslöst mö-
te, där människor kan mildra eller släppa 
barriärer mellan varandra, kanske till och 
med övervinna dem och sedan få ett 
riktigt möte 20,21. 

I en intervjustudie med ungdomar som 
deltog i studien framkom ett övergripan-
de tema: Vikten av expert power (grupple-
daren, vårdpersonal) och referent power 
(ungdomar och föräldrar), för ökad medve-
tenhet om betydelsen av egenvård och för 
att motverka ensamhetskänslan vid diabe-
tes. Det framkom två huvudkategorier. 

Vikten av kontexten: De flesta delta-
garna lyfte vikten av att träffa andra för att 
dela erfarenheter av att leva med diabe-
tes. Det främjade en känsla av tillhörighet 
som mildrade ensamhetskänslan med att 
leva med diabetes. Deltagarna betonade 
vikten av gruppledarens roll och uppskat-
tade en positiv och tillåtande atmosfär. 
Generellt beskrev deltagarna reflektions-
bladen som användes i samtalen som 
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användbara eftersom de resulterade i 
djupare reflektioner. De hjälpte till att ta 
upp frågor som de annars inte skulle ha 
diskuterat. 

Ökad power genom grupprocessen: 
Skillnader i egenvården resulterade i sam-
tal ledde till nya idéer, ny kunskap och råd 
till varandra. Deltagarna uttryckte även att 
det var skönt att höra vad andra tänkte 
vilket ledde till insikter att de var inte så 
annorlunda som de trott. Ungdomarna 
uttryckte vikten av föräldramedverkan. 
Flera ungdomar uttryckte att efter delta-
gande i utbildningen upplevde de stödet 
från föräldrarna mer balanserat och trans-
parent, ansvaret hade ökat, minskat eller 
var oförändrat, men upplevdes relevant. 
Ungdomarna uttryckte att de hade fått en 
ökad förståelse för föräldrarnas oro och 
beteende efter att ha lyssnat på deras 
tankar och upplevelser. Ett tydligt resultat 
som framkom var att tjat får en annan 
dimension när du förstår orsaken 22. 

GSD överensstämmer med hur Ekman et 
al (2011) beskriver personcentrerad vård 
där personens berättelse och partnerska-
pet är centralt. Tillsammans beslutas om 
åtgärder som uppfyller personens för-
väntningar och mål, vilka ska dokumente-
ras 23. Paul Ricœur menar att människan 
kan ta ansvar för sina handlingar och be-
slut. Hen är kapabel att prioritera och 
motivera orsaken till beslut 9. 

Personcentrerad vård, där GSD-Y kan 
vara ett alternativ, bekräftar att de flesta 
ungdomar vet bäst själva hur de vill leva 
sina liv och vilka svårigheter de har. Ung-
domar har förmåga att identifiera vad de 
behöver göra för att förändra sin egen-
vård, prioritera vad de är villiga att för-
ändra och motivera sina val. För ungdo-
mar har, konstruktivt föräldrastöd och 
delat ansvar för diabetesegenvården vi-
sats vara viktigt. Faktorer som påverkar 
förmågan att fatta beslut är; kognitiv 
mognad, personlighet, erfarenhet, socialt 
nätverk och föräldramedverkan 12. 

Anna-Lena Brorsson
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Västra Götalandsregionen består av 17 
vuxenkliniker och 6 barnkliniker och 
geografiskt är vissa av dessa kliniker gan-
ska långt från varandra. Sagt med all öd-
mjukhet då andra regioner har ännu 
större avstånd.

För 10 år sedan togs därför initiativet till 
att en gång per år samla all personal som 
arbetade med patienter som hade typ 1 
diabetes både barn och vuxna för en 
möjlighet till utbildning och diskussion. 
Man bjöd in sjuksköterskor, läkare, die-
tister, undersköterskor, kuratorer och 
särskilt klinik/vårdenhets chefer. Den 
sista kategorin har dock inte så ofta del-
tagit. 

 I början handlade det mycket om egen-
glukosmätare och de problem vi hade 
tekniskt med dessa med många felkällor 
och ibland med att ladda ner och tolka 
kurvor och insulinpumpar. CGM system 
fanns ju som ni alla vet men användes ju 
inte på vuxensidan i någon större ut-
sträckning.

Diasend var ganska nytt (i år 11 år) och 
det var diskussioner kring hur vi skulle se 
på denna möjlighet, flertalet var positiva 
men det fanns som det nästan alltid gör 
vissa motståndare. Men en kuriosa är att 
i princip alla såg en stor användnings 
område inom specialist mödravården. 
Men redan året därpå var alla diabetes 
enheter barn och vuxen anslutna och 
med på tåget.

Detta möte var även initialt lite rådgi-
vande inför de upphandlingar som gjor-
des. Dialogen var då betydligt mer öp-
pen och transparant. 

Hur är då dessa möten upplagda? Vi har 
alltid haft halvdag och börjat med lunch. 
När själva mötet börjar har industrin fått 
15 minuter per företag med upphand-
lade produkter för att presentera nyhe-
ter och bara nyheter. Sedan är tiden vår, 
enbart professionen. Detta har nog i sig 
varit en framgång - öppnat upp till mer 
fria diskussioner kring problem och ut-
maningar.

 Vi har över åren haft fantastiska förelä-
sare inbjudna som Markus Lind Gold-
studien på CGM och Finna Ólafsdóttir. 
Jan Bolinder, IMPACT FGM och hypo-
glykemi, Peter Adolfsson, ny rön vid 
dykning och typ 1 diabetes. Cathrin Vi-
berg, Gunnel Nordfeldt, CGM-relatera-
de hudproblem för att bara nämna någ-
ra. En Diabetolog från annat landsting 
pratade ett år om sin och familjens egna 
upplevelser kring diabetes då dottern 
insjuknade och hur detta förändrade 
hanns inställning. Mycket tänkvärt. Och 
tack alla ni andra också som inte blir 
nämnda här.

Kan man få till en samsyn om hur vården med teknik ska 
bedrivas? Troligen ja, i västra Götaland har man varje fall 
gjort en helhjärtad satsning på just detta.

Västra Götaland Pump och 
CGM möte
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Den mest förskrivna SGLT-2-hämmaren i världen > 1 800 000 patienter5***

Selektiv SGLT-2 hämmare för patienter med typ 2-diabetes

FORXIGA® (dapagliflozin)
När metformin inte räcker till1

Positiv påverkan på kardio  vaskulära riskfaktorer som1

Vikt**1-4
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*Omräkning från HbA1c till mmol/mol: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/opendoc/181920 **Forxiga är inte indicerat för behandling av övervikt eller högt blodtryck. 
Viktförändring var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna. Viktreduktion -2,9 kg från baseline efter 24 veckor och blodtrycksreduktion -5,1mmHg i systolisk blodtryck 
från baseline efter 24 veckor.1 ***Antal patienter på dapagliflozin: Forxiga och Xigduo (dapagliflozin + metformin)

Referenser: 1. Forxiga produktresumé www.fass.se 2. Del Prato S et al., Diabetes Obes Metab 2015 Jun;17(6):581-90. 3. Bailey CJ et al. BMC Medicine 2013; 11:43. 4. Desouza 
CV et al. Clin Ther 2015;37:1178- 1194. 5. IMS Health Total Patient Tracker, September 2017. 
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Vi har också haft ett stående inslag där 
NDR redovisat siffror på våra resultat 
något som också bidragit till framgången 
med att sänka antalet individer med 
HbA1c >70. 

Sedan tror jag också att lunch och fika 
när alla kan mingla runt diskutera pro-
blem, lösningar både tekniska och hur 

man ska få tiden att räcka till har varit 
fantastiskt bra och en del av framgången. 

Senaste mötet i december 2018 drog 
112 deltagare. Den här gången var barn 
och vuxen mottagningen från Kungs-
backa (Halland) även inbjudna.  

Vår förhoppning är att kunna fortsätta 
med dessa möten, tyvärr har vi i VG 
regionen stött på ett litet hinder genom 
en mindre bra upphandling men framti-
den är ljus och vi tror att detta kommer 
lösa sig under 2019.

Victoria Carter

Från NDR antalet FGM/CGM i regionen. På barnsidan ser det ännu bättre ut.

egna upplevelser kring diabetes då dottern insjuknade och hur detta 
förändrade hanns inställning. Mycket tänkvärt. Och tack alla ni andra också 
som inte blir nämnda här. 

Vi har också haft ett stående inslag där NDR redovisat siffror på våra resultat 
något som också bidragit till framgången med att sänka antalet individer med 
HbA1c >70.  

Sedan tror jag också att lunch och fika när alla kan mingla runt diskutera 
problem, lösningar både tekniska och hur man ska få tiden att räcka till har 
varit fantastiskt bra och en del av framgången.  

Senaste mötet i december 2018 drog 112 deltagare. Den här gången var barn 
och vuxen mottagningen från Kungsbacka (Halland) även inbjudna.   

Från NDR 190127 antalet FGM/CGM i regionen. 

 
 

På barnsidan ser det ännu bättre ut. 

Vår förhoppning är att kunna fortsätta med dessa möten, tyvärr har vi i VG 
regionen stött på ett litet hinder genom en mindre bra upphandling men 
framtiden är ljus och vi tror att detta kommer lösa sig under 2019. 
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Men sen är det den där andra filuren 
som jag tampas med dagligen, min dia-
betes. Hen är inte lika övertygad om att 
kolhydrater är det bästa som finns, och 
blodsockerkurvorna svarar inte alltid 
superbra på mitt kolhydratintag. 

Direktiven är för mig trots allt ganska 
oklara från experters sida vad gäller just 
kolhydrater och typ 1-diabetes. Och 
någonstans kan man försiktigt ana att 
frågan är lite infekterad. Detta märktes 
inte minst när jag försökte starta en tråd 
angående LCHF-kost och typ 1-diabetes 
i en Facebookgrupp nyligen. Knappt ha-
de jag hunnit publicera inlägget förrän 
det plingade till i inkorgen och en admi-
nistratör ombad mig vänligt men be-
stämt genast radera mitt inlägg. Anled-
ningen var enkel; det skapar en onödig 
osämja gruppmedlemmarna emellan, 
samt att det enligt denna administratör 
finns få eller inga forskningsbevis som 
styrker att en lågkolhydratskost skulle 
vara förenlig med diabetes typ 1.  

Och visst förstår jag vilka hätska debatter 
administratören talar om. Nog har jag 
skrollat bland de sylvassa kommentarer-
na som diabetiker kastat på varandra i 
gruppen. Och så undrar man hur det kan 
finnas krig i världen. Road av tanken före-
ställer jag mig hur ett krig skulle utspela 
sig mellan de två lägren, LCHF-anhängar-
na och LCHF-motståndarna. Kanske ha-
de det flugit runt tagliatelle, källarfranska 
och insulinsprutor om vartannat i luften? 

Och med slagord som ”käka pasta med 
typ ett är inte rätt”, från anhängarna, och 
”hellre bröd och makaroner än koma och 
ketoner”, från motståndarna. 

Jag har inget intresse i att ta ställning i 
frågan, kanske främst för att jag har för 
lite vatten på min kvarn. Jag förstår helt 
enkelt inte tillräckligt mycket för att ha 
en tydlig ståndpunkt. De gånger jag själv 
har testat att ta bort kolhydrater från 
kosten har förvisso blodsockerkurvorna 
skrutit med sin jämnhet. Tyvärr kan jag 
inte dra några slutsatser huruvida en så-
dan kost i längden skulle gynna mig, ef-
tersom jag inte vet om jag under samma 
perioder lidit av insulinbrist. Av det lilla 
jag förstått angående farhågorna kring en 
lågkolhydratkost är nämligen just risken 
att man som typ 1-diabetiker får i sig för 
lite insulin, som sedermera kan leda till 
allvarligare konsekvenser. Dessutom fö-
respråkar mina diabetessköterskor kol-
hydraträkning som en effektiv metod till 
jämnare blodsocker, vilket i sig gör det 
lite klurigt att helt utesluta kolhydrater 
från kosten. 

Så hur tusan ska jag och min bukspotts-
körtel då resonera i denna snåriga kolhy-
dratdjungel frågar man sig kanske. Som 
vanligt när det kommer till vilda debatter 
med två tydliga läger, inbillar jag mig att 
sanningen finns att hitta någonstans mitt-
emellan. Kanske behöver jag inte rata min 
solmogna smörstekta färskpotatis helt, 
det vore ju faktiskt ganska trist. Men för 

den delen behöver jag kanske inte låta 
den utgöra majoriteten av min tallrik. 
Ibland är det minsann rätt schysst att vara 
medborgare i landet lagom, utan att be-
höva redogöra för vad ordet ”lagom” 
betyder i sammanhanget. Här kan jag 
enkelt hävda att jag äter lagom mycket 
kolhydrater och komma undan med det. 
En lyx man sällan reflekterar över som 
svensk. 

Få diabetiker skulle nog påstå att kolhy-
drater i form av skräpmat är nyckeln till 
ett långt och lyckligt liv med fina värden. 
Där tycker nog de allra flesta ganska lika, 
vilket leder mig till slutsatsen att det an-
tagligen finns fler likheter än olikheter i 
våra åsikter kring hälsosam kost. Därför 
är det lite synd att olikheterna ofta vin-
ner företräde i diskussionerna. Apropå 
skräpmat, kolhydrater och diabetes kom 
jag att tänka på en diabetiker jag stötte 
på i Mexiko för några år sen. Han är nog 
ett praktexempel på en diabetiker som 
fått det där med kolhydrater och blod-
sockervärden om bakfoten. Han var en 
medelålders herre med en omfångsrik 
kroppshydda och med smått radikala 
åsikter om vad en diabetesdiet ska inne-
hålla. För honom var det pizza och ham-
burgare som gällde, och han hade sen 
länge ”sett igenom” hyckleriet hans lä-
kare försökt ituta honom. Självmedicine-
ring var det enda rätta, eftersom läkarna 
enligt honom inte hade den blekaste 
aning vad de talade om.

Att äta eller inte äta kolhydrater, det är frågan. Jag råkar 
dessutom tillhöra en av de där som är lite extra svag för just 
kolhydrater. Som femåring kunde jag inte få nog av mor-
mors nykokta potatis dränkt i gräddsås, och ägnade inte de 
nygräddade köttbullarna någon vidare uppmärksamhet, 
trots att mormor stått och rullat dem hela morgonen. Po-
tatis överlag är en favorit, som jag förmodligen delar med 
majoriteten av vårt lands befolkning.

Vilse i kolhydratträsket
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– Mina läkare säger att jag ska ligga på 8 
i blodsocker. De ljuger, jag är en stabil 
15, argumenterade han vasst och ver-
kade märkligt övertygad om att dessa 
höga blodsockervärden var i sin ordning.

Att han sedan sprang på toaletten en 
gång i halvtimmen verkade inte bekymra 
honom något särskilt, även om det för 
mig blev en tydlig indikation på att blod-
sockret låg alldeles för högt för hans eget 
bästa. Ibland är det bättre att hålla tyst, 
det här var ett sådant fall. Mina ord föll 
platta, oförmögna att tränga sig igenom 
den sköld mannen byggt upp omkring sig 
under flera år av en alltmer växande 
övertygelse. 

Det här med att låta saker vara verkar 
generellt inte vara människans starkaste 
egenskap. Det liksom kliar i gommen 
och man bubblar upp likt en eldspru-
tande drake och spottar ur sig sina tan-
kar som man håller för sanning. 

– Här serveras ingenting som innehåller 
kolhydrater. Det är inte bra för dig. Och 
vad än läkarna må säga, så har de fel!

Det var ord och inga visor denna dam 
förmedlade till mig under en visit i södra 
Sverige en gång. Som relativt nybliven 
diabetiker skapade det en molande oro 
i kroppen, och hennes ”fakta” var full-
ständigt främmande för mig och gick 
tvärt emot vad jag fått höra på sjukhuset. 
I dag tänker jag att det är snudd på oför-
skämt och till och med lite farligt att ta 
sig friheten att diktera över vilken kost 
någon annan bör eller inte bör äta. Och 
man behöver inte spendera lång tid på 
sociala medier, förrän man inser att där 
kryllar av självutnämnda experter. Helt 
plötsligt verkar det som att var och var-
annan individ besitter spetskunskap i 
områden som har väldigt lite att göra 
med deras egentliga yrkeskompetens 
eller utbildning. 

Att äta eller inte äta kolhydrater, det är 
frågan. I hopp om att komma närmare 
en sanning och ett entydigt svar, lämnas 
jag än mer rådvill och med ännu fler 
frågor. Det är fredag, porten till en efter-
längtad helg, njutning och dekadens. 
Och för min egen del innehåller en så-
dan njutning en skopa väl utvalda kolhy-
drater. Inte för mycket, inte för lite, bara 
så där lagom mycket. Och som invånare 
i landet lagom tar jag mig friheten att 
låta ”lagom mycket” tala för sig självt. 

Författare: 
Ellinor Mårtensson
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Undersökningen bygger på data från 
EURODIAB-registret mellan åren 1989 
och 2013. I den nu aktuella rapporten 
ingår 84 000 barn i åldrarna 0 till 14 år.

– Den stadiga ökningen av insjuknande 
barn reser krav på ännu större förbätt-
ringar från sjukvårdsmyndigheter och 
sjukvården, manar forskarna i den veten-
skapliga tidskriften Diabetologia.

Uträkningarna visar även på en fördubb-
ling av antalet insjuknanden de kom-
mande 20 åren.

– Och vi måste förbereda oss på att allt 
fler insjuknar, säger Chris Patterson på 
Centre for Public Health, Queen's Uni-
versity Belfast, Storbritannien.

– Bättre tekniker för att ta insulin hjälper 
till att bättre kontrollera blodsockret och 
på så sätt minska diabeteskomplikatio-
ner. Men då krävs det engagerad sjuk-
vårdspersonal för att utbilda, träna och 
motivera dessa barn så att det får bästa 
möjliga resultat, säger han i en intervju 
med Medical News.

Avstannande i högriskländer

Ökningen av antalet insjunkade barn är 
stadig men i länder där typ 1 diabetes 
sedan länge är ovanligt högt, exempelvis 
Sverige, Finland och Norge, verkar ök-
ningen ha avstannat.

I en utblick utanför Europa konstaterar 
författarna att till exempel i Zhejiang-

provinsen i Kina, som tidigare haft få fall 
av typ 1 diabetes hos barn, skedde mel-
lan åren 2007-2013 en mycket snabb 
årlig ökning på tolv procent. 

Av de 26 centra som har rapporterat in 
siffror till EURODIAB var det enbart två 
enheter som inte hade haft någon ök-
ning. Den största årliga ökningen stod 
Polen för, 6,6 procent. Trots skillnader 
mellan olika centra blir den totala årliga 
ökningen av typ 1 diabetes 3,4 procent.

Vanligare bland pojkar

Kartläggningen visar också att antalet in-
sjuknade fram till barnent är nio år är li-
kadan för flickor som för pojkar men att 
den är högre för pojkar i åldrarna 10 till 
14 år, 3,3 procent jämfört med flickornas 
2,6 procent.

Från fyra av de deltagande centra rap-
porterades en statistiskt säkerställd topp 
i insjuknande runt åt 2012.

”Vi har inget riktigt bra svar på varför det 
vissa år är så mycket vanligare.” skriver 
forskarna.

För Sveriges del har antalet insjuknanden 
stadigt ökat i 15 år med undantag av 
åren 2005 till 2007 då ökningen stanna-
de av. Både Finland (som har den högsta 
incidensen andelen typ 1 diabetes i värl-
den) och Norge har rapporterat att ök-
ningen har stannat av. I studien deltog för 
Sveriges del enbart patienter från Stock-
holms läns landsting och forskarna kon-

staterar att de med det underlaget inte 
kunde bekräfta en liknande minskning 
som Finland och Norge.

Ett epidemiskt cykliskt mönster

I den följande diskussionen tar forskar-
gruppen upp frågan om typ 1 diabets 
och det registrerade cykliska förloppet 
med en ökning i insjuknande vart fjärde 
till sjätte år, ”ett epidemiskt cykliskt 
mönster”. Frågan är obesvarad men 
viktig då svaret kan ge en ledtråd till 
varför typ 1 diabetes bryter ut hos gene-
tiskt benägna barn.

”Någon klar logisk grund har ännu inte 
förslagits. Klimatfaktorer, virusinfektioner 
eller andra omgivningsfaktorer har disku-
terats vilka skulle kunna förklara det cy-
kliska mönstret. Eftersom autoimmuni-
tet och den gradvisa undergången av 
betaceller ofta startar långt före diagnos 
skulle periodiciteten kunna vara ett 
tecken någon infektionssjukdom som 
accelerar insjuknandet snarare än att den 
startar sjukdomsprocessen. Regelbund-
na cykliska förlopp för infektionssjukdo-
mar är väl kända.” skriver forskarna.

Tord Ajanki
tidskriften Diabetologia

Ökningen av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes 
fortsätter. Forskare som analyserat data från 22 europeiska 
länder under de senaste 25 åren konstaterar att den årliga 
ökningen ligger på drygt tre procent. Forskarna undersökte 
också det cykliska mönster som uppträder i vissa länder, det 
vill säga att ökningen är större under återkommande perio-
der som vara i fyra till sex år.
Publicerad den 1 februari 2019

Typ 1 diabetes dubbelt så 
vanligt om 20 år
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– Om vi ska lära oss att förebygga sjuk-
domen måste vi identifiera den utlösan-
de orsaken, säger Åke Lernmark, profes-
sor i diabetesforskning vid LUDC och 
huvudansvarig både för DiPiS och för 
den svenska delen av TEDDY-studien.

Båda undersökningarna är mycket stora. 
I DiPiS testades 36 000 nyfödda barn för 
att identifiera de som har riskgener för 
typ 1 diabetes. Tillsammans med andra 
barn som inte har förhöjd ärftlig risk ska 
regelbundet kontrolleras. Totalt kom-
mer ungefär 4 000 barn att följas i 15 år.

TEDDY-studien som avlöser DiPiS är 
ännu mycket större. Sex forskningscen-
tra i Europa och USA deltar.

Urskilja ett mönster

Rekryteringen av TEDDY-barn pågår 
fortfarande, drygt 200 000 ska testas, de 
som har riskgener och barn till föräldrar 
som har typ 1 diabetes erbjuds att delta.

Forskarna räknar med att ungefär 7 000 
barn, drygt 1 200 i den svenska delen, 
ska följas tills de blir 15 år.

– Undersökningarna måste vara så här 
stora för att vi kanske ska kunna urskilja 
ett mönster hos de barn som drabbas, 
konstaterar Åke Lernmark.

Flera gener som ger en ökad risk för typ 
1 diabetes är kända och 90 procent av 
alla barn som insjuknar har någon av 
dessa. Likväl är det bara en del av alla 

med genetisk risk som drabbas. Till och 
med bland enäggstvillingar, som ju har 
exakt samma arvsanlag, kan den ene få 
typ 1 diabetes, den andre klara sig.

Immunförsvarets missriktade  
angrepp

Alltså kan orsaken inte enbart vara gene-
tisk, menar forskarna. Någon annan 
okänd faktor är också inblandad och 
med stor sannolikhet är det något i bar-
nens omgivning som hos de genetiskt 
sårbara leder till typ 1 diabetes.

Också den process som föregår insjuk-
nandet är känd. Av någon anledning tar 
kroppens immunförsvar miste och angri-
per de egna insulinproducerande celler-
na. Varför försvaret, som ska skydda oss 
mot bakterier, virus och andra yttre 
fiender, vänder sina vapen mot de egna 
cellerna är däremot okänt.

Flera misstänkta  
omgivningsfaktorer

Forskarna har flera faktorer som de miss-
tänker startar angreppet. Det kan vara 
något barnet äter eller dricker, det kan 
vara läkemedel eller vaccin eller fysisk 
eller psykisk stress, till exempel sjukdo-
mar eller svåra familjeförhållanden. Allt 
detta registreras noggrant i undersök-
ningarna.

Högst upp på listan över misstänkta 
faktorer står dock olika tarmvirus.

När ett virus tränger in i kroppen och 
angriper en cell aktiveras immunförsva-
ret, cellen börjar överproducera ett 
ämne som tillhör HLA-systemet. Det är 
en signal till immunsystemet att cellen 
ska angripas och oskadliggöras.

HLA är en grupp gener som märker 
kroppens alla celler med en unik kod av 
proteiner på cellytan. Koden är en slags 
etikett som talar om för immunförsvaret 
att cellen är godkänd. Alla celler som 
saknar denna etikett klassas som fiende 
och angrips.

Misstag i HLA-systemet

Flera HLA-gener har kopplingar till både 
typ 1 diabetes och andra så kallade au-
toimmuna sjukdomar.

– Det är nu vi menar att misstaget sker, 
att de HLA-gener som är förknippade 
med typ 1 diabetes gör att inte bara den 
infekterade cellen presenteras som mål 
för angreppet, utan också fragment från 
cellens inre, som inte ska vara på ytan. Är 
det då betacellerna som har infekterats 
blir resultatet att immunförsvaret får in-
formation om att alla betaceller är fien-
der och ska attackeras, berättar Åke 
Lernmark.

Antikroppar vittnar  
om angreppet

Immunförsvarets angrepp på betaceller-
na lämnar spår i blodet i form av anti-
kroppar.

Den ärftliga risken för typ 1 diabetes är ganska väl kartlagd. 
Det är också den process som slutar med att de insulinpro-
ducerande betacellerna dör. Den stora frågan är varför det 
händer, vad det är som sätter igång den destruktiva proces-
sen. Den frågan söker TEDDY och DiPiS besvara.

TEDDY och DiPiS söker den 
utlösande faktorn
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Därför är två av de viktigaste kontrol-
lerna i DiPiS och TEDDY analys av 
eventuella antikroppar i blodet och avfö-
ringsprover som visar om barnet haft en 
virusinfektion.

– Antikropparna betyder inte att barnet 
kommer att få diabetes men de säger 
oss att något är på gång och vi vet att ju 
fler antikroppar desto större är risken att 
verkligen få diabetes, säger Åke Lern-
mark och berättar att nio av tio barn har 
antikroppar när diabetesdiagnosen ställs.

Detektivarbetet startar

Alla prover som tas i DiPiS och TEDDY, 
liksom matdagbok och andra registre-
ringar sparas och när antikroppar hittas 
hos ett barn börjar detektivarbetet. 

Finns det något samband mellan virusan-
grepp och antikroppar. Och i så fall, hur 
ser sambandet ut?

DiPiS och TEDDY pågår nu parallellt. 
Merparten av de barn som kommer att 
insjukna i typ 1 diabetes finns med i un-
dersökningarna.

Diabetesgåtan på spåren

– Vi har redan fått och kommer att få än 
mer nyttig kunskap om vad som händer 
innan antikroppar uppträder och innan 
typ 1 diabetes bryter ut, konstaterar Åke 
Lernmark.

Kunskaperna ska, hoppas forskarna, 
öppna en möjlighet att stoppa proces-
sen mot diabetes. Är det en virusinfek-
tion finns möjlighet att förhindra den, till 

exempel med vaccination av alla barn 
med riskgener. Är det något barnen äter 
är det ju ganska lätt at undvika just den 
produkten.

– Jag tror att vi har bättre förutsättningar 
än någonsin tidigare att lösa diabetesgå-
tan och att finna ett sätt att förebygga 
sjukdomen, säger Åke Lernmark.

DiPiS står för ”Diabetesprediktion i 
Skåne”.

TEDDY står för ”The Environmental 
Determinants of Diabetes in the 
Young”. På svenska ”Omgivningsfakto-
rers betydelse för uppkomst av diabetes 
hos barn”.

Text: Tord Ajanki

Har du något att berätta?
Händer det något hos dig som du vill förmedla till oss andra så är du  

välkommen att skriva om det i tidningen!

Vi tar gärna emot reportage från er medlemmar. 

Har du något projekt på gång?  
Provat något nytt arbetssätt? 

Fått positiv eller negativ respons på något du gjort som kan  
hjälpa oss kollegor att utveckla en bättre vård  

för våra patienter med diabetes. 

Skrivit uppsats, skicka en sammanfattning eller abstrakt?  
Berätta stort som smått med få eller många ord. 

Du bestämmer.

Vill du ha med en bild, skicka den separat. 

Eventuell artikel skickas till:  
victoria@sfsd.se
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Forskarna har tittat på vilka som drabbas 
av slutstadiet av njursjukdom, det vill 
säga att för att överleva vara beroende 
av att antingen behandlas med njurdialys 
eller få en ny transplanterad njure från en 
donator.

Njurskada är en allvarlig komplikation till 
diabetes och trots att fler donerar sina 
organ, antingen avlidna eller levande 
donatorer är det fortfarande stor brist 
på organ. Enligt en sammanställning som 
tidningen Dagens Medicin redovisat är 
bilden av villigheten att donera och verk-
ligheten motsägelsefull. Sju av tio kan 
tänka sig att donera men bara två av tio 
har anmält det till donationsregistret, 
vilket är en förutsättning för att ett organ 
från en avliden kan användas, en annan 
är att man meddelat sina anhöriga om 
sin inställning till transplantationer.

Trots att det vid njurdonation även är 
möjligt med levande donatorer är det 
just njurar det är störst brist på. Enligt 
Njurförbundet väntar ungefär 700 pa-
tienter i Sverige på en njure och år 2017 
avled 40 patienter i väntan på en trans-
plantation.

Detta trots den redovisning om den 
sjunkande trenden av allvarlig njurskador 
som svenska forskare nu publicerat i 
tidskriften Diabetes Care.

Bättre med tidig diagnos

I artikeln har de använt data ur olika pa-
tientregister, totalt deltog nästan 19 000 
patienter vilka i medeltal var runt 40-års-

ålder. Det är i stort alla patienter med 
typ 1 diabetes i Sverige vilka har haft dia-
betes i mer än 14 år och som insjuknade 
i njursvikt sedan 1991.

Deltagarna hade i medeltal haft typ 1 
diabetes i knappt 23 år i ett spann från 
14 till drygt 36 år.

Kartläggningen blottlade ett mönster 
som även har iakttagits i tidigare studier. 
Ju yngre patienten är vid insjuknandet 
desto lägre är risken för njursvikt, alter-
nativt att det tar längre tid från diagnos 
tills man drabbas. De som hade lägst risk 
att drabbas under kartläggningens tid var 
de som hade insjuknat före tio års ålder.

”För första gången kan vi se en klar 
minskning av njurskador. Våra resultat är 
i linje med en ny studie från Norge som 
visade att inte fler än drygt fem procent 
hade insjuknat efter 40 år med typ 1 dia-
betes”, skriver forskarna.

Bättre egenvård och sjukvård

Vad är då orsaken till den över tid allt 
lägre risken? Forskarna räknar upp flera 
anledningar. Den främsta är bättre kon-
troll på blodsockernivåerna, större med-
vetenhet bland patienterna, bättre 
hjälpmedel, till exempel möjligheten att 
själv mäta sitt blodsocker. Också vården 
har blivit bättre och mer offensiv, enligt 
författarna med patientutbildningar och 
liknande. De nämner också introduktio-
nen av läkemedel av typen ACE-häm-
mare som har en skyddande effekt på 
njurar. Vidare mer intensiv behandling av 

för höga blodtryck och blodfettsrubb-
ningar.

”För att sammanfatta, den här stora be-
fokningsbaserade studien visar en låg 
förekomst av njursvikt bland svenska 
patienter som insjuknat efter 1977. Den 
uppmuntrande tendensen beror sanno-
likt på en bättre diabetesvård.” skriver 
forskarna.

Länk till studien som har publicerats i 
tidskriften Diabetes Care

Decreasing Cumulative Incidence of 
End-Stage Renal Disease in Young Pa-
tients With Type 1 Diabetes in Sweden: 
A 38-Year Prospective Nationwide 
Study

Text: Tord Ajanki

Allt färre unga typ 1 diabetiker i Sverige riskerar att drabbas 
av svår njurskada. Det visar en genomgång av data från olika 
patientregister där forskarna kartlagt alla som hade haft typ 
1 diabetes i mer än 14 år och som var i åldrarna 0 och 34 
år när de insjuknade i diabetes. Dessutom, de allt färre drab-
bade av njurskador, insjuknar allt längre tid efter diagnos.
Publicerad den 28 januari 2019 .

Diabetiska njurskador  
minskar Diabetiska njurskador minskar  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Dessutom, de allt färre drabbade av njurskador, insjuknar allt längre tid efter diagnos.   
Publicerad den 28 januari 2019  
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Nya Dexcom G6® kontinuerlig 
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första diabeteshanteringssystemet 
i realtid som godkänts för inga** 
fingerstick.

Dexcom G6 CGM visar dynamisk information 
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ger användarna kunskap som hjälper dem 
hantera sin diabetes.
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The new Dexcom G6® Continuous Glucose 
Monitoring (CGM) System is the first real-time 
diabetes management system approved with  
zero* fingersticks.

CGM displays dynamic information about glucose  
direction and speed, giving users additional insight  
to help with diabetes management.

In 5 clinical trials, Dexcom CGM use has proven to†:

	Lower HbA1c1,2

	Reduce risk of hypoglycaemia3,4

			Increase the time spent ‘in range’1,2 

			Improve quality of life and well-being5

THE FUTURE OF  
DIABETES MANAGEMENT  
IS HERE

Receiver is optional

DEXCOM G6 OFFERS YOUR PATIENTS  
MORE PROTECTION, CONVENIENCE AND FLEXIBILITY  
THAN EVER BEFORE

Alerts 
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accuracy6

10-day 
wear 

sensor

Zero 
fingersticks*

* If your glucose alerts and readings from the G6 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. † Previous 
CGM systems have shown to lower HbA1c. JAMA. 2017; 317(4): 371-378.

 References: 1. Beck RW, et al. DIAMOND - JAMA. 2017. 2. Soupal J et al. COMISAIR, Diabetes Technol Ther. 2016. 3. Heinemann L, et al. HypoDE, Lancet. 2018. 4. Reddy 
M et al. iHart CGM Diabet Med. 2018. 5. Lind M, et al. GOLD JAMA. 2017. 6. Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. © 2018 Dexcom UK & Ireland. Dexcom UK  
(Distribution) Limited, Watchmoor Park, Camberley, GU15 3YL (10040080). VAT 241 2390 40. LBL016669 Rev001.
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Nya och uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsen har 2018 genomfört en andra översyn av de nationella Riktlinjerna för 
diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels 
medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, 
dels virtuell diabetesmottagning.

Tanken är ju god att vi i Sverige oavsett var vi bor ska få 
samma vård baserad på vetenskap och ibland beprövad 
erfarenhet. Vi skulle kunna uppnå detta om vi följde de rikt-
linjer och dokument som vi själva både profession och pa-
tientorganisation varit med att ta fram. Det här kommer 
inte bli en lång text om måsten utan en påminnelse om 
dokumenten vi har att luta oss mot men som ibland kan 
vara svåra att hitta.

Lika vård för alla

Läkemedelsverkets rekommendation kom hösten 2017 men är fortfa-
rande aktuell.

Huvudbudskap

• Behandla nydiagnostiserad typ 2-diabetes intensivt (I/A).

• Intervention av levnadsvanor utgör grunden för behandling av typ 2-diabetes (I/A).

• Den glukossänkande läkemedelsbehandlingen ska vara individualiserad och hänsyn 
tas till patientens förutsättningar och samsjuklighet.

• Målet för glukoskontroll anpassas efter ålder, diabetesduration och eventuell samsjuk-
lighet (I/A). Ett individualiserat målvärde för HbA1c sätts i samråd med patienten.

• Metformin utgör grunden vid farmakologisk behandling av typ 2-diabetes och bör 
i regel inledas i anslutning till diagnos (I/B), samt fortgå så länge kontraindikationer  
saknas.

• Barn och ungdomar med misstänkt diabetes, oavsett typ, ska remitteras till barnmedi-
cinsk akutmottagning samma dag.

• Vid graviditetsutlöst diabetes och typ 2-diabetes under graviditet styr plasmaglukos- 
värdet mätt med egentester valet av behandling. Vid otillräcklig effekt trots intervention 
av levnadsvanor inleds behandling med metformin och/eller insulin.
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Introduktion

Vårdprogrammet vänder sig till dig som vårdar äldre diabetespatienter med typ 1-diabe-
tes och typ 2-diabetes i kommunal omsorg, hemsjukvård och sär skilt boende. Syftet är 
att ge vägledning och stöd. 

Skillnaden mellan biologisk ålder och kronologisk ålder tenderar att öka med åren. Indi-
videns fysiologiska och funktionella förutsättningar samt för väntade återstående livslängd 
varierar kraftigt. Därför är gruppen äldre med diabetes mycket varierad. Riktlinjer för 
vården av de äldre måste därmed an passas till individen och i första hand inriktas på 
välbefinnande och en god livskvalitet. 

I åldersgruppen 75 år och äldre finns uppskattningsvis 130 000 personer med diabetes 
varav ca 90 procent har typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes finns en brist på insulin och 
behandlingen är alltid injektioner med insulin. Vid typ 2-diabetes finns oftast en viss egen 
insulinproduktion och behandlingen kan vara med enbart kost, tabletter och/eller insulin. 
Omkring 100 000 av dessa behandlas med tabletter eller tabletter och insulin.

Finns också en fantastisk webb utbildning som kan rekommenderas som del av delege-
rings utbildning.

Du hittar utbildningen på aldremeddiabetes.se

Behandlingsstrategi Typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården 
med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för att hjälpa till att 
förbättra vården för patienter med diabetes nationellt. När diabetesvården bedrivs struk-
turerat och patient och behandlare tillsammans följer upp insatserna, ökar möjligheterna 
till goda resultat.

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i 
hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en framta-
gen för att hjälpa till att förbättra vården för patienter med diabetes nationellt. 

När diabetesvården bedrivs strukturerat och patient och behandlare tillsammans följer 
upp insatserna ökar möjligheterna till goda resultat. I strategin får du exempel på bevisat 
effektiva arbetssätt.

Detta dokument har nu några år på nacken men är fortfarande aktuellt. 

Sju framgångsfaktorer har visat sig påverka diabetesvårdens kvalitet i landstingen, och 
presenteras närmare i denna skrift. Skriften kan med fördel användas som diskussions-
underlag och vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården,  som chef 
eller i ett vårdteam, men också till landstingsledningar som har en stödjande  roll i kvali-
tetsutvecklingen.
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Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram 
för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med 
kontinuerlig glukosmätning. Syftet är att förbättra och underlätta glukoskontrollen för fler 
barn med typ 1-diabetes och att bidra till ökad jämlikhet i diabetesvården. Vårdprogram-
met har tagits fram i samarbete med Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi 
och diabetes.

Detta vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig 
som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt 
HbA1c. God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikatio-
ner för personer med typ 1-diabetes. 

Vårdprogrammet har tagits fram av det nationella programrådet för diabetes med spe-
cialistföreningarnas förslag på riktlinjer för användning av insulinpump och kontinuerlig 
glukosmätning för barn och vuxna med typ 1-diabetes som underlag. Syftet är att för-
bättra och underlätta glukoskontrollen för personer med typ 1-diabetes och bidra till 
ökad jämlikhet i diabetesvården.

Mycket fler vårdprogram och riktlinjer finns på SKLs hemsida om man söker på ”kun-
skapsstöd diabetes”

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos 
patienter med typ 2 diabetes. Behandlingsstrategi Typ 2 diabetes är framtagen för att 
underlätta ett strukturerat arbetssätt i diabetesvården som bidrar till att riskpatienter kan 
ta kontroll över sitt blodsocker.



MINSKA DINA PATIENTERS 
RISK FÖR HYPOGLYKEMIER 

MED TRESIBA®
(insulin degludek) 

jämfört mot glargin U100

©2018 Novo Nordisk Scandinavia AB  |  Tel 040-38 89 00  www.novonordisk.se
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Tresiba (insulin, degludek), Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.
Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.
Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. Varningar och försiktighet: En övergång till annan 
typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste 
instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra 
insulinpreparat. Graviditet och amning: Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Tresiba hos gravida kvinnor eller under amning.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.
Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund
av upprepade hypoglykemier.



   

Diabetologiskt vårmöte 13-15 mars 2019
ONSDAG 13/3 Tema Insulinresistens
09.00 - 09.45 Registrering. Kaffe och utställning
09:45 - 10:00  Öppning av mötet Ordföranden: Anna Olivercrona, Agneta Lindberg, David Nathanson
10:00 - 11:00  Insulinresistens hos unga Silva Arslanian
11:15 - 12:00 Livsstilsintervention hos barn och ungdomar Claude Marcus
 Insulinresistens hos vuxna Tomas Nyström
 Diabetessjuksköterskans arbete för lägre HbA1c Rebecka Husdal
 PROM – aktuellt Teori och praktik Katarina Eeg-Olofsson, Ebba Linder samt representant från primärvården
12:00 - 13:30  Utställning och lunch
13:30 - 14:15  Livsstilsintervention för unga med diabetes typ 1, typ 2 och obesitas:  
 vad är utopi och vad är möjligt att uppnå? Claude Marcus
 Farmakologisk tilläggsbehandling utöver insulin hos patienter med  
 typ 1 diabetes Stig Attvall och Mona Landin Olsson
 Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes David Nathanson och Jarl Hellman
 Äldre sköra personer och läkemedelsbehandling Björn Lennhed
14:30 - 15:15  Insulinresistens vid syndrom hos barn och ungdomar Jovanna Dalgren
 Multisjuka patienter med typ 2 diabetes (HND) Stelios Karayiannides
 Gastric bypas som behandling av typ 2 diabetes Joanna Udden
 Hands on CGM/FGM Johan Jendle, Peter Adolfsson och Ulrika Sandgren
15:15 - 15:45  Utställning och kaffe
15:45 - 16:30  Tandhälsa - diabetes och parodontit Pia Skott och Claes Göran Östensson
 Vårdprogram Fotundersökning Magnus Löndahl och Karin Johansson
 FaR vid diabetes- kan det öka fysisk aktivitet? Mats Börjesson
 FaR i praktiken Mia Törngren
 FGM i Primärvården Stefan Jansson
	 Mina	erfarenheter	att	använda	FGM	i	primärvård	 Karin	Hofling
15:45 - 17:30  Workshop - Överföring barn-vuxen Anna Lena Brorsson, Carina Sparud Lundin, Agneta Lindberg, 
  Ingela Lavin och Erika Persson
16:45 - 17:30  Titel TBD Kavita Kulavarasalingam 
 Att mäta fysiskt aktivitet Maria Hagströmer
16:45 - 17:05 Patienters upplevelse av perifer neuropati Ylva Wessman
 Upplevelsen av livskvalitet vid diabetesrelaterade sår Karin Johansson och Katarzyna Bonetti
 Ungdomars upplevelse av DexcomG5 följarfunktion Ellinor Björk och Susanne Rudenholm Elow
 Långtidseffekt av FGM hos personer med typ 1 diabetes Stina Ehrling och Anette Groth
17:30 - 19:00  Mingelbuffé och prisutdelning Restaurang Nanna i Aula Medica

TORSDAG 14/3 Tema B-cells svikt
08:30 - 09:15 Vad orsakar typ 1 diabetes? Olle Korsgren
 Hur hitta och behandla LADA i primärvården? Annelie Björklund
 Stöd under graviditet hos kvinnor med typ 1 diabetes Ulrika Sandgren
 Socialstyrelsens reviderade riktlinjer för CGM/FGM och pump Eva Toft
09:30 - 10:30  Hypoglycemia Brian Frier
10:30 - 11:00  Utställning och kaffe
11:00 - 12:00 Årsmöte SFD
 Årsmöte SFSD
12:00 - 13:30 Utställning och lunch
13:30 - 14:15  Reaktiva hypoglykemier Niklas Abrahamsson 
 Nya behandlingar mot hyperlipidemi hos patienter med typ 1 diabetes Mats Eriksson 
 Nya insuliner Katarina Eeg-Olofsson  
 Nyanlända barn och ungdomar med typ 1 diabetes Frida Sundberg 
14:30 - 15:15  Använda NDR i förändringsarbete – Lipidåret 2017 Anette Jonasson och Thor Ulnes
 Förbättra metabol kontroll i ett socioekonomiskt utsatt område 
 Nya metabola utfallsmått Time in range Stefan Särnblad
 Kognitiv svikt och diabetes Elin Dybjer och Peter Nilsson
 Barn och unga och kardiovaskulär risk och rädsla, Diskussionsseminarium Gun Forsander  
15:15 - 15:45  Utställning och kaffe
15:45 - 16:45 Fria föredrag
16:45 - 17:30  Postervandring
19:00 -   Högtidsmiddag och prisutdelning Restaurang Nalen Stockholm

FREDAG 15/3 
08:30 - 09:15  Kost vid träning Stig Matsson
 Diabetes i förskolan/ skolan Rosita Ilvered, Kerstin Ramfelt
 Fungerar virtuell diabetesmottagning? Märta Sjölander
 Behandling ögonkomplikationer - nyheter Elisabeth Granstam
 Livskvalitet hos patienter som behandlas för  
 Diabetesmakulaödem; 4-års uppföljning Michelle Gustafson
	 Stora	regionala	skillnader	i	diabetesvården	i	Sverige	 Soffia	Gudbjörnsdottir	
09:30 - 10:30  HbA1c behöver kompletteras Johan Jendle
 Kost vid hög glukosvariabilitet Inga-Lena Andersson
 Ett personcentrerat utbildningsprogram för ungdomar med typ 1 diabetes Anna Lindholm Olinder
 Personcentrerad vård - om mod, mening och mänskliga möten Anna Forsberg
 Gruppundervisning vid Österåsens hälsohem Ann-Cathrine Wiklander Årets diabetessjuksköterska 2018 
10:30 - 11:00  Utställning och kaffe
11:00 - 12:00 ARIC studie och metaanlays Sara Seidelman 
12:00 - 12:15  Sammanfattning och avslutning Ordföranden: Anna Olivercrona, Agneta Lindberg, David Nathanson
12:15 Grabb and go lunch
12:15 - 13:15  Satellitsymposier



Känner du till att 7 av 10 diabetiker har besvär med torr hud, förhårdnader, 
liktornar och hälsprickor på fötterna och att 3 av 4* inte är nöjda med sin 
nuvarande behandling?

Footmender All in One Diabetic behandlar och läker torr hud, förhårdnader, 
liktornar och hälsprickor på fötterna.

664 diabetiker har i två olika användarundersökningar fått prova 
Footmender All in One Diabetic under en vecka, så här tyckte de;

En omtyckt produkt 
bland diabetikerna!

BESTÄLL PROVER KOSTNADSFRITT!
• Gå till www.footmender.se 

• Klicka på ”FOTVÅRDEN” 

• Skapa ett konto

• Vi godkänner sedan dig som kund och du 
kan därefter beställa prover GRATIS och 
FRAKTFRITT till dina diabetespatienter!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Auxilium Cura Innovatio AB, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm
info@auxiliumcurainnovatio.com

Smartson användarundersökning 430 diabetiker, november 2017 Novus användarundersökning 234 diabetiker, mars 2017

• 6 av 10 upplever en skillnad redan efter 
första behandlingen

• 8 av 10 upplever bättre effekt jämfört 
med andra fotkrämer

• 9 av 10 skulle rekommendera produkten

• Effekt efter första behandlingen

• Bättre effekt än konkurrenterna  
(endast 9% tyckte deras befintliga 
produkt var bättre)

• 8 av 10 skulle rekommendera produkten

*Novus februari 2017
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"Typ 1-diabetes är egentligen 
en virussjukdom"

I december utnämnde Expertscape de tio 
främsta experterna i världen inom diabe-
tes typ 1, där senior professor Åke Lern-
mark är en av de tio. Rankningen baseras 
på artiklar i den internationella medicinska 
databasen PubMed. Åke har sedan 
1970-talet forskat inom diabetes och har 
lång erfarenhet om sjukdomen. Varför det 
blev just diabetes som attraherade Åke 
var för att han lockades in i en forskar-
grupp som forskade inom diabetes när 
han läste medicin i Umeå. Han blev då 
mycket intresserad av sjukdomen, där 
forskargruppen bland annat ställde sig 
frågan ”Hur kan betacellen veta hur 
mycket glukos det finns i blodet?” Vilket 
blev starten på Åkes karriär. Det fanns två 
möjligheter. Den ena var glukosrecepto-
rer på ytan av betacellerna. Den andra var 
att glukos utanför och inne i cellerna hade 
samma koncentration och att signalen till 
insulinfrisättning kom från ämnesomsätt-
ningen. Ju mer glukos desto mer energi att 
frisätta insulin.

Efter disputationen i Umeå fick Åke möj-
ligheten 1974 att gästforska tillsammans 
med upptäckaren av proinsulinet, Donald 
Steiner (se faktaruta härintill). En mycket 
framgångsrik forskare, där Åke fick lära sig 
mycket om hur betacellerna fungerar och 
hur insulin bildas i betacellen. I ett eget 
projekt började han att isolera betacellers 
plasmamembran för att ta reda på hur 
glukos tar sig in i cellen. Efter ett år i Chi-
cago återvände Åke till undervisning och 
forskning i Umeå men Chicagogruppen 
ville att han skulle komma tillbaka.

Ledare för forskningsgrupper 
runt om i världen

År 1978 började Åke som assistent pro-
fessor vid University of Chicago och kun-
de fortsätta med arbetet om betacellernas 
plasmamembran. Ö-cellsantikroppar 
(ICA) hade beskrivits några år tidigare 
men ICA reagerade med antigen inne i 
betacellen. Åke kunde visa att barn med 
nyupptäckt diabetes också hade autoanti-
kroppar mot betacellernas plasmamem-
bran. Det var så forskningen på typ 1-dia-
betes började för Åke som då ville ta reda 
på vad autoantikropparna reagerade med. 
Fram till 2010 var han bosatt i både Sve-
rige och USA och forskade samt var le-
dare för forskningsgrupper på olika plat-
ser, bland annat i Köpenhamn, Karolinska 
Institutet och i Seattle.

Under årens lopp har han forskat mesta-
dels om diabetes typ 1, men även en del 
om typ 2 och betacellernas funktion.

- I dag är det 7 procent av svenska befolk-
ningen som har diabetes, säger Åke.

Men diabetes typ 1 är ändå den sjukdom 
som har fascinerat honom mest. Ett verk-
ligt drömprojekt som startades i Seattle, 
men snart flyttades över till Sverige och 
Lunds Universitet var TEDDY-studien.

- Det är bara en gång i livet som man kan 
hitta forskningsfinansiär som ställer upp för 
att stödja ett forskningsprojekt som skulle 
vara i 20 år.

Projektet TEDDY

Internationella studien TEDDY (The Envi-
ronmental Determinents of diabetes in 
the young), vilket kort och gott betyder, 
omgivningsfaktorers betydelse för upp-
komst av diabetes typ 1 hos barn, är en 
studie som har varit igång sedan 2004. I 
studien har man tittat på varför vissa barn 
får diabetes och inte andra. När triggas 
och vad triggar immunsystemet?

De 8667 barn som har följts i studien har 
varit 3 månader vid starten. Barnen har 
varit från USA (Georgia (Florida), Colo-
rado och Seattle), Tyskland, Finland och 
Sverige, varav 2525 barn från Skåne. Bland 
barnen från Skåne har 92 barn hittills fått 
diabetes typ 1 och 150 har autoantikrop-
par, vilket följs upp fyra gånger per år. De 
såg att av de totalt 8667 barn som följts så 
var det en fjärdedel som hade diabetes i 
Georgia i jämförelse med Finland och i 
Seattle var det bara hälften. Så en av de 
påverkande faktorerna är var på jorden 
som vi bor.

Vad har TEDDY upptäckt?

• att en första autoantikropp mot insulin 
(IAA) upptäcktes hos 4 procent av bar-
nen. De flesta var bara 1-3 år gamla. Före 
autoantikroppen hade barnet vanligen 
haft en infektion. Få barn har fått IAA efter 
6 års ålder.

• att andra barn (också 4 procent) fick en 
autoantikropp mot GAD (GADA) som 
sin första autoantikropp men den kom 
senare och fortsätter att komma som 

Seniorprofessor Åke Lernmark vid Lunds Universitet och 
Skånes Universitetssjukhus i Malmö är en av de tio främsta 
experterna i världen på typ 1 diabetes. Han började sin 
forskarkarriär i diabetes 1978 i Chicago och har sedan dess 
forskat på sjukdomen. I dag är han aktuell med studierna 
TEDDY och TrialNet där han bland annat har tittat på var-
för vissa barn får diabetes typ 1 och inte andra. 

Åke Lernmark
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första autoantikropp även hos tonåringar. 
GADA kunde föregås av en infektion.

• att generna för att utveckla IAA eller 
GADA som första autoantikropp är helt 
olika.

• att inom ett år efter den första autoan-
tikroppen fick 60 på 100 barn (60 %) en 
andra antikropp.

• att 10 procent av svenska barn i TEDDY 
har diagnostiserats med celiaki (glutenin-
tolerans). Risken att få glutenautoanti-
kroppar och sedan celiaki påverkades av 
tarmvirusinfektion och glutenintag men 
minskade efter rotavirus vaccination.

900 barn per år får diabetes typ 1

- Diabetes typ 1 är egentligen en virus-
sjukdom som leder till att immunsystemet 
går fel och ger diabetes, förklarar Åke.

- Har en mamma diabetes typ 1 så är ris-
ken tre procent att barnet får det, har 
pappan det så är det fem procent och 
syskon åtta procent. 900 barn per år får 
diabetes typ 1 där tio procent av dem har 
en släkting som har sjukdomen.

- Hygienpotensen spelar också roll. Efter 
andra världskriget höjdes välståndet med 
bland annat bättre bostäder och fler vac-
cineringar och antibiotikan kom. Det var 
då bättre att bo på landet där inte diabe-
tes typ 1 var så vanligt.

Åke berättar att mammorna tidigare bar 
på ett bättre skydd som tyvärr har blivit 
sämre med åren.

- Man har sett stor skillnad på mammor 
från Karelen och från övriga Finland där 
mammornas antikroppar mot virus och 
andra infektioner är bättre i Karelen.

Åke menar på att har man en till två auto-
antikroppar så kan man fördröja sjuk-
domsförloppet om man går in i tid och 
ställer sig samtidigt frågan ”På vilken tid-
punkt ska vi leta efter mördaren?”

Prov vid fyra-årskontrollen

Han berättar att de har lagt in ett önske-
mål hos Socialstyrelsen om att få ta ett 
blodprov vid fyra-årskontrollen på barn 
för att se om de har antikroppar mot dia-
betes för att eventuellt slippa risken att 
barnen utvecklar ketoacidos som i sin tur 
ökar risken för diabeteskoma.

- Vid fyra års ålder har IAA utvecklats och 
vi skulle endast missa åtta procent om vi 
fick starta vid fyra års ålder. Vi skulle då 
kunna stoppa utbrottet genom att påver-
ka immunsystemet med oralt insulin, tilläg-
ger Åke.

Peaken för att diabetes typ 1 ska bryta ut 
ligger vid 10-14 år menar Åke. I puberte-
ten händer det mycket i kroppen vilket 
gör att fler barn diagnostiseras med diabe-
tes. Bland annat ökar testosteronet beho-
vet av insulin, vilket skulle påverka risken 
för att få diabetes accelererar. Skulle de 
klara av att förhindra att diabetes typ 1 
bryter ut i puberteten så har de kommit 
långt.

- Jag är glad om vi klarar att inte få sjukdo-
men att bryta ut över puberteten utan att 
den istället kommer senare.

Vill låsa in T-cellerna

Man kan även framkalla diabetes menar 
Åke genom att hämma T-celler som då 
kan ta död på betaceller. Den nya mo-
derna cancerbehandlingen som gav 2018 
års Nobelpris gör tvärtom. Den släpper 
loss självreaktiva T-celler som ger sig på 
cancercellerna. Behandling av cancer (anti-
PD-1) har nu visat sig som en biverkning 
att ge diabetes (anti-PD-1).

- Vi vill hitta motsatsen till cancerbehand-
lingen för att istället förhindra diabetes typ 
1. Vi vill låsa in de självreaktiva T-cellerna, 
säger Åke.

Tack vare insulin kan vi överleva i dag, men 
målet är att hitta orsaken till varför man får 
diabetes typ 1.

- När vi förstår hur sjukdomen triggas, då 
kommer vi kunna ta fram behandlingsys-
tem för att försöka bota de patienter som 
har haft typ 1-diabetes i lång tid. Det finns 
stamceller som kan bli betaceller, men vi 
måste förhindra att de nya betacellerna 
inte dödas av de självreaktiva T-cellerna, 
avslutar Åke.

Publicerad den 16 januari 2019.

Artikeln är tidigare publicerad på: 
www.diabeteswellness.se

Text: Ann Fogelberg

DIABETESPORTALEN
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Aula Medica,  Stockholm,  kl 11-12

Handlingar finns på hemsidan!  
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Forskarteam från universiteten i Brighton 
och Glasgow som undersökt de insulin-
producerande betacellerna från avlidna 
typ 1 och typ 2 diabetiker har funnit att 
cellerna har varit angripna av en sorts virus 
som ofta orsakar maginfektioner, så kalla-
de enterovirus.

Hälften hade samma  
virusinfektion

Av 72 unga nyinsjuknade typ 1 diabetiker 
som hade avlidit inom ett år efter diagnos 
hade 44 spår av enterovirus i sina betacel-
ler, det vill säga 61 procent. Bland 50 unga 
i motsvarande åldrar som inte hade diabe-
tes visade mindre än en procent tecken på 
virusinfektion i betacellerna.

Av 25 typ 2 diabetiker hade tio, 40 pro-
cent, angripna betaceller. Bland friska 
kontroller i samma åldrar var motsvaran-
de siffra 13 procent.

Även vid typ 2 diabetes

Enterovirus har länge varit en av de hu-
vudmisstänkta utlösarna av det autoim-
muna angrepp som ligger bakom typ 1 
diabetes. En svårighet har varit att tekniken 
tills helt nyligen inte varit känslig nog för att 
spåra virusinfektioner i cellerna.

Att även typ 2 diabetiker oftare än nor-
malt har infekterade betaceller med sam-
ma typ av virus är överraskande. Dessut-
om stärker det nya fyndet resonemanget 
om att de båda sjukdomarna har många 
gemensamma drag.

Skillnaden är autoimmuniteten

Forskarteamen tolkar sina resultat som att 
bland dem som är genetiskt sårbara för en 
autoimmun reaktion kan angreppet av 
enterovirus orsaka celldöd, vid typ 1 dia-
betes är det betacellerna som faller offer.

Vid typ 2 diabetes däremot, som inte är 
en autoimmun sjukdom, kan virusangrep-
pet försämra cellernas kapacitet att pro-
ducera insulin. Detta i kombination med 
de större kraven på insulinproduktion, 
som är kopplat till övervikt och fetma, 
orsakar typ 2 diabetes.

Smittar möss med diabetes

I laboratorieexperiment har man visat att 
närvaron av enterovirus minskar betacel-
lenas kapacitet att frisätta insulin.

Det är också känt från djurförsök att en-
terovirus kan orsaka diabetes. Till exem-
pel har forskare visat att eneterovirus som 
de isolerat från en nyinsjuknad typ 1 dia-
betiker ”smittade” möss med diabetes.

Vaccin är slutmålet

Utseendet på virusinfektionen i betacel-
lerna i den nu presenterade undersök-
ningen var identiskt hos de avlidna typ 1 
diabetikerna och typ 2 diabetikerna.

Forskarna tänker sig nu en utveckling i tre 
steg. Först måste de kunna identifiera ex-
akt vilken eller vilka sorters enterovirus det 
rör sig om. Det finns över hundra olika 
sorter.

Detta skulle kunna innebära en drastisk 
minskning av diabetes.

Sedan kartlägga på vilket sätt viruset på-
verkar betacellerna och slutligen försöka 
framställa ett vaccin mot virussorten.

”Detta skulle kunna innebära en drastisk 
minskning av antalet personer som drab-
bas av diabetes.” kommenterar Noel 
Morgan, professor på Peninsula Medical 
School i Plymouth, Storbritannien.

Publicerad den 27 december 2018.

Undersökningen är publicerad i tidskriften 
Diabetologia.

Text: Tord Ajanki

Brittiska forskare har upptäckt att insulincellerna hos diabe-
tiker ofta är infekterade av ett vanligt magvirus. Sex av tio 
med typ 1 diabetes och fyra av tio med typ 2 var infekte-
rade. Bland icke-diabetiker långt färre.

Vanligt virus bakom såväl  
typ 1- som typ 2-diabetes
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• Utvecklingen inom Diabetes i Norden
 Docent Stefan Sjöberg, Endokrinolog

•  Off-loading concept for the Diabetic Foot
 Dr. Giacomo Clerici, Bergamo, Italy

•   Sårvård, för Diabetesfoten
 Leg. Sjuksköterska Christina Iskull och Berit Isaksson

•   Träning vid sårbehandling
 Leg. Fysioterapeut Hanna Löwén och Kajsa Lindberg

•   Wound Care Circle & Diabetic Foot Ulcers 
 Dr. Giacomo Clerici, Bergamo, Italy

•   Instant Total Contact Cast (iTCC-enligt WGDF2015) 
 Franco Salvatelli, Italy
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Välkommen med din anmälan 
på camp.se senast 
1 mars 2019.

För ytterligare information 
kontakta Cathrine Edghill
0704 50 50 81 eller
cathrine.edghill@camp.se.

I samarbete med Sophiahemmet och Camp Pro Ortopedteknik inbjuder Camp Scandinavia till:

Camp Scandinavia inbjuder till föreläsning på Sophiahemmet om Diabetesfoten. Vi belyser hela teamets olika delar 
i behandlingen med fokus på framtid och vetenskap.  Föreläsningarna äger rum på Sophiahemmet Högskola, 
Valhallavägen 91, Stockholm i Hus R plan 2, Erforssalen.

Dr. Giacomo Clerici
Internationellt erkänd kirurg med 
specialitet inom behandling av 
diabetesfoten. Medverkar i många 
studier och är involverkad i Wound 
Care Circle & Diabetic Foot Ulcers.

Docent Stefan Sjöberg
Arbetar vid Karolinska Institutet, 
enheten för metabolism. specialist 
internmedicin och endokrina sjuk-
domar. Forskning inom diabetes 
och sköldkörtelsjukdomar.

•   Erfarenhet från Ortopedtekniken
 Med. dr.  Leg. ortopedingenjör Gustav Jarl

www.camp.se
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Medlemskap i SFSD
Tänk på att ditt medlemskap är personligt.

Om du ändrar mailadress är vi mycket tacksamma  
om du meddelar detta till styrelsen  

då vi gör flera utskick med information  
via mail varje år.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
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Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar 
snabbt i världen. Hjärtkärlsjukdom utgör 
en allvarlig komplikation till diabetes och är 
en vanlig dödsorsak i patientgruppen. 

Diabetesläkemedlet liraglutid började an-
vändas kliniskt 2009. Det tillhör läkeme-
delsklassen GLP1-receptoragonister, sän-
ker blodsockret och kan minska kropps-
vikten. En tidigare klinisk studie har visat att 
liraglutid minskar risken för allvarliga hjärt-
kärlhändelser hos patienter med diabetes 
och etablerad hjärtkärlsjukdom eller hög 
hjärtkärlrisk. Det har dock varit oklart om 
dessa fynd också innebär att det finns 
positiva hjärtkärleffekter även för en bre-
dare patientgrupp i sjukvården. 

Nationella register 

Den aktuella studien var ett samarbets-
projekt mellan forskare på Karolinska Insti-
tutet, Statens Serum Institut i Danmark, 
NTNU i Norge och det svenska Natio-
nella Diabetesregistret. Forskarna använ-
de flera nationella register med informa-
tion om läkemedelsanvändning, sjukdo-
mar och andra data från över 46 000 pa-
tienter i Sverige och Danmark, 2010–
2016. 

Omkring 23 000 patienter som startade 
liraglutidbehandling jämfördes med lika 
många patienter som startade behandling 
med ett annat diabetesläkemedel, DPP4-
hämmare. Huvudutfallet i studien var all-
varliga hjärtkärlhändelser, definierat som 
hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjuk-
dom. 

Lägre risk för död 

Förekomsten av allvarliga hjärtkärlhändel-
ser var 14,0 per 1 000 person-år bland 
patienter behandlade med liraglutid och 
15,4 per 1 000 person-år bland patienter 
behandlade med DPP4-hämmare, en 
statistiskt säkerställd skillnad. Detta mot-
svarade fem färre hjärtkärlhändelser per 1 
000 patienter som följdes över tre år.

Liraglutid var också kopplat till lägre risk för 
död i hjärtkärlsjukdom och för död oav-
sett underliggande orsak. Analyser av un-
dergrupper av patienter visade att patien-
ter med tidigare hjärtkärlsjukdom tycktes 
ha störst nytta av behandlingen, men 
denna skillnad var inte statistiskt signifikant.

– Vår studie tyder på att det finns en 
hjärtkärlnytta med liraglutid även för en 
bredare patientgrupp och ger viktig be-
kräftande evidens från klinisk rutinsjukvård, 
som vi tror är av intresse för läkemedels-
myndigheter, kliniska riktlinjer, behandlan-
de läkare och patienter, säger Björn Pas-
ternak, senior forskare vid institutionen för 
medicin, Solna, Karolinska Institutet, och 
affilierad vid Statens Serum Institut. 

Utöver Björn Pasternak, leddes studien 
även av Henrik Svanström, senior statisti-
ker, och Peter Ueda, postdoktoral fors-
kare, båda vid institutionen för medicin, 
Solna, Karolinska Institutet.

Länk till publikationen: 

Use of liraglutide and risk of major cardio-
vascular events: a register-based cohort 
study in Denmark and Sweden

Publicerad den 19 december 2018.

En stor nordisk studie visar att användning av liraglutid, ett 
läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, är kopplad till 
lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom. 
Studien, ledd av forskare vid Karolinska Institutet, publiceras 
i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology. 

Lägre risk för hjärtkärlhändelser 
med diabetesläkemedel 

Diabetesportalen 
Lägre risk för allvarliga hjärtkärlhändelser med 
vanligt diabetesläkemedel  
Publicerad 2018-12-19  

En stor nordisk studie visar att användning av liraglutid, ett läkemedel för 
behandling av typ 2-diabetes, är kopplad till lägre risk för hjärtinfarkt, stroke 
eller död i hjärtkärlsjukdom. Studien, ledd av forskare vid Karolinska Institutet, 
publiceras i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.  

 
Björn Pasternak, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Fotograf: 
Stefan Zimmerman  
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allvarliga hjärtkärlhändelser hos patienter med diabetes och etablerad 
hjärtkärlsjukdom eller hög hjärtkärlrisk. Det har dock varit oklart om dessa fynd också 
innebär att det finns positiva hjärtkärleffekter även för en bredare patientgrupp i 
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Den aktuella studien var ett samarbetsprojekt mellan forskare på Karolinska 
Institutet, Statens Serum Institut i Danmark, NTNU i Norge och det svenska 
Nationella Diabetesregistret. Forskarna använde flera nationella register med 
information om läkemedelsanvändning, sjukdomar och andra data från över 46 000 
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många patienter som startade behandling med ett annat diabetesläkemedel, DPP4-
hämmare. Huvudutfallet i studien var allvarliga hjärtkärlhändelser, definierat som 
hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom.  

 
Lägre risk för död  

Förekomsten av allvarliga hjärtkärlhändelser var 14,0 per 1 000 person-år bland 
patienter behandlade med liraglutid och 15,4 per 1 000 person-år bland patienter 
behandlade med DPP4-hämmare, en statistiskt säkerställd skillnad. Detta 

Björn Pasternak, forskare vid institutionen 
för medicin, Solna, Karolinska Institutet.
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                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 1 201936

Så går forskningen till

Processen börjar med en substans som 
verkar intressant, en substans med poten-
tiellt önskade biologiska effekter i män-
niskokroppen. Det kan vara resultatet av 
grundforskning på universitet eller hög-
skolor, eller på ett forskande läkemedels-
företag. Allt oftare är det ett samarbete 
med offentliga och privata aktörer.

Beräkningar gjorda av centret Study Drug 
Development i USA visar att ungefär fem 
av drygt 5 000 substanser når så långt som 
till tester på människor. Av de fem sorte-
ras fyra bort i de fortsatta testerna. Anled-
ningarna kan vara att substansen är för 
giftig eller har för mycket biverkningar i 
förhållande till den önskade effekten, till 
exempel att sänka blodsockret eller blod-
trycket.

Ju tidigare oönskade effekter, exempelvis 
biverkningar, upptäcks desto bättre ur 
ekonomisk synpunkt. Då begravs arbetet 
och nästa substans står på tur. De få sub-
stanser som blir färdiga läkemedel ska då 
tjäna in både sina egna utvecklingskostna-
der och kostnaderna för alla dem som 
inte klarade prövningarna.

Först en grovgallring

Utvecklingsarbetet till ett färdigt läkeme-
del delas schematiskt in i den prekliniska 
fasen och den kliniska fasen.

Först börjar en grovgallring, en datorbase-
rad screening, bland de miljoner substan-
ser de stora läkemedelsföretagen har i sina 

databaser. Det är biologiskt aktiva sub-
stanser som tillverkas syntetiskt på kemisk 
väg. Ursprunget kan mycket väl vara ett 
ämne i en läkeväxt. Den syntetiska varian-
ten innehåller inte alla de andra hundratals 
ämnen som finns i växten.

Efter grovgallringen blir några enstaka lo-
vande substanser kvar. De prövas i labo-
ratoriet på exempelvis enstaka levande 
celler eller bakterier. Faller de väl ut väntar 
djurförsök.

Djurförsök

Djurförsök är ofta en tidskrävande fas. En 
mängd frågor ska få svar. Vilken effekt får 
substansen i en levande organism? Hur 
stor ska dosen vara för att få önskad ef-
fekt? Hur snabbt kommer effekten och 
under hur lång tid varar den? Vilka bief-
fekter kan man se, skadar den kroppen, 
orsakar den sjukdomar? Är den ofarlig för 
vuxna individer men skadlig för känsliga 
foster?

Till sin hjälp har forskarna ofta framställda 
djurmodeller, till exempel möss som 
spontant utvecklar en diabetes som liknar 
typ 1 diabetes hos människor. Djurmodel-
ler är till hjälp men ger inga säkra svar. Det 
finns 150 olika sätt att bota ”typ 1 diabe-
tes” hos möss. Inte ett enda sätt att bota 
människor.

Under denna fas faller åter igen mängder 
med substanser bort. De höll inte måttet 
men även de som har gjort det har fortfa-
rande lång väg kvar.

När media rapporterar om lyckade försök 
att bota allvarliga sjukdomar, cancer, dia-
betes, demens, är de ibland alltför snabba. 
Rapporterna bygger ofta på djurförsök 
vilka i regel är ett nödvändigt men inte 
tillräckligt steg.

Vidare måste en substans testas på olika 
djurslag. Om det smärtstillande läkemed-
let paracetamol (exempelvis Alvedon) 
enbart testats på katter hade det varit ett 
misslyckande. Katter dör av Alvedon men 
inte hundar och inte heller människor. De 
första djurförsöken med paracetamol ut-
fördes lyckligtvis på hundar.

Kliniska prövningar

Faller de hittills utförda testerna väl ut är 
ändå inte den prekliniska fasen avklarad, 
den fortsätter parallellt med den kliniska 
prövningen.

Nu väntar fas I av den kliniska prövningen. 
För första gången prövas substansen på 
människa. Det är nästan alltid frivilliga friska 
personer som under en tid under nog-
grann medicinsk övervakning prövar sub-
stansen. Fokus ligger på säkerhet och ef-
fekt. Samtidigt ska andra forskare finna det 
bästa sättet att administrera substansen, 
till exempel som tablett eller som injek-
tion. Till en början är dosen mycket låg för 
att successivt trappas upp till önskad effekt 
uppnås.

Har allt gått väl och efter förväntan inleds 
fas II. Nu ges substansen till ett relativt 
begränsat antal människor som har den 

15 års forskning och utvecklingsarbete till en kostnad av 10-
15 miljarder. Ungefär så stor är prislappen för ett nytt läke-
medel innan det finns tillgängligt för försäljning. Det allt 
trängre nålsögat till ett godkännande gör att läkemedelsin-
dustrin knappast chansar på säkra kort. Men effektiva nya 
läkemedel som kommer ut på marknaden kan bli mycket 
lönsamma, i synnerhet om det gäller ett så stort sjukdoms-
område som diabetes.

Från labbet till apotekshyllan
DIABETESPORTALEN
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sjukdom eller de symtom man önskar påverka. Fortsatt är säker-
heten den viktigaste aspekten. Nu ska även dosstorleken bestäm-
mas för bästa effekt.

I fas III deltar ett större antal patienter och i regel under längre tid. 
Ska man till exempel undersöka om ett medel mildrar risken att 
drabbas av en hjärtinfarkt måste studien pågå i flera år innan man 
har något svar. Frågorna som ska besvaras. Hur påverkas sjukdo-
men/symtomen av substansen, vilka är bieffekterna och hur är 
bästa sätt att administrera lämplig dos.

Under den här fasen jämförs medlets verkan med verkningslös 
placebobehandling (och inom parantes skrivet – många medel har 
svårt att konkurrera med placebo).

Etiskt godkännande

Från djurförsöken och framåt måste läkemedelsföretaget ha ett 
etiskt godkännande av myndigheterna för att utföra sin forskning.

Först nu är det möjligt för läkemedelsföretaget att ansöka om att 
få registrera substansen som ett läkemedel. Under prövningen 
granska oberoende experter en omfattande dokumentation av de 
studier som har utförts. Ansökningshandlingarna kan bestå av tio-
tusentals sidor tryckt dokumentation.

Myndigheterna väger för och emot, goda effekter mot bieffekter 
och medlets riskprofil. Efter ett godkännande och det nya läke-
medlet börjar säljas fortsätter forskningen under lång tid. Det 
kallas ofta för fas IV. Syftet är att upptäcka sällsynta biverkningar 
och att kontinuerligt utvärdera långtidseffekter. Även konkurrenter 
granskar medlet i stora studier för att jämföra det nya med redan 
befintliga läkemedel. Tillför det nya medlet något nytt eller blir det 
bara ett av många liknande preparat?

Patent

Efter 10 till 15 år löper patentet ut. Då kan konkurrenterna lan-
sera billiga kopior (så kallad generika) som kan säljas mycket billi-
gare. De har ju inte haft miljarder i utvecklingskostnader.

Ändå kan ett företags orginalpreparat ge mycket stora vinster så 
länge de är ensamma om sitt läkemedel. Läkemedelsindustrin har 
varit en av världens mest lönsamma branscher men så är det 
kanske inte längre, eller så är det inte längre så inom en snar fram-
tid. Kostnaderna för att ta fram ett läkemedel skenar, under de 
senaste åren har summan fördubblats och allt färre nya orginalpre-
parat når apotekshyllorna.

Text: Tord Ajanki
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Dykning och diabetes

I Sverige är det möjligt för per-
soner med diabetes att dyka s.k. 
SCUBA- eller apparat-dykning. 
Enligt Svenska Hyperbarmedi-
cinska Sällskapets diabetespoli-
cy från 1998, reviderad 2011, i 
samband med Svenska Flyg- och 
Dykmedicinsk Förenings (SAN-
MA) minisymposium vid Med-
icinska riksstämman, kan i noga 
utvalda fall sportdykning accep-
teras hos insulin- eller tablettbe-
handlade diabetiker. Samförstånd 
krävs mellan individens ansvarige 

diabetesläkare och en dykarläka-
re. Dykaren skall också följa upp-
satta regler. 

Förutsättningen är: 
1. Man har en diabetes med 
HbA1c <63 mmol/mol utan diabe-
teskomplikationer och utan anam-
nes på svår hypoglykemi (dvs lågt 
blodsocker med kognitiv påverkan 
där individen krävt assistens från 
annan person men inte de�nierat 
som ett speci�kt glukosvärde) un-
der senaste 12 månaderna.

 2. Man skall ha en god kännedom 
om sin sjukdom och hur man jus-
terar såväl insulindoser som kol-
hydrattillförsel före-, under- och 
efter fysisk aktivitet. 

3. Man skall själv testa blodsocker 
regelbundet alternativt helst an-
vända en sensor för kontinuerlig 
glukosmätning vilken möjliggör 
registrering av glukosvärden un-
der hela dygnet. Man får inte ha 
unawareness (glukosvärden <3,0 
mmol/l utan att uppleva symtom). 

4. Kontinuerlig glukosmonitore-
ring (CGM) rekommenderas för 
riskbedömning inför dykning och 
för regelbunden återkoppling till-
sammans med ansvarig diabetes-
läkare.

5. Årligt återkommande bedöm-
ning bör göras av individens an-
svarige diabetesläkare och en dy-
karläkare. 

Risken med dykning och samtidig 
diabetes avser framför allt risken 
för hypoglykemi i anslutning till 
dykningen. Symtom på hypogly-
kemi kan vara sådana som kan 
vara svåra att skilja från andra nor-
malt förekommande symtom vid 
dykning, exv. trötthet, frusenhet, 
darrighet, hunger. Vid hypoglyke-
mi förekommer också en påverkan 
på den kognitiva förmågan vilket 
också kan förekomma vid dyk-
ning (vid hypotermi, djupberus-
ning och dekompressionssjuka). 
Möjligheterna att misstolka sym-
tomen är uppenbara, vilket kan 
leda till att en hypoglykemi miss-
tolkas som en dekompressionssju-
ka alternativt tvärtom. Åtgärder i 
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form av exv. helikoptertransport 
och rekompression skulle därför 
kunna ske istället för att åtgärdat 
en hypoglykemi genom tillför-
sel av kolhydrater eller glukagon. 
Att noga kontrollera glukosvärdet 
vid dykning är därför ett krav vid 
samtidig diabetes.

En hypoglykemi som uppstår 
under dykning innebär en ökad 
risk för såväl personen med dia-
betes som för dykkamraten. En 
allvarlig hypoglykemi som upp-
står under dykning, kan leda till 
drunkning. 

Med hänsyn taget till ovanstå-
ende är det nödvändigt att mini-
mera risken för hypoglykemier.

De absolut viktigaste råden vid 
dykning och samtidig diabetes 
gäller förebyggande av hypoglyke-
mier. Därtill är det också bra att 
ha kunskap om hur man behand-
lar upplevt låga blodsocker under 
vattnet då man inte alltid kan göra 
en snabb uppstigning till ytan (pga 
risk för dekompressionssjuka).

Förebyggande av  
hypoglykemi:
Förekomsten av hypoglykemi un-
der dykning kan minimeras ge-
nom att anpassa insulindoser och 
kolhydratintag till det faktum att 
dykning skall genomföras. 

Blodsockermätning skall ge-

nomföras noggrant, antingen via 
egen blodsockermätning med ka-
pillär provtagning eller med kon-
tinuerlig glukosmätning (CGM). 
Mätning av med blodsocker bör 
genomföras mer frekvent med 
egen blodsockermätare under en 
1-2 veckors period före dykning 
alternativt att man tillser att det 
�nns kompletta dygnspro�ler med 
CGM under samma tidsperiod. 

En stabil glukosnivå bör efter-
strävas och hypoglykemier dagar-
na före en dykning skall undvikas. 
Långvariga hypoglykemier (med 
glukosvärden under 3,0 mmol/l) 
kan medföra att den hormonella 
motregleringen vid senare fysisk 
aktivitet/dykning respektive vid en 
eventuell hypoglykemi, försämras.

Erfarenhet från dykare med 
typ 1 diabetes har visat att blod-
sockret faller med i genomsnitt 3 
mmol/l vid ett dyk på 30-60 min. 
Den balansering som beskrivs 
nedan mellan insulindos och till-
försel av kolhydrater är avgörande. 
Vidare rekommenderas personlig 
loggbok, med angivna uppgifter 
om glukosvärden inför och efter 
dyk, kostintag, insulindoser, typ 
av dyk (djup, duration och an-
strängningsgrad) m.m. Genom att 
analysera utfallet efter genomförda 
åtgärder lär man sig dyka allt mer 
säkert. 

Insulinjustering
A. Måltidsinsulin
• En måltid med kolhydratin-

nehåll rekommenderas minst 
2-3 tim före planerad dykning. 
Detta leder till en sjunkande in-
sulinnivå inför dykning och en 
bättre möjlighet att justera glu-
kosnivåerna genom att tillföra 
kolhydrater. 

• Snabbverkande insulin givet 
inom 60 min före en aktivitet 
leder till att insulinkoncentra-
tionen är maximal just när dyk-
ningen startar och detta skall 
undvikas.

• Måltidsdosen av insulin kan 
sänkas jämfört med normalt 
med målsättningen att ligga på 
en stabil blodsockernivå 7-12 
mmol/l inför dykning. 

B. Långverkande insulin
• I det fall långverkande insulin 

används kan en reduktion av 
dosen före dykning rekommen-
deras för att minska risken för 
hypoglykemier. 

• Efter dykning bör måltidsdosen 
reduceras för att kompensera för 
den ökade insulinkänslighet som 
ses efter fysisk ansträngning.

• Efter dykning bör den lång-
verkande dosen reduceras med 
20%, särskilt om dykning ock-
så planeras under efterföljande 
dygn. 

• I det fall mer långverkande in-
sulin används med e�ekt under 
mer än 1,5 dygn (exv. Deglu-
dec/Tresiba) rekommenderas 
inte någon dosreduktion efter-
som e�ekten av densamma inte 
infaller i samband med själva 
dykningen. 

C. Insulinpump
OBS. Insulinpump skall tas av un-
der dykning. Pumpar är bara vat-
tenskyddade ner till 3,5 min djup 
och under max 30 min.
• Samma justeringar gällande 

måltidsdoser rekommenderas 
som i fallet för insulinpenna 
före och efter dykning.
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• För att minska risken för hy-
poglykemi rekommenderas en 
tillfälligt sänkt basaldos (tem-
porär basaldos sänkning) mot-
svarande 30-50% med start 90-
120 min innan dykningen. 

• Insulinpumpen måste sedan 
avlägsnas inför dykningen och 
detta gäller då också eventuell 
”patch-pump” utan slang.

• Vid användande av insulin-
pump med PLGS – Pre Low 
Glucose Suspension – vilket 
innebär att pumpen stänger 
av insulintillförseln före det en 
hypoglykemi uppstår (via sam-
tidig användning av CGM) – 
rekommenderas att inför och 
efter dykning att nivån för 
aktivering av denna funktion 
höjs något, vilket då leder till 
förstärkt skydd mot hypoglyke-
mier. 

• Efter dykning bör basaldosen 
reduceras med 20% under hela 
natten, särskilt om dykning 
också planeras under efterföl-
jande dygn. 

Kolhydrater
Justeringen av insulindoserna skall 
alltid balanseras med ett lämpligt 
kolhydratintag. Kostintaget da-
garna inför dykningen bör vara 
normalt såtillvida att målsättning-
en är att glykogennivåerna i lever 
och muskler bör vara höga inför 
dykningen. Detta säkerställer att 
lagrat glykogen kan brytas ned till 
glukos i anslutning till den fysis-
ka ansträngningen alternativt vid 
en eventuell hypoglykemi. Alko-
holintag under dygnet föregående 
dykningen skall undvikas för att 
detta skall fungera.

• En måltid med kolhydratinne-
håll rekommenderas minst 2-3 
tim före planerad dykning.

• Ett tillskott av kolhydrater ome-
delbart dykningen, motsvaran-
de cirka 20g gör att dykningen 
blir mer säker. Detta intag bör 
ökas till 30g i det fall Deglu-
dec/Tresiba används alternativt 

om sänkning av basaldosen inte 
gjorts före dykning.

• Kolhydrater kan tillföras un-
der dykning via glukosgel i det 
fall dykningen upplevs som 
ansträngande, exv. vid uttalad 
vattenström. Detta kräver före-
gående träning på land.

• Kolhydrater kan på samma sätt 
ges i det fall symtom på hy-
poglykemi skulle uppstå under 
dykning men i sådant fall skall 
kontrollerad uppstigning ge-
nomföras i par efter tillförsel av 
denna glukosgel. Detta kräver 
föregående träning på land: Sig-
nal om lågt glukosvärde – Till-
försel av glukosgel – Dykparet 
gör en kontrollerad uppstigning 
tillsammans.

• Efter dykningen är det viktigt 
med måltider innehållande kol-
hydrater för att återställa glyko-
gennivåerna.

Glukosmätning 
Två metoder av blodsockermät-
ning vid dykning redovisas steg för 
steg nedan – egen blodsockermät-
ning respektive CGM:

A. Egen blodsockermätning
Vi rekommenderar att en blod-
sockermätare med hög precision 
(”silver-nivå”) används för kontroll 
av glukosvärden och i förekom-
mande fall också avseende kalibre-
ring av CGM. Inför ett dyktillfälle 
skall blodsocker mätas systema-
tiskt. Sådan frekvent genomförd 
glukoskontroll före dykning kan 
hjälpa till att få fram riktningen 
av blodsockerförändringen. Ex-
empelvis om blodsockret är 11 
mmol/l 60 min före dykning, 7,5 
mmol/l 30 min före dykning och 
5,5 mmol/l 10 min före dykning - 
då sjunker blodsockret och risken 
för lågt blodsockervärde under 
dykning stor. Fallande värden in-
dikerar alltså att dykning inte skall 
genomföras. Man skall då vänta 
till ett annat mer stabilt tillfälle 
en annan dag eller att äta kolhy-
drater, skjuta upp dyktillfället och 

avvakta till dess glukosvärdena är 
mer stabila eller lätt stigande inn-
an dykning kan genomföras.

En rekommenderad provtag-
ningsserie av blodsocker inför dyk-
ning genomförs; 60 min före, 30 
min före och 10 min före. Detta 
gör att trenden synliggörs. Efter-
sträva stabil nivå 7-12 mmol/l med 
stigande trend inför dykning.

Blodsocker skall dessutom 
kontrolleras omedelbart efter dyk-
ningen, vilket gör att man får en 
direkt bild av glukosförändringen 
under dykningen. Glukosvärdet 
ställs då i relation till kostintag, 
dosering och extra intag av kol-
hydrater före dykningen. På detta 
sätt lär man sig till slut ett eget 
koncept.

B. Kontinuerlig glukosmätning 
(CGM)
Kontinuerlig glukosmätning 
innebär delvis en möjlighet att 
få ett bättre underlag inför själva 
dykningen eftersom glukosvär-
det registreras under hela dygnet. 
Avgörande för en bra registrering 
i det fall man använder sig av re-
altids CGM är att sensorn kalibre-
ras adekvat. I det fall intermittent 
skanning CGM (Freestyle Libre) 
används är en hög skannings-
frekvens avgörande för att kunna 
minska risk för eventuella hy-
poglykemier – minst 15 per dygn. 

Med CGM ser man vid sidan 
om ett aktuellt värde också en 
trendpil som indikerar om värdet 
sjunker eller stiger samt hastighe-
ten av denna förändring. Man kan 
också värdera hur glukoskontrol-
len varit historiskt. Allt detta gör 
det möjligt att fatta bra beslut och 
då glukosvärden visas var 5-15:e 
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minut beroende på fabrikat, ger 
detta också en möjlighet att adde-
ra kolhydrater strukturerat för att 
skapa en så jämn glukoskurva som 
möjligt inför dykningen.

Målvärdet är fortsatt ett in-
terstitialt glukosvärde 7-12 mmol/l 
inför dykning och då utan tecken 
till sjunkande värde mellan kon-
troll som genomförs 30 min och 
10 min före dykning (trendpil som 
indikerar detta).

Glukosvärdet läses av 60, 30 
och 10 min före dykning. Åtgärder 
för att justera glukosnivån skall fö-
retas i god tid föregående detta 
och mellan tidpunkten 30 till 10 
min före dykning får glukosvärdet 
inte sjunka med en hastighet som 
skulle indikeras med en trendpil 
som pekar snedd nedåt alternativt 
rakt nedåt.

Risk för hypoglykemier kan ses 
redan innan denna uppstår med 
hjälp av att se på glukosvärdet och 
trendpilen som en gemensam in-
formation. Tabellen nedan utgör 
ett exempel på några förekomman-
de kontinuerliga glukosmätare och 
visar när risk för hypoglykemi är 
förestående inom cirka 15 min. 
Skulle detta noteras inför dykning 
skall åtgärd vidtas och blodsocker-
värde skall kontrolleras via kapillär 
provtagning. Dykningen skall då 
skjutas upp till dess stabila glukos-
nivåer ses. 

Vid användande av CGM skall 
eventuell sändare avlägsnas efter 
sista mätningen 10 min före start 
av dykning. Vi rekommenderar 
då också kontroll av kapillärt glu-
kosvärde för att säkerställa lämp-
lig glukosnivå. Efter genomförd 
dykning kan sändaren anslutas till 
sensorn och en kort stund därefter 
rekommenderas en kalibrering i de 
fall detta är möjligt för att säker-
ställa god sensorfunktion.

Hypoglykemi under dykning:
I det fall symtom noteras som 
kan misstänkas röra sig om en 
hypoglykemi är det viktigt att 
sätta säkerheten för båda dykarna 
främst – man måste då kommuni-
cera att man upplever en hypogly-
kemi, åtgärda densamma med 
tillförsel av glukosgel och sedan 
starta en kontrollerad uppstigning 
tillsammans med sin dykkamrat.

Man kommunicerar en upplevd 
hypoglykemi genom att ange en 
L-hand signal. 

L-hand signal (=Low) vid 
misstanke om hypoglykemi
Det är mycket viktigt att träna på 
att ge tecken för lågt glukosvärde, 
”L-hand signalen” med hjälp av 
tummen och pek�ngret, för att 
påkalla uppmärksamhet från din 
dykkamrat. Signalen skall kvitte-
ras av dykkamraten.

Om direkt uppstigning kan ge-
nomföras: Om tecknet ”L-hand 
signalen” ges skall dykaren och 
instruktören, och/eller dykkam-
raten om möjligt (beroende på 
dykdjup och dyktid) direkt bege 
sig upp till ytan. På ytan avbryts 
dyket och skall personen inta 
snabbt verkande kolhydrater, så-
som glukosgel, glukos/fruktoslös-
ning eller ges glukagon. 

Om direkt uppstigning inte kan 
genomföras (beroende på dykdjup 
och dyktid): Glukosgel alternativt 
glukos/fruktoslösning intas istäl-
let tas under vattnet. Uppstigning 
skall därefter påbörjas enligt tabell. 

Vid tillfälle av symtom på hy-
poglykemi i anslutning till dyk-
ning skall dyktillfället avbrytas helt 
och inte återupptas. Glukosvärdet 
kontrolleras som vanligt direkt ef-
ter uppstigningen och i detta fall 
genom kapillär provtagning.

Övervägande
Vi är medvetna om att dykning, 
även utan diabetes, i sig är en po-
tentiellt farlig sportutövning med 
2-3 dödsfall per år. Man bör över-
väga att ha maxdjup 18 meter vil-
ket möjliggör direktuppstigning. 

Vår rekommendation gäller i 
första hand individer som dykt 
innan man fått sin diabetes, men 
aktuella råd och rekommendatio-
ner är även av värde i de fall där in-
divid med diabetes vill börja med 
dykning.

I det fall det rör sig om en in-
divid <18 års ålder kan dykning 
vid samtidig diabetes övervägas i 
enskilda fall. Man kan med fördel 
starta med att ta ett certi�kat för 
Junior dyk med max dykdjup 12 
meter. I dessa fall bör man dock 
noga överväga och diskutera det 
faktum att det inte bara handlar om 
glukosvärden och att kunna åstad-
komma viss kontroll utan också om 
att kunna värdera risker och ta an-
svar. Mogenheten hos ungdomen 
och ansvaret för att allt görs korrekt 
blir i dessa fall faktorer som diabe-
tesläkaren har att värdera.

Tabell. Exempel på tre olika kontinuerliga glukosmätare (CGM) – sam-
manställning av glukosnivåer och samtidig trendpil som indikerar risk för 
hypoglykemi inom 15 min.
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Information
Mer information om diabetes och 
SCUBA diving inkl läkarintyg 
och patient-information �nns på
http://diabetolognytt.se/aterkom-
mande/dykning.html 

Dyksäkerhet
1. Rekommenderat maxdjup är 

18 meter, vilket, med begrän-
sad expositionstid möjliggörs 
direktuppstigning vid akuta 
problem. 

2. Dykare med diabetes skall inte 
dyka med en annan person 
som har diabetes.

3. Säkerhetsutrustning för dyk-
ning skall �nnas på sedvanligt 
sätt.

4. Dykledaren och dykkamraten 
måste vara väl informerade om 
symtomen vid lågt blodsocker 
och hur man skall agera.

Hypoglykemi vid dykning 
1. Vid misstanke om lågt blod-

socker skall individen omedel-
bart tas ombord på  båt eller 
föras till land. 

2. Plasmaglukos (PG) skall mätas 
omedelbart. 

3. Ge 6-7 st druvsockertabletter 
till vaken individ. Dessa kan 
tuggas sönder och sväljas ned 
med vatten – ge även 2 dl 
vätska för att påskynda glu-
kostransporten från magsäck 
till tarm. 

4. Vid medvetslöshet ges 1 mg 
glukagon intramuskulärt (i 
muskeln). Kontakta direkt 
sjukvårdskunnig. Medicinsk 
bedömning skall göras av 
läkare. 

5. Larm görs via SOS 112. 

Medicinska hinder  
för dykning:
1. Allvarlig hypoglykemi under 

senaste året.
2. Unawareness, dvs oförmåga 

att känna hypoglykemisym-
tom.

3. Upprepade vårdtillfällen på 
sjukhus pga diabetessjukdo-
men.

4. Fysiskt eller psykiskt tillstånd 
som gör det olämplig att dyka

5. Förekomst av diabeteskompli-
kationer utom mild diabetes 
retinopati.

Johan Jendle 
prof, överläkare 
Örebro univ sjkh

Peter Adolfsson
Barnöverläkarw, idrottsläkare
Hallands sjkh, Kungsbacka

L-hand signal (=Low) vid misstanke om hypoglykemi
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•   Större sänkning av HbA1c – utan ökad risk för biverkningar.*†1

•   Fler patienter når målvärdet.*1

•    Basinsulin och GLP-1-analog i en och samma penna, en gång om dagen.2

HJÄLP DINA PATIENTER ATT LÄGGA 
HÖGA HbA1c- VÄRDEN BAKOM SIG*1,2

Referenser: 1. Aroda VR et al. Diabetes Care, sept 2016.  2. SULIQUA produktresumé sept 2017. 

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid) Rx, F, A10AE54,  100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna respektive 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml 
injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. Indikation: Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska 
kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin. Varning och försiktighet: Suliqua ska inte 
användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se. Förpackningar: Suliqua SoloStar 3 x 3 ml pennor samt 
5 x 3 ml pennor. Suliqua tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för 
senaste översyn av produktresumén, september 2017. Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande 
insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. t Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se 

SANOFI AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.

* Jämfört med insulin glargin U 100.
 † Avser hypoglykemier, vikt och GI-biverkningar.

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid)

S
A

S
E

.L
A

LI
.1

8
.0

2
.0

0
6

6
  M

A
R

S
 2

0
1

8



18 DiabetologNytt Nr 1-2 2019 www.diabetolognytt.se

Vad har TEDDY kommit fram till?  Barnen i TEDDY-studien är  
nu 8-14 år gamla och ska fortsätta i TEDDY tills de fyllt 15 år.  
Tack vare att barnen lämnar prov och numera både barn och 
föräldrar svarar på frågor minst två gånger om året har TEDDY 
kommit fram till:

Att en första autoantikropp mot in-
sulin (IAA) upptäcktes hos 4% av 
barnen i TEDDY. De flesta var bara 
1-3 år gamla. Före autoantikroppen 
hade barnet vanligen haft en infek-
tion. Få barn har utvecklat IAA efter 
6 års ålder. 

Att andra barn (också 4%) fick en 
autoantikropp mot glutaminsyrade-
karboxylas (GADA) som sin första 
autoantikropp men den kom senare 
och fortsätter att komma som första 
autoantikropp även hos våra tonår-
ingar. GADA föregicks också ofta av 
en infektion.

Att generna för att utveckla IAA eller 
GADA som första autoantikropp är 
helt olika.

Att inom ett år efter den första au-
toantikroppen utvecklade 60 av 100 
(60%) av barn i TEDDY en andra 
autoantikropp. 

Att 10% av svenska barn i TEDDY har 
diagnosticerats med celiaki. Risken att 
utveckla glutenautoantikroppar och se-
dan celiaki påverkades av tarmvirusin-
fektion och glutenintag men minskade 
efter rotavirusvaccination.

Att febernedsättande medicin – till 
exempel Alvedon® eller Ipren® - inte 
påverkade risken att utveckla en för-
sta autoantikropp. Risken för IAA 
som första autoantikropp var dock 
lägre om barnet fick magdroppar 
med probiotika under sin första lev-
nadsmånad. 

Att delta i TEDDY tog bort risken 
att insjukna med livshotande sym-
tom när man fick sin diabetesdi-
agnos. Hittills har 4% av svenska 
TEDDY-barn drabbats av autoim-
mun diabetes.

Omgivningsfaktorer för utveckling  
av autoimmun (typ 1)-diabetes  

och celiaki hos barn
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Designad för enkelhet
Tandem t:slim X2 är den avancerade insulinpumpen som 

är enkel att använda. Pumpens alla funktioner styrs via den 
självinstruerande touchscreenen i färg, och batteriet laddas 
via standard micro-usb. När Tandem lanserar nya funktioner 

kan patienten enkelt uppdatera mjukvaran via en dator. 
Pumpen är kompatibel med CGM-systemet Dexcom G5  

och tack vare möjligheten att uppdatera mjukvaran kommer 
den även att vara kompatibel med Dexcom G6.

En avancerad insulinpump
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Att vaccination mot svininfluen-
sa inte ökade risken för att utveckla 
IAA eller GADA 

Vid slutet av 2017 hade 10% 
(261/2525) av de svenska TED-
DY-barnen utvecklat minst en au-
toantikropp riktad mot sina insu-
linproducerande celler. Därefter har 
drygt 3% (87/2525) av de svenska 
TEDDY-barnen drabbats av autoim-
mun (typ 1)-diabetes. I hela TED-
DY-studien (Sverige, Finland, Tysk-
land och USA) är det 9% (769/8667) 
som har utvecklat minst en autoanti-
kropp och 4% (311/8667) som drab-
bats av autoimmun (typ 1)-diabetes. 

I TEDDY mäter vi även autoanti-
kroppar mot vävnadstransglutami-
nas (TGA) som är en biomarkör 
för celiaki (glutenintolerans). I Sve-
rige är det cirka 22% (470/2105) av 
TEDDY-barnen som har utvecklat 
TGA.  Dessa barn har en markant 
ökad risk att utveckla celiaki. Mer än 
10% (226/2105) av barnen har diag-
nosticerats med celiaki. Barnen som 
drabbats av celiaki fortsätter i TED-

DY-studien och äter då glutenfri 
kost. TEDDY hoppas kunna besvara 
frågan ifall glutenfri kost kommer att 
påverka risken att utveckla autoanti-
kroppar mot betacellerna.

Den vanligaste HLA-genotypen 
bland de som utvecklat celiaki är 
DR3/3 (50%; 232/467). Det betyder 
att dessa barn har en dubbel uppsätt-
ning av risk-genen DR3 eftersom de 
ärvt  en DR3 från mamma och en 
DR3 från pappa. Detta är möjligt 
eftersom DR3 är en vanligt förekom-
mande gen i den svenska befolkning-
en. Celiaki förekommer oftare hos 
flickor än hos pojkar. I TEDDY är  
63% (292/467) av de som drabbats 
av celiaki flickor. 

AUTOIMMUN (TYP 1)-DIABE-
TES UTVECKLAS I TVÅ STEG
Autoimmun diabetes är en sjukdom 
som utvecklas i två steg. Många per-
soner är bärare av arvsanlag som gör 
det möjligt att drabbas av autoimmun 
diabetes. Arvsanlagen hör till HLA 
på kromosom 6 som bestämmer det 
sätt på vilket en person reagerar på 

infektioner av virus och bakterier. I 
vissa fall aktiveras immunsystemet 
på ett sätt så att autoantikroppar 
bildas mot olika protein i de Langer-
hanska cellöarnas betaceller. Det är i 
betacellerna i de Langerhanska öarna 
som insulinproduktionen sker. Au-
toantikroppar är pålitliga biomarkö-
rer för att immunsystemet attackerar 
betaceller.

• I första steget mot autoimmun 
diabetes finns minst två olika au-
toantikroppar, IAA och GADA, 
som är biomarkörer för att im-
munsystemet triggats att attackera 
betacellerna. I TEDDY-studien 
mäter vi dessutom autoantikrop-
par mot islet antigen-2 (IA-2A) 
och mot zinktransportören ZnT8 
(ZnT8A).

• I påföljande stadium kan en nedsatt 
insulinproduktion iakttas ifall man 
gör en belastning då personen får 
dricka en lösning med glukos (Fi-
gur 1). I detta stadium är risken för 
utveckling av autoimmun diabetes 
avsevärt högre än i första stadiet.

2. Autoimmun (typ 1)-diabetes utvecklas i två steg 
Autoimmun diabetes är en sjukdom som utvecklas i två steg. Många personer är bärare av 
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på kromosom 6 som bestämmer det sätt på vilket en person reagerar på infektioner av virus 
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Langerhanska öarna som insulinproduktionen sker. Autoantikroppar är pålitliga biomarkörer 
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• I påföljande stadium kan en nedsatt insulinproduktion iakttas ifall man gör en 

belastning då personen får dricka en lösning med glukos (Figur 1). I detta stadium är 
risken för utveckling av autoimmun diabetes avsevärt högre än i första stadiet. 

 
• Den primära frågan som TEDDY-studien försöker besvara är: Vad är det som gör att 

en del barn med en viss uppsättning av arvsanlag börjar utveckla autoantikroppar 
mot sina betaceller? 

 
• Nästa fråga som bearbetas i TEDDY-studien är: Varför utvecklas autoimmun diabetes 

hos barn som utvecklat två eller flera autoantikroppar?  
 
Vi vill även ta reda på varför sjukdomen fortskrider med olika hastighet hos barn med lika 
många autoantikroppar.   
 

 
Figur 1. Utvecklingen av autoimmun (typ1)-diabetes före diagnos indelas i två steg.  
 

Figur 1. Utvecklingen av autoimmun (typ1)-diabetes före diagnos indelas i två steg. 
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Referenser
1. P<0,0001.
2. Jämförande behandlingar var sitagliptin, insulin glargin, exenatid ER och dulaglutid. 
3. Ozempic® produktresumé se fass.se. 
4. MACE (Major Adverse Cardiovascular Events) 26% kardiovascular riskreduktion (ARR 2,3%), HR: 0,74, 95% CI 0,58:0,95.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ozempic® (semaglutid) Rx, (F) ATC-kod: A10BJ06. Ozempic 0,25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 0,5 mg injektionsvätska, 
lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 1 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Diabetesmedel. Glukagonlikpeptid-1-receptor(GLP-1)
analoger. Indikation: Behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion, som monoterapi 
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• Den primära frågan som TED-
DY-studien försöker besvara är: 
Vad är det som gör att en del barn 
med en viss uppsättning av arv-
sanlag börjar utveckla autoanti-
kroppar mot sina betaceller?

• Nästa fråga som bearbetas i TED-
DY-studien är: Varför utvecklas 

autoimmun diabetes hos barn som 
utvecklat två eller flera autoanti-
kroppar? 

Vi vill även ta reda på varför sjukdo-
men fortskrider med olika hastighet 
hos barn med lika många autoanti-
kroppar.  

GLUTENINTOLERANS - CELIAKI 
UTVECKLAS OCKSÅ I TVÅ STEG
• I första steget aktiveras immun-

systemet hos en del personer med 
vissa arvsanlag vid intag av glu-
ten (ett äggviteämne som finns i 
spannmålsprodukter, framför allt 
av vete). Av ännu okänd anledning 
börjar kroppens immunsystem att 
utveckla autoantikroppar (TGA) 
mot ett kroppseget enzym som 
finns i tunntarmens slemhinna det 
sk tissue transglutaminase (tTG). 
Vi analyserar  TGA i TEDDY.

• I andra steget uppträder symptom 
på glutenintolerans t ex diarréer. 
Vid en tunntarmsbiopsi kan man 
iaktta att slemhinnan i tunntar-
men blivit utplattad och infil-
trerad av vita blodkroppar. Om 
tunntarmsslemhinnan är kraftigt 
påverkad kan näringsupptaget på-
verkas (Figur 2).

Om gluten utesluts ur kosten så kom-
mer tunntarmsslemhinnan att nor-
maliseras och näringsupptaget åter-
går till det normala. Vid övergång 
till glutenfri kost försvinner även au-
toantikropparna mot tTG.
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Vad har TEDDY kommit fram till?  Barnen i TEDDY-studien är  
nu 8-14 år gamla och ska fortsätta i TEDDY tills de fyllt 15 år.  
Tack vare att barnen lämnar prov och numera både barn och 
föräldrar svarar på frågor minst två gånger om året har TEDDY 
kommit fram till:

Att en första autoantikropp mot in-
sulin (IAA) upptäcktes hos 4% av 
barnen i TEDDY. De flesta var bara 
1-3 år gamla. Före autoantikroppen 
hade barnet vanligen haft en infek-
tion. Få barn har utvecklat IAA efter 
6 års ålder. 

Att andra barn (också 4%) fick en 
autoantikropp mot glutaminsyrade-
karboxylas (GADA) som sin första 
autoantikropp men den kom senare 
och fortsätter att komma som första 
autoantikropp även hos våra tonår-
ingar. GADA föregicks också ofta av 
en infektion.

Att generna för att utveckla IAA eller 
GADA som första autoantikropp är 
helt olika.

Att inom ett år efter den första au-
toantikroppen utvecklade 60 av 100 
(60%) av barn i TEDDY en andra 
autoantikropp. 

Att 10% av svenska barn i TEDDY har 
diagnosticerats med celiaki. Risken att 
utveckla glutenautoantikroppar och se-
dan celiaki påverkades av tarmvirusin-
fektion och glutenintag men minskade 
efter rotavirusvaccination.

Att febernedsättande medicin – till 
exempel Alvedon® eller Ipren® - inte 
påverkade risken att utveckla en för-
sta autoantikropp. Risken för IAA 
som första autoantikropp var dock 
lägre om barnet fick magdroppar 
med probiotika under sin första lev-
nadsmånad. 

Att delta i TEDDY tog bort risken 
att insjukna med livshotande sym-
tom när man fick sin diabetesdi-
agnos. Hittills har 4% av svenska 
TEDDY-barn drabbats av autoim-
mun diabetes.

Omgivningsfaktorer för utveckling  
av autoimmun (typ 1)-diabetes  

och celiaki hos barn

	 	 TEDDY Årsrapport 2016 
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TEDDY STUDIENS  
ORGANISATION
TEDDY-studien är en internationell 
multicenterstudie där studiecenter 
i USA (center i Washington, Ge-
orgia-Florida, Colorado), Finland, 
Sverige (Skåne) och Tyskland ingår. 
TEDDY startades 2004 och har så-
ledes pågått i mer än 13 år. Från 
första september 2004 till och med 
sista februari 2010 undersöktes över 
440 000 nyfödda barn för möjligt 
deltagande i TEDDY-studien. Det 
var 8667 föräldrar, varav 2525 från 
Sverige, som valde att delta med sina 
barn. Dessa följs nu i TEDDYs upp-
följningsdel som pågår tills dess att 
barnen fyller 15 år (Figur 3). Uppfölj-
ningsdelen beräknas pågå till 2024 
(början av 2025). 

Omkring 37% (3250/8667) av 
studiedeltagarna har av olika an-
ledningar avbrutit sitt deltagande i 
TEDDY-studien. I Sverige återfinns 
den högsta andelen familjer som stan-
nat kvar i studien, 67% (1686/2525; 
Figur 4). 
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- hur höjer vi kvaliteten i
diabetesvården i Skåne?”
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Lyssna till och möt våra hälso- och sjukvårdspolitiker,
läkare, diabetessjuksköterskor och Er patientförening

Välkommen till en eftermiddag med fokus på folksjukdomen Diabetes,
med inriktning på typ-2 diabetes.

Seminarie och debatt
• Diabetesvården i Skåne idag och framåt

Deltagande är avgiftsfritt och ingen anmälan krävs. Välkomna!
Arrangörer är Diabetesföreningen i Skånelän i samarbete med anslutna LIF företag.
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Möt patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och politiker under en 
dag med föreläsning, seminarie och debatt.

Plats: Psykiatrihuset Baravägen 1A, Lund
Datum: Fredag 17 maj 2019
Tid: 10.45 - 16.00 (se nedan)

10.45-11.45 Föreläsning om diabetes 
• Behandling vid diabetes typ 1 och diabetes typ 2,
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Indikationen för ABASAGLAR är: behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.1

ABASAGLAR är subventionerat vid typ 1-diabetes samt vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker 
till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.1 

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin glargin)Cylinderampull, förfylld injektionspenna (KwikPen)
� Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
ATC-kod: A10AE04. Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes 
mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, 
som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd.Vid otillräcklig blodsocker-kontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller 
hypoglykemiskaepisoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val avinjektionsställen och 
injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs.Om en patient sätts över till en annan typ av insulin 
eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, 
Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver 
ändras. Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kan förekomsten av antikroppar mot insulinet 
kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-01 
Rx, F. Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund 
av upprepade hypoglykemier. För ytterligare information och priser se www.fass.se

Ref: 1.  Abasaglar Produktresumé (2018-02-27)  2.  Priser avser AUP, vs Lantus SoloStar 2 st (5x3 ml), www.fass.se (2018-08-20)   
3. Abasaglar Assessment Report EMA 
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Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna

Tel 08-737 88 00, Fax 08-618 21 50, www.lilly.se

16 % lägre pris  
jämfört med Lantus® SoloStar®2

ABASAGLAR® 

ABASAGLAR® är en biosimilar till insulinet Lantus. En biosimilar är ett läkemedel som liknar 
ett redan godkänt biologiskt läkemedel, utan någon kliniskt betydelsefull skillnad i effekt eller 
säkerhet.3 

finns även i förpackningsstorlek 
10x3 ml varunummer 4519911 

(insulin glargin) KwikPen™



Trulicity, enkel för patient1

Även för patienter som får eller har gravt nedsatt njurfunktion  
(eGFR ≥15 ml/min//1,73m2 ). Ingen dosjustering krävs för patienter 
med lätt, måttlig eller svår nedsättning av njurfunktionen.2 

• Dosering en gång i 
veckan2

• Injektionsklar penna2

• Sänker HbA1c2

PP-DG-SE-0163  Februari 2019 

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (dulaglutid). 
ATC-kod: A10BJ05, Diabetesmedel, blodglukossänkande medel, exkl. insuliner, glukagonlik peptid-1(GLP-1)-analoger. Indikationer: Trulicity är avsett för vuxna med typ 
2-diabetes mellitus för att förbättra glykemisk kontroll som: Monoterapi När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll hos patienter 
för vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer. Tilläggsbehandling I kombination med andra glukossänkande läke-
medel inklusive insulin, när dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen 
eller mot något hjälpämne. Varning och försiktighet: Dulaglutid ska inte användas av patienter med typ 1-diabetes mellitus eller för behandling av diabetesketoacidos. 
Användning av GLP-1-receptoragonister kan sättas i samband med gastrointestinala biverkningar. Detta skall tas under övervägande då patienter med nedsatt njurfunktion 
behandlas eftersom dessa biverkningar, t ex illamående, kräkningar och/eller diarré, kan orsaka dehydrering vilket kan leda till en försämrad njurfunktion. Dulaglutid har inte 
studerats hos patienter med allvarlig gastrointestinal sjukdom, däribland allvarlig gastropares, och rekommenderas därför inte till dessa patienter. Användning av GLP-1-re-
ceptoragonister har satts i samband med en risk att utveckla akut pankreatit. Patienterna ska informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit 
misstänkts ska behandlingen med dulaglutid avbrytas. Om pankreatit bekräftas ska dulaglutid inte återinsättas. Utan andra tecken och symtom på akut pankreatit är förhöjda 
pankreasenzymer inte prediktivt för akut pankreatit. Patienter som får dulaglutid i kombination med en sulfonureid eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken 
för hypoglykemi kan minskas genom att dosen av sulfonureid eller insulin sänks. Datum för översyn av produktresumén: 2018-07-02 För ytterligare information och 
priser se www.fass.se Rx, (F) Begränsningar av subvention:  Subventioneras för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin 
eller sulfonureider inte är lämpliga. Subventioneras endast för patienter som inte behandlas i kombination med basinsulin. Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan 
erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

Referenser:
1. Matfin et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2015, Vol. 9(5) 1071–1079
2. Trulicity produktresumé

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning


