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Nu är våren här för fullt och näktergalen sjunger sin ljuvliga 
sång tidigt på morgonen. Jag har för ett par månader sedan 
bytt arbetsplats och tillhör numera de morgontrötta pend-
larna som är uppe i ottan och lyssnar på fågelsången. Har 
bytt det lilla närsjukhuset Hässleholm mot universitetssjuk-
huset i Lund och människor har faktiskt samma behov var 
man än befinner sig, att bli sedd, bekräftad och lyssnad på 
är fundamentala behov i den personcentrerade vården.

Ordföranden har ordet  
3

Agneta Lindberg

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna 
Tel 08-737 88 00, www.lilly.se 

©2019, ELI LILLY AND COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

Humalog Junior 
KwikPen är den första 

och enda förfyllda 
insulinpennan som 

doserar halva enheter1

Färre steg 
att instruera 

och lära  
sig2,3*

Doserar i halva 
enhetssteg  
från 0,5-30 

enheter1 

Lättare och 
kortare än 
andra 0,5 

E-pennor4,5

Ett beprövat 
insulin i en 
välbekant 

insulinpenna6,7

*  avser jämförelse med flergångspennor där insulinampullen 
ska sättas in och bytas ut.

Referenser: 
1.  Humalog Junior KwikPen Produktresumé www.fass.se  
2.  Humalog Junior KwikPen bruksanvisning, Eli Lilly 
3.  HumanPen Luxura HD bruksanvisning, Eli Lilly 
4.    Assessment of Humalog KwikPen Junior, Luxura HD, Novo 

Nordisk NovoPen Echo® and Sanofi JuniorStar™ Pens, Data 
on file Eli Lilly 2017 

5.    Klonoff D et al. ATTD 2015. A-101. Poster 230. Functional 
characterization of four different half-unit reusable insulin 
pens. Diabetes Technol Ther. 2015;17(S1):230. 

6.  Humalog KwikPen Produktresumé www.fass.se 
7.   Kaiserman K, et al. Pediatr Diabetes.2017;18(2):81-94.
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Humalog® 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro) 
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna KwikPen,  
förfylld injektionspenna Junior KwikPen

ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, 
snabbverkande. Indikationer:  För behandling av vuxna och barn 
med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal 
glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: 
Humalog KwikPen finns i två styrkor. • Humalog 100 enheter/ml KwikPen 
(och Humalog 200 enheter/ml KwikPen, se separat produktresumé) ger 1-60 
enheter i steg om 1 enhet i varje injektion. • Humalog 100 enheter/ml Junior 
KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enhet i varje injektion. Antalet 
insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen 
dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till 
penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot 
den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Hypoglykemi. Varningar 
och försiktighet: Humalog KwikPen finns i två styrkor, Humalog 100 
enheter/ml och Humalog 200 enheter/ml. Patienter ska instrueras att alltid 
kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika att de två olika 
styrkorna av Humalog blandas ihop av misstag eller att man blandar ihop 
andra insulinprodukter. Datum för översyn av produktresumén: 2018-05-17 
För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx (F) 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

INNEHÅLL 
I styrelsen lägger vi nu vår sista hand på 
skrivelse till Socialstyrelsen om förskriv-
ningsrätt av diabetesläkemedel och vil-
ken kompetens som behövs. Som det 
ser ut idag så är det ingen diabetessjuk-
sköterska som har den kompetensen så 
vill man nå dit är det till att sätta sig i 
skolbänken igen……….om förslaget nu 
går igenom. 

Utvärderingen av diabetologiskt vårmöte 
visar att de flesta verkligen var nöjda och 
att det fanns något för alla, var man än är 
verksam. Nästa år har vi trots det fina 
samarbetet valt att ha vårt eget sympo-
sium som då går av stapeln 23-24/4 på 
Norra Latin, året efter dvs 2021 är det 
Diabetesforum i Göteborg 15-16/4. An-
teckna gärna dessa datum redan nu. 

I år har SFSD tillsammans med Diabetes-
förbundet huvudansvaret för Världsdia-
betesdagen 14/11 som arrangeras av 
Nationella diabetesteamet(NDT) till-
sammans med Dagens Medicin.  Har ni 
förslag på föreläsare eller ämne så hör av 
er till mig. 

SKL och regeringen har ingått en över-
enskommelse om standardiserade vård-
förlopp inom olika sjukdomsområde för 
jämlik, effektiv vård med god kvalitet. 
Diabetes är ett av dessa område och 900 
miljoner kr är avsatt 2019-2021och dia-
betes är en av dessa utvalda sjukdoms-
område.

Nu har Svenska Diabetesförbundet läm-
nat remissvar på utredningen av Toivo 
Heinsoo ”Tydligare ansvar och regler för 

läkemedel” där ett förslag är att ta bort 
det kostnadsfria insulinet och att regio-
nerna får ta ett fullt finansierings- och 
kostnadsansvar för läkemedel. SFSD var i 
denna fråga inte remissinstans. Diabetes-
förbundets svar finns att läsa i sin helhet 
på Diabetolognytts ”senaste nytt sida”. 

Om ni har brist på litteratur kan jag varmt 
rekommendera ”Årets avhandling” hjärt-
kärlsjukdom bland patienter med diabe-
tes, av Aidan Rawshani, där han visar att 
äldre personer med typ 2 diabetes och 
alla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom un-
der kontroll har lägre risk gör sjukdom 
och död än normalbefolkningen. Vad 
som är mindre glädjande är att det går 
sämre för yngre personer under 55 år 
med flera riskfaktorer, så där har primär-
vården ett stort ansvar med täta uppfölj-
ningar för att minska den risken.

Ytterligare litteraturtips är Rebecka Hus-
dals avhandling om den svenska primär-
vårdens diabetesvård där diabetessjuk-
sköterskan utgör navet i diabetesvården.

Ta nu väl hand om er och njut av plane-
ringen inför semestern och ta till er dessa 
visdomsord från anonym: ”A good life is 
when you smile often, dream big, laugh a 
lot end realize how blessed you are for what 
you have”

Agneta Lindberg
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www.diabetes/ungdiabetes

Pilbågar och höga höjder

I sommar kommer Ung Diabetes att an-
ordna ett läger på Kloten för våra med-
lemmar mellan 15-18 år. Kloten är en lä-
gergård norr om Örebro.

Där kommer vi att få testa på många ro-
liga och utmanande aktiviteter som ex-
empelvis höghöjdsbana, bubbleball och 
archertag. Lägret kommer äga rum den 
28 juni – 1 juli, så håll utkik efter anmäl-
ningar framöver så hoppas vi att ni vill 
följa med oss i sommar.

Ung diabetes i senaste numret av 
Allt om Diabetes

Under sista veckan i februari skickades 
första numret av Allt om Diabetes ut till 
våra medlemmar. I detta nummer kan ni 
bland annat läsa om en studie angående 
psykisk ohälsa hos personer med diabe-
tes, samt vad vi i rådet ser fram emot att 
jobba med under året...

Så håll utkik i brevlådan så att ni inte mis-
sar tidningen!

Välkommen till rådet, Ida!

Mitt namn är Ida Lövgren och jag är ny 
rådsmedlem i Ung Diabetes råd. Jag har 
ansvar för påverkansarbetet.

      Jag fick diabetes typ 1 när jag var 14 år 
gammal, sen dess har jag alltid velat en-
gagera mig. Samhällets okunskap om dia-
betes samt ungas osäkerhet, skam och 
situation i skolan har alltid varit drivande 
för mig. Jag sökte denna post för att jag 
vill göra skillnad för unga som lever med 
diabetes och jag vill visa att man inte är 
ensam. Tillsammans kan vi hjälpa och 
stötta varandra, samt visa samhället att 
diabetes är en sjukdom att ta på allvar.

Välkommen till rådet, Klara!

Mitt namn är Klara Eriksson och jag är en 
av de nya medlemmarna i Ung Diabetes 
råd och sitter med som aktivitetsansva-
rig.  Jag är 20 år gammal och har haft 
diabetes i 10 år. Jag har länge velat enga-
gera mer i diabetesfrågor eftersom det 
finns en så stor okunskap kring sjukdo-
men. Därför har jag valt att söka till Ung 
Diabetes råd och ser fram emot att vara 
med och kunna påverka.

För mig har det alltid varit viktigt att 
träffa andra med diabetes och då har de 
läger jag deltagit i varit betydelsefulla. 
Därför ser jag mycket fram emot att som 
aktivitetsansvarig skapa möjligheter för 
våra medlemmar att träffa andra som 
lever med diabetes och känna den sam-
hörigheten man då gör.

Emma tackar för sin tid i  
Ung Diabetes råd

För drygt tre år sedan såg jag att Ung 
Diabetes sökte en ny rådsmedlem som 
skulle ansvara för lokalt engagemang och 
jag beslutade mig för att ansöka. Jag kom 
med och sedan har tiden gått i en ra-
sande fart! 

Nu såhär tre år senare har det blivit dags 
för mig att sluta. Under dessa år har jag 
bland annat varit med och anordnat tre 
kick-offer, skrivit massa nyhetsbrev och 
deltagit på 13 möteshelger med rådet. 

Den här tiden har gett mig så extremt 
mycket! Framförallt har jag fått träffa 
massvis med härliga människor, dels i 
rådet men även i andra sammanhang. Jag 
är så himla glad att jag har fått vara en del 
av det här. Vill du också engagera dig för 
att göra det lättare att leva med diabetes 
kan jag starkt rekommendera dig att 
ansöka om en plats i rådet!

Stort tack till alla er som har bidragit till 
att detta har blivit tre fantastiska år!

Ung diabetes
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rådsmöte 2019! 

Årets första rådsmöte är avklarat och 
arbetet med årets projekt och 
aktiviteter är i full gång. 
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 NDR:s patientenkät testas just nu. 

 

Forskning  

Excess Mortality 
among Persons with Type 2 Diabetes 

Nya hemsidan  

 

Nyhetsbrev
  

Registrering av insulinpumpar 

 

Årsrapport 2018 ligger ute  

NDRs och Swediabkids årsrapporter finns som utskrivbara 
PDF-dokument på hemsidan. Resultaten i rapporterna är 
sammanställningar av 2018 års resultat och presenteras med 
analyser för att öka förståelsen av resultaten men utöver 
årsrapporterna så finns dagsaktuella data alltid att hämta i 
Knappen på www.ndr.nu 

På senare år har det skett en stor förbättring när det gäller 
blodsockerkontroll mätt som HbA1c både i primärvården 
men framförallt för personer med typ 1-diabetes. HbA1c-
trenden över tid är tydligt positiv både för vuxna och för barn 
och ungdomar med diabetes. I Sverige som helhet uppnår vi 
nu Socialstyrelsens målnivåer från 2015 i primärvården med 
färre än 10% av personer med typ 2-diabetes och färre än 
20% av vuxna med typ 1-diabetes som har HbA1c över 70 
mmol/mol. Medel-HbA1c för barn och ungdomar med dia-
betes har fortsatt att sjunka under 2018 och är nu nere på 
55 mmol/mol. En bidragande orsak till det kan vara att det 
nationella målet för HbA1c inom barndiabetesvården sänk-
tes från <57 mmol/mol till ≤48 mmol/mol i maj 2017. 

Andel vuxna som använder insulinpump har ökat senaste 
åren och uppgår nu till 24%, men bety dligt fler använder 
kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM), totalt 70%. För 
barn och ungdomar är andel med insulinpump 65% och med 
CGM/FGM över 90%. När det gäller användningen av insu-
linpump är det stora skillnader mellan olika barnkliniker. 

I NDRs årsrapport syns ett trendbrott senaste två åren vad 
gäller måluppfyllelse för blodtryck <140/85 mm Hg, med en 
tydlig förbät tring framförallt inom primärvården. Högt blod-
tryck ökar risken påtagligt för diabeteskomplikationer såsom 
njursvikt och kardiovaskulära sjukdomar. Idag får fler än tidi-
gare blodtryckssänkande behandling och andel som når 
målblod trycket <140/85 har ökat till 56 % i primärvården, 
men fortfarande är det många personer med diabetes som 
inte når målet så förbättringsarbetet måste fortsätta. 

Svensk diabetesvård är i många avseenden fantastiskt bra, 
men rapporterna visar att det finns betydande skillnader 
både mellan och inom regionerna vad gäller behandlingsal-

ternativ och resultat. Det är viktigt att huvudmännen och 
professionen tar ansvar, analyserar sina egna resultat, identi-
fierar vilka förbättringsbehoven är och vidtar de åtgärder som 
är nödvändiga. Läs båda årsrapporterna på www.ndr.nu

Diabetesenkäten används i vården

Diabetesenkäten är en webenkät som nu används på 40 
vårdenheter i primärvården och på sjukhus. Målet är att Dia-
betesenkäten (PROM och PREM), ska bidra till ett bättre 
besök på diabetesmottagningen och på sikt kunna användas 
som en del i uppföljningen av diabetesvården. Den är också 
ett verktyg för personcentrerad vård där den är tänkt att 
underlätta för patienten att bli mer delaktig i sin vård och 
behandling. Sammanlagt har dessa 40 vårdenheter hittills fått 
in 1800 enkätsvar från patienter med diabetes. 

Under 2018 initierade NDR en studie för att ta vara på 
vårdens och patienternas erfarenheter av att använda den 
digitala Diabetesenkäten i mötet mellan patienten och vår-
den. Studien är en intervjustudie där både vårdpersonal och 
patienter intervjuas före och efter att de börjat använda en-
käten. Resultatet kommer att presenteras framöver. 

Alla vårdenheter som är intresserade av att börja använda 
enkäten är välkomna att höra av sig till NDR. Är du nyfiken 
på enkäten så se gärna vår film på www.ndr.nu  

Vi önskar alla en trevlig sommar!

NDR-teamet
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Fiasp (insulin aspart), Rx, (F), ATC-kod: A10AB05

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i flaska, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 100 enheter/ml injektionsvätska, 
lösning i förfylld penna. Fiasp är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering. 
Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. Varningar och försiktighet: Doseringen av Fiasp är individuell och ska 
fastställas utifrån den enskilda patientens behov. Hypoglykemi kan uppträda om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. 
Otillräckliga doser eller avbruten behandling, i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan leda till hyperglykemi och diabetisk 
ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga. Graviditet/amning: Fiasp kan användas under graviditet. Det finns inga begränsningar 
för behandling med Fiasp under amning. Dosen kan dock behöva justeras. Läkemedelsformer: Injektionsvätska, lösning. För fullständig 
förskrivarinformation och pris, se fass.se. Översyn av produktresumén 04/2018.

Referenser
1. AUP, TLV.se, april 2019. 2. Fiasp® produktresumé, se www.fass.se. 3. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551–9.
*100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska; 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull
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Fiasp®(insulin aspart) 

Nu subventionerat även 
i injektionsflaska* och 
cylinderampull* 
Dessutom till ett lägre pris än 
NovoRapid® (insulin aspart)1

©2019 Novo Nordisk Scandinavia AB 
Tel. 040-38 89 00  |  www.novonordisk.se 

För vuxna med diabetes

Fiasp®

Ett snabbare insulinsvar vid måltid
jämfört med NovoRapid®2,3

Vi var i styrelsen först lite tveksamma till 
att åka då vi inte var säkra på vad detta 
kunde ge våra medlemmar men om man 
inte testar så lär man sig inte något nytt.

Sagt och gjort anmälan gjordes och biljet-
ter beställdes, det kom ett trevligt väl-
komnande brev med instruktioner om 
hur man anslöt till mötet och ”klädkod”. 

Deltagarna kom från England, Irland, 
Tyskland, Belgien, Österrike, Albanien, 
Bulgarien, Frankrike, Italien, Grekland, 
Lettland, Malta, Litauen, Polen, Portugal, 
Spanien, Ungern, Sverige, Turkiet och Is-
land. De två senaste är inte medlemmar i 
EU men som ordförande Prof. Philip Ho-
me skojade ”det är snart inte England 
heller”. Många av deltagarna represente-
rade patientorganisationer i sina länder, 
tyvärr ingen från Sverige.

Vad gav då detta möte. En blandning av 
ingenting och jätte mycket. Vi har en fan-
tastisk diabetesvård i Sverige och våra 
riktlinjer är om man jämför med övriga 
medlemsländer ganska väl uppdaterade 
och vi har NDR som alla och då menar 
jag verkligen alla var enormt avundsjuka 
på. När vi sätter in nya behandlingar eller 
testar ny teknik kan vi följa upp resulta-
ten på ett sätt som inget annat land i EU 
kan. Våra siffror är fantastiska. 

Men att få privilegiet att tillbringa en hel 
dag med kloka människor från så många 
länder och diskutera teknik, nya läkeme-
del, riktlinjer och se att vi har mycket ge-
mensamt i att det är svårt att få besluts-

fattare att förstå alvaret i sjukdomen och 
behovet att investera långsiktigt för att 
minska överdödligheten och lidandet hos 
dem som drabbas av komplikationer. 

Hur kan vi förändra våra samhällen så vi 
minskar risken för att insjukna i typ 2 dia-
betes. Hur når vi fram med kost/motion 
budskapet i unga år. 

Men det alla enades om var behovet av 
ett EU NDR. Hur det ska kunna ske är 
svårare att se men viljan finns och samta-
let under det här mötet fördes i en 
mycket öppen dialogform där alla runt 
bordet fick och tog möjligheten att yttra 
sig. 

Ett sammandrag av mötet kommer 
tryckas i Goverment Gazette, Diabetes 
Report.

Victoria Carter

En inbjudan kom till SFSD att delta i en rundabordet konfe-
rens i Bryssel den 8 maj 2019. Syftet med mötet var att 
utvärdera framstegen som gjorts för att hantera diabetes-
sjukdomen i Europa och för att se över vilka riktlinjer och 
strategier som finns i medlemsstaterna och hur man kan 
hjälpa medlemsstaterna att ge god vård till Eus invånare som 
drabbats av sjukdomen.

iCPS Diabetes Europé
Roundtable 2019
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ATTD har sedan starten 2008 blivit det 
främsta internationella forumet för diabe-
tesprofessionen att presentera och disku-
tera innovationer och utvecklingen kring 
diabetesbehandling och teknik. Kongres-
sen för samman olika yrkeskategorier där 
ingenjörer och forskare utvecklar tekniska 
lösningar för att förbättra diabetesvården. 
På det gedigna programmet presentera-
des bl.a. nya beslutssystem, Closed-loop-
system, CGM och nya insulinanaloger.  

Efter att ha anlänt till Berlin och orienterat 
oss i det välorganiserade transportnätet 
kom vi fram till mässhallarna. Lite förvir-
rade över att delta i en stor kongress kom 
vi sedan till det svåra valet, att välja de 
sessioner ur programmet som skulle 
fånga vårt intresse mest.

Vårt första val var en session som var 
sponsrad av Medtronic som hölls av prof. 
Ohad Cohen, Israel, dr. Anna-Kaisa Tou-
maala, Finland och Mr David Turner, UK. 
Föreläsningen erbjöd praktisk vägledning 
för att lyckas med insulinpump Minimed 
670G som har en funktion med automa-
tisk insulinjustering (automode). Det 
började med en genomgång av hur pum-
pen arbetar. Vidare presenterades resul-
tatet av ”External Closed Loop study” 
som visar bl.a. att Hba1c gick ner och ti-
den inom målområdet, ”time in range” 
(b-glukos 3,9–10 mmol/l) ökade. Vi fick 
en påminnelse om hur viktigt det är att 
hålla pumpen i automode, ca 80 % av ti-
den, för att uppnå ett bra resultat. För att 
kunna hålla pumpen i automode är det 

viktigt att ha kunskap om vilka anledningar 
som gör att pumpen återgår till manuellt 
läge och vidta de åtgärder som pumpen 
begär. Även vikten av att ge en bolusdos 
före alla måltider genom att beräkna kol-
hydratmängden belystes. I automode 
påverkar man glukosvärdet mest genom 
att justera kolhydratkvoten. Justering av 
aktiv insulintid har en mindre påverkan. 
Genomgången innehöll de vanligaste frå-
geställningar och problem som användare 
av Minimed 670G har haft som exempel-
vis kolhydratsberäkning och korrigering av 
höga glukosnivåer. Föreläsningen gav nya 
tips, vilket är positivt då vi precis kommit 
igång att använda 670G.    

Dag två startades med en föreläsning om 
beslut-/supportsystem inom diabetesvår-
den. Föreläsningen hölls av R.Bergendal, 
B.Bode, L.Laffel, G Forlenza och C.Lias 
alla från USA. Frågan kring behovet av 
sådana system togs upp. ”ADA standards 
of cares” mål för blodtryck, kolesterol, 
blodsocker, att vara rökfri och rekom-
mendationerna för ASA behandling upp-
nås inte. I USA når endast 50 % målen. 
Under föredraget visades olika support-/
beslutssystem, både inom sluten och öp-
pen vården. B.Bode menade att man 
nästan borde normalisera glukos på alla 
patienter inom slutenvården. Genom att 
implementera, bedöma och återta proto-
koll samt riktlinjer för hantering av hyper-
glykemi kan man uppnå målen utan hypo-
glykemi. Datoriserade system borde bli 
en standard i vården och skulle vara 
kostnadseffektiva. 

Under förmiddagens kaffepaus hade vi 
möjlighet att diskutera med andra delta-
gare och valde sedan att gå på en föreläs-
ning som handlade om automatiserad 
insulintillförsel för att maximera glyke-
miskkontroll med smartguard teknologi. 
Föreläsare var Robert Vigersky, USA, 
Pratik Choudhary, UK, Jennifer Sherr, 
USA, och Dianaty USA. Det presentera-
des nya mätvärden av glukoskontroll utö-
ver Hba1c. En viktig faktor som var ge-
nomgående under hela ATTD är värden 
inom målområdet, ”time in range” (3,9–
10,0 mmol/l), målet är att minst 70 % av 
värdena skall ligga inom området. Andra 
viktiga värden är tid över målområdet och 
tid med låga värden. Det finns ett förhål-
lande mellan Hba1C och tiden i målom-
rådet, för varje 10 % av förändring av 
målområdet påverkar det Hba1c med 0,8 
%. Vi fick också en kort beskrivning om 
vad som är under utveckling när det gäller 
Medtronics pumpar och smartguard tek-
nik. Första steget är att pump och sän-
dare skall använda bluetooth, vilket borde 
ge en möjlighet att följa sensorvärdena i 
mobilen. Målet är att få ett personligt 
closed loop system. 

Nästa föreläsning handlade om nutrition 
och mat-teknologi och gav i sin helhet 
inte mycket ny information som är av 
nytta i vårt dagliga arbete. En annorlunda 
del av föreläsningen var en genomgång av 
olika tekniska hjälpmedel, som är utveck-
lade eller under utveckling, med koppling 
till nutrition. Det var allt från scanning av 
mat i mobilen till matbestick som kunde 

Efter att ha blivit utnämnd till årets diabetessköterska 2016 
fick jag möjlighet att delta i den 12:e International Confe-
rence on Advanced Technologies and for Diabetes 2019 
(ATTD) i Berlin.

ATTD i Berlin 2019

 

 

 

 

Ingrid Wetterholtz 

mäta rörelse till munnen och larmade om 
man åt för fort eller för mycket. 

Senare på dagen deltog vi i en föreläsning 
som handlade om kognition och diabetes, 
föreläsare var P.Choudhary, Uk, J. Suput 
Omladi, Slovenia, S Weinzimmer, USA 
och S, Amiel UK. Akut hypoglykemi gör 
den kognitiva funktionen långsam och 
påverkar minne, tänkande, rörelse och 
känsla. På CT har man kunnat se att hy-
poglykemi reducerar blodflödet i den del 
av hjärnan som berör kognitiv funktion, 
men förändringarna tycks vara övergåen-
de. Det tar upp till 45 min för hjärnan att 
hämta sig efter hypoglykemi och därför 
bör man inte köra bil direkt efter. Åter-
kommande allvarlig hypoglykemi kan ha 
en viss påverkan långsiktigt på den kogni-
tiva funktionen när det gäller typ 1 diabe-
tes. Långvarig hyperglykemi har en större 
påverkan på den kognitiva funktionen 
över tid.

Även tredje dagen bjöd på intressanta 
föreläsningar och vi var bl.a. på en föreläs-
ning om tilläggsterapier vid typ 1 diabetes. 
Föreläsare var S.Gairg, USA, C. Mathieu, 
Belgien och T.Danne, Tyskland. Målet för 
tilläggsbehandling är att få jämnare gluko-
sprofiler och förbättrad ”time in range”, 
mindre känningar och mindre viktupp-
gång. Föreläsningens fokus var tillägg av 
SGLT-hämmare för typ 1 diabetes, som 
inte är för alla utan endast för en selektiv 
grupp som t.ex. överviktiga med typ 1 
diabetes. SGLT-hämmare kan främja till 
att nå jämnare glukosnivåer, viktnedgång 
och kan minska insulindoserna. Nackde-
len med SGLT är en ökad risk för ketoa-
cidos (DKA). Risken för DKA är 4 %. Vid 
tillägg av SGLT-hämmare är det viktigt att 
vara medveten om den ökade risken och 
informera patienterna att vara medveten 
på symtom som tyder på stigande keto-
ner. Vid DKA var glukosvärdena lägre än 
vad de brukar vara vid DKA och kan vara 
nästan nere på normalvärden. Detta är 
viktigt information att lära ut. Min egen 
reflektion på detta är att det finns olika 
uppfattningar om man skall ge tillägg av 
SGLT-hämmare där många anser att ris-
ken för DKA är för stor.

Vi avslutade den tredje dagen med ett 
symposium som var organiserad av Tan-
dem. Föreläsningen började med hur idén 
till pumpen kom till och om hur den har 
utvecklats. Stor vikt har lagts på att prova 
användarfunktioner i praktiken och göra 
förändringar efter hand som man fått 
återkoppling. Tandem med Basal-IQ har 
en förmåga att förutse låga glukosnivåer 
30 min i förväg och kan upphäva insulin-
dosering för att minska risken för hypogly- 

kemi. Doseringen återupptas när värdena 
stiger, vilket de menar är en fördel istället 
för att den har en specifik tid den minst är 
stoppad. Pumpen är kopplad till Dexcom 
G6 som kan sitta på i 10 dagar och behö-
ver inte kalibreras, vilket också kan vara en 
fördel för användarna. Prolog-studien 
med Tandem Basal-IQ visar att automati-
serat insulinleveranssystem kan få en sig-
nifikant inverkan på glykemisk kontroll 
och minskar låga glukosvärden. Jag sak-
nade dock information om Tandem 
Control-IQ (semi-closed loop), men 
troligtvis är det i ett förtidigt skede.   

Sista dagen av ATTD var våra huvud 
överfyllda med information så vi ägnade 
tiden till att läsa posters och att besöka 
utställarna. En tanke som slog oss vid 
postergenomgången var hur många in-
tressanta arbeten som görs för att för-
bättra behandling kring diabetes. Vid en 
kongress som handlar mycket om teknik 
är det, enligt mig, intressant att samtala 
med de olika utställarna, för att kunna 
ställa frågor samt diskutera kring nya pro-
dukter. Där presenterades bl.a. Libre2 där  
scannern eller telefonen larmar vid höga 
och låga värden som man själv kan ställa in. 

Vi fick även möjlighet att se Omnipod och 
dess nya enhet Dash, vilken är utformad 
som en mobiltelefon.  

Roche visade upp en ny patch-pump 
(slanglös pump) Accu-Check solo, där 
man kan använda pumpbasen i fyra må-
nader medan man byter insulinbehållaren 
var 2-3:e dag.  

Novo Nordisk visade upp Novopen6 
och en ny Diasend app där den kan lad-
das ner direkt i appen genom att man 
sätter pennan på display. 

Tyvärr kunde inte något av företagen ge 
besked när produkterna skall lanseras i 
Sverige.    

Sammanfattningsvis var det både intres-
sant och inspirerande att delta på ATTD 
2019. Kongressen fokuserade till stor del 
på teknik. Några nya innovativa lösningar 
visades inte upp, dock fördjupades kun-
skaperna i teknik som jag redan fått viss 
kännedom om. Det jag tar med mig från 
kongressen är att all teknik inte passar alla. 
Det är av stor vikt att tänka patientcen-
trerat, att erbjuda teknisk hjälp utifrån ett 
individuellt behov.

Ingrid Wetterholtz 
Diabetessjuksköterska 

Endokrinologiska kliniken 
Skånes universitetssjukhus 

205 02 Malmö 
Tel 040-331015

 

 

 

 



DIABETESVÅRD  NR 2 2019                                                                                                                         11                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 2 201910

D-UPPSATS D-UPPSATS

Flera studier har gjorts inom egenvård 
angående hur personer med diabetes typ 
1 upplever sin egenvård. I studien av 
Smide, Ekman, & Wikblad (2002), jäm-
förde författarna hur personer med diabe-
tes i Sverige och Tanzania upplevde 
egenvården och behovet av utbildning. I 
en enkätstudie fick 150 patienter från 
respektive land besvara samma frågor. 
Sammanlagt 300 personer ingick i studien. 
Resultatet visade att personerna i Tanza-
nia kontrollerade inte sina blodglukosvär-
den själva och ansåg att de inte hade till-
räckligt med utbildning. De svenska pa-
tienterna däremot kontrollerade sina 
blodglukosvärden, men var missnöjda 
med patientutbildningen. 

I studien av Svedbo, Engström, Leksell, 
Johansson, & Gudbjörnsdottir, (2016), har 
författarna gjort en kvalitativ intervjustudie 
om diabetes patienters erfarenheter av 
diabetesvården och om att leva med dia-
betes. Studien var planerad att vara som 
stöd till Nationella Diabetes Registret 
(NDR). Målet var att beskriva vad diabe-
tespatienter ansåg vara viktigt. Tjugonio 
patienter ingick i studien varav 15 hade typ 
1 och 14 hade typ 2 diabetes. Resultatet 
redovisades i två kategorier, dels patien-
tens upplevelse av sin diabetes samt 
upplevelse av stöd från personalen. Pa-
tienterna upplevde att det var krävande 
med egenvård och att de behövde mer 
stöd från personalen i form av tekniskt och 
medicinskt stöd. 

Ruston, Smith, & Fernando (2013) har i sin 
studie om diabetes på arbetsplatsen un-
dersökt hur individer med typ 1 eller typ 
2 diabetes mellitus upplevde sin sjukdom 
och skötte sin egenvård på arbetsplatsen 
samt vilka barriärer för effektiv egenvård 
som identifierades. Studiemetoden var 
kvalitativ med fenomenologisk design. 
Fyrtiotre personer intervjuades och av 
dem hade 32 personer typ 1 diabetes. 
Resultatet visade att undersökningsperso-
nerna upplevde oförståelse från omgiv-
ningen när de behövde sköta sin egenvård 
och de ansåg att de blev dömda. Många 
upplevde utanförskap och kände sig an-
norlunda, vilket ledde till att informanterna 
egentligen ville framstå som friska. 

Patienten måste själv ta ett stort ansvar för 
sin vård. Patienten har också under årens 
lopp fått fler hjälpmedel till sitt förfogande 
för att må så bra som möjligt i sin vardag. 
Egenvården har därmed utvecklats över 
tid. Det finns få studier som beskrivit 
denna utveckling.

Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva 
upplevelser över tid av egenvården hos 
personer med typ 1 diabetes vid Akade-
miska Sjukhuset i Uppsala. 

Metod: 

Kvalitativ intervjumetod med induktiv an-
sats har använts.

Sex personer deltog och en intervjuguide 
med semistrukturerade frågor användes.

Innehållsanalys utfördes av transkriberat 
material.

Inklusionskriterier: Vuxna personer med 
typ 1 diabetes minst 20 år och varit in-
skrivna minst 5 år inskrivna på diabetes-
mottagningen vid Akademiska sjukhuset 
och som var svensktalande eller kunde 
konversera på engelska.

Exklusionskriterier: Patienter som inte 
kunde svenska eller engelska. Patienter 
som inte var orienterade i tid och rum. 8 
personer tillfrågades, men 6 ingick i stu-
dien.

Resultat

Analysen resulterade i ett övergripande 
tema som belyste hur personerna med 
typ 1 diabetes uppfattat hur egenvården 
utvecklats över tid. Patienternas berät-
telse har inordnats i fyra kategorier och 
varje kategori har sammanställts i under-
kategorier. De fyra kategorierna bildar 
huvudrubrik i resultatet medan under-
kategorierna utgör underrubriker. Citat 
från deltagarna tydliggör deras uppfatt-
ningar och redovisas under respektive 
rubriker. Det övergripande temat är: 
Patienters erfarenheter och upplevelser 
av egenvårdens utveckling över tid.

Typ 1 diabetes i ett  
historiskt perspektiv 

Den första beskrivningen av diabetes åter-
finner man i en egyptisk papyrusrulle, som 
kallas Ebers rulle från 1550 f.Kr. Där nämns 
ett tillstånd med onormalt stor urinmängd. 
Namnet ”diabetes” användes först av 
Aretaios från Kappadokien (120–180 e. 
Kr.) och betyder ”rinna genom” och syftar 
till symtomen med törst och stora urin-
mängder. År 1869 upptäckte Paul Langer-
hans (1847–1888) celler som liknade små 
öar i pankreas. Dessa celler kallades för 
langerhanska öar. Diabetes-diagnosen 
ställdes genom att man smakade på pa-
tienternas urin eller genom att man obser-
verade att myror drogs till urinen av per-
sonen med diabetes (Ajanki, 1999). 

Glukos i urinen började undersökas på 
1930-talet, då urinen blandades med en 
kemisk lösning, kallad Alméns lösning och 
kokades. Halten av glukos i urinen avgjor-
des efter hur färgen förändrades. Insulinet 
upptäcktes 1921 av Banting och Best och 
innan insulinets upptäckt var typ 1 diabe-
tes en dödlig sjukdom (Ajanki, 1999). Den 
kanadensiske läkare Fredrick Banting 
(1891–1941) och hans assistent fick no-
belpriset för upptäckten av insulinet. Det 
gavs för första gången till en pojke i To-
ronto år 1922 och i slutet av 1922 fick en 
annan patient insulin i Köpenhamn. I Sve-
rige gavs första insulinet till en patient i 
Göteborg år 1923 (Lindhlom, 2010). I 
slutet av 1980-talet introducerades test-
remsor för urinsticka och blodprov i fing-

ret för att undersöka blodglukoshalten 
(Lindholm, 2010). Kanylerna var grova 
och de blev lätt trubbiga. Patienterna fick 
själva slipa sina kanyler och undersöka så 
att det inte var för många hullingar. 

Egenvård hos personer  
med typ 1 Diabetes 

Egenvård är det som individen utför själv-
ständigt för att kunna fungera och må bra 
i det dagliga livet. Med egenvård menas att 
patienten tar hand om sin mathållning, 
motion, mätning och justering av blod-
sockret, medicinering, insulininjektioner 
och regelbunden kontroll av fötter. Vidare 
bör personen vara väl insatt i vikten av 
regelbundna ögonkontroller (Berne & 
Sörman, 2010). Insulinet måste ges subku-
tant i form av injektioner för att kompen-
sera insulinbristen, och patienten måste 
själv ta ansvar för detta (Alvarsson, et al, 
2013). Utvärderingen av blodsockervär-
dena kan göras via blodsockerkurvor, där 
eventuella blodsockersvängningar kan 
upptäckas (Alvarsson et al, 2013). Dagliga 
blodsockermätningar rekommenderas vid 
typ 1-diabetes, man mäter före och 2 tim-
mar efter måltiderna (Socialstyrelsen, 
2015). Egenvård handlar inte bara om 
adekvat glykemisk kontroll utan också om 
hur diabetesbehandlingen hanteras i det 
dagliga livet, att känna till hur diabetes-
komplikationer yttrar sig och kan tas om 
hand (Berne & Sörman, 2010). 

I slutet av1980-talet introducerades de 
första blodsockermätarna för hemmabruk 

på marknaden. Teststickorna till mätarna 
kostade i början, men så småningom blev 
de kostnadsfria. Detta gjorde att personer 
med typ 1 diabetes kunde mäta blodsock-
ret hemma och lära sig justera insulindo-
serna efter blodsockervärdena. De första 
blodsockermätarna var mycket större än 
idag och krävde en stor bloddroppe och 
det tog en längre tid innan svaret kunde 
visas (Alvarsson, et al, 2013). 

Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy 
(2013) har beskrivit sju viktiga egenvårds-
beteenden hos personer med diabetes, 
som är förutsättning för bra resultat. 
Dessa är att följa kostrekommendationer, 
fysisk aktivitet, kontrollera blodsocker, ta 
ordinerade mediciner, ha god problem-
lösningsförmåga, hälsosam copingkompe-
tens och risk-reduktion beteende. Alla 
dessa egenskaper har visats vara positivt 
korrelerade till god glykemisk kontroll, 
minskad risk för komplikationer samt 
bättre livskvalitet (a.a). För att bemästra 
alla dessa egenvårdsbeteenden, behöver 
personer med diabetes god kunskap om 
diabetes och det kan personalen vid dia-
betesmottagningarna hjälpa till med (Ber-
ne & Sörman, 2010). 

Enligt Ajanki (1999) har blodsockermä-
tarna blivit mindre och ger snabba svar, är 
lätthanterliga och pålitliga idag. Det krävs 
mindre blod på teststickorna och lanset-
terna har blivit allt finare (a.a). Det finns 
CGM (continuous glucose monitoring), 
(FCM) (flash continuous monitoring) med 
sensor för glukos mätning (Phillips, 2017). 

Egenvård är viktig i behandlingen av typ 1 diabetes för att 
förebygga sen komplikationer. Personer med typ 1 diabetes 
lever med en sjukdom, som är livslång och som ständigt är 
närvarande i personens vardag. Under utbildningen till dia-
betessjuksköterska inom specialistsjuksköterskeprogram-
met, har jag kommit i kontakt med många personer med typ 
1 diabetes som har berättat om hur de upplever sin egen-
vård.

Erfarenheter och upplevelser 
av egenvård över tid

Eunice Akua Fenteng

EGENSKAPER PERSONER

Män/kvinnor 3/3

≥50 år 4

 ≤51 år 2

 Diabetesduration 20 – 62 år

 Insulininjektioner/insulinpump 3/3

 HbA1c mmol /mol (medelvärde) 52

 UNDERKATEGORIER

Egenvårdsaktiviteter över tid  Blodsockermätning   
 Större frihet med nya sätt att administrera insulin 
 Motion 
 Kost 
 Eget ansvar

Kommunikation med vårdpersonal över tid  Relation till läkarna & diabetessjuksköterskorna
 Kontinuitet och tillgänglighet
 Bemötande och trygghet
 Mottagningsbesök 

Egen kunskap om diabetes över tid  Kunskap om diabetes 
 Avsaknad av kunskap om diabetes  

Allmän uppfattning om utvecklingen  Generell diabetesutveckling 
 Positiv teknisk utveckling

ÖVERSIKT ÖVER KATEGORIER OCH UNDERKATEGORIER



DIABETESVÅRD  NR 2 2019                                                                                                                         13                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 2 201912

dosen efter det. Jag reglerar bolusdoserna 
själv.” 

Kommunikation med  
vårdpersonal över tid 

Denna kategori innefattar patienternas 
upplevelser gällande kommunikation till 
läkare och diabetessjuksköterskorna, 
kontinuitet och tillgänglighet, bemötan-
de och trygghet och mottagningsbesö-
ket. 

Relation till läkare & diabetes-
sjuksköterskor över tid

Patienterna upplevde att de hade bra 
relation med diabetessjuksköterskorna. 
Däremot ansåg de flesta att de inte hade 
så bra kontakt med läkarna. 

Kvinna 72 år: ”De skulle kunna fråga, hur 
mår du? Hur känns det. Psykologiska och 
existensiella frågor...men de tittar på pro-
verna och säger att det är bra. Hba1c bra 
och sen ska man gå ut. Diabetesjuksköter-
skorna stannar och vi kommer bra överens 
och har bra relation.” 

De flesta informanter tyckte att de hade 
bättre kommunikation med diabetes-
sjuksköterskorna. De fick hjälp att gå 
igenom blodsockerkurvorna. Informan-
terna uppgav att de kunde komma oan-
mälda till mottagningen för att lämna 
blodsockerkurvorna, och om diabetes-
sjuksköterskan inte var på plats ringde 
hon upp när hon var tillbaka på mottag-
ningen. 

Man 74 år: ”Vi har väldigt ofta pratat med 
varandra och jag kommer hit ibland och 
lämnar mätaren och se kurvorna och sen 
är hon inte här så ringer jag eller hon 
ringer upp mig, när hon är i tjänst:” 

En informant upplevde att det var bra 
kommunikation mellan diabetessjukskö-
terskorna när hon var på barnsidan och 
det upplevde hon även på vuxen sidan 
och hon och diabetessjuksköterskan 
kom bra överens. 

Kvinna 23 år: ”Det var bra kommunikation 
på barnsidan mellan sköterskan och mina 
föräldrar och vi har bra kontakt på vuxen 
sidan också. Vi kommer bra överens. 

Informanternas erfarenheter var också 
att de varit oeniga och blivit arga på dia-
betessjuksköterskorna, men oftast gick 
det bra. 

Kvinna 42 år: ”Jag kan tekniken och jag får 
bestämma mycket själv. Ibland har vi varit 
oense, jag har blivit arg ibland, men oftast 
så går det väldigt bra.” 

Kontinuitet och tillgänglighet

Alla deltagare uppgav att de upplevde 
bättre kontinuitet hos diabetessjukskö-
terskorna än hos läkarna, som ofta bytes 
allt eftersom de slutade. 

Kvinna 72 år: Detta citat visar på föränd-
ring. ”På 80-talet var det bra för då hade 
man en läkare och en diabetessköterska 
och var tredje månad fick man ett brev 
hem. Nu är det urdåligt. Man har ingen 
läkare... ingen kontinuitet. Läkarna slutar 
och det är nya hela tiden. Man vet aldrig 
vem det är som man få träffa.”

Det kom upp också att det varit profes-
sionellt arbetssätt, men ibland kunde det 
bli långa köer. Läkarna slutade på den 
aktuella mottagningen och då visste de 
aldrig vem de skulle träffa. Informanterna 
upplevde bättre kontinuitet och tillgäng-
lighet hos diabetessjuksköterskorna. 

Bemötande och trygghet

Det upplevdes inte lika tryggt att komma 
till läkarna eftersom informanterna upp-
gav att läkarna slutade och det var ingen 
kontinuitet och en del läkare var inte 
diabetesspecialister och därför saknade 
de kunskaper och uppdatering i områ-
det. 

Man 55 år ”Läkarna har kommit och gått. 
Man tar in en allmänspecialist som inte är 
diabetesspecialist. Jag vill gärna ha en riktig 
specialist som är insatt i sjukdomen.” 

Några informanter tog även upp att ar-
betsbelastningen verkade mycket stor 
och det gjorde att de inte fick möjlighet 
att besöka en och samma person vid 
varje besök. 

Kvinna 23 år: ”Arbetsbelastningen verkar 
mycket. De hinner inte kolla om patienten. 
Man får träffa olika. Man vill träffa en och 
samma.” 

Informanterna tyckte att bemötande 
från diabetessjuksköterskorna var väldigt 
bra. 

Man 74 år: ”Bra bemötande. Jag vill nog 
tro att det är mycket bättre. ”Förmodligen 
är det att de kan mycket mera. De gå ju 
på kurser. Det vore konstigt annars om de 
inte fick lära sig något.” 

Mottagningsbesök

Mottagningsarbetet upplevdes som 
stressigt då vårdpersonalen inte alltid 
hade tillräckligt med tider. Brist på tiden 
upplevdes jobbigt enligt patienterna och 
tyckte att det var negativt att dagkurser 

som fanns förut har tagits bort. De flesta 
deltagare var missnöjda med att utbild-
ning och dagkurser som fanns förut hade 
tagits bort från mottagningsbesöken. 

Kvinna 72 år: ”Det var bättre då också. De 
hade bättre tider...Man känner sig alltid 
stressad, när man är här. Nu kommer 
nästa patient sen måste man ut. Idag är 
det svårare att få tid. Dagkurserna förut 
var väldigt bra, men det är borta nu. Det 
är viktigt att träffa andra. Det som är bra 
är att diabetessköterskan kallar till årskon-
troll, fotstatus och ögonkontroll.” 

Informanterna tyckte att mottagningsbe-
söket till diabetessjuksköterskorna fung-
erade bra. 

Man 74 år: ”Hon kallar mig, jag kommer 
dit och får en ny tid för 3 månader. Så det 
är en överenskommelse där också. Jag 
tycker att det fungerar bra och jag har 
mera kontakt med sköterskan, men inte 
läkarna, Det bytts så mycket hela tiden.” 

Personalen upplevdes som professio-
nella och kallelserna som skickades för 
kontroller uppskattades av informanter-
na. 

Kvinna 42 år: ”Alla är professionella. Jag 
blir kallad automatiskt och jag har måttliga 
förändringar på mina ögon och jag gå på 
fotvård 2 gånger per år.” 

Informanterna tyckte att det har blivit 
mycket teknik som diabetessjuksköter-
skorna måste kunna. De upplever att 
sköterskorna gjorde ett bra jobb. 

Man 55 år, ”Nu är det mycket teknik. Dia-
betessköterskorna måste vara ingenjörer, 
mycket pumpar, CGM, kalibrering av pum-
par, slangar. Det är mycket teknik så jag 
tycker sköterskorna gör ett bra jobb.” 

Egen kunskap om diabetes  
över tid 

Denna kategori innefattar patienternas 
upplevelser gällande kunskap och avsak-
nad av kunskap om diabetes. 

Kunskap om diabetes

Alla patienter upplevde att kunskap och 
undervisning om diabetes hade blivit 
bättre nu än för många år sedan. En del 
hade fått information från sin läkare och 
andra inte. En informant uppgav att hon 
kände till sjukdomen lite grann.

Man 55 år: ”Jag kände till sjukdomen så 
där. Det var ingen i släkten som hade dia-
betes. Jag visste inget speciellt, men jag 
försökte lära mig så mycket som möjligt. 

Resultatet presenterades i 4 kategorier 
och 13 underkategorier som visade att 
patienterna hade gemensamma upple-
velser av utvecklingen av sin egenvård. 
Kategorierna var; Egenvårdsaktivitet 
över tid, Kommunikation med vårdper-
sonal över tid, Egen kunskap om diabe-
tes över tid och Allmän uppfattning om 
utvecklingen.

Utvecklingen av egenvårdsaktiviteterna 
upplevdes positivt av alla deltagare.

Egenvårdsaktiviteter över tid 

Denna kategori inbegriper de övergri-
pande delar som ingår i patienternas 
egenvård. Under respektive underkate-
gori presenteras patienternas svar vad 
gäller blodsockermätning, större frihet 
med nya sätt att administrera insulin, 
motion, kost och eget ansvar. Utveck-
lingen av egenvårdsaktiviteterna upplev-
des positivt av alla deltagare. 

Blodsockermätning

Egna blodsockermätningar är centralt i 
att sköta sin egenvård. Några informan-
ter använde testickor medan andra hade 
freestyle libre och kontinuerlig blodsock-
ermätning (CGM). De upplevde att det 
gick snabbare att kontrollera och mäta 
blodsockret nu och apparaterna var inte 
lika stora och klumpiga. En kvinna (42 år) 
uttryckte det som: 

Kvinna 42 år: ”Allting var större förr. Lan-
cetterna och blodsockermätarna var bruta-
lare. Det tog jättelång tid att kolla blod-
sockret. Jag tycker när jag fick den här 
freestyle libre mätaren var det som att få 
tillbaka livet.” 

Informanterna rapporterade att kontinu-
erlig blodsockermätning var en bra tek-
nik. Det gjorde att man inte behövde 
sticka sig i fingret flera gånger dagligen. 
De tyckte även att de kunde se när blod-
sockret var på väg upp eller ner. En man 
(55 år) rapporterade: 

Man 55 år: ” Innan jag fick CGM: när jag 
bara hade teststickorna så stack jag mig i 
fingret 15 gånger/dag typ och nu är det 
bara när jag vill kalibrera CGM:n då tar jag 
4 stick/dygn. Idag kan jag se min kurva och 
vart jag är på väg.” 

Deltagarna som använde freestyle libre 
uppgav att de upplevde den som en bra 
utveckling som medförde att de inte 
behövde sticka sig i fingret. Freestyle li-
bre har en sensor som appliceras på 
överarmen. 

Kvinna 72 år: ”Jag kollar blodsockret kan-
ske 7-8 gånger/dag före och efter målti-
derna. Jag har en sensor på armen nu och 
den är jättebra. Tekniken har blivit bättre.”

Större frihet med nya sätt att  
administrera insulin

Insulinets utveckling och administration 
ansågs vara positivt av alla informanter-
na. De beskrev det som en befrielse att 
nya insuliner introducerats 

Kvinna 42 år: ”Stora händelsen var när 
måltidsinsulinet kom. Då kunde jag vara 
friare och mer flexibel och sen fick jag 
insulinpump. Jag tog 2 sprutor om dagen 
förr.”. 

En del av studiepersonerna beskrev 
CGM och pump som en flexibilitet i till-
varon. 

Man 55 år: ”Det är klart att det har hänt 
mycket på 25 år, men ska jag vara ärlig så 
är det 2 stora saker som har hänt. CGM 
och pump. Jag hade snabbverkande insulin 
i pennor. Idag har jag pump som ger något 
mer flexibilitet att dra ner basinsulinet. Det 
är bra med insulinpennan, men det är lite 
mer flexibilitet med pumpen.” 

Insulinets administrationssätt uppfatta-
des av deltagarna som bättre under de 
senaste åren. 

Kvinna 72 år: ”Jag använder insulinpenna 
och upplever att det går bra. Den är fan-
tastisk... det är som en vanlig penna. Jag 
har aldrig provat det här med pump. Jag 
har något emot att ha något på mig och 
slangar.... Alltså den första sprutan som jag 
hade då var en gräslig tjock spruta. Den 
stod i någon sprit och sen skulle man koka 
den och det vet jag min mamma gjorde 
och det tog man på låret. Det hade jag i 
flera år och sen fick jag ut de här paketen 
med engångssprutorna då.” 

Informanternas erfarenheter var att insu-
linpumpen var ett bra sätt att ge sig själv 
insulin och att kunna styra doserna. 

Kvinna 23 år: ”Jag tycker att både pennor 
och pump är bra. I mitt fall är det bra med 
pump för att kunna styra mitt insulin och 
höja och sänka när man behöver det.” 

Informanterna upplevde att de har fått 
bättre kanyler som man inte behöver koka.  

Man 74 år: ”I början så fick jag koka spru-
torna och jag menar det var enda sättet 
att koka för att göra dem rena och sterila. 
Förut hade jag vad heter det? ampuller. 
Man fick knoppa på, dra upp och ta bort 
luftbubblorna. Förut så fick man ju sticka i 
låret.” 

Motion

Två av de äldre patienterna tyckte att 
fastän de hade fått information om att 
motionera, har de inte motivationen el-
ler orken att göra det och de får skuld-
känslor för det. 

Man 84 år: ”Jag äter lämplig mat, tar in-
sulin på bestämda tider och försöker 
motionera. Jag är lat och skäms att jag 
inte motionerar.” 

Kost

Det framgick av studien att alla deltagare 
upplevde en förbättrad information och 
undervisning om kost och motion under 
senare år. 

Man 55 år: ” Jag tänker också på vad jag 
äter. Jag försöker ha koll på vad jag äter, 
hur mycket Kolhydrater som finns och an-
passa insulindosen efter det. Jag försöker 
tänka på alla faktorer som påverkar blod-
sockret. Kost, motion, stress m.m.” 

Enstaka deltagare tyckte att det var vik-
tigt att ha rutiner och verkligen ta hand 
om sin diabetes. 

Kvinna 23 år: ”Jag tycker det är viktigt att 
man försöker ha några rutiner så man 
verkligen tar hand om sin diabetes, motio-
nera, äta bra och man ska inte dricka al-
kohol och inte söta saker. Ibland äter man 
mycket då tar man en stor bolusdos. Det 
är alternativ, men det är bra att ha bra 
insulinbehandling och egenvård.”  

Eget ansvar

Alla Patienter utom en uppgav att de 
hade kontroll över sin egenvård. Vidare 
ansåg de att man under senare år tagit 
ett större ansvar för egenvården. Tidi-
gare hade man inte egna blodsockermä-
tare och ansvaret blev betydligt större 
nu när man hade sin egen utrustning. 

Kvinna 72 år: ” Jag håller koll på blodsock-
ret och försöker röra på mig mer nu. Det 
hör till egenvård att man ska röra på sig. 
Jag har alltid haft svängande blodsocker...
allting styrs av blodsockret.” 

Informanterna berättade också att de 
har bättre förutsättningar att ta eget 
ansvar nu än förut. Då det går snabbare 
att få svar på blodsockervärdet kan de 
justera och tänka på hur och vad de ska 
äta samt insulinjustering. 

Man 55 år: ”Den stora grejen är att innan 
de här teststickorna kom hade man ingen 
möjlighet att kolla sitt blodsocker själv 
hemma. Jag försöker ha koll på hur mycket 
kolhydrater som finns och anpassa insulin-
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Jag hade en bra läkare en ung tjej som 
alltid berättade och jag försökte ta till mig 
så mycket jag kunde.” 

Avsaknad av kunskap  
om diabetes

En del informanter berättade att de inte 
kände till sjukdomen tidigare, då ingen 
pratade om det när de växte upp. 

Kvinna 72 år: ”Det var ingen som kände 
till sjukdomen. Jag är uppvuxen i en liten 
By på landet där i Norrbotten. Det var 
aldrig någon som pratade om det, så det 
hade jag igen aning om.” 

Kvinna 23 år: ”Jag visste inget förrän jag 
var ca 10 år, men jag kände hela tiden att 
jag var annorlunda. Man kollade genom 
diabeteskurvan för att se hur jag hade, 
men det var inte mycket fokus på kost och 
motion. Man fick råd om att sänka insuli-
net 30 minuter innan man genomförde 
någon fysiskaktivitet, men det var inte en 
stor del av diabetesbehandlingen utan 
man kollade blodsockret och tog mycket 
insulin vid höga blodsockernivåer.” 

En annan informant uppgav att han inte 
visste så mycket om sjukdomen.

Man 84 år: ”Jag kissade mycket... ramlade 
omkull och vi åkte till läkare och han sade 
direkt att jag har fått sockersjukan och det 
skulle jag ha så länge jag levde,” 

Allmän uppfattning  
om utvecklingen 

Denna kategori innefattar patienternas 
upplevelser gällande generell diabetesut-
veckling och positiv teknisk utveckling. 

Generell diabetesutveckling

Informanterna tyckte att de upplevde en 
positiv allmän utveckling av diabetesvår-
den. De flesta uppgav att det är en stor 
skillnad mellan förr och nu. De upplevde 
att det inte tar så lång tid att kontrollera 
blodsockret jämfört med förr. 

Man 74 år: ”Det är enklare med alla ma-
skiner.” Allting är bättre nu än förr, en jät-
testor skillnad. Urinprov, blodsockermät-
ning allt är mycket bättre nu. Det tar inte 
så lång tid att få reda på sockervärdet. Jag 
ser framemot att få en sensor till freestyle 
libre. Jag har insulinpennan nu och behöver 
inte koka några sprutor som man gjorde 
förr i tiden.” 

Positiv teknisk utveckling

Tekniken upplevdes av alla informan-
terna som ett stort hjälpmedel. Insulin-

pumpar, insulinpennor, freestyle libre 
och kontinuerlig blodglukosmätning 
upplevdes som väldigt bra hjälpmedel 
som hade gjort livet med typ 1 diabetes 
enklare och friare. 

Man 55 år: ”jag upplever tekniken som ett 
jättestort hjälpmedel. Det var bra då och 
det är bra nu. Från början var det dyrt med 
pumpar. Man fick bara låna. Jag kommer 
ihåg jag skulle på vasaloppet skidor och jag 
fick låna och har det i 2 veckor, men nu går 
folk omkring med sina libre och pumpar. 
Det mesta har blivit bättre. Vården av typ 
i diabetes är ju mycket bättre med hjälp-
medel...Jag ser fram emot close loop pum-
par.” 

En informant tyckte att tekniken hade 
öppnat flera möjligheter och gjort det 
enklare att sköta sin sjukdom och egen-
vård. Det kommer olika blodsockermä-
tare och läkemedelsföretagen hade 
mycket undervisning på mottagningen 
för personal och patienter. 

Kvinna 23 år: ”Blodsockermätare och insu-
linpumpar har förenklat sjukdomen och 
öppnat flera möjligheter. Just insulinpum-
parna har mycket avancerade funktioner. 
Det hade vart enklare att anpassa det.”

Slutsats: 

Utvecklingen av egenvården övertid har 
visat sig vara positiv bland informanterna. 
Den tekniska utvecklingen ansågs vara 
mest positiv. Patienterna hade mycket 
stort förtroende för diabetessjuksköter-
skorna, men uppskattade inte relationen 
till läkarna lika bra. Genom att ha ett 
historiskt perspektiv på patienternas 
upplevelser kan resultaten användas 
som en grund för att förbättra framtida 
stöd och behandling av diabetes.

Klinisk implikation 

De resultat som framkommit kan vara till 
hjälp i samband med framtida planering 
inom kliniken. Många personer uppgav 
att de önskade att diabetesläkarna kun-
de intressera sig mer för även psykolo-
giska och existentiella problem. Vidare 
önskade de intervjuade patienterna att 
de kunde få en kontinuerlig läkarkontakt. 
Dessa resultat borde beaktas då perso-
ner med kronisk sjukdom sannolikt då 
skulle klara sin egenvård på ett bättre 
sätt. Det framkom också att flera perso-
ner saknade den diabetesutbildning som 
de tidigare kunna delta i. Ett förslag är att 
åter anordna specifik utbildning till pa-
tienterna som regelbundet besöker klini-
ken. 

Förslag till framtida forskning 

En stor brist i diabetesvården som fram-
kom i resultatet var bristen på kontinui-
tet. Som en följd av dessa resultat skulle 
en studie kunna genomföras, då fors-
karna undersökte på vilket sätt samtal 
med hjälp av videosamtal skulle kunna 
underlätta och förbättra kommunikatio-
nen. Då det händer mycket inom diabe-
tesvården, speciellt för personer med 
typ 1 diabetes, kan studien vara av stor 
betydelse för framtida utveckling inom 
diabetesvården. Genom att ha ett histo-
riskt perspektiv på patienternas upple-
velser kan resultaten användas som en 
grund för att förbättra framtida stöd och 
behandling av diabetes. Intresset i denna 
studie var att beskriva erfarenheter och 
upplevelser hos personer med typ 1 dia-
betes vid Akademiska sjukhuset i Upp-
sala och vissa resultat kan överföras till 
andra sjukhus då utbildningen i landat 
varit likartad. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:
uu:diva-341901

Eunice Akua Fenteng. 
Diabetessköterska,  

Distriktssköterska. M.sc.
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STIPENDIATER 2019 STIPENDIATER 2019

PEDAGOGISKT STIPENDIUM
Vesna Lukic, diabetessköterska/distriktssköterska Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv

Vesna Lukic tilldelas pedagogiskt stipendium 2019. Hon får det för sitt arbete med att under-
söka en ny arbetsmetod för gruppbaserad diabetesutbildning hos vuxna med typ 2 diabetes 
med mål att stärka egen förmåga till egenvård och öka intresset för motion.  

Prismotiveringen var att typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och en av de  
främsta icke-farmakologiska behandlingarna är fysisk aktivitet. Stipendiaten har på ett 
kreativt sätt planerat att i en studie jämföra olika modeller för att öka fysisk aktivitet. 
Projektet är angeläget för att identifiera personcentrerade metoder för att främja  
fysisk aktivitet. 

Stipendiet, som är på 30 000 kronor, delades ut vid en ceremoni under diabetologiskt 
Vårmöte 2019 i Stockholm. Stipendiet är ett samarbete mellan SFSD och Lilly. 

Frågor:  
Vesna Lukic, Vesna.Lukic@skane.se, 0731537898

Vesna Lukic

SFSD:s OMVÅRDNADSSTIPENDIUM
Shadan Vesterback, Attundahälsan familjeläkarmottagning, Stockholm 

Shadan Vesterback vid Attundahälsan familjeläkarmottagning, Stockholm tilldelas SFDS:s, 
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds Omvårdnadsstipendium 2019. Hon får 
det för kvalitetsarbete för att förbättra dokumentation av fysisk aktivitet i NDR samt beak-
tande och åtgärder för personer med HbA1c över 52 mmol/mol. 

Prismotiveringen var att Shadan Vesterback på ett systematiskt sätt arbetat för att alla 
yrkeskategorier på enheten ska identifiera riskpatienter med högt HbA1c, förbättra  
dokumentation av fysisk aktivitet och i större utsträckning samtala med patienterna om 
livsstilsförändring. Detta systematiska arbete har implementerats i verksamheten vilket 
tydliggjort samt förbättrat enhetens resultat på nämnda parametrar.

Stipendiet som är på 15 000 kronor delades ut vid en ceremoni under diabetologiskt 
Vårmöte 2019 i Stockholm. 

Frågor:  
shadan.vesterback@citydiabetes.se

Shadan Vesterback

IUM
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VETENSKAPLIGT ARBETE
Diabetessjuksköterskorna Karin Johansson, Gottsunda Vårdcentral, Uppsala  
och Katarzyna Bonetti, Diabetesmottagning, Medicinmottagning,  
Västmanlandssjukhus 

FÖRBÄTTRINGSARBETE
Sofia Olsson, Brahehälsan Löberöd

Karin Johansson, Gottsunda Vårdcentral, Uppsala och Katarzyna Bonetti, Diabetesmottag-
ning, Medicinmottagning, Västmanlands sjukhus har tilldelats ett stipendium för vetenskapligt 
inriktat arbete inom diabetesvården. De har studerat hur personer med typ 2 diabetes  
bedömer sin livskvalité vid diabetesrelaterade sår. 

Prismotiveringen var att diabetesrelaterade sår är en besvärlig komplikation som  
leder till mycket lidande och påverkar vardagslivet. Det är därför av största vikt att 
som diabetessjuksköterska vara medveten om hur personer med diabetesrelaterade 
sår bedömer sin livskvalité vilket Karin Johansson, Uppsala och Katarzyna Bonetti har 
beskrivit på ett strukturerat sätt i en litteraturöversikt som presenterats i en veten-
skaplig poster. 

Stipendiet för postern delades ut vid en ceremoni under Diabetologiskt vårmöte i 
Stockholm Stipendiet som är på 20 000 kronor är ett samarbete mellan SFSD och 
Novo Nordisk Scandinavia AB.

Frågor: 
karin.josefin@gmail.com 

Sofia Olsson har tilldelats stipendium för sin poster som beskriver ett förbättringsarbete för att 
identifiera kvinnor med ökad risk att utveckla typ 2 diabetes.

Prismotiveringen är att kvinnor som under graviditet utvecklar graviditetsdiabetes har 
en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes senare i livet. Det finns för närvarande inga 
riktlinjer för hur dessa kvinnor ska identifieras. Sofia Olson har på ett genialt, men 
samtidigt strukturerat sätt etablerat kontakter och utarbetat ett arbetssätt för att 
identifiera dessa kvinnor efter förlossningen. 

Stipendiet för postern delades ut vid en ceremoni under Diabetologiskt vårmöte i 
Stockholm

Stipendiet som är på 10 00 kronor är ett samarbete mellan SFSD och Novo Nordisk 
Scandinavia AB.

Frågor:  
sofia.olsson@ptj.se 

Karin Johansson och Katarzyna 
Bonetti

Sofia Olsson

IUM
PEND
STI
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STIPENDIATER 2019

OMVÅRDNADSSTIPENDIUM FOTVÅRD
Kaija Seijboldt Diabetessjuksköterska, Akademiskt Primärvårdscentrum och  
klinisk verksam på Kista Vårdcentral 

Kaija Seijboldt Diabetessjuksköterska, Akademiskt Primärvårdscentrum och klinisk verksam 
på Kista Vårdcentral tilldelades Omvårdnadsstipendium Fotvård 2018. Titeln på hennes  
arbete är att personer med diabetes har rätten att få sina fötter undersökta. 

Motivering till stipendiet var att för personer med diabetes är det av största vikt att få  
sina fötter undersökta regelbundet. Ansökan beskriver på ett tydligt sätt genomförandet 
av en strukturerad utbildning i fotstatus till distriktssjuksköterskor/ diabetessjuksköter-
skor. 

Stipendiet delades ut vid en ceremoni under diabetologiskt Vårmöte i Stockholm.  
Stipendiet som är på 30 000 kronor är ett samarbete mellan SFSD och Auxilium  
Cura Innovatio AB/Footmender. 

Frågor: 
kaija.seijboldt@sll.se 

Kaija Seijboldt

IUM
PEND
STI

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

Gör som dina kollegor ovan – sök stipendier” Läs mer på www.sfsd.seGör som dina kollegor ovan – sök stipendier” Läs mer på www.sfsd.se

©2018 Insulet International Ltd. Omnipod och Omnipod-logotypen är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör Insulet Corporation i USA eller i andra jurisdiktioner. Alla rättigheter förbehålles. 
Foto: Johan Willner/Johnér. OMNI.SE.029-01-APR2019

1 Vid start ska PDM-enheten och podden vara placerade intill och vidröra varandra, antingen i eller utanför tråget, 
för att säkerställa korrekt kommunikation under  primning. Minst 1,5 meter under normal drift. 2 Podden är IPX8-
klassificerad och vattentät vid upp till 7,6 meters djup i 60 minuter. PDM-enheten är inte vattentät. 3 Upp till 3 dagars 
kontinuerlig insulintillförsel.

Box 1225 131 28 Nacka Strand  
08-601 24 40 www.infucare.com

myomnipod.com

Frihet!

TRÅDLÖS1

SLANGLÖS 

VATTENTÄT2

72 TIMMARS 
INSULIN-
TILLFÖRSEL3

 – Leva livet som vanligt 
utan att behöva koppla loss 
insulinpumpen när du ska 

simma eller bada

Vattentät

Omni Sv Ad Vattentät SFDtidn o Diabetolognytt 210x297 OMNI.SE.029-01-APR2019.indd   1 2019-04-30   09:15
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Årets Diabetessjuksköterska
Marie Lindström, Ersta diabetesmottagning

www.rubinmedical.se

SE-1319-190117

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

Årets diabetessjuksköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska som under längre tid har bidra-
git till ökad kvalitet inom diabetesvården genom sitt kunnande, engagemang och agerande.

För Marie Lindström lyder motiveringen:

Marie har ett långvarigt och stort engagemang i diabetesvården. Hon ger patienten trygghet och använder 
glädjen och humorn i mötet med patienten (glada skratt från rummet). Marie är en idéspruta utan like – 
”en popcornmaskin av idéer”, är en road och kunnig användare av ny teknik. När Marie kom från Söder-
sjukhuset till Ersta för ett tiotal år sedan fanns inte en enda patient med insulinpumpbehandling. 

Marie har arbetat hårt med utveckling av överföring från barn- och ungdomsklinik till vuxenmottagning. 
Som ett led i detta deltar Marie i forskning kring arbetssätt med personcentrerad vård. Med ett aldrig  
sinande entreprenörskap har Marie under åren prövat olika modeller för att ge den unga personen en bra 
start på vuxenmottagningen. 

Dessutom har Marie ett särskilt engagemang i mötet och vården av personer med psykosocial problematik 
eller psykisk ohälsa. 

Marie är sann pedagog: hon har varit uppskattad nationell huvudinstruktör för ett pedagogiskt utbildnings-
program om typ 2 diabetes och på ”hemmaplan” har hon outtröttligt drivit insulinpumputbildningar. Marie 
är även aktiv inom utbildning av sjuksköterskor på grund- och specialistutbildning. 

Marie Lindström tilldelas 25 000 kronor i form av ett utbildningsstipendium.  
Utnämningen gjordes vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för  
Sjuksköterskor i Diabetesvårds, seminariedagar i Stockholm. 

Årets Diabetessjuksköterska är ett samarbete mellan SFSD  
och Ascensia Diabetes Care Sweden AB.

Frågor:  
Marie Lindström, Ersta diabetesmottagning

delades ut vid en ceremoni under diabetologiskt Vårmöte i Stockholm
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Årets kvalitetsförbättrare
Diabetessjuksköterskan Ebba Linder, Göteborg

Diabetessjuksköterskan Ebba Linder, som arbetar på Nationella Diabetesregistret, Göteborg, 
har tilldelats ett stipendium för ett arbete som förbättrar diabetesvården. Hon har ivrigt och 
engagerat arbetat för att patienter med diabetes ska få utrymme att beskriva hur det är att 
leva med diabetes.

För Ebba Linder lyder motiveringen:
I prismotiveringen konstateras att patientens egen syn på hur det är att leva med sjukdomen 
är ett område som det saknas kunskap om.  Diabetesenkäten är ett  vetenskapligt formulär 
avsedd att användas såväl i det enskilda patientmöte som för att beskriva på nationell nivå 
hur det är att leva med den livslånga sjukdomen diabetes.

Stipendiet ”Implementering av diabetesenkäten i diabetesvården” delades ut vid en ceremoni 
under vårens diabetesdagar av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård,  
i Stockholm. 

Stipendiet som är på 30 000 kronor delas ut i ett samarbete mellan SFSD och Sanofi.

Frågor:  
Ebba Linder: 072-250 61 44

System för beslutsstöd

Under kongressen pratades det mycket 
om värdet av digitala system för besluts-
stöd i diabetesvården, både för patienten 
och för vårdpersonalen. Systemen ska 
kunna användas både för behandling av 
Typ 1 och Typ 2 diabetes. 

Det är inte bara HbA1c vi behöver ta 
ställning till, även andra parametrar som 
blodtryck, kolesterol m.m. behöver följas. 
Digitala beslutsstöd kan vara till hjälp att 
föreslå rätt behandling för personen med 
diabetes.

Trots en starkt ökad användning av CGM 
och pump så når fortfarande en stor andel 
av patienterna inte målen. I USA ser man 
t.o.m. en försämring, framförallt hos unga 
människor. CGM i sig löser inte problem 
med svängande blodsocker. Det är 
mycket viktigt med utbildning kring hur 
systemen används, hur man tolkar data 
och att kunna dela med andra. Använda-
ren behöver kunna förstå pilarna för att 
kunna titta framåt, men också kunna re-
flektera och titta bakåt och förstå mönster. 
Detta är inte så lätt och tar mycket tid. Då 
kan digitala beslutsstöd som analyserar 
och ger råd till doser, pumpinställningar 
m.m. vara till stor hjälp. 

DreaMed Advisor Pro är ett beslutsstöd 
som i Advice4U studien visat sig fungera 
mycket bra för ungdomar med CGM och 
pump. De fick i studien ladda ner pump 
och CGM i Glooko, därefter fick hälften 
råd via beslutsstöd, hälften på traditionellt 
vis via sin vårdgivare. Resultatet visade att 

beslutsstödet var säkert att använda och 
både patienter och vårdpersonal var nöj-
da. DreaMed Advisor är godkänd av FDA 
och CE-märkt.

Ett annat område där digitala beslutsstöd 
kan användas är då personen med diabe-
tes vårdas på sjukhus. Många gånger är 
kunskapen om diabetes mycket låg på 
vårdavdelningar och det kan vara riskfyllt 
för patienten om insulin inte doseras på 
rätt sätt. Studier visar också vikten av att 
blodsockret ligger på en bra nivå i sam-
band med operation. Här har digitala be-
slutsstöd kring insulinbehandling visat sig 
vara till stor hjälp. De har lett till minskad 
hypoglykemifrekvens, har avlastat tid för 
sjuksköterskor och gett kortare vårdtider.

Time In Range 

Time in range (TiR, tid i målområde ) kor-
relerar med HbA1c och påverkar risk för 
både mikro och makrovaskulära kompli-
kationer oavsett HbA1c. Vissa forskare 
menar att man kan använda TiR istället för 
HbA1c, men de flesta anser nog att det är 
en viktig parameter att ta hänsyn till, till-
sammans med HbA1c och andel låga 
värden. TiR beskrivs ofta som blodsocker 
mellan 3,9-10 mmol/l. (Målområde på 
svenska barn-och ungdomskliniker är 4-8 
mmol/l).    På kongressen presenterades 
ett konsensus där målet för både typ 1 
och typ 2 diabetes hos både vuxna och 
barn var att 70% av alla värden bör ligga 
mellan 3,9-10 mmol/l och max      4% < 
3,9 mmol/l. För gravida med typ 1 diabe-
tes är målet att 70% av alla glukosvärden 

ska ligga mellan 3,5 och 8 mmol/l. Hos 
gravida med typ 2 diabetes eller gravidi-
tetsdiabetes är målet att 85-90% av glu-
kosvärdena ska ligga på denna nivå.

EASD, ADA, ISPAD, JDRF och ATTD har 
enats om samma nivåer kring hypoglykemi:

Nivå 1: 3,9 mmol/l eller lägre

Nivå 2: 3,0 eller lägre

Nivå 3: Allvarlig hypoglykemi med kraftigt 
nedsatt kognitiv förmåga, medvetslöshet 
och eller kramper.

Insulinpumpar

Smarta pumpar som till stor del kan styra 
insulindoserna utifrån glukosvärden och 
uppskattade kolhydratmängder blir mer 
och mer vanliga och det finns en stor ef-
terfrågan på dem. Det är dock viktigt att vi 
frågar patienten vilka förväntningar hen 
har på pumpen. Ibland kan förväntningar-
na vara orealistiskt stora, framförallt om 
personen inte har några kunskaper om 
hur dessa pumpar fungerar. Det är viktigt 
att vi informerar om pumpens möjligheter 
men också begränsningar. Pumparna är 
inte helt automatiska och det krävs fortfa-
rande mycket jobb med kalibreringar och 
kolhydraträkning bl.a. Har patienten rimli-
ga förväntningar är chanserna mycket go-
da att det ska fungera bra och att diabe-
tesbördan minskar.

Ett problem med fasta basaldoser är att 
insulinbehovet ofta varierar från dag till 
dag. En studie visade bl.a. att personer 
med gryningsfenomen hade det ca 56% 

ATTD Berlin 20-23/2 2019

Årets ATTD- kongress (Advanced Technology &Treatment 
in Diabetes) var den 12:e i ordningen. Här kommer en kort 
summering från mötet.
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av nätterna. En för hög basaldos leder då 
till hypoglykemier de övriga nätterna. Lite 
oväntat hade de med en fast basaldos 
färre hypoglykemier (18% av nätterna) än 
de som hade olika basalprofiler (37% av 
nätterna).

Resultat från SMILE-studien visar att insu-
linpumpar med sensor (SAP) och ”stopp 
innan lågt”-funktion ledde till signifikant 
lägre andel hypoglykemier och kortare tid 
som patienten hade lågt blodsocker. Dä-
remot sågs ingen skillnad i HbA1c eller TiR 
jämfört med personer som hade pump 
utan CGM. Studien visade också att 
rädsla för hypoglykemi minskade markant 
hos de som hade ”stopp innan lågt” i sin 
pump och de var även mer nöjda med sin 
behandling.

Medtronic visade resultat från studier med 
MiniMed 670G.  I USA finns idag över 130 
000 användare av denna pump. Studierna 
visar att då pumpen är i automode sänks 
Hba1c, TiR ökar och andelen hypoglyke-
mier minskar. De har även gjort studier på 
barn i åldern 2-6 år (pumpen är i dagsläget 
godkänd från 6 års ålder) och sett att den 
är säker att använda. Dock måste patien-
ten fortfarande ha minst 8E i total daglig 
dos, vilket många små barn inte har.

Medtronic presenterade även framtidsvi-
sioner. Närmast ligger app med följarfunk-
tion och automatisk nedladdning till Care-
Link via Bluetooth. De har även sett att 
det finns nackdelar med att pumpen går 
ur automode och i framtiden kommer det 
troligtvis inte att vara så. Andra visioner är 
att göra pumpen möjlig att uppgradera, en 
proaktiv patientsupport, möjlighet att sty-
ra pump med app, integrerade infusions-
set med CGM som byts en gång/vecka 
och som inte behöver kalibreras. Slutligen 
är förstås målet en closed-loop-pump 
som kan dosera insulin helt på egen hand.

En annan pump som snart kommer kunna 
uppgraderas med ”stopp innan lågt” är 
Tandem t:slim x2. De kallar den då Tan-
dem PLGS (Basal IQ). Denna pump är 
godkänd av FDA och har börjat användas 
i USA. Den har nyss fått CE-märkning. 
Pumpen används tillsammans med Dex-
com G6 och fungerar lite annorlunda än 
MiniMed 670G. Pumpen reagerar på de 
senaste fyra CGM värdena (ett värde 
sänds till pump var 5:e minut) och stannar 
då den förutser att blodsockret kommer 
vara lågt (4,4 mmol/l) om 30 minuter. Den 
startar direkt igen då värdet börjar stiga. I 
Prolog-studien såg man att TiR ökade och 
att andelen hypoglykemier minskade hos 
de som använde tandem PLGS. Medelglu-
kos var oförändrat.

Förutom Tandem och Medtronic så finns 
det fler företag som arbetar på att fram-
ställa Closed-loop system. Det forskas 
också om att ta fram pumpar som är en 
utvidgning av Closed-loppsystemet ge-
nom att de även ska kunna dosera Gluka-
gon. Dessa pumpar skulle då ytterligare 
kunna förebygga hypoglykemi och studier 
visar att TiR var högre hos dem som även 
hade Glukagon i pumpen. Än så länge är 
det dock fortfarande svårigheter att få det 
att fungera i verkliga livet. Glukagon är 
bara hållbart i 24 timmar, att ha mer än ett 
infusionsset fungerar inte i det dagliga livet 
och mer studier behövs för att se effekten 
av långvarig behandling med Glukagon.

Det visades några olika varianter av patch-
pumpar på kongressen. Förutom Omni-
Pod (som kommer med en ny handen-
het) så visade bl.a. Medtrum sin patch-
pump med tillhörande CGM och Roche 
sin nya patchpump Accu-Chek Solo. På 
den internationella marknaden finns flera 
olika modeller, även ett några som riktar 
sig till personer med typ 2 diabetes.

John Pickup presenterade några utvalda 
studier kring insulinpumpar. En retroper-
spektiv studie hade jämfört HbA1c hos 
pumpanvändare under 10 år. Den visade 
att modellen på pumpen inte hade någon 
betydelse för HbA1c och ingen skillnad 
mellan traditionell slangpump och patch-
pump. Ett observandum är att studien tit-
tade på vuxna patienter och inte utvärde-
rade mycket låga doser som kan vara ak-
tuellt hos små barn. En annan studie hade 
jämfört data från> 30.000 patienter <20 
år som hade insulinpump vs. pennbehand-
ling. Den visade att de med pump hade 
lägre HbA1c, lägre insulindoser, färre hy-
poglykemier och t.o.m. färre ketoacidoser.

Nutrition

Kolhydraträkning är många gånger svårt 
och blir ofta fel. Personer med diabetes 
behöver både generella råd som är giltiga 
för alla såväl som personliga råd kring 
blodsockersvar vid olika tillfällen som t.ex. 
träning, ev. råd kring viktnedgång, andra 
sjukdomar etc.

Insulindosering vid måltider styrs huvud-
sakligen av mängden kolhydrater du äter, 
men ibland har även protein och fett och 
fiberinnehåll betydelse för hur insulinet ska 
doseras. Många gånger underskattar pa-
tienterna mängden kolhydrater och ger då 
en för låg dos insulin. Då hjälper de flesta 
appar för kolhydraträkning inte eftersom 
de utgår från användarens subjektiva be-
räkning. Det börjar dock komma appar 
där man kan fotografera sin måltid och få 

veta kolhydratmängd. Dessa appar har 
dock sina begränsningar i att känna igen 
olika födoämnen och bedöma storleken 
på måltiderna.

Under utveckling finns nu en mängd andra 
tekniska hjälpmedel för att hjälpa männ-
iskor att få kunskap om sitt intag av mat. 
Bl.a. berättades det som bestick som ger 
dig en liten stöt om du äter för fort, sen-
sorer som hör hur du tuggar och en sen-
sor att sätta på tanden och som kan mäta 
mängden socker, salt och alkohol du 
konsumerar och sedan skicka info till din 
mobiltelefon! Dessa hjälpmedel är fortfa-
rande under utveckling och vi får väl se om 
något av dem verkligen kommer ut på 
marknaden.

Hypo och hyperglykemi –  
påverkan på kognitiva  

funktioner 

Hypoglykemi har framförallt akut påver-
kan på de kognitiva funktionerna och visar 
sig då som försämrat arbetsminne och 
försämrade exekutiva funktioner. Ett ob-
servandum är att denna försämring häng-
er kvar upp till 45 minuter efter det att 
blodsockret normaliserats efter en hypo-
glykemi. Viktigt att vi informerar våra pa-
tienter om detta så att de är uppmärk-
samma vid t.ex. bilkörning. Upprepade 
allvarliga hypoglykemier kan ha en viss 
långsiktiga kognitiva problem, men som 
studier även tidigare visat så är det fram-
förallt hyperglykemi som bidrar till kogni-
tiva problem senare i livet.

När det gäller typ 2 diabetes såg forskarna 
att det fanns ett samband mellan kognitiva 
svårigheter vid diabetesdebut och risken 
för hypoglykemier längre fram. De såg 
även ett samband mellan allvarliga hypo-
glykemier och demens.

De yngsta barnen är de som har störst risk 
för skador i hjärnan både till följd av hypo 
som hyperglykemi eftersom hjärnan fort-
farande är under utveckling. Både DKA 
(Diabetes Ketoacidos) och allvarlig hypo-
glykemi är associerade med lägre IQ hos 
bar. Däremot sågs inget samband mellan 
ålder vid debut och kognitiva funktioner.

En studie från Slovenien visade att barn 
med Typ 1 diabetes hade signifikant sämre 
arbetsminne under akut hyperglykemi.

Psykologiska aspekter  
till diabetesteknologi

Diabetesteknologi omfattar såväl pumpar, 
blodsockermätare, CGM som att dela 
data, använda telemedicin/Skype, använda 
digitala beslutsstöd, ladda ner hjälpmedel 

m.m. Teknologi är inte en lösning på pro-
blem utan verktyg för att nå målen.

Både sjukdomen i sig som behandlingen 
kan ha en negativ påverkan på livet. De 
medicinska resultaten är otillräckliga om 
behandlingen är för jobbig eller svår att 
genomföra. Ökad ångestnivå innebär svå-
righeter att nå en god metabol kontroll 
och det är viktigt att teknologi och psyko-
sociala aspekter går hand i hand.

I studien T1 Redeem fick pumpanvändare 
med Typ 1 diabetes och uttalad ångest 
och högt HbA1c kognitiv beteendeterapi 
i en heldags workshop och 4 möten onli-
ne. Resultaten visade en liten men signifi-
kant minskning i HbA1c, men framförallt 
en dramatisk minskning i diabetesrelate-
rad stress och ångest.

Förväntningar på diabeteshjälpmedel va-
rierar i olika åldrar. De yngre barnen är 
framförallt angelägna om att det ska fung-
era hos kompisar, i skolan m.m. För tonår-
ingar är det ofta viktigast att det inte syns 
och att det är smidigt att bära och för 
föräldrar samt för vuxna användare har 
oftast säkerhet och tillförlitlighet störst 
betydelse.

Från universitetet i Stanford presentera-
des en pilotstudie med CGM från debut. 
55 barn i åldern 2-17 år och deras föräld-
rar deltog. Hälften av barnen hade Dex-
com G5, de övriga en blindad Dexcom 
G4. Syftet var att se om CGM från debut 
påverkade förmågan att hantera hypogly-
kemier och om det påverkade graden av 
diabetesrelaterad stress hos föräldrarna. 
Studien visade att barnen som använt 
CGM från debut hade färre hypoglyke-
mier och föräldrarna kände sig tryggare 
med att hantera hypoglykemier än de i 
kontrollgruppen. Däremot upplevde de 
en större diabetesrelaterad stress. Detta 
visar än en gång att hjälpmedel som CGM 
kan ge större kunskap och möjligheter att 
hantera blodsockervärden, men att famil-
jerna också behöver stöd och support för 
att hantera den stress det kan medföra att 
använda tekniska hjälpmedel.

Även Peter Adolfsson, barnläkare från 
Sverige, tog upp vikten av att utvärdera 
livskvalité, emotionell , social och fysisk 
hälsa hos barn med diabetes och deras 

föräldrar med hjälp av instrumentet ”Ta 
tempen på din hälsa” (Check your health). 
De såg att ungdomarna skattade sin hälsa 
högre än vad föräldrarna trodde den var. 
De har sedan använt resultaten då de 
diskuterar med familjerna. Peter framhäv-
de att det är viktigt HUR teknologin an-
vänds. Hur är larmen för användaren? För 
många, på rätt nivå, används snoozefunk-
tionen? När får föräldrarna larm? Får de 
sova på nätterna? Hos många finns både 
en rädsla för hypoglykemier men också en 
rädsla för framtida komplikationer (fram-
förallt hos föräldrarna).

Diabetesteknologi ska användas för att 
göra livet med diabetes enklare. Innan den 
börjar användas är det viktigt att använda-
ren är förberedd och har realistiska för-
väntningar. Vårdpersonalen måste under-
visa om problemlösning och det ska finnas 
support om tekniska problem uppstår.

Sglt- 1&2- hämmare  
vid typ 1 diabetes

Under det senaste året har det kommit 
flera studier kring att använda SGLT-1 & 2 
hämmare som tillägg till insulin hos perso-
ner med typ 1 diabetes. Studierna har haft 
goda resultat med sänkt HbA1c och vikt-
nedgång. Ingen ökning av hypoglykemier 
men viktigt att notera att det finns en ökad 
risk för ketoacidos. De som får denna 
behandling behöver vara välinformerade 
om ketoacidosrisken och att de aldrig får 
sluta med insulin. 

Glukosmätning

På kongressen presenterades förstås 
också ett antal glukosmätare, de flesta av 
dem kontinuerliga. I Sverige har vi tillgång 
till och använder de flesta av dem t.ex. 
Dexcom, Freestyle Libre, Eversense, 
Guardian m.m.

Studier visar att CGM signifikant förbättrar 
metabola parametrar hos patienter med 
typ 1 och typ 2 diabetes och även hos 
gravida. Det förbättrar Quality of Life 
(QoL) och på sikt minskar det totalkost-
naderna för diabetesvård.

En del lite ovanliga lösningar presentera-
des också bl.a. en skosula som kunde ta 
blodsocker i tån när man var ute och gick! 

Tidigare på ATTD har man även visat en 
lins som kan mäta glukos, men det projek-
tet ligger just nu på is.

Insulinpennor

NovoNordisk presenterade sin nya ladd-
ningsbara penna NovoPen 6 och Novo-
Pen Echo Plus, den senare med möjlighet 
att dosera halva enheter. Dessa pennor 
kommer att kunna laddas ner i Diasend på 
kliniken och via en app i telefonen för 
patienten. Ett observandum när vi laddar 
ner insulinpennorna i Diasend är att det 
kommer att synas om patienten förfyller 
kanylen innan injektion. Detta måste vi ta 
med i beräkningen då vi tittar på total 
daglig dos.

Det visades även ett annat hjälpmedel för 
att kunna ladda ner insulindoser- Clipinsu-
lin från företaget Diabnext. Den fungera-
de som ett litet clip som kan användas på 
alla pennor och som sänder information 
direkt till en app som även fungerade som 
kolhydraträknare. Denna produkt finns 
inte på den svenska marknaden i dagslä-
get.

Den tekniska utvecklingen inom diabetes-
vården går i en rasande fart och förbättrar 
många gånger möjligheten att hålla ett 
jämnt blodsocker, men kan också leda till 
ökad diabetesrelaterad stress. Digitala 
beslutsstöd kan minska risken för felbe-
handling, sänker risken för hypoglykemi 
och sänker kostnader. Dock behövs det 
en standardisering av mobilappar efter-
som det finns en uppsjö av dessa och det 
är svårt att utvärdera dem. Automatiska 
sensorer som för över data kring fysisk 
aktivitet, näringsintag m.m. direkt till insu-
linpumpar kan ytterligare underlätta för att 
få ett stabilt blodsocker och kan bli ett 
komplement då closed-loop systemen 
kommer, förutsatt att de inte ökar bördan 
av diabetes utan minskar den. Det är vik-
tigt att våra patienter förutom god utbild-
ning kring hur de tekniska hjälpmedlen 
fungerar också erbjuds psykosocialt stöd 
kring att leva med diabetes och tekniska 
hjälpmedel.

Ingela Lavin, SFSD
Barndiabetessjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
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Epigenetiska mekanismer (se faktaruta) 
kontrollerar aktiviteten i olika gener. Stör-
ningar i dessa kan leda till sjukdomar som 
bland annat fetma och typ 2-diabetes. 
Den här översikten summerar vilken roll 
förändringar i epigenetiska mönster har i 
olika kroppsvävnader som är av betydelse 
för ämnesomsättningen, exempelvis i 
fettväv, skelettmuskulatur, langerhanska 
öar (som bland annat innehåller de insu-
linproducerande cellerna), lever och blod, 
kopplat till fetma och typ 2-diabetes.

Epigenetik är fortfarande ett ungt forsk-
ningsfält, men vi vet idag att epigenetiska 
mekanismer har betydelse för sjukdoms-
utvecklingen. Likaså påverkas de epigene-
tiska mönstren av sjukdom. Variationer i 
arvsmassan (DNA), ålder, träning och 
kost bidrar också till epigenetiska variatio-
ner, säger Charlotte Ling, professor och 
pionjär inom fältet epigenetik och diabe-
tes som tillsammans med forskaren Tina 
Rönn författat översikten.

Här bredvid sammanfattas de senaste 
rönen inom respektive kategori.

Kostens betydelse

Forskning visar att kosten påverkar epige-
nomet i flera vävnader som är viktiga för 
ämnesomsättningen. Artikelförfattarna 
skriver att det gjorts flera interventions-
studier (då man delat in deltagare i grup-
per med  varierande kosthållning efter 
olika principer då man studerat olika die-
ters effekt på epigenomet. 

Några exempel:

• Fettrik kost under fem dagar ledde till 
både ändrad genaktivitet och DNA me-
tyleringsmönster i skelettmuskulatur och 
fettväv.

• Mättat eller fleromättat? I en studie fick 
deltagarna under sju veckor äta muffins 
som bakats med antingen mättat eller  

fleromättat fett. Alla deltagarna gick upp 
lika mycket i vikt, men de som åt mycket 
mättat fett drabbades i högre utsträckning 
av bukfetma och lagrade sitt fett i levern. 
DNA-metyleringen i fettväven skilde sig 
också åt mellan de båda grupperna.

– Både bukfetma och fett som lagras i 
exempelvis muskler och lever är riskfak-

Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener 
påverkas av vår livsstil - ett forskningsfält som kallas epige-
netik - ökat explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets 
Diabetescentrum har sammanfattat det vetenskapliga kun-
skapsläget inom epigenetik kopplat till fetma och typ 2-dia-
betes i en reviewartikel den vetenskapliga tidskriften Cell 
Metabolism.
Publicerad den 12 april 2019

Så påverkar livsstilen  
våra gener

DIABETESPORTALEN

torer för diabetes och hjärt-kärlsjukdo-
mar. En annan viktig iakttagelse var att det 
verkade enklare att öka antalet metyle-
ringsförändringar genom att äta en fettrik 
kost än att senare bli av med dem med 
hjälp av en kontrollerad kost, säger Char-
lotte Ling.

Fysisk aktivitet

Det är väl känt att regelbunden träning 
förebygger och förhindrar att personer 
med hög risk för typ 2-diabetes utvecklar 
sjukdomen. Motion har positiva effekter 
på sockeromsättningen och hela krop-
pens energibalans, liksom på immunför-
svaret.

Artikelförfattarna beskriver flera studier 
som visat att träning påverkar DNA-me-
tylering (se faktaruta) och genernas funk-
tion i skelettmuskulatur och fettväv.

• En studie från 2013 visar att epigene-
tiska förändringar som uppstår under 
träning påverkar omsättningen av fettsy-
ror i fettväv genom att öka aktiviteten i 
specifika gener.

• Motion under kortare eller längre tid 
har en tydlig påverkan på DNA-metyle-
ring och detta skiljer sig åt mellan både 
gener och vävnader.

– Epigenetik kan förklara varför olika 
människor svarar olika på träning, säger 
Tina Rönn.

Åldrande

Åldrande är kopplat till ökad bukfetma, 
insulinresistens och typ 2-diabetes. En 
ökad förståelse för de åldersrelaterade 
mekanismerna som leder till fetma och 
typ 2-diabetes kan därför leda till nya och 
förebyggande behandlingsmetoder

Forskningen visar att:

• Åldrandeprocessen präglas av större 
variation i epigenomet i och med att ge-
nerna förlorar eller förvärvar nya metyle-
ringar.

• Fetma verkar ha en inverkan på ålders-
framkallade epigenetiska förändringar vil-
ket kan innebära att det finns en moleky-
lär länk mellan åldrande och fetma.

Även om DNAmetylering är en stabil 
epigenetisk markör, vet vi att epigenomet 
ändras över tid, säger Charlotte Ling.

Genernas betydelse

Våra gener styrs i en extremt komplex 
process som startar i genens molekylära 
byggstenar, de sk nukleotiderna, som byg-

ger upp strängen av DNA. Lägg sedan till 
DNA-metylering, RNA-molekyler och 
histon-modifikationer, [MO1] som alla 
också påverkas av både genetiska och 
miljömässiga faktorer.

Studier visar att:

• Eftersom DNA-metylering huvudsakli-
gen äger rum på specifika ställen i vårt 
DNA, kan ärftliga variationer i genernas 
sammansättning påverka möjligheten för 
metylgrupperna att alls fästa till generna.

• En studie på langerhanska öar från buk-
spottkörteln visar att hälften av alla gen-
varianter som kan kopplas till typ 2-diabe-
tes också skapar eller tar bort ställen där 
DNA-metylering kan ske, varav en del av 
dessa även kunde kopplas till genernas 
funktion och cellernas förmåga att ut-
söndra insulin.

• Olika genvarianter kan reglera effekten 
på metabola tillstånd såsom BMI (Body 
Mass Index) och HbA1C genom skillna-
der i mängden DNA-metylering.

Kan man ärva epigenomet?

Det är en spännande och utmanande 
tanke att epigenetisk ärftlighet bidrar till 
evolutionen, skriver författarna. Epigeno-
met är föränderligt, och kan anpassa sig 
fortare till de senaste decenniernas stora 
förändringar i vår livsstil än vad våra gener 
hinner ändras till följd av mutationer. Un-
der fosterstadiet sker den mest aktiva 
epigenetiska programmeringen av fost-
rets gener. Artikelförfattarna beskriver att 
det en kvinna utsätts för under gravidite-
ten inte bara påverkar henne själv och 
hennes ofödda barn, det påverkar även 
hennes barnbarn genom att det präglar 
fostrets egna könsceller. Både ägganlag 
och det som senare ska bli spermier bil-
das redan under fosterstadiet och utgör 
delar av arvsmassan inuti könscellerna.

– För att kunna belägga att epigenetiska 
förändringar kan ärvas mellan flera gene-

rationer, måste man ha kunnat påvisa 
förändringar även i den fjärde generatio-
nen, och vad vi vet finns det idag bara 
svaga bevis för att epigenetiska föränd-
ringar ärvs mellan generationer mellan 
människor.

Det publiceras nu allt fler studier om över-
föringen av epigenetisk information från 
pappan. Bland annat har man sett att även 
spermier har ett epigenom som påverkas 
av omgivningsfaktorer och som sannolikt 
har en påverkan på nästa generation:

• Bland annat visar en studie från 2016 att 
DNA-metylomet i spermier från fetmao-
pererade män, som genomgått bariatrisk 
kirurgi, ändrades efter operationen.

• Även träning har förmågan att ändra 
metylomet i spermier, har en tidigare stu-
die visat, men huruvida dessa förändringar 
ärvs och är till nytta för barnen är oklart.

Hur kan epigenetik bidra till  
nya behandligar?

Det är sedan tidigare känt att regelbun-
den motion och hälsosam kost kan för-
hindra att individer i riskzonen för typ 
2-diabetes utvecklar sjukdomen. Det är 
därför viktigt att tidigt kunna identifiera 
dessa individer.

Epigenetiska markörer kan i framtiden bli 
möjliga att använda för att förutse vem 
som löper hög risk att drabbas av fetma 
och typ 2-diabetes, under förutsättning 
att de är lätta att mäta, som exempelvis i 
blod, skriver artikelförfattarna.

Nya teknologiska metoder som gör det 
möjligt att rikta läkemedel mot ett speci-
fikt mål kan ge oss möjlighet att utveckla 
nya behandlingsmetoder. Dessa skulle 
kunna riktas mot epigenetiska föränd-
ringar eftersom dessa kan ändras.

Det finns redan läkemedel som har effekt 
på DNA-metylering och histonmodifie-
ring. Dessa har testats med goda resultat 
vid exempelvis leukemi. Författarna me-
nar att epigenetiska läkemedel även skulle 
kunna ha effekt vid fetma och typ 2-dia-
betes då studier i flera fall visat att de 
förbättrar insulinsekretion.

- Eftersom typ 2-diabetes är en kronisk 
sjukdom skulle det behövas livslång medi-
cinering och man måste därför väga förde-
lar mot nackdelar och studera eventuella 
biverkningar först, säger Charlotte Ling.

Länk till publikationen: Epigenetics in hu-
man obesity and type 2 diabetes

Källa: Pressmeddelande från Lunds uni-
versitet

DIABETESPORTALEN

 

Epigenomet påverkas av en mängd olika faktorer. Illustration: Tina Rönn 

Kostens betydelse 

Forskning visar att kosten påverkar epigenomet i flera vävnader som är viktiga för 
ämnesomsättningen. Artikelförfattarna skriver att det gjorts flera interventionsstudier (då man 
delat in deltagare i grupper med  varierande kosthållning efter olika principer då man studerat 
olika dieters effekt på epigenomet. Några exempel: 

 Fettrik kost under fem dagar ledde till både ändrad genaktivitet och DNA 
metyleringsmönster i skelettmuskulatur och fettväv. 

Epigenomet påverkas av en mängd olika faktorer. Illustration: Tina Rönn

Studier visar att: 

 Eftersom DNA-metylering huvudsakligen äger rum på specifika ställen i vårt DNA, 
kan ärftliga variationer i genernas sammansättning påverka möjligheten för 
metylgrupperna att alls fästa till generna. 

 En studie på langerhanska öar från bukspottkörteln visar att hälften av alla 
genvarianter som kan kopplas till typ 2-diabetes också skapar eller tar bort ställen där 
DNA-metylering kan ske, varav en del av dessa även kunde kopplas till genernas 
funktion och cellernas förmåga att utsöndra insulin. 

 Olika genvarianter kan reglera effekten på metabola tillstånd såsom BMI (Body Mass 
Index) och HbA1C genom skillnader i mängden DNA-metylering. 

 
Föräldrarnas livsstil påverkar flera generationer Illustration: Tina Rönn 

Kan man ärva epigenomet? 

Det är en spännande och utmanande tanke att epigenetisk ärftlighet bidrar till evolutionen, 
skriver författarna. Epigenomet är föränderligt, och kan anpassa sig fortare till de senaste 
decenniernas stora förändringar i vår livsstil än vad våra gener hinner ändras till följd av 
mutationer. Under fosterstadiet sker den mest aktiva epigenetiska programmeringen av 
fostrets gener. Artikelförfattarna beskriver att det en kvinna utsätts för under graviditeten inte 
bara påverkar henne själv och hennes ofödda barn, det påverkar även hennes barnbarn genom 
att det präglar fostrets egna könsceller. Både ägganlag och det som senare ska bli spermier 
bildas redan under fosterstadiet och utgör delar av arvsmassan inuti könscellerna. 

Föräldrarnas livsstil påverkar 
flera generationer.  
Illustration: Tina Rönn

Miljö- och livstilsfaktorerGenetiska och icke-genetiska faktorer
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I april -2018 på SFSD symposium i Stock-
holm fick jag ta emot priset som Årets 
Diabetessjuksköterska 2017. Helt ovetan-
des om att jag var nominerad så reagerade 
jag först inte när SFSD ordförande Agneta 
Lindberg började beskriva till vem priset 
gått till. Hon nämnde att det var till en 
sjuksköterska som arbetade mest med typ 
2 patienter, på en speciell arbetsplats och 
som ofta var ute och föreläste om diabe-
tes och tycker om att sjunga. Jag tänkte att 
det stämde nog in på så många otroligt 
duktiga och engagerade kollegor från hela 
landet som var på plats på symposiet. Det 
var först hon sa att personen hon syftade 
på brukar sjunga med medlemmar från 
Vikingarna som jag började rynka pannan 
och bli frågande. I nästa stund hörde jag 
hur det ur högtalarna strömmade musik 
och jag hörde mig själv sjunga, då först föll 
polletten ner och i bruset hörde jag någon 
ropa mitt namn. Känslan går inte att be-
skriva, så overklig, jag blev så överraskad 
men också så fantastiskt glad.

 Jag arbetar på Livstilsmedicin Österåsen 
(tidigare hälsohem) i Sollefteå, en ovanlig 
men fantastisk arbetsplats där jag är ansva-
rig för och håller i diabetesskolan. Vi arbe-
tar med livstils - och beteende föränd-
ringar och är ett multiprofessionellt team 
som jobbar nära varandra.

1991 blev jag färdig sjuksköterska, jobbade 
i många år på Sollefteå sjukhus och läste 
sedermera till distriktssköterska och dia-
betessköterska. I samband med att jag 
blev färdig sjuksköterska insjuknade min 

sjuårige son i typ 1 diabetes. 

Hela tillvaron förändras för oss som familj 
och ur förtvivlan och vaknätter insåg jag att 
jag behövde lära mig mycket om den 
sjukdom som höll hela vår familj i ett grepp 
dygnets alla timmar. Det vi lärde oss om 
diabetes i grundutbildningen till sjukskö-
terska var väldigt begränsat, och jag kände 
att det räckte inte långt. Jag var både 
mamma och sjuksköterska och min son 
hade fått en livslång obotlig sjukdom och 
jag förstod att jag måste söka korrekt 
kunskap och den kunde jag bara få via 
utbildning.

Så för att göra en lång historia kort så har 
jag jobbat på sjukhus som diabetesansva-
rig sjuksköterska på avdelning med kardio-
logisk inriktning och som diabetessjukskö-
terska på hälsocentral och nu mina sista sju 
år som diabetessjuksköterska på Österå-
sen. 

Den här fina utmärkelsen som jag fick 
gjorde bland annat att jag fick föreläsa på 
Karolinska Institutet på Diabetologiskt 
vårmöte i Stockholm i Mars -19 och be-
rätta om vår verksamhet på Livstilsmedi-
cin Österåsen. 

Vi tillhör primärvården i Region Väster-
norrland och till oss kommer gästerna/
patienterna och stannar hos oss under en 
längre period i internatform. Vi har mest 
typ 2 diabetiker hos oss, någon enstaka 
som har typ 1 samt att vi har ganska 
många som har ett prediabetes läge som 
vi också hjälper så att de antingen kan 

förhindra eller förskjuta att få en diabetes-
diagnos.

Som både förälder till ett diabetesbarn 
och som diabetessjuksköterska i min pro-
fession har jag sett denna sjukdom från två 
håll. Jag är också glad att det på senare år 
också mer uppmärksammats hur tuff var-
dagen är för både barn med typ 1 och 
även för föräldrarna. Föräldrar till barn 
med diabetes sköter dygnet runt den 
medicinska behandlingen med ständiga 
kontroller, oro, ängslan och sömnbrist, en 
sjukdom man aldrig får vila ifrån.

Utmärkelsen

Tack till er som nominerat mig och som 
uppskattar och uppmärksammar det ar-
bete jag gör och känner att mitt engage-
mang är äkta. Tack även till SFSD och 
Ascensia Diabetes Care för det stipendi-
um som jag fick motta och som gjorde att 
jag fick besöka vårt vackra grannland 
Norge och Sankt Olavs Universitetssjuk-
hus i Trondheim. Stipendiet jag fick skulle 
nyttjas till någonting förkovrande inom 
diabetesvård. Jag är en kliniker som gärna 
vill se att den kunskap jag inhämtar också 
är något jag praktiskt kan använda mig av 
i mötet med mina patienter. Jag valde ti-
digt att göra ett studiebesök och träffa 
andra som liksom jag arbetar med diabe-
tesskolor, men någonting liknade vår 
verksamhet i internatform var svårt att 
finna.

 Jag hade länge ett annat förstahands val 
men som fick bordläggas på grund av att 

Årets Diabetessjuksköterska 
2017

Ann-Cathrine Wiklander

En skylt som visar vägen.

Här finns endokrinologi verksamheten, Gastrosenter!

Båthamnen.

Nidarosdomen.

Jag känner mig mycket tacksam och hedrad för att ha blivit 
vald till Årets Diabetessjuksköterska 2017.

Årets Diabetessjuksköterska 2017. 
 

 

 

 

 

 

Jag känner mig mycket tacksam och hedrad för att ha blivit 
vald till Årets Diabetessjuksköterska 2017. 

 

de inte hade möjlighet att ta emot studie-
besök förnärvarande.

Då fann jag att på detta fina sjukhus i 
Trondheim hade man diabetesskolor, 
med heldagar för både typ 1 och typ 2.De 
hade två fristående heldagar för varje 
sjukdomstyp. Jag fick direkt ett varmt väl-
komnande när jag skickade min förfrågan 
och i början på april kom jag till ett soligt 
något kylslaget men mycket vackert 
Trondheim. En betagande vacker stad där 
de snöklädda fjällen ramar in stadskärnan 
där Nidälven stolt flyter fram.

 Sankt Olavs hospital ett imponerande 
stort sjukhus där de endokrinologiska pa-
tienterna håller till i en byggnad med namn 
Gastrosenteret.

Jag blev väl mottagen av de diabetesskö-
terskor som arbetade där och jag deltog i 
diabetesskola och det var lite speciellt att 
sitta med som åhörare och inte vara den 
som ledde det hela. En reflektion att ta 
med sig är att det bör inte vara allt för stort 

antal deltagare i grupperna. Mellan åtta till 
tio känns lagom för när grupperna blir för 
stora finns det ofta några som aldrig får en 
chans att komma till tals. De hade också 
en mer generös inställning till att kost och 
tablettbehandlade typ 2: or  fick tillgång till 
teststickor för att mäta sitt blodsocker.

 Utformningen av diabetesskolorna var i 
mångt och mycket ganska lika vårt upplägg 
på Österåsen. Men en skillnad var att den 
information som handlade om sjukdom, 
sjukdomslära och behandling gavs av lä-
kare. I vårt upplägg är det jag som sjukskö-
terska som ger den informationen. De 
som höll i utbildningen på diabetesskolan 
var läkare , diabetessköterska och närings-
fysiolog.

Det var sex diabetessköterskor som var-
vade och hade diabetesskolorna men två 
av dessa höll speciellt i dagarna för typ 1. 
Jag fick också möjlighet att enskilt intervjua 
och samtala med deras diabetessjukskö-
terskor och det framkom att det finns en 
hel del skillnader i val av läkemedel och 

mätutrustning mellan länderna. Det var 
väldigt trevligt och givande att få diskutera 
deras upplägg kontra hur vår diabetes-
skola är utformad. 

Det blev mycket promenerande fram och 
tillbaka för mig under dessa dagar och jag 
kunde naturligtvis inte åka till Trondheim 
utan att stanna och fotografera Nidaros-
domen som finns i hjärtat av det historiska 
Trondheim. Nidarosdomen är ”bygget 
over Olav den helliges grav-vikingkongen 
som ble Norges nasjonalhelgen” som det 
står att läsa i en informationsbroschyr. 

Jag sänder ett stort varmt tack till Sankt 
Olavs hospital för att jag fick besöka er. Nu 
är jag hemma igen och tillbaka på arbetet 
på Livstilsmedicin Österåsen

Jag ser med ödmjukhet och tacksamhet på 
Diplomet som hänger på min vägg på mitt 
kontor där det står Årets Diabetessköter-
ska 2017.

Ann-Cathrine Wiklander.
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Syftet är att studera effekten och betydel-
sen av medicinsktekniska hjälpmedel för 
att uppnå en god glukoskontroll inför och 
under graviditet.

Metoden som använts i den här studien är 
en integrativ litteraturstudie. Genom att 
använda den metoden kan både kvantita-
tiv och kvalitativ forskning sammanföras. 
Från början screenades 54 artiklar för re-
levans och slutligen inkluderades tolv artik-
lar som kvalitetsgranskades inför analys.

I resultatet framkom sex kategorier av 
betydelse: tid i målområde, hypoglykemi, 
hyperglykemi, HbA1c/medelglukos, väl-
befinnande och nöjdhet med tekniken. 
Användning av medicinsktekniska hjälp-
medel under graviditet kan bidra till längre 
tid i målområdet, färre hypo- och hyper-
glykemier och lägre HbA1c. Välbefinnan-
det sågs både öka och minska med an-
vändning av tekniska hjälpmedel, tekniska 
problem hade en negativ inverkan.

Slutsats

Alla sex kategorier som framkom är viktiga 
komponenter för att uppnå god glukos-
kontroll. Studien visar på att behovet och 
användandet av medicinsktekniska hjälp-
medel inför och under graviditet är viktigt 
för kvinnor med diabetes.  Många av dessa 
hjälpmedel har uppkommit de senaste 
åren och forskning inom området är be-
gränsat. Det är viktigt att fortsatt följa upp 
effekt och betydelse för kvinnor inför och 
under graviditet i takt med utvecklingen av 
medicinsktekniska hjälpmedel. 

Nyckelord: typ 1 diabetes, graviditet, 
CGM, CSII, closed-loop, välbefinnande.

Inledning
Typ 1 diabetes är en sjukdom som krä-
ver beslut och engagemang dygnet runt, 
året runt. Avkall från kontroll på sjukdo-
men leder till ökade risker på både kort 
och lång sikt. Vi som jobbar på en spe-
cialistklinik för patienter med typ 1 dia-
betes och träffar dessa patienter regel-
bundet vet att sjukdomen är ett extra 
arbete och under vissa perioder i livet 
kan det vara ytterligare påfrestande till 
exempel under en graviditet. Behand-
lingen av typ 1 diabetes är individuell och 
egenvården utgör en stor del av behand-
lingen. Utvecklingen av medicinskteknis-
ka hjälpmedel har gått snabbt framåt de 
sista åren och underlättat egenvården, 
inte minst för kvinnor inför och under 
graviditet. För en kvinna med typ 1 dia-
betes är en graviditet en stor utmaning 
då det ställs höga krav på glukoskontrol-
len. Därför är det viktigt att kvinnor som 
är eller planerar att bli gravida har tillgång 
till de tekniska hjälpmedel som kan un-
derlätta glukoskontrollen och samtidigt 
ha betydelse för tryggheten inför och 
under en graviditet. Det förenklar även 
för diabetesteamet att guida kvinnorna i 
deras egenvård. 

Bakgrund  
Diabetes Mellitus Typ 1

Den senaste klassificeringen av diabetes 
gjordes av ADA 1997 och modifierades 
av WHO 1999. Där beskrivs fyra huvud-

grupper varav typ 1 diabetes är en. Typ 
1 diabetes karaktäriseras av en destruk-
tion av de insulinproducerande betacel-
lerna och samtidigt bevarad god insulin-
känslighet. Vid typ 1 diabetes föreligger 
insulinbrist och därav ett livslångt behov 
av att dagligen tillföra kroppen insulin 
(Agardh & Berne, 2010).

International Diabetes Federation (IDF, 
2017) uppskattar att 499 300 personer i 
Sverige har diabetes, angett med konfi-
densintervall 426 600–655 300. Enligt 
Nationella diabetesregistret, NDR, fanns 
455 410 personer registrerade med dia-
betes 2017. NDR har en täckningsgrad 
på 95 %. Av dessa har ca 50 000 typ 1 
diabetes och får som regel vård och 
behandling vid olika diabetesmottag-
ningar på sjukhus runt om i landet (Dia-
betesförbundet, 2018). 

Vid typ 1 diabetes finns risken att drab-
bas av komplikationer, både akuta och 
långsiktiga. Till akuta komplikationer 
räknas ketoacidos och hypoglykemi. Ke-
toacidos beror på insulinbrist, det börjar 
bildas ketonkroppar som bland annat 
leder till att pH i blodet sjunker. Tillstån-
det kan bero på att patienten inte tagit 
sitt insulin, tekniskt fel på insulinpump 
som gör att pumpen inte levererar insu-
lin eller problem med infusions set 
(Hanås R, 2008). Hypoglykemi är när 
glukosnivån sjunker och glukos måste 
tillföras för att öka glukosnivån igen. Ni-
vån för när symtom på hypoglykemi 
uppstår kan variera, motreglerande hor-
mon aktiveras vid ca 3,6–3,9 mmol/l. 

Effekt av medicinsktekniska 
hjälpmedel för gravida
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Andra försvårande tillstånd kan vara in-
fektionssjukdomar, febersjukdomar samt 
akuta maginfektioner. Då är det viktigt 
att mäta blodglukos ofta, ta sitt långtids-
verkande insulin och att få i sig vätska 
(Agardh & Berne, 2010). Långsiktiga 
komplikationer i form av nervskador, 
hjärta/kärlsjukdomar, njurskador samt 
förändringar i ögonbotten är kopplat till 
försämrad glukoskontroll och beror på 
att de små blodkärlen blivit påverkade av 
höga glukosvärden under en längre pe-
riod. Genom att utbilda patienten i 
egenvård kan komplikationer fördröjas 
eller förhindras. Detta är viktigt då pa-
tienten flera gånger dagligen fattar beslut 
rörande sin egenvårdsbehandling (Wik-
blad, 2006; Hanås, 2008; Agardh & Ber-
ne, 2010). Typ 1 diabetes kan innebära 
en förhöjd risk att dö i förtid i hjärt-
kärlsjukdom jämfört med personer utan 
diabetes och den risken ökar med för-
sämrad glukoskontroll. En studie visar att 
för de patienter som inte tog hand om 
sin diabetes var risken 8–10 gånger så 
stor att dö i förtid (Lind et al. 2014).

Behandling

Alla personer med typ 1 diabetes ska 
behandlas med insulin direkt från diag-
nos. Insulinregim utformas individuellt 
beroende på målsättning för glukos och 
individens egna förutsättningar. Grunden 
är att efterlikna kroppens egen insulinut-
söndring så gott det går. Det basala insu-
linbehovet tillgodoses av ett långver-
kande basinsulin medan ett mer direkt-
verkande insulin ges till måltider för att 
möta det ökade insulinbehovet efter 
måltid. Denna regim benämns flerdosre-
gim eller multipel injektionsterapi, MDI 
(multiple daily insulin injections), och in-
sulinet administreras med insulinpenna. 
Denna behandling kräver frekvent glu-
kosmätning men ger patienten mer fri-
het att kunna variera insulindoserna efter 
aktuell situation och behov. Det direkt-
verkande insulinet används även för att 

vid behov ta en extra insulindos för att 
korrigera ner ett högt glukosvärde 
(Agardh & Berne, 2010)

Behandling med insulinpump, CSII (con-
tinuous subcutaneous insulininfusion), är 
ett alternativ till MDI. I det nationella 
vårdprogrammet för vuxna med typ 1 
diabetes finns tydliga indikationer och 
kriterier för när pumpbehandling kan 
vara ett alternativ (Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, 2017). Via insulin-
pumpen ges endast ett direktverkande 
insulin vilket tillförs kontinuerligt via en 
subkutan infusion. En basaldos pågår 
kontinuerligt enligt ett förinställt basal-
program individuellt anpassat efter dyg-
nets olika insulinbehov. Vid måltid måste 
en extra dos, bolusdos, tas med pumpen 
och dosen beräknas utifrån aktuellt be-
hov. Vid behandling med CSII är den 
subkutana insulindepån mycket liten vil-
ket ökar risken för ketoacidos. På grund 
av den ökade risken avråder man från att 
starta behandling med CSII under gravi-
ditet men patienter som redan har en 
pågående CSII-behandling fortsätter 
med den även under graviditeten 
(Agardh & Berne, 2010). Studier visar att 
behandling med CSII minskar risken för 
död i hjärt-kärlsjukdom jämfört med 
behandling med MDI (Steineck et al., 
2015). CSII ger ett lägre HbA1c och 
färre allvarliga hypoglykemier. Det visar 
också en högre livskvalitet hos de som 
har CSII (Misso, Egberts, Page, 
O´Connor, Shaw, 2010). 

Glukosmätning
Egenmätning av blodglukos, SMBG (self 
monitoring of blood glucose), görs i ka-
pillärblod via en mätare med teststicka. 
Möjlighet till systematisk egenmätning av 
blodglukos är helt nödvändigt för be-
handlingen av typ 1 diabetes och dess-
utom en säkerhet för att undvika allvarlig 
hypoglykemi och det har prioritet 1 i 
Socialstyrelsens riktlinjer. Antal mätning-
ar/dag som systematisk mätning ska 
innefatta är inte definierat och kan därför 

skilja sig åt i litteraturen (Socialstyrelsen 
(SOS), 2018).

Kontinuerlig glukosmätning innefattar real-
tids-CGM, rtCGM (real time CGM), och 
intermittent glukosmätning, iCGM, även 
kallad flash glucose monitoring. Kontinu-
erlig glukosmätningen sker i subkutan 
fettvävnad och avspeglar glukoshalten i 
blodet med en fördröjning. rtCGM har 
kontinuerlig sändning till en mottagare, 
smarttelefon eller insulinpump och olika 
larm kan aktiveras till exempel för när 
glukosvärdet sjunker eller stiger. Den ger 
en historisk glukoskurva samt trendpilar 
med förväntat glukosvärde i framtiden. 
iCGM kräver avläsning av sensorn för att 
få tillgång till aktuellt glukosvärde, histo-
risk kurva för 8 timmar samt trendpilar. 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer, prioritet 
2, bör personer med typ 1 diabetes och 
problem med återkommande hypo- och 
hyperglykemier samt gravida kvinnor 
med typ 1 diabetes få tillgång till rtCGM 
eller intermittent CGM (SOS, 2018). 
Nyttan med dessa medicinsktekniska 
hjälpmedel för glukosmätning är påvisad 
i flera studier. Lind et al. (2017) jämförde 
två grupper varav den ena gruppen hade 
rtCGM och den andra en traditionell 
SMBG mätning. Glukosmätning med 
rtCGM visade lägre HbA1c jämfört med 
SMBG. En svensk studie visar att rtCGM 
minskar hypoglykemier både natt och 
dag hos personer med diabetes typ 1 
som behandlas med MDI, dessutom 
sjönk HbA1c. Personerna kände sig säk-
rare på att kunna upptäcka och åtgärda 
en hypoglykemi och därigenom ökade 
välbefinnandet och livskvaliteten (Ólafs-
dóttir et al., 2018; Reddy et al., 2017). 
rtCGM är mer effektiv jämfört med 
iCGM för att minska hypoglykemier hos 
personer med typ 1 diabetes som har 
otydliga symtom på hypoglykemi (Reddy 
et al., 2017). Det finns insulinpumpar 
som är integrerade med rtCGM och 
benämns SAP-sensor augmented pump. 

Användandet av medicinsktekniska hjälpmedel vid typ 1 
diabetes kan underlätta för att uppnå god glukoskontroll. 
För kvinnor med typ 1 diabetes som är gravida eller planerar 
att bli gravida är glukoskontrollen extremt viktigt för att 
minska risken för komplikationer hos både modern och 
fostret.
Av Carin Sundberg och Camilla Andersson

FÖRTYDLIGANDE AV TERMER
I denna uppsats används engelska förkortningar av många begrepp. Dessa förkortningar är:

MDI – (multiple daily insulin injections), insulinbehandling i flerdos med insulinpenna

CSII – (continuous subcutaneous insulin infusion), behandling med insulinpump

SMBG – (self monitoring of blood glucose), kapillär egenmätning av glukos

CGM – (continuous glucose monitoring), kontinuerlig glukosmätning

rtCGM – (real time CGM), realtids CGM 

iCGM – intermittent CGM

SAP – (sensor augmented pump), integrerad rtCGM och insulinpump

Camilla Andersson Carin Sundberg



                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 2 201932

Det amerikanska läkemedelsverket, 
FDA, godkände i september 2016 hy-
brid closed-loop insulinpump efter att 
en stor studie visat på positiva resultat. I 
denna studie ingick 123 deltagare med 
typ 1 diabetes. Det visade sig att använd-
ningen av detta system är säkert att an-
vända för patienter med typ 1 diabetes. 
Under studiens gång inrapporterades 
inga fall av ketoacidos eller episoder av 
hypoglykemi (FDA, 2016). Closed-loop 
innebär att rtCGM är integrerat med 
insulinpump för att kunna leverera insu-
lin utifrån de glukosvärden insulinpum-
pen får till sig samt antal gram kolhydra-
ter som användaren anger. Det krävs en 
del av användaren till ett sådant system, 
förutom ett tekniskt intresse behöver 
patienten mäta blodglukos flera gånger/
dygn för att kalibrera rtCGM och pum-
pen samt kolhydratsräkna sin kost.

Ytterligare en metod att mäta glukos är 
genom HbA1c. HbA1c står för Hemo-
globin A1c och mäter glukos som fäst sig 
på de röda blodkropparna. HbA1c är ett 
mätvärde som visar hur glukos har legat 
i genomsnitt under 2–3 månader innan 
provtagning (Hanås, 2008).

Graviditet och barnafödande  
vid typ 1 diabetes

Numera är det sällan att kvinnor med 
typ 1 diabetes avråds från att bli gravida. 
Faktorer som bättre glukoskontroll, bra 
förlossningsövervakning och bättre neo-
natal intensivvård innebär sänkt perinatal 
dödlighet vid graviditet hos kvinnor med 
diabetes (Agardh & Berne, 2010). I Saint 
Vincentdeklarationen från 1989 om-
nämndes graviditet vid diabetes i en 
särskild punkt. Målet var att minska ris-
kerna i utfall vid en graviditet till samma 
nivå som för kvinnor utan diabetes (The 
Saint Vincent declaration, 1989). Col-
strup, Mathiesen, Damm, Jensen, Ring-
holm (2013) visar dock i sin studie att 
Saint Vincentmålen inte är uppfyllda och 
att många risker fortfarande kvarstår.

Typ 1 diabetes ökar risken för spontan 
abort och intrauterin fosterdöd och ris-

ken är relaterad till hyperglykemi och 
sämre glykemisk kontroll hos modern. 
Det ökar också risken för medfödda 
missbildningar, vanligast är hjärtmissbild-
ningar och här finns ett samband mellan 
moderns glykemiska kontroll vid tiden 
för befruktning och organbildning, ju 
högre HbA1c-värde då desto högre risk 
för missbildningar (Inkster et al., 2006; 
Persson, Norman & Hansson, 2009). En 
nyligen publicerad svensk studie visar att 
sämre glukoskontroll under tre månader 
före eller efter förmodad befruktning 
innebar en gradvis ökad risk för allvarligt 
hjärtfel hos barnet. Även med HbA1c i 
målområdet var risken för hjärtfel hos 
barnet mer än två gånger så stor (Lud-
vigsson, 2018). Kvinnor som inte plane-
rat sin graviditet hade högre HbA1c bå-
de före och under graviditeten än de 
som hade planerat graviditet 
(Wotherspoon, Young, Pattersson, Mc-
Cance, Holmes, 2017). Höga glukosni-
våer hos modern ökar glukosnivån och 
insulinproduktionen hos fostret. Det le-
der till en ökad fostertillväxt och studier 
har visat en elva gånger ökad risk för hög 
födselvikt hos barn till kvinnor med typ 
1 diabetes jämfört med kvinnor utan 
diabetes. Hög födselvikt ökar i sin tur 
risken för kejsarsnitt och traumatisk för-
lossning. Höga glukos- och insulinnivåer 
hos fostret kan även ge en fetal hypoxi 
och leda till intrauterin fosterdöd i sista 
trimestern. Förtidsbörd är fem gånger 
vanligare hos kvinnor med typ 1 diabetes 
jämfört med kvinnor utan diabetes. Kvin-
nor med typ 1 diabetes utvecklar oftare 
preeklampsi och det beror på faktorer 
som sämre glykemisk kontroll, fetma, 
lång diabetesduration och förekomst av 
diabetesrelaterade komplikationer 
(Berg, Berntorp & Wennerholm, 2016; 
Persson et al., 2009) Faktorer som allvar-
lig hypoglykemi året innan graviditeten, 
försämrade symtom på hypoglykemi, 
lång diabetesduration, svängande glukos 
och hög daglig insulindos ger en ökad 
risk att drabbas av allvarlig hypoglykemi 
under graviditeten (Ringholm, Mathie-
sen, Kelstrup, Damm, 2012). I samma 
review visas att en god, nästintill normal, 

glukoskontroll utan ökad förekomst av 
hypoglykemier är av största vikt för att 
minska riskerna under graviditet och 
förlossning.

Många kvinnor upplever en stark oro 
kopplad till sin diabetes och graviditet 
och önskar få en mer detaljerad informa-
tion om graviditet och risker (Mc Corry, 
Hughes, Spence, Holmes, Harper, 
2012). Ångest och vånda för sin diabetes 
är tydlig i fasen när man överväger att bli 
gravid (Edwards, Speight, Bridgman, 
Skinner, 2016).  Detta kan vara en för-
klaring till att kvinnor med typ 1 diabetes 
i större utsträckning drabbas av depres-
sion under graviditeten jämfört med 
kvinnor utan diabetes (Katon, Russo, 
Gavin, Melville, Katon, 2011). 

Enligt White (1949) klassificeras gravida 
kvinnor med typ 1 diabetes i riskgrupper 
med förklaring enligt följande: I de lägre 
klasserna (A-D) har kvinnorna, obero-
ende av diabetesduration god chans att 
få ett friskt barn även om risken för 
preeklampsi är större än hos kvinnor 
utan diabetes. Risken för bestående 
komplikationer är mycket små. I klass F 
är risken stor och det kan finnas starka 
skäl att avråda från graviditet.

Egenvård

Inom hälso- och sjukvård, och inte minst 
inom huvudområdet omvårdnad, är 
egenvård ett centralt begrepp. Enligt 
Socialstyrelsen betecknas egenvård uti-
från att någon inom hälso- och sjukvår-
den bedömt att en person själv eller 
med hjälp av någon annan kan utföra en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd (HSLF-FS 
2017:16). I omvårdnadslitteratur an-
vänds ofta engelskans ord self-care och 
self-management synonymt för att be-
skriva egenvård, som på svenska över-
sätts till egenvård respektive självhante-
ring (Pelicand, Fournier, Le Rhun, Aujou-
lat, 2015).

Dorotea Orem är en amerikansk om-
vårdnadsforskare som anser att alla 
människor har resurser att utföra egen-
vård men många väljer att inte aktivt el-

WHITE (1949) DEFINITION

A GRAVIDITETSDIABETES

AB GRAVIDITETSDIABETES MED INSULINBEHANDLING

B KÄND DIABETES MED DURATION <10 ÅR UTAN KOMPLIKATIONER

C KÄND DIABETES MED DURATION 10–19 ÅR UTAN KOMPLIKATIONER

D KÄND DIABETES MED DURATION> 20 ÅR ELLER DEBUT FÖRE 10 ÅRS ÅLDER UTAN KOMPLIKATIONER UTÖVER EVENTUELL SIMPLEXRETINOPATI

F KÄND DIABETES MED NJURPÅVERKAN ELLER PROLIFERATIVA ÖGONBOTTENFÖRÄNDRINGAR

Figur 1: White klassifikation

 

Toujeo – för jämn effekt hela dygnet1

Svänger det 
för mycket?

Toujeo (insulin glargin 300E/ml) ger längre och jämnare effekt >24 timmar1,2 samt mindre  
svängande blodsocker3 jämfört med insulin glargin 100.  Toujeo ger även färre hypoglykemier, 
både nattliga och över hela dygnet, hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med insulin glargin 
100.4 Injektionsfönstret är 6 timmar (+/- 3 timmar), vilket erbjuder patienten en ökad flexibilitet.5
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Referenser: 1. Toujeo® SPC, januari 2019. 2. Becker et al. Diabetes Care 2015;38(4):637-643. 3. Bergenstal  
et al. Diabetes Care 2017;40(4):554-560. 4. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243. 5. Riddle  
et al. Diabetes Technol Ther. 2016;18:252-257.

Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, F, 
A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna. Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) 
ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300  
enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10 – 18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll  
som med 100 enheter/ml. Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej användas för behandling av diabetes-
ketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, se www.fass.se. Förpackningar: Toujeo SoloStar 5 x 1,5 ml 
pennor samt 10 x 1,5 ml pennor. Kontaktuppgifter: Toujeo 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; januari 2019. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla  
patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte  
räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.
 

Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, Tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
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ler medvetet utföra den för att uppnå 
optimal hälsa. Orem har använt sig av tre 
olika modeller beroende på vad patien-
ten har för behov. En modell är ett full-
ständigt kompenserande system där 
bristen på egenvård hos patienten är 
total och sjuksköterskan får ta initiativ 
och utföra omvårdnaden av patienten 
som kan befinna sig i ett akut psykiskt 
eller fysiskt tillstånd. I den delvis kom-
penserande modellen utför patienten sin 
egenvård till viss del men sjuksköterskan 
går in och stödjer och hjälper så att pa-
tienten så småningom kan utföra sin 
egenvård på bästa sätt. I den stödjande 
och undervisande modellen anpassar 
sjuksköterskan utvecklingen av patien-
tens egenvårdskapacitet genom att fin-
nas där och ha en stödjande funktion 
eftersom patienten klarar av det mesta i 
sin egenvård (Orem, 1991). 

En patient med typ 1 diabetes använder 
sig dagligen av medicinsktekniska hjälp-
medel som glukosmätare, insulinpumpar 
eller CGM-utrustning av olika slag. En 
viktig del av stöd i egenvård inom diabe-
tesvården är att förstå och hantera dessa 
medicinsktekniska hjälpmedel som i rask 
takt har blivit alltmer avancerade. Det är 
inte bara patienten som behöver ha 
kunskap att kunna hantera dem utan 
också den personal som kommer i kon-
takt med patienterna behöver ha gedi-
gen kunskap om de medicinsktekniska 
hjälpmedlen, i vissa fall även närstående. 
I en studie av McGrath och Chrisler 
(2016) framkom vikten av att i tid pla-
nera för sin graviditet samt att ha fått 
grundläggande information om sin dia-
betes och vilka hjälpmedel som finns att 
tillgå för att underlätta inför och under 
graviditeten. Inom många organisationer 
i Sverige vårdas kvinnor med diabetes 
under sin graviditet inom specialist-
mödravård där personalen har kompe-
tens både inom diabetes och obstetrik. I 
omvårdnadslitteraturen beskrivs vikten 
av att uppnå ett bra samarbete mellan 
patient och diabetesteam så att patien-
ten kan leva ett så normalt liv som möj-
ligt (Wikblad, 2006; Klang Söderkvist, 
2001). Genom att ta hänsyn till patien-
tens kunskaper, se till patientens livssi-
tuation samt kulturella bakgrund kan 
vården anpassas på ett bra sätt. Vården 
ska utformas så att den främjar patien-
tens självständighet och att sjuksköter-
skan inte bara fokuserar på den medicin-
ska behandlingen vid diabetes (Mosand 
& Stubberud, 2011). Vid typ 1 diabetes 
är en stor del av behandlingen att utföra 
sin egenvård. En gravid kvinna med typ 1 

diabetes blir mer motiverad till sin egen-
vård och att leva mer hälsosamt på 
grund av det väntande barnet. Även 
kontakten mellan klinik och den gravida 
kvinnan blir mer intensiv med tätare 
besök och ökade kontroller av både 
mamman och fostret.

Problemformulering

Typ 1 diabetes är en mycket krävande 
sjukdom och en graviditet blir ytterligare 
en påfrestning både fysiskt och psykiskt 
för dessa kvinnor. God metabol kontroll 
med så liten glukosvariabilitet som möj-
ligt utan frekventa hypoglykemier är den 
viktigaste faktorn för att minimera ris-
kerna för komplikationer under gravidi-
teten och i samband med förlossningen. 
En planerad graviditet för att ha så god 
glukoskontroll som möjligt vid tiden för 
konception minskar riskerna för miss-
bildningar. Att använda medicinsktek-
niska hjälpmedel som ett stöd för egen-
vården kan bidra till en bättre glukoskon-
troll, lägre HbA1c och färre hypoglyke-
mier. Det förbättrar således alla faktorer 
som är så viktiga för att minimera ris-
kerna under graviditet och inför förloss-
ning. Hälso- och sjukvårdslagen anger att 
målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Det innebär att vår-
den och omsorgen ska vara kunskapsba-
serad, säker, individanpassad, effektiv, 
jämlik och tillgänglig. Medicinsk teknik 
som hjälpmedel för egenvården av typ 1 
diabetes kan hjälpa till att uppfylla dessa 
mål även under barnafödandeproces-
sen. Vi vill därför undersöka aktuellt 
forskningsläge vad gäller olika tekniska 
hjälpmedel som kan underlätta glukos-
kontrollen och öka välbefinnandet inför 
och under graviditet för att på så sätt 
minimera riskerna för både kvinnan och 
fostret.

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att 
studera effekten och betydelsen av 
medicinsktekniska hjälpmedel för att 
uppnå en god glukoskontroll inför och 
under graviditet.

Metod

Vald metod för denna uppsats är en in-
tegrativ litteraturstudie. En systematisk 
litteraturstudie syftar till att skapa en 
överblick samt att kartlägga kunskap in-
om ett specifikt område. Genom att 
söka efter relevant litteratur som veten-
skapliga artiklar och sammanställa tidi-

gare forskning ökar förståelsen för valt 
fenomen (Friberg, 2017). En litteratur-
studie med hög kvalitet ska vara omfat-
tande och grundlig, systematisk och re-
producerbar (Polit & Beck, 2017). Speci-
fikt för en integrativ litteraturstudie är att 
den sammanför både kvantitativ och 
kvalitativ forskning och är därför en bra 
metod för omvårdnadsforskning. Meto-
den beskrivs i olika steg och genomförs 
enligt följande: problemidentifiering, lit-
teratursökning, dataevaluering och data-
analys (Whittemore & Knafl, 2005).

Problemidentifiering

Det är av största vikt att tydligt identi-
fiera och ringa in problemet som littera-
turöversikten ska belysa och att ha ett 
klart syfte med den. Det förenklar hela 
processen att söka, bedöma och analy-
sera data samt hålla rätt fokus och av-
gränsningar för arbetet (Whittemore & 
Knafl 2005; Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). För att identifiera och formulera 
problemet tydligare testades forsknings-
frågan enligt PICO (Population, Inter-
vention, Comparative intervention, 
Outcomes) och PEO (Population, Ex-
posure, Outcomes) (Bettany-Saltikov & 
Mc Sherry, 2016). För PICO är popula-
tionen kvinnor med typ 1 diabetes inför 
eller under graviditet. Interventionen är 
medicinsktekniska hjälpmedel som 
rtCGM, iCGM eller CSII i jämförelse 
med SMBG och MDI. Utfallet är effekt 
på glukoskontrollen. För PEO är popula-
tionen kvinnor med typ 1 diabetes inför 
eller under graviditet, exponeringen är 
användning av medicinsktekniska hjälp-
medel och utfallet är kvinnornas upple-
velse av dess betydelse för att uppnå 
god glukoskontroll.

Litteratursökning

En systematisk litteratursökning med väl 
utvalda sökord som redovisas i sin helhet 
ger mer tyngd åt resultatet (Whittemore 
& Knafl, 2005). Relevanta sökord togs 
fram i samråd med handledare och en 
bibliotekarie på Medicinska biblioteket. 
Sökningar genomfördes i databaserna 
Pubmed och Cinahl, två databaser som 
anses relevanta för omvårdnadsforsk-
ning (Polit & Beck, 2017). I dessa databa-
ser finns både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar att tillgå. I Pubmed användes 
framförallt MeSH-termer och i Cinahl 
Cinahl-headings men även fritextsök-
ningar gjordes (Bilaga 1). En begränsning 
till kvinnor med typ 1 diabetes gjordes av 
tidsmässiga skäl samt att den patient-
gruppen är mest relevant för författarna. 

EFTER 11 ÅR I SVERIGE MED JANUVIA® (sitagliptin)  
LANSERAR MSD NU STEGLATRO®!

SGLT-2-HÄMMARE FÖR VUXNA MED TYP 2-DIABETES

SIGNIFIKANT SÄNKNING AV1

VÄLKÄNDA KARDIOVASKULÄRA RISKFAKTORER2

HbA1c VIKT

SBP **

(ertugliflozin)

®
NYHET 

VÄLJ STEGLATRO® SOM TILLÄGG TILL JANUVIA®

*STEGLATRO® är inte ett läkemedel avsett för viktminskning eller minskning av systoliskt blodtryck
REFERENSER: 1Steglatro SPC 2018/08. 2Desouza CV et al. Clinical Therapeutics 2015; 37(6): 1178-1194

STEGLATRO® (ertugliflozin) SGLT2 hämmare, Rx, (F), tabletter 5 mg och 15 mg, SPC 08/2018.
INDIKATIONER: för vuxna från 18 års ålder med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska 
kontrollen: 1) som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer. 2) Som tillägg till andra läkemedel för 
behandling av diabetes. Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin. KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den  
aktiva substansen eller mot något hjälpämne.  
q Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

JANUVIA® (sitagliptin) DPP-4-hämmare (Rx; (F) SPC 05/2018) filmdragerade tabletter 25 mg; 50 mg; 100 mg.
INDIKATIONER: För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som ett tillägg till kost och motion: 1) I monoterapi när metformin  
är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. 2) I kombination med: metformin, sulfonureid, sulfonureid och metformin,  
PPAR γ-agonist, PPAR γ-agonist och metformin när, max tolererbar dos av ovanstående alternativ inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll.  
3) Som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) när en stabil insulindosering ej givit tillfredsställande glykemisk kontroll.  
KONTRAINDIKATIONER: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. GRAVIDITET OCH AMNING:  
(B:3) I avsaknad av humandata bör JANUVIA  inte användas under graviditet. JANUVIA bör inte användas under amning.  
JANUVIA ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa  
inte är lämpliga.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se 

Copyright © 2018 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station
NJ, USA. All rights reserved 07-19-DIAB-1264435-0000  juli 2018 
msd.se 08-5781 35 00

NÄR DINA PATIENTER HAR BEHOV AV YTTERLIGARE GLYKEMISK KONTROLL1

+ +Metformin
(ertugliflozin)

®

D-UPPSATS



DIABETESVÅRD  NR 2 2019                                                                                                                         37                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 2 201936

Av praktiska och tidsmässiga skäl valdes 
endast engelsk- och svenskspråkiga artik-
lar. Endast primärvetenskapliga artiklar 
valdes till resultatet, litteraturöversikter 
användes endast till bakgrunden. Åtta 
artiklar valdes från databassökningar, 
dessa artiklars länkar till “Relaterade ar-
tiklar” genomsöktes och ytterligare fyra 
artiklar hittades på så sätt.

Dataevaluering

I urvalsprocessen gjordes val av artiklar 
att inkludera enligt Bettany-Saltikov & 
Mc Sherry (2016). Först lästes artiklarnas 
titlar och abstract för att selektera ut de 
som svarade på syftet och inklusionskri-
terierna. Svårbedömda artiklar inklude-
rades till nästa steg där de valda artik-
larna lästes i sin helhet och till slut kvali-
tetsgranskades artiklarna utifrån Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, 
SBU. Passande granskningsmall valdes 
utefter artiklarnas metod. Studie kvalite-
ten bedömdes i en tregradig skala: hög, 
medelhög eller låg kvalitet (SBU, 2013). 
Kvalitetsgranskningen gjordes först indi-
viduellt av författarna och har sedan 
under processen diskuterats gemen-
samt.

Dataanalys

Artiklarna analyserades och relevant in-
formation som svarade till syftet lyftes 
fram. Whittemore & Knafl (2005) be-
skriver fem steg i analysen: datareduce-
ring, dataexponering, jämförelse av data, 
slutsatser och verifiering. I datareduce-
ringen kategoriserades resultaten från 
artiklarna in i subgrupper till exempel 
utefter artikelns fokus, metod och denna 
studies syfte. Detta gav en kortfattad 
översikt som underlag för att systema-
tiskt bedöma och jämföra olika teman, 
problem och fokus. I dataexponeringen 
tydliggörs detta i en tabell som användes 
i nästa steg då data jämfördes. I sista fa-
serna drogs slutsatser, likheter och skill-
nader identifierades, motstridiga resultat 
analyserades. Artiklarna lästes igen för 
att verifiera slutsatserna.

Forskningsetiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska all 
forskning utföras på ett sådant sätt att 
hänsyn tas till deltagarnas integritet samt 
med principen att inte skada. Det är 
viktigt hur forskningen genomförts och 
vilken kvalitet den har. Här spelar etiska 
överväganden och riktlinjer en viktig roll. 
Vetenskapsrådet (2002) har satt upp 
fyra krav vad det gäller forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Detta innebär i korthet 
att forskningens syfte ska framgå och in-
formationen vara detaljerad, till exempel 
om det finns risker för obehag eller om 
skada kan uppstå. Deltagandet ska vara 
frivilligt och patienten ska närsomhelst 
kunna avbryta sin medverkan. Samtycke 
ska alltid inhämtas och i de studier där 
barn, omyndiga eller personer som inte 
själva kan tillgodogöra sig information 
hämtas samtycke från föräldrar eller an-
nan vårdnadshavare. All information 
som samlas in ska på ett sådant sätt do-
kumenteras att ingen utomstående kan 
identifiera en enskild individ. 

De artiklar som använts i den här studien 
är etiskt godkända med undantag för ett 
par studier där det inte nämns. Förfat-
tarna till artiklarna har redogjort för sina 
etiska ställningstaganden på ett tydligt 
sätt och deltagarnas anonymitet och 
konfidentialitet har på så sätt säkerhets-
ställts. I denna studie har inga deltagare 
involverats utan all information har häm-
tats från tidigare publicerade artiklar. En 
fördel med att redan insamlat material är 
att data kan utnyttjas maximalt och del-
tagare behöver inte störas ytterligare för 
att delta i intervjuer eller andra under-
sökningar. Genom att använda uppgifter 
från redan publicerade studier behövs 
inget samtycke. 

Vetenskaplig oredlighet kan innebära att 
text inte skrivits på ett korrekt sätt, text-
avsnitt har plagierats eller referenser har 
angivits på ett felaktigt sätt (Cöster, 
2014). Som författare finns därför ett 
ansvar att återge tidigare utgivet mate-
rial på ett objektivt och korrekt sätt samt 
att tidigare material inte förändras från 
det ursprungliga. Detta blir särskilt viktigt 
i en litteraturstudie.

Resultat

54 artiklar screenades efter titel och 
abstract, de som inte uppfyllde syftet 
exkluderades. 18 artiklar lästes i fulltext, 
sex artiklar exkluderades på grund av att 
kvinnorna befann sig i fel fas i barnafö-
dandeprocessen eller att de tittade på 
andra utfall av tekniska hjälpmedel (Bila-
ga 2). Totalt inkluderades 12 artiklar 
(Tabell 1). De flesta är gjorda i USA och 
Europa, alla är engelskspråkiga. Artiklar-
na har olika studiedesign och antalet 
kvinnor som ingår varierar. Kvinnorna är 
i åldrarna 18–45 år, vilken/vilka gravidi-
tetsveckor kvinnorna befinner sig i skiljer 
sig åt mellan studierna. En studie under-

söker också kvinnor som planerar gravi-
ditet. Flertalet artiklars studiekvalitet be-
döms som hög, inga artiklar exkludera-
des på grund av låg studiekvalitet.

Effekt och betydelse av  
medicinsktekniska hjälpmedel 

för god glukoskontroll

Definitioner av utfallen för glukoskon-
troll skiljer sig marginellt mellan studierna 
(Tabell 2). Målområdet för glukos defi-
nieras i studierna till mellan 3,5–7,8 
mmol/l eller mellan 4,0–8,0 mmol/l. Hy-
poglykemi anges som glukos <3,5 mmol 
eller <3,9 mmol och allvarlig hypogly-
kemi är när man behövt hjälp av annan 
för att häva den. Hyperglykemi är glukos 
över 7,8 eller 8,0 mmol och vissa studier 
har glukos över 10 mmol som ytterligare 
en nivå. Några validerade enkäter som är 
vanliga inom diabetesforskning återkom-
mer i flera av studierna. En studie har 
gjort semi-strukturerade intervjuer. Ef-
fekter på glukoskontrollen presenteras 
utefter tid i målområdet, hypoglykemi, 
hyperglykemi, HbA1c/medelglukos och 
betydelsen redovisas utefter välbefin-
nande och nöjdhet med tekniken.

Tid i målområdet

I en pilotstudie från 2011 testades clo-
sed-loop på gravida kvinnor under en 
natt på klinik. De fann att kvinnorna be-
fann sig lång tid i målområdet. Pilotstu-
dien visade en säkerhet i closed-loop 
systemet för att fortsätta med randomi-
serade studier (Murphy et al., 2011). Ef-
terföljande studier bekräftar att closed-
loop ger längre tid i målområdet (Ste-
wart et al., 2016) i en studie dock utan 
statistisk signifikans (Stewart et al., 2018). 
Att använda rtCGM ger längre tid i mål-
området jämfört med SMBG (Feig et al., 
2017). Sammantaget kan closed-loop 
och rtCGM bidra till att få längre tid i det 
strikta målområdet för glukos under 
graviditet.

Hypoglykemi

Under användning av closed-loop redu-
cerades antalet hypoglykemier både dag 
och natt och även tiden i hypoglykemi 
minskade. I studien användes enkäten 
HFS som mäter rädsla för hypoglykemi, 
där angav över 80 % av kvinnorna en 
minskad rädsla för nattlig hypoglykemi 
vid studiens slut. Samtidigt uppgav en 
tredjedel fortsatt oro och rädsla för låga 
glukos på natten (Stewart et al., 2018). 
På liknande sätt sågs att closed-loop kan 
minska oro för nattlig hypoglykemi men 
mycket oro kvarstår ändå (Farrington, 

D-UPPSATS D-UPPSATS

Författare/år
Land Syfte Design Deltagare Grav. vecka Intervention Kontroll Kvalitet

Farrington C, 

2017

UK Undersöka erfarenheter hos 

gravida kvinnor med typ 1 diabetes 

och samband mellan glukoskontroll, 

attityder till teknik vid användning 

av closed-loop

Mixad metod 16 V 8-24 Closed-loop SAP* Hög

Feig D.S, 2017 Canada, 

USA,  

Europa

Undersöka CGM:s effekt på mo-

derns glukoskontroll samt på ob-

stetriska och neonatala hälsoutfall

RCT 325 totalt 

varav 215 

gravida,  

110 plane-

rade att bli 

gravida

V 13+6–34 

vid graviditet

V 0–24 eller 

till gravid

rtCGM** SMBG*** Hög

Murphy H.R, 2011 UK Undersöka om closed loop är ett 

säkert behandlingssätt i tidig och 

sen graviditet

Pilotstudie 10 V 12–16 och 

v 28–32

Closed-loop Ej aktuell Medel

Petrovski G, 2011 Makedo-

nien

Studera utfall på glukos och insulin 

per trimester hos kvinnor med 

typ 1 diabetes som har CSII och 

rtCGM

Pilotstudie 25 Ej angivet CSII****

+rtCGM 

kontinuerligt

CSII+rtCGM

varannan 

vecka

Låg

Polsky S, 2018 USA Undersöka om avancerade tekniska 

hjälpmedel bland gravida kvinnor 

kan minska frekvensen av negativa 

hälsoutfall

Observations-

studie/retro-

spektiv

4340 Ej angivet CSII+MDI+

CGM

Ej aktuellt Hög

Restrepo- 

Moreno M, 2018 

Colombia Undersöka utfall på glukos hos 

gravida kvinnor med typ 1 diabetes 

som använder CSII och rtCGM

Observations-

studie/retro-

spektiv

14 Ej angivet CSII+rtCGM Ej aktuellt Medel

Scott E.M, 2018 UK,  

Österrike

Utvärdera noggrannhet, säkerhet 

och vilken användarvänlighet Libre-

systemet har jämfört med SMBG

Observations-

studie

74 totalt  

varav 24 T1D

>12 Intermittent 

CGM

SMBG Låg

Secher A.L, 2012 Danmark Utvärdera kvinnors upplevelse 

av rtCGM som initierats i tidig 

graviditet

Mixad metod 68 totalt  

varav 54 T1D

V 6–14 rtCGM Ej aktuellt Medel

Secher A.L, 2013 Danmark Utvärdera om rtCGM förbättrar 

glukoskontroll samt graviditetsutfall 

hos gravida kvinnor med diabetes

RCT 154 totalt 

varav 123 

TID

>14 rtCGM SMBG Hög

Secher A.L, 2014 Danmark Undersöka om användning av 

rtCGM insatt under tidig graviditet 

kan förhindra allvarliga hypogly-

kemier

Observations-

studie

28 Ej angivet rtCGM SMBG Hög

Stewart A.C, 2016 UK Jämföra closed-loop med SAP hos 

gravida kvinnor med typ 1 diabetes 

Cross-over 16 Ej angivet Closed-loop SAP Hög

Stewart A.C, 2018 UK Undersöka om closed-loop är ett 

säkert, effektivt och långsiktigt sätt 

att leverera insulin

Cross-over 16 V 8–24 Closed-loop SAP Hög
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Tabell 1: Beskrivning av inkluderade artiklar
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Författare/år Tid i målområdet Hypoglykemi Hyperglykemi HbA1c Medelglukos Patientrapporterat utfall

Farrington C, 

2017 

Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt DTQ*, HFS II**,

Semistrukturerad intervju

Feig D.S, 2017 Gravida: längre tid 

i målområdet med 

CGM

Plan grav: ingen 

skillnad

Gravida: Ingen skillnad 

mellan CGM och 

SMBG

Plan grav: ingen skillnad

Gravida: mindre tid 

med glukos över 

7,8 mmol/l med 

CGM

Plan grav: ingen 

skillnad

Gravida: CGM 

sänkte HbA1c

Plan grav: ingen 

skillnad

Ej aktuellt BGMSRQ***, PAID****, 

HFS II**, Short Form 12

Murphy H.R, 2011 Båda grupper som 

jämförs har längre tid 

i målområdet

Ingen skillnad Ingen skillnad Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt

Petrovski G, 2011 Ej aktuellt Färre hypoglykemier 

med kontinuerlig CGM

Ej aktuellt Lägre HbA1c under 

första trimestern 

med kontinuerlig 

CGM

Lägre medelglukos 

under första trimes-

tern med kontinuer-

lig CGM

Ej aktuellt

Polsky S, 2018 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt De som nyligen 

varit gravida hade 

lägre HbA1c, jäm-

fört med tidigare 

samt aldrig gravida

Ej aktuellt Egengjord enkät

Restrepo-Moreno 

M, 2018

Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt HbA1c sjönk från 1: 

a till 3:e trimestern

Ej aktuellt Ej aktuellt

Scott E.M, 2018 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Egengjord enkät

Secher A.L, 2012 Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Egengjord enkät

Secher A.L, 2013 Ingen skillnad Ingen skillnad Ingen skillnad Ingen skillnad Ingen skillnad Ej aktuellt

Secher A.L, 2014 Ingen skillnad Minskad frekvens av 

hypoglykemi <3,9 

mmol både med och 

utan CGM

Ingen skillnad Ingen skillnad Ingen skillnad Ej aktuellt

Stewart A.C, 2016 Längre tid i mål- 

området med  

closed-loop

Låg frekvens av glukos 

<2,8 och <3,5 mmol 

men ingen skillnad mel-

lan grupperna

Tid i hyperglykemi 

på dagtid, både 

>7,8 och >10 

mmol/l, var kortare 

med closed-loop. 

På natten kortare 

tid >10 mmol med 

closed-loop

Lägre HbA1c i båda 

grupperna

Lägre värden med 

closed-loop

Ej aktuellt

Stewart A.C, 2018 Längre tid i mål- 

området med  

closed-loop

Färre hypoglykemier 

dagtid med closed-loop. 

Minskad tid <3,5 mmol 

på natten med closed-

loop.

Ingen skillnad Ingen skillnad Ingen skillnad PSQI*****, DTQ*, HFS 

II**

Tabell 2: Översikt av artiklarnas innehåll utefter effekt och patientrapporterade utfall

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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Stewart, Barnard, Hovorka & Murphy, 
2017). Effekten av rtCGM för att minska 
hypoglykemier kunde inte påvisas varken 
i planering av graviditet eller under gra-
viditet (Secher et al., 2013; Feig et al., 
2017). Beteende för att undvika hypo-
glykemi (hypoglycaemia avoidance be-
haviours) minskade med tiden hos kvin-
nor som använde CGM (Feig et al., 
2017). En studie påvisade ett minskat 
antal hypoglykemier med rtCGM räknat 
som incidens/patient-år, även i kontroll-
gruppen minskade hypoglykemierna 
dock utan signifikans (Secher et al., 
2014). En pilotstudie av Petrovski et al. 
(2011) visade färre hypoglykemier med 
rtCGM. Resultaten indikerar att medi-
cinsktekniska hjälpmedel, i synnerhet 
closed-loop, kan minska hypoglykemier 
och rädslan för dessa till viss del. Dock 
uppger en betydande del av kvinnorna 
att de har en kvarvarande rädsla för hy-
poglykemi trots tekniken.

Hyperglykemi

Tiden i hyperglykemi blev kortare både 
vid användning av rtCGM (Feig et al., 
2017) och closed-loop (Stewart et al., 
2016). Oro för hyperglykemi var fortfa-
rande påtaglig trots closed-loop och 
sömnen påverkades utav detta (Farring-
ton et al., 2017).

HbA1c och medelglukos

Användning av rtCGM hos gravida kvin-
nor sänker HbA1c under stor del av 
graviditeten (Feig et al., 2017). Petrovski 
et al. (2011) såg sänkning av HbA1c och 
lägre medelglukos i första trimestern i 
gruppen med rtCGM. Restrepo-More-
no et al. (2018) såg att HbA1c sjönk från 
första till tredje trimestern hos kvinnor 
som använde CSII. En registerstudie vi-
sade att kvinnor som nyligen varit gravi-
da använde mer CSII och/eller CGM och 
hade lägre HbA1c jämfört med kvinnor 
som tidigare varit gravida eller aldrig varit 
gravida. Resultaten jämfördes också i två 
olika åldersgrupper och HbA1c var lägre 
och användning av CGM högre hos de 
nyligen gravida i båda åldersgrupperna. 
Hos de tidigare gravida och aldrig gravi-
da hade de äldre lägre HbA1c och an-
vände mer CGM än de yngre (Polsky et 
al., 2018). Medelglukos var lägre med 
closed-loop både natt och dag men 
ingen effekt sågs på HbA1c (Stewart et 
al., 2016). Resultaten tyder på ett sam-
band mellan användning av tekniska 
hjälpmedel som CGM, CSII och closed-
loop och ett lägre HbA1c och medelglu-
kos.

Välbefinnande

Att använda closed-loop gav en känsla 
av egenmakt och ökad kontroll över sin 
diabetes. Samtidigt framkom en ökad 
belastning av att använda closed-loop 
som till exempel att behöva lägga mer 
tid på sin diabetes. Det tog också tid att 
vänja sig och känna sig trygg med syste-
met och det fanns en oro över att bli 
besatt av att titta på glukosvärdet hela 
tiden. Några uttryckte att de blev mindre 
uppmärksamma på sina fysiska symtom 
på hypo- och hyperglykemi, att de blev 
mer passiva av att använda closed-loop. 
Entusiasm inför att få prova closed-loop 
gav en del förväntningar på systemet. 
Kvinnorna i studien både över- och un-
derskattade closed-loopsystemets på-
verkan på glukoskontrollen. De som 
överskattade systemet hade generellt en 
sämre glukoskontroll (Farrington et al., 
2017). En viss övertro på closed-loop 
systemet antydde även Stewart et al. 
(2018) i sin studie. Hälften av kvinnorna 
upplevde att CGM gav en ökad förstå-
else för deras diabetes och drygt 80 % 
skulle rekommendera CGM till andra 
(Secher et al., 2012). Sömnens kvalitet 
och mängd verkade inte påverkas av 
vilken typ av insulinpump som användes 
(Stewart et al., 2018). Det finns en anty-
dan att de gravida både med och utan 
rtCGM blev mer tillfreds över tid och de 
gravida med rtCGM än lite mer (Feig et 
al., 2017). I resultaten framkommer en 
del upplevelser som kan tyckas motstri-
diga. Kvinnorna uttrycker en ökad känsla 
av kontroll samtidigt som det framkom-
mer en ökad passivitet. En känsla av att 
vara mer normal samtidigt som tekniken 
kräver mer tid av användaren. Detta vi-
sar att upplevelsen kan vara delad. För-
väntningar på vad systemet kan göra och 
hur det kan påverka verkar vara av bety-
delse både för upplevelsen av att an-
vända det och för glukoskontrollen.

Nöjdhet med tekniken

Tekniska problem minskade förtroendet 
för closed-loop men oron över tekniska 
problem blev mindre över tid.  Några 
tyckte att utrustningen syntes mer och 
det var svårare att hitta kläder som pas-
sade. Under studiens gång blev de flesta 
mer positiva till tekniken i closed-loop 
och skulle rekommendera det till andra. 
Dygnet runt-supporten upplevdes 
mycket viktig och vissa skulle inte vilja 
använda closed-loop om den supporten 
inte fanns (Farrington et al., 2017). Ut-
värderingen av att använda rtCGM var 
generellt positiv både hos gravida och de 

som planerade graviditet (Feig et al., 
2017). I en studie av Secher et al. (2012) 
tog över en tredjedel av kvinnorna bort 
sin CGM tidigare än planerat i studien 
och de angav till exempel tekniska pro-
blem, för mycket larm, stress av att an-
vända CGM, hudirritation, felvärden 
samt att det syntes att de hade diabetes 
som en eller flera anledningar till det. 
Det var 15 % som inte ville fortsätta 
använda CGM, dessa var äldre, magrare 
och hade mer hudirritation än de som 
önskade fortsätta. Intermittent CGM 
bedömdes och upplevdes som mycket 
fördelaktig, att använda iCGM-systemet 
Libre för att testa glukos gjorde mindre 
ont, var enklare, snabbare och mer dis-
kret än SMBG (Scott, Bilous & Kautzky-
Willer, 2018). Resultaten belyser vikten 
av att tekniken fungerar för att kvinnorna 
ska fortsätta använda den under hela 
graviditeten. Det tar också tid att vänja 
sig vid medicinsk teknik och bli trygg 
med den. Support från kliniken är också 
viktigt för trygghet.

Diskussion 
Metoddiskussion

Studiens syfte var att se effekt och bety-
delse av medicinsktekniska hjälpmedel 
för att uppnå god glukoskontroll inför 
och under graviditet. Integrativ metod 
valdes för möjligheten att systematiskt 
kunna jämföra både kvantitativa och 
kvalitativa artiklar. Att se fenomen från 
olika håll för att få ett holistiskt perspek-
tiv är viktigt i omvårdnadsforskning. En 
välgjord integrativ litteraturstudie bely-
ser forskningsläget och kan vara grund till 
teorier samt tillämpas i klinisk verksam-
het. Dock kan sättet att kombinera olika 
forskningsmetoder öka risken för bias 
och minska tillförlitligheten och styrkan i 
studien. Därför har det tagits fram mer 
tydlig metodologisk strategi för hur man 
systematiskt utför en integrativ litteratur-
studie (Whittemore & Knafl 2005). Vik-
ten av att arbeta systematiskt och tydligt 
i litteraturstudier beskrivs även i annan 
metodlitteratur (Polit & Beck, 2017; 
Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; 
Whittemore, 2005). Både interventio-
ner och patientupplevelser behövdes för 
att kunna besvara vårt syfte. Glukosni-
våer mäts med flera validerade mätme-
toder och passar väl för randomiserade 
kontrollerade studier och observations-
studier. Upplevelser och deras betydelse 
mäts genom patientrapporterade utfall 
som enkäter och intervjuer.

Litteratursökningen lägger grunden till 
en litteraturstudies kvalitet och resultat. 
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För att få med så många artiklar som 
möjligt är det viktigt att göra en bred 
sökning (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). Vissa av våra sökord, som “Dia-
betes Mellitus typ 1” och “Pregnancy” 
gav en stor mängd sökträffar. De flesta 
medicinsktekniska hjälpmedlen saknade 
ämnesord i databaserna och fick sökas 
som fritext med både deras fullständiga 
benämningar och förkortningar. Vid 
sammanslagning till söksträngar reduce-
rades antalet träffar markant (Bilaga 1). 
Medicinsktekniska hjälpmedel för typ 1 
diabetes har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren och det är effekten av dessa 
som önskade studeras. Därför begränsa-
des sökningarna till de sista tio åren. Det 
gav färre antal träffar men de valda artik-
larna behandlar då den mest aktuella 
tekniken. Viss teknik är så ny att det 
troligen inte finns många publicerade 
studier än vilket kan ha påverkat antalet 
sökträffar.

De fyra randomiserade kontrollerade 
studierna bedömdes ha mycket hög 
studiekvalitet med tydliga studieproto-
koll och liten risk för bias. Bortfallen var 
låga och likvärdiga i grupperna och be-
rodde i de flesta fall på missfall eller an-
nan graviditetskomplikation. En studie 
inkluderade en liten andel kvinnor med 
typ 2 diabetes men det fanns ingen skill-
nad i resultat beroende på typ av diabe-
tes. Fyra av artiklarna var observations-
studier med lite olika design. En prospek-
tiv design är mer tillförlitlig än retrospek-
tiv design eftersom en retrospektiv tittar 
på data bakåt i tiden vilket ökar risken för 
bias (Polit & Beck, 2017). En av studierna 
inkluderade även kvinnor med typ 2 dia-
betes och graviditetsdiabetes, resultatet 
angavs också efter typ av diabetes och 
därför ansågs den användbar. Samma 
studie var sponsrad av det företag som 
tillverkar det iCGM-system som under-
söktes. Sponsorn var delaktiga i studie-
protokollet, insamling av data och resul-
tatet. Detta medför en hög risk för bias 
och försämrar studiekvaliteten. Då det 
inte fanns mer forskning inom iCGM in-
kluderades den, de patientrapporterade 
utfallen om upplevelsen av att använda 
iCGM var användbara medan analysen 
av själva iCGMsystemet inte helt svarade 
upp till vårt syfte. Studien med retro-
spektiv design hade endast 14 kvinnor 
inkluderade och sammantaget sänker 
det studiekvaliteten till medelhög. Till-
förlitligheten i en registerstudie baseras 
på att data från registret är fullständig 
och korrekt (Polit & Beck, 2017). Regist-
ret i den valda artikeln täcker ett stort 

antal kliniker och patienter och risken för 
bias bedömdes som låg. Det fanns två 
artiklar som använde mixad metod, 
bortfallet var lågt i båda. Den ena studien 
använde en enkät utformad på kliniken 
och det framkom inte om den var vali-
derad. Att använda validerade mätin-
strument stärker en studies reliabilitet 
(Polit & Beck, 2017). Studiekvaliteten 
bedöms därför som medelhög. Det in-
gick en liten del kvinnor med typ 2 dia-
betes i studien men resultatet visade 
ingen skillnad beroende på typ av diabe-
tes. Slutligen ingick två pilotstudier, båda 
med få kvinnor inkluderade. En nämner 
inte bortfall eller om studien har etiskt 
godkännande, kvaliteten bedöms därför 
som låg. Sammanfattningsvis är de inklu-
derade artiklarna av olika design vilket 
ger en bredd till resultatet. Den äldsta 
studien är från 2011, flera är från de sista 
tre åren vilket fångar in även nyare tek-
nik. Eventuellt hade en ytterligare förfi-
ning av sökorden gett fler sökträffar men 
de inkluderade artiklarna är en bra grund 
för en litteraturstudie på magisternivå.

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att se effekt och 
betydelse av medicinsktekniska hjälpme-
del för att uppnå god glukoskontroll in-
för och under graviditet. I resultatet 
framkom sex kategorier: tid i målområ-
de, hypoglykemi, hyperglykemi, HbA1c 
och medelglukos, välbefinnande samt 
nöjdhet med teknik. Utfallen på glukos-
kontrollen visar att dessa hjälpmedel har 
effekt under graviditet. Tiden i målområ-
det blev längre utan ökad frekvens av 
hypoglykemier och HbA1c sjönk. Välbe-
finnandet både ökade och minskade, det 
framkom känslor av ökad kontroll men 
också en oro att våga lita på tekniken. 
Trygghet med tekniken ökade med ti-
den. Tekniska problem samt att de olika 
systemen var mer synliga hade en nega-
tiv påverkan.

Målområdet för glukos under graviditet 
med typ 1 diabetes är mellan 3,5–7,8 
mmol/l enligt en ny internationell con-
sensus från den internationella konferen-
sen ATTD (Advanced Technologies & 
Treatment for diabetes) 2019. En god, 
nästintill normal, glukoskontroll utan 
ökad förekomst av hypoglykemier är av 
största vikt för att minska riskerna under 
graviditet och förlossning (Ringholm et 
al., 2012). Att hålla den kontrollen ge-
nom SMBG kräver ett enormt antal 
egenmätningar varje dygn. Resultatet vi-
sar att både rtCGM och closed-loop kan 
öka tiden i målområdet. Möjligheten att 

med rtCGM få larm och antingen själv 
justera glukosnivån, eller som vid an-
vändning av closed-loop där pumpen 
gör justeringen, ger längre tid i målområ-
det och minskar därmed riskerna för 
komplikationer hos både modern och 
fostret. 

Ett hinder för att uppnå god glukoskon-
troll under graviditet är risken för ökad 
frekvens av allvarliga hypoglykemier och 
den risken är störst i tidig graviditet 
(Nielsen et al., 2008). I resultatet visar 
två studier att rtCGM samt closed-loop 
minskar antalet hypoglykemier (Stewart 
et al., 2018; Petrovski et al., 2011) Öv-
riga studier som tittar på hypoglykemi 
som utfall får inte så tydliga resultat, där 
ses att hypoglykemi minskar i både inter-
ventions- och kontrollgruppen utan sig-
nifikant skillnad, vissa studier ser ingen 
skillnad alls mellan grupperna (Feig et al., 
2017; Secher et al., 2013, 2014; Stewart 
et al., 2016). Larmgränsen för hypogly-
kemi i CGM-systemet har i vissa studier 
varit inställd på 3,5–4,0 mmol/l. Med 
anledning av den fördröjning som upp-
står mellan blodglukos och vävnadsglu-
kos så kan den gränsen anses vara för låg 
för att hinna upptäcka och åtgärda en 
hypoglykemi. Det kan vara en bidragan-
de faktor till att hypoglykemierna inte 
minskar. Både rtCGM och closed-loop 
minskade frekvens och tid i hyperglyke-
mi (Feig et al., 2017; Stewart et al., 2016). 
I studierna med rtCGM anas ett större 
fokus på hypoglykemi än hyperglykemi 
men sannolikt är det lika viktigt att und-
vika båda.

Sänkt HbA1c ses hos gravida som an-
vänder rtCGM (Feig et al., 2017). En 
studie visar ett samband mellan större 
användning av medicinsktekniska hjälp-
medel som CGM och CSII och ett lägre 
HbA1c (Polsky et al., 2018). Att visa en 
signifikant HbA1c sänkning kan vara 
svårt och kan delvis bero på vilket 
HbA1c kvinnorna hade vid baseline. 
HbA1c är ett validerat riktmärke för god 
glukoskontroll men det är ett trubbigt 
mått och säger ingenting om den dagliga 
glukosvariabiliteten. I en review av Feig 
och Murphy (2018) visar en studie att 
CGM kan sänka HbA1c och ge längre tid 
i målområdet medan övriga studier inte 
visar några signifikanta skillnader. Moy, 
Ray, Buckley (2017) kan i sin review inte 
påvisa effekt av CGM på HbA1c. Denna 
studies resultat antyder samma och kan 
indikera att det finns en rad andra fakto-
rer som också påverkar glukoskontrollen 
och som behöver studeras.

De patientrapporterade utfallen visade 
blandade upplevelser av att använda 
medicinsktekniska hjälpmedel. Välbefin-
nandet ökade på grund av en känsla av 
mer kontroll över sin sjukdom och mer 
egenmakt. Det fanns en entusiasm inför 
att få prova ny teknik med förhopp-
ningar att det skulle underlätta deras 
dagliga liv med diabetes och graviditet. 
Samtidigt framkom en fortsatt stor oro 
för hypoglykemier, särskilt nattliga. 
Tryggheten och att våga lita på tekniken 
ökade med tiden (Farrington et al., 
2017). Det tyder på att det är en invänj-
ningsperiod när medicinsktekniska hjälp-
medel ska initieras i diabetesbehand-
lingen och hur lång den blir är sannolikt 
individuellt. Under den perioden är stöd 
från kliniken extra viktig. Det fanns en 
rädsla för att bli mer passiv och att inte 
längre uppmärksamma sina fysiska sym-
tom (Farrington et al., 2017). Det visar 
på vikten av att se medicinsk teknik just 
som ett hjälpmedel, det är inte antingen 
den egna kroppen eller tekniken, utan en 
samverkan av båda som kan ge god ef-
fekt. Farrington et al. (2017) visade även 
att förväntningar på tekniken spelade roll 
för utfallet. Detta är viktig kunskap att 
beakta vid start av tekniska hjälpmedel 
för att undvika både över- och undertro 
på systemet. När nya tekniska hjälpme-
del ska initieras bör diabetesteamet i 
praktiken använda personcentrerad 
vård, en process som beskrivs i tre steg: 
patientens berättelse, partnerskap mel-
lan personal och patient samt dokumen-
tation av den planerade vården (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014). Vikten av 
ett personcentrerat förhållningssätt be-
tonas även av Murphy (2012) som me-
nar att tekniska hjälpmedel och läkeme-
del inte ensamma kan uppnå god glukos-
kontroll och goda hälsoutfall utan att det 
måste ske i samverkan med sociala, kul-
turella och beteendemässiga aspekter.

Tekniska problem som till exempel dålig 
sändning mellan sändare/sensor, mycket 
larm, felvärden, pumphaveri eller strul 
med infusionsseten hade negativ inver-
kan. Hudirritation av häftan till CGM-
sensor eller infusions set skapade en del 
bekymmer och bidrog till att flera avslu-
tade behandlingen i förtid. I de studier 
som var gjorda mellan år 2011–2014 får 
tekniska problem en mer negativ påver-
kan. Där avböjde en hel del kvinnor att 
medverka i studier på grund av risken att 
slumpas in till interventionsgruppen. Sy-
nen på tekniken har förändrats mycket 
de senaste tio åren och i studier från de 
senaste tre åren framkommer inte sam-

ma rädsla för tekniken. Där är användan-
det av smarttelefoner och applikationer 
som redskap redan en del av livet. En 
välfungerande teknisk support och god 
kunskap på kliniken är viktigt för att 
hjälpa patienterna när tekniska problem 
uppstår. Diabetesteamet behöver ha 
kunskap i hur larmgränser väljs för att få 
de larm som är nödvändiga. Det talas 
ibland om “larmtrötthet” hos patienter 
som använder rtCGM med innebörden 
att systemet ger så mycket larm att pa-
tienten till slut inte uppmärksammar eller 
åtgärdar dessa. Som diabetessjuksköter-
ska är det viktigt att få patienten involve-
rad i sin egenvård då den är en så stor 
del av vardagen för en patient med typ 
1 diabetes. Orem (1991) förespråkade 
vikten av att ha en helhetssyn på patien-
tens behov och att varje patient ska gö-
ras delaktig så långt som möjligt. Att ta 
kontroll över sin situation och uppnå 
specifika mål är patientens ansvar medan 
sjuksköterskan ansvarar för att ge infor-
mation, erbjuda kvalitet samt kompetent 
omvårdnad (Wikblad, 2006).

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är SMBG 
en helt nödvändig och prioriterad del av 
behandlingen vid typ 1 diabetes. Gravida 
kvinnor är prioriterade att få tillgång till 
rtCGM (SOS, 2018). CSII ger ett lägre 
HbA1c och färre allvarliga hypoglyke-
mier. Det visar också en högre livskvali-
tet hos de som har CSII (Misso et al., 
2010). Closed-loop kan minska risken 
för allvarliga hypoglykemier (Tausch-
mann et al., 2018). Den medicinsktek-
niska utvecklingen är en av anledningarna 
till att kvinnor med typ 1 diabetes nu-
mera sällan avråds från att bli gravida 
(Agardh & Berne, 2010). Resultatet i 
denna studie kunde inte visa på effekter 
med medicinskteknisk användning för 
god glukoskontroll inför graviditet (Feig 
et al., 2017). Det är visat att HbA1c ofta 
är högre hos kvinnor som inte planerat 
sin graviditet (Wotherspoon et al., 
2017). Tidigare forskning belyser vikten 
av ett bra HbA1c redan innan befrukt-
ning och i den absolut första delen av 
graviditeten för att minska risker för 
komplikationer på fostret (Ludvigson et 
al., 2018; Inkster et al., 2006; Persson et 
al., 2009).  Hypoglykemier innan gravidi-
tet ökar risken för detsamma under 
graviditeten (Ringholm et al., 2012) och 
ångest är vanligt inför graviditet (Ed-
wards et al., 2016). Orem (1991) beskri-
ver vikten av att se var patienten befin-
ner sig i sin egenvård, vilket behov av 
stöd som finns, med målet att patienten 
ska bli mer och mer självständig i sin 

egenvård. Allt detta sammantaget visar 
ändå nyttan av att initiera medicinsktek-
niska hjälpmedel redan vid planering av 
graviditet. På så sätt kan också invänj-
ningsperioden vara över och tryggheten 
med tekniken ha etablerats redan innan 
graviditeten är påbörjad. Carlsson, Berg, 
Adolfsson och Sparud-Lundin (2017) 
belyser att stödet från diabetesvården 
som fanns under graviditeten ofta tar 
slut efter förlossningen trots att behovet 
även då är stort. Sannolikt kan ett per-
soncentrerat och kontinuerligt stöd från 
vården som initieras redan i planering av 
graviditet och som fortlöper under och 
efter graviditet förbättra både glukos-
kontrollen och välbefinnandet hos kvin-
nor med typ 1 diabetes under hela den 
perioden.

Kliniska implikationer  
och egna reflektioner

Studien visar på att det finns behov av 
fortsatt forskning inom området. Speci-
ellt saknas forskning om effekten på 
glukoskontrollen med medicinsktekniska 
hjälpmedel inför graviditet. Tekniken ut-
vecklas snabbt framåt och det är viktigt 
att säkerställa dess effekter och säkerhet 
så att kvinnor kan ta del av den under 
hela barnafödandeprocessen från plane-
ring av graviditet, under graviditet, för-
lossning och amning. Typ 1 diabetes är 
en kronisk sjukdom som påverkar livet 
dygnet runt. Omvårdnaden har en cen-
tral roll i behandlingen och det behövs 
kvalitativa studier som fångar upplevel-
ser av att kontinuerligt använda medi-
cinsktekniska hjälpmedel inför, under 
och efter graviditet. Resultatet belyser 
också vikten av en kontinuerlig kompe-
tensutveckling genom fortlöpande kur-
ser och utbildningar för diabetessjukskö-
terskor för att kvalitetssäkra omvårdna-
den vid typ 1 diabetes. 

Slutsats

Användandet av medicinsktekniska 
hjälpmedel har god effekt på glukoskon-
trollen under graviditet. Effekt på glukos-
kontrollen inför graviditet kunde inte 
påvisas. Studien visar att tillgång till 
medicinsktekniska hjälpmedel inför och 
under graviditeten kan ha stor betydelse 
för trygghet och välbefinnandet under 
denna period då glukoskontrollen är så 
viktig. Det förutsätter dock att förvänt-
ningarna på tekniken är rätt ställda, att 
tekniken fungerar och att support finns 
tillgänglig.

För referenser kontakta författarna.

D-UPPSATS
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Typ 2 diabetes är en allvarlig sjukdom som blir mer och mer vanlig över hela världen.  
Diabetes förorsakar olika komplikationer på sikt såsom neuropati, retinopati, nefropati, 
hjärtinfarkt och stroke.

Behandling och regelbundna kontroller av högt blodsocker, högt blodtryck, höga blod- 
fetter, ögonbottenfotografering, fotstatus samt livsstilförändring är viktiga för att minska 
risken och förebygga de allvarliga diabeteskomplikationerna.

• Målet var att 62 % av 246 registrerade patienter skulle ha ett hba1c <52mmol/mol  
 på slutet  av förbättringsarbete och resultat blev 62,5 %.

• Gällande fysisk aktivitet var 76,7% av patienterna registrerade i NDR under 2016.  
 Antal registrerade ökade till 81,5 % på slutet av förbättringsarbetet.  

• Att förbättra beaktande och dokumentation av fysisk aktivitet hos typ 2 diabetes patienter.

• Att uppmärksamma och åtgärda Hba1c >52 mmol/ mol hos typ 2 diabetes patienter.

1. Patienterna som hade ett Hba1c >52 mmol/ mol uppmärksammades och kallades till  
 diabetessjuksköterskan. Utifrån patientens blodsockerkurva och levnadsvanor togs 
 det åtgärder i form av insättning av lämplig behandling i samråd med läkaren och/eller    
 justering av nuvarande diabetesbehandling samt livsstilsamtal. 

2.  Diabetessjuksköterskan ansvarade för att dokumentationen av fysisk aktivitet utfördes   
 på rätt sätt och uppmärksammade via NDR om antal registrerade ökades. Hon påminde  
 läkarna och andra yrkeskategorier att de skulle ta upp frågor om livsstil bl.a. fysisk aktivitet  
 med patienterna samt att dokumentera/journalföra svaret på rätt sätt i journalsystemet.

Shadan Vesterback
shadan.vesterback@citydiabetes.se
Citydiabetes, Serafen, Hantverkargatan 2D, 112 21 Stockholm

Förbättringsarbete
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Då alla föreningarna haft svårt att locka 
deltagare till sina separata möten/sym-
posier beslutades att i år genomföra ett 
gemensamt. 

Detta föll väl ut och deltagarna var 
många. Vi gavs också utrymme att 
mingla och utbyta erfarenhet med kol-
legor från hela landet och att så många 
då deltog lyfte mötet mycket. 

Det bjöds på fin middag på Nalen med 
mycket god mat, stipendier utdelningar 
och dans. 

Årets diabetesteam blev diabetesmot-
tagningen på SU Mölndal och sedan 
måste jag ju nämna årets specialpris 
”årets heders diabetessjuksköterska” 
Stig Attvall. Detta fick han för sina insat-
ser att under många år lyft diabetessjuk-
sköterskornas arbeta och betydelse för 
vården. 

För övriga stipendiater se separata pre-
sentationer.

Många av föreläsningarna går att hitta på 
vårmötets hemsida. Som avslutning vill 
jag säga att detta var en bra lösning och 
att vi kanske ska titta på att fortsätta med 
detta sammarbetet.

Victoria Carter

I år hade SFSD och SFD tillsammans med BLF bjudit in till 
ett gemensamt möte. Det blev tre mycket spännande dagar 
fyllda med intressanta föreläsningar av framstående kliniker 
och forskare från Europa och Sverige. Vi bjöds på föreläs-
ningar symposier, interaktiva falldiskussioner och postrar. 
Tre Key note speakers bjöd på intressanta föreläsningar.

Diabetologiskt Vårmöte

Agneta Lindberg och Stig Attvall

Årets diabetesteam SU Mölndal

Katarina Eeg Olofsson Maria Rehbinder Anna Olivecrona, David Natansson, Agneta Lindberg

David Natansson, Janeth Leksell Kajsa Lindberg Victoria Carter
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 mylife™ YpsoPump® – den lilla insulinpumpen med pekskärm
 Förfyllda ampuller – för snabbt och bekvämt ampullbyte
 Användarfyllda mylife™ YpsoPump® Reservoir – med eget val av insulin
 mylife™ YpsoPump® Orbit® infusionsset – för 360° rörlighet
 mylife™ Orbit®Inserter – för snabb och säker insättning av infusionssetet
 mylife™ App med boluskalkylator – för diskret och bekväm behandlingsöversikt
 mylife™ Software – enkel hantering av behandlingen

Mer information på www.mylife-diabetescare.se/YpsoPump

mylife™ YpsoPump® – det intuitiva  
insulinpumpsystemet.
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Digitala vårdmöten

Om projektet
Region Örebro län vill genom pilotprojektet  
Digitala vårdmöten (vård via video) erbjuda 
invånarna en ny kommunikationsväg för kontakt 
med vården. Målet är att öka tillgängligheten och 
effektivare använda vårdens resurser på ett klimat-
smart distansoberoende sätt. Tre enheter deltar i 
projektet varav medicinmottagning 1, Universitets-
sjukhuset Örebro är en. 

Syftet med piloten är att få erfarenheter och ut-
värdera arbetssättet inför ett bredare införande av 
vård via video i Region Örebro län.

Så här går ett vårdmöte till

Mötet är planerat i likhet med andra besök på mot-
tagningen. I appen kan bilder och länkar delas och
appen har också en chattfunktion. Mötet kan även 
genomföras via dator med anslutning till en länk 
som har liknande funktioner som appen. 

Utvärdering och resultat
Efter genomfört möte får patient och vårdgivare 
utvärdera ljud och bildkvalité i en skala 1–4. 
Patienten får även besvara frågor, i samma fyr-
gradiga skala, om nöjdhet med mötet och om 
denna mötesform kan rekommenderas till andra. 
Det finns även möjlighet till kommentarer i fritext.

Patientrating okt 2017–mars 2018 (skala 1–4)

Figur 1 visar resultat från samtliga genomförda digitala vårdmöten i Region Örebro län. 
Generellt skattade patienterna utvärderade parametrar högre för varje månad.

Fram till och med mars 2018 har 49 digitala vård-
möten skett på medicinmottagning 1. Utvärde-
ringen antyder att denna mötesform kan vara ett 
komplement till vanliga fysiska besök och telefon-
besök för vuxna patienter med typ 1-diabetes.

Märta Sjölander, leg sjuksköterska, 
fil. mag., medicinska kliniken, sektionen för 
endokrin och diabetes, medicinmottagning 1, 
Universitetssjukhuset Örebro
marta.sjolander@regionorebrolan.se

”när man ser 
varandra känns det 

mer personligt, 
det ger trygghet”

”att slippa resa”

”kan gärna göra 
detta igen”

”bra att kunna se 
patienten som haft en 
ansiktsförlamning som 
nu helt gått tillbaka”

”patienten var 
väl förberedd”
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Patienten placeras i 
e-väntrummet, 

vi ringer upp och 
startar videobesöket

Patienten väljer 
”Mina besök”

Patienten loggar in 
med BankID

Patienten laddar 
ner appen ”Digital 
mottagning Region 

Örebro län”
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”Utvecklingen är problematisk efter-
som att de här besöken inte avlastar 
den ordinarie sjukvården,” säger Elin 
Karlsson, ledamot i Läkarförbundets sty-
relse.
Region Stockholm 100 miljoner 2018

Vi fick ett Uppdrag

Typ av vård och behandling som är lämp-
lig respektive inte lämplig att hantera via 
digitala vårdtjänster
Ändrat benämningen från rekommen-
dationer till övergripande principer 
1. Gällande författningar eller aktuell 
kunskapsstyrning förutsätter inte ett 
fysiskt möte. 
2. Den digitala tjänsten är anpassad till 
den enskilde patientens behov och 
förutsättningar att använda tjänsten. 
3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig 
information om patientens hälsotill-
stånd och sjukdomshistoria för att kun-
na ge en god och säker vård. 

4. Nödvändig uppföljning och koordi-
nering med andra aktörer är möjlig.

Digitala vårdmöten

•Region Örebro län pilot digitala vård-
möten hösten 2017

•Tre piloter
−Diabetesmott USÖ
−Vivalla vårdcentral
−Ungdoms mott USÖ
•Komplement till telefonbesök och van-
liga fysiska besök
•Visiba Care äger plattformen www.visi-
bacare.se
•Målet var att genomföra minst 100 
möten under ca 6 månader
•Utvärderas och rekommendationer 
när digitala vårdmöten ska erbjudas och 
när det inte ska erbjudas

Hur fungerar det?
Pilotstudie i Örebro
Vi möts av artiklar och kommentarer i pressen.

Fungerar virtuell diabetes-
mottagning?

Fungerar virtuell diabetesmottagning? 
 

 Hur fungerar det? 

Pilotstudie i Örebro 

Vi möts av artiklar och kommentarer i pressen 

 

”Utvecklingen är problematisk eftersom att 
de här besöken inte avlastar den ordinarie 
sjukvården,” säger Elin Karlsson, ledamot i 
Läkarförbundets styrelse. 
Region Stockholm 100 miljoner 2018 

 
Vi fick ett Uppdrag 
Typ av vård och behandling som är lämplig 
respektive inte lämplig att hantera via digitala 
vårdtjänster 
Ändrat benämningen från rekommendationer 
till övergripande principer  

1. Gällande författningar eller aktuell 
kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt 
möte.  
2. Den digitala tjänsten är anpassad till den 
enskilde patientens behov och 
förutsättningar att använda tjänsten.  
3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig 
information om patientens hälsotillstånd och 
sjukdomshistoria för att kunna ge en god och 
säker vård.  
4. Nödvändig uppföljning och koordinering 
med andra aktörer är möjlig. 

 

 

 

Digitala vårdmöten 
•Region Örebro län pilot digitala vårdmöten 
hösten 2017 

•Tre piloter 
−Diabetesmott USÖ 
−Vivalla vårdcentral 
−Ungdoms mott USÖ 
•Komplement till telefonbesök och vanliga 
fysiska besök 

−Vårdpersonalens utvärdering
−Invånarnas utvärdering
•Breddinförande, digitala vårdmöten in-
tegreras med Vårdguiden e-tjänster 117

Digitala vårdmöten 

Nytta för invånaren
•Ökad tillgänglighet till vård
•Patienten slipper onödiga resor
•Minskad smittspridning

Nytta för vården

•Effektivare användning av vårdens re-
surser
−Ytterligare en kontaktyta
−Nytt arbetssätt
•Utjämning av vårdköerna och därmed 
en mer jämlik vård
•Kostnadseffektiva patientbesök

Nytta för miljön

•En mer klimatvänlig och distansobero-
ende

Hur fungerar det?

Vårdpersonal, digitalt väntrum 
(e-väntrummet)

Hur fungerar det?

•Push notis till e-post eller sms innan 
mötet

•Patienten går i mötet via appen ”Digital 
mottagning Region Örebro län” eller via 
länken se.visibacare.com/region-orebro/

•Logga in med mobilt BankID

•Välj Mina besök (bokade återbesök dia-
betes)

Fungerar det?

POSITIVT:

•Patienten mer förberedd, lugnare miljö

•Mötet kortare och mer fokuserat

•Mervärde att se patienten, jämföra 
med planerade telefonbesök (både bild 
och ljud)

•Tids-och kostnadsbesparing för patien-
ten

•Passar vid planerad mottagning, kända, 
återkommande patienter

•60-, 70-och 80-talister (småbarnsföräl-
drar och personer i karriären)

NEGATIVT:

•Arbeta i olika system för bokning

•Tidsbesparing för vården, tveksamt

•”Kioskvältare”, tveksamt 

•Flerpartsmöte

•Evidens

•Ekonomi, jämför telefonbesök

•Utjämning av vårdköerna och därmed en mer jämlik 
vård 

•Kostnadseffektiva patientbesök 
 
Nytta för miljön 
•En mer klimatvänlig och distansoberoende 
 
 
 

 
 

 

Hur fungerar det? 
Vårdpersonal, digitalt väntrum (e-väntrummet) 

 
 

 

Hur fungerar det? 
Vårdpersonal, digitalt väntrum (e-väntrummet) 

 
 

Hur fungerar det? 
•Push notis till e-post eller sms innan mötet 

•Patienten går i mötet via appen ”Digital 
mottagning Region Örebro län” eller via 
länken se.visibacare.com/region-orebro/ 

•Logga in med mobilt BankID 

•Välj Mina besök (bokade återbesök diabetes)  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

Fungerar det? 
 

POSITIVT 
•Patienten mer förberedd, lugnare miljö 
•Mötet kortare och mer fokuserat 
•Mervärde att se patienten, jämföra med 
planerade telefonbesök (både bild och ljud) 
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Den mest förskrivna SGLT-2-hämmaren i världen > 2 500 000 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

Blodtryck**1-4

*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, mars 2019. 
Forxiga® (dapagliflozin) 10 mg, filmdragerade tabletter, SGLT2-hämmare. Rx, (F) Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.
Indikationer: Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad: diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion, för att 
förbättra glykemisk kontroll 1) som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans 2) som tillägg till andra läkemedel för behandling av 
diabetes mellitus typ 2. Viktig säkerhetsinformation: Vid misstanke om den sällsynta men livshotande infektionen Fourniers gangrän (nekrotiserande fasciit 
i perineum) ska SGLT2-hämmare sättas ut och akut behandling påbörjas. Senaste översyn av produktresumén: 2019-03-20. För ytterligare information och 
priser se www.fass.se. 

AstraZeneca AB, AstraZeneca Nordic-Baltic, 151 85 Södertälje, Tel: 08 553 260 00, www.astrazeneca.se

Genomsnittlig HbA1c sänkning  
9 mmol/mol som tilläggsbehandling 
till metformin jämfört med baseline*1
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I en tidigare studie i BMJ kunde forskar-
gruppen visa att gravida kvinnor med typ 
1-diabetes har en ökad risk att få barn 
med hjärtmissbildningar. Nu publiceras 
en ny studie som visar att gravida kvinnor 
med typ 1-diabetes har ökad risk att 
också föda för tidigt.  

– Högt blodsocker mätt över tid, så kallat 
HbA1c, under graviditeten ger en ökad 
risk för graviditetskomplikationer inklusive 
risken att födas för tidigt. Risken är som 
högst för dem med ett HbA1c över 8-9 
procent (kring 60-70 mmol/mol), men 
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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
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Zero 
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* 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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Så här noggranna ska 
P−Glukosresultaten vara! 

 
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur 
mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet 
varierar med syftet med mätningen. Fyra olika kvalitetsnivåer har specificerats, varav tre gäller mätningar 
som görs ofta; dessa tre presenteras nedan. 
 
Man kan inte känna till ett sant glukosvärde hos en patient utan att mäta det på något sätt. När man ska 
kontrollera noggrannheten hos ett resultat från en glukosmätning måste det därför uttryckas som maximal 
avvikelse från en mer säker metod. 
 
 
  

Jämförelsemetod: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±7 % från resultaten 
med en referensmetod. 
 
Kvalitetsnivån behöver normalt inte uppnås i klinisk praxis, men ska eftersträvas 
när man använder metoden som jämförelsemetod för att utvärdera andra 
metoder. 
 

    
Diabetesdiagnostik: 95 % av glukosresultaten ska vara inom ±10 % från en 
jämförelsemetods resultat. Med korrekt provhantering och en bra metod kan 
denna kvalitetsnivå uppnås på sjukhuslaboratorier och primärvårdslaboratorier. 
 
Kvalitetsnivån ska uppnås vid glukosmätning i sjukvården för diagnostik av 
diabetes för patienter som ligger i gränsområde och i andra situationer som 
kräver god klinisk säkerhet, såsom patienter med kontinuerlig mätning där 
egenmätaren används för kalibrering av CGM och patienter med 
graviditetsdiabetes. Även barn med diabetes kan behöva egenmätare med 
noggrannhet på silvernivå. 
 

  

 

 
Diabetesuppföljning: 95 % av de enskilda glukosresultaten ska vara inom  
±15 % från en jämförelsemetods resultat. 
 
Kvalitetsnivån ska uppnås vid glukosmätning i sjukvården, samt vid egenmätning 
av patienter själva, för uppföljning av patienter med känd diabetes. Denna 
kvalitetsnivå motsvarar ISO 15197:2013. Vissa undantag finns, se silvernivån. 
 

   
Kvalitetsmålen har utarbetats av Equalis i samarbete med olika företrädare för laboratoriemedicinen i 
Sverige, bl.a. Svensk Förening för Diabetologi (SFD), Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) och två av 
Equalis expertgrupper, den för allmän klinisk kemi och den för patientnära analyser. De nationella 
kvalitetsmålen antogs av ovanstående organisationer samt Svensk Förening för Sjuksköterskor i 
Diabetesvård (SFSD) och Svenska Diabetesförbundet vid ett möte maj 2015.  
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Berlin är en så dynamisk stad, det är alltid 
någonting som händer, konstant föränd-
ring.

Det finns så otroligt mycket inspiration, 
människor, tankar och idéer på samma 
plats. När jag först hade flyttat hit så kän-
des det överväldigande, men det var nog 
precis det jag letade efter.

Vi lever i en tid som kan jämföras med 
renässansen, så mycket skapande, idéer 
och uttryck. Idag handlar det mycket om 
att må bra, både i konsten, på sociala me-
dier och i forum som används för att be-
lysa ett samhälle där psykiskt välmående 
kan anses vara en trend. Mitt i allt detta 
fantastiska som är Berlin så lyckades jag 
hitta någon slags inspiration och trygghet i 
min diabetes.

Jag har ändrat min attityd till min diabetes 
helt sen jag möttes av så många olika 
idéer och tankar som existerar i vår sam-
tid. Tidigare kändes det alltid som att min 
diabetes var en parantes, den var inte en 
del av den jag är som person, någonting 
jobbigt som bara gjorde mig annorlunda 
från andra på ett negativt sätt. Folk ver-
kade ofta tro att jag var sjuk, att jag var 
svagare, någon som man behövde ta hand 
om. Det gjorde mig tokig, jag tror att det 
var därför jag ville ta ett sånt avstånd från 
Diabetes - det kändes som att andras bild 
av diabetes inte passade min bild av mig 
själv. Men sen började jag inse att det bara 
är jag om kan definiera mig själv och den 

jag är. Det är inte upp till andra att avgöra 
vem jag är eller vad som definierar mig - 
det är helt upp till mig själv. Jag kan vara 
precis den jag vill vara. Att hitta sätt att 
uttrycka mig genom musik, skrivande, 
mode och saker runt omkring gav mig 
mycket kraft att ta tag i det viktigaste jag 
har, mig själv! Att med öppna armar väl-
komna tips och tricks för att må bättre. Att 
ständigt leta efter saker som jag kan för-
bättra, jag ser det som att ju bättre jag mår 
med mig själv - desto mer positiva känslor 
kan jag ge till individer i min närhet.

Jag har börjat se det som en tävling med 
mig själv, som ett stort experiment, hur 
bra kan jag må? Att alltid försöka förbättra 
mig själv, psykiskt och fysiskt. Genom att 
känna mig mer bekväm med mig själv och 
det jag gör så känns det som att jag har 
blivit mer bekväm med min diabetes.

Jag hoppas att alla som lever med diabetes 
och även de som har funderat på att flytta 
utomlands inte låter diabetesen vara ett 
hinder. Det finns så mycket att se och ta 
lärdom av, otroligt mycket att lära om sig 
själv och genom att byta miljö och attityd 
så kan dörrar till nya insikter och kunskap 
öppnas.

Jag har lovat mig själv att aldrig låta min 
diabetes stå i vägen för någonting som jag 
vill göra, utan att snarare se det som yt-
terligare en motivation att ta hand om mig 
själv och faktiskt ta mig an nya utmaningar.

Det finns givetvis de praktiska svårighe-
terna att lämna Sverige och tryggheten 
som finns i det som är bekant, men det är 
inte omöjligt. Genom de fantastiska män-
niskorna som jobbar inom vården och de 
som jag står i kontakt med än idag på Ersta 
sjukhus i Stockholm finns all säkerhet som 
jag behöver. Att hitta en diabetesmottag-
ning i Berlin är dock inte det lättaste i ett 
land som Tyskland där pappersarbete och 
formalitet är fundamentalt. Det går exem-
pelvis inte, vad jag har upplevt, att komma 
i kontakt med en diabetesläkare utan di-
verse andra läkarbesök och remisser. Men 
som sagt det är inte omöjligt.

Vi som lever med diabetes har lärt oss att 
ta ett aktivt ansvar, att resonera i ett 
större perspektiv och därför tror jag att 
det snarare borde anses vara någonting 
positivt än någonting negativt att ha diabe-
tes.

Alice Katarina Becker

Jag flyttade till Berlin när jag var 18, det var min största dröm 
sedan flera år tillbaka. Det var väldigt mycket ansvar, intryck 
och möten på samma gång.

Mitt liv i Berlin – med diabetes 
och i konstant rörelse

Alice Katarina Becker
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Smörsyrabakterier, som är en del av den 
normala tarmfloran hos människor, spelar 
en central roll i studien. Smörsyran som 
bakterierna producerar stärker mag-och 
tarmbarriären, vilket i sin tur motverkar 
inflammation i tarmarna.

– Smörsyran tros motverka den låggradiga 
inflammationen som är kopplad till typ 
2-diabetes och minskad känslighet för in-
sulin hos cellerna, säger Johan Jendle, 
professor i medicin vid Örebro universitet 
som genomför studien tillsammans med 
forskarna Rebecca Wall och Tatiana Mar-
ques.

En viss typ av fibrer är ett viktigt närings-
ämne för smörsyrabakterier. De stimule-
rar deras tillväxt och produktion av smör-
syra.

– Det är ett enkelt angrepp på problemet. 
Vi anrikar nyttiga bakterier i kroppen ge-
nom att äta en speciell sorts fibrer. Det 
gör att mag-och tarmbarriären fungerar 
bättre och utvecklingen av insulinresistens 
förhoppningsvis bromsas, säger han.

Speciella fibrer

Totalt har projektet fått 3,5 miljoner i 
forskningsanslag från bland annat Europe-
an Foundation for the Study of Diabetes, 
EFSD, och forskningsinstitutet Formas. I 
samarbete med Lantmännen har forskar-
na undersökt olika kostfibrers förmåga att 
öka mängden smörsyra i tarmarna. De 
kostfibrer som de såg stimulerade pro-

duktionen av smörsyra ska nu användas i 
studien.

– Personer som ska delta i studien är 
överviktiga, har lätt förhöjda blodsocker-
värden och befinner sig i riskzonen för typ 
2-diabetes. Under studiens gång ska fib-
rerna läggas till vid två måltider per dag, 
säger Johan Jendle.

Studien ska pågå i ungefär två månader 
och förutom kontinuerlig mätning av 
sockervärden i blodet, ska forskarna även 
titta på bakteriefloran och tarmens barri-
ärfunktion hos dessa personer.

– Vår forskning kan på sikt leda till att 
personer som befinner sig i förstadium till 
typ 2-diabetes blir friska med hjälp av 
kosten.

Spännande möjligheter

I dag lider runt 450 000 människor av dia-
betes typ-2 i Sverige. Enligt Johan Jendle 
kan lika många vara drabbade utan att 
veta om det.

– Om studien faller väl ut kommer vi att 
titta på långtidseffekterna av kostfibrer. 
Det vore också spännande att se hur till-
satsen av fibrer till kosten påverkar männ-
iskor som redan har typ 2-diabetes och 
om denna fiberbehandling går att kombi-
nera med andra läkemedel, säger han.

Är du intresserad av att vara med i stu-
dien?

Läs mer på Örebro universitets hemsida

Källa: Pressmeddelande från Örebro uni-
versitet

Publicerad den 8 maj 2019

Kan en speciell typ av kostfibrer förhindra uppkomsten av 
typ 2-diabetes? Det ska Örebroforskare undersöka hos per-
soner som riskerar att drabbas av sjukdomen.

Forskarna vill förhindra utveckling 
av typ 2-diabetes med fibrer

Rebecca Wall, Tatiana Marques och  
Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet

diabetesportalen 

Ny studie – forskarna vill förhindra 
utvecklingen av typ 2-diabetes med fibrer 
Kan en speciell typ av kostfibrer förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes? Det ska 
Örebroforskare undersöka hos personer som riskerar att drabbas av sjukdomen. 
Publicerad den 8 maj 2019  

 
Rebecca Wall, Tatiana Marques och Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet Foto: Anna 
Asplund 
Smörsyrabakterier, som är en del av den normala tarmfloran hos människor, spelar en central 
roll i studien. Smörsyran som bakterierna producerar stärker mag-och tarmbarriären, vilket i 
sin tur motverkar inflammation i tarmarna. 
– Smörsyran tros motverka den låggradiga inflammationen som är kopplad till typ 2-diabetes 
och minskad känslighet för insulin hos cellerna, säger Johan Jendle, professor i medicin vid 
Örebro universitet som genomför studien tillsammans med forskarna Rebecca Wall och 
Tatiana Marques. 
En viss typ av fibrer är ett viktigt näringsämne för smörsyrabakterier. De stimulerar deras 
tillväxt och produktion av smörsyra. 
– Det är ett enkelt angrepp på problemet. Vi anrikar nyttiga bakterier i kroppen genom att äta 
en speciell sorts fibrer. Det gör att mag-och tarmbarriären fungerar bättre och utvecklingen av 
insulinresistens förhoppningsvis bromsas, säger han. 

Speciella fibrer 

Totalt har projektet fått 3,5 miljoner i forskningsanslag från bland annat European Foundation 
for the Study of Diabetes, EFSD, och forskningsinstitutet Formas. I samarbete med 
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diabetesportalen 

Vaccin mot rotavirus gav färre 
insjuknanden i diabetes 
Från och med första september i höst kommer det nationella vaccinationsprogrammet för barn 
i Sverige att omfatta vaccination mot rotavirus.  Har detta något att göra med typ 1 diabetes? 
Ja, möjligen, därför att australiska forskare har observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 
diabetes efter att vaccinationen introducerades år 2007.  
Publicerad den 10 maj 2019  

Infektioner med rotavirus drabbar i princip alla barn. 
Vissa flera gånger. De dominerande symtomen är vattentunna diarréer och kräkningar. Att 
smittas med rotavirus är den vanligaste anledningen till sjukhusvård för barn med diarré. Är 
infektionen kraftig riskerar barnen uttorkning. 

Kurvan vände nedåt 

Antalet barn som insjuknade i typ 1 diabetes hade i Australien, liksom i många andra länder, 
stadigt ökat sedan 1980-talet. Varför det är så är det ingen som kan svara på. 

År 2007 vände kurvan nedåt i Australien. Antalet minskade från och med det år vaccination 
mot rotavirus infördes. 

Sambandet är statistiskt säkerställt, konstaterar forskarna men tillägger att orsaken än så länge 
är okänd. 

I sin studie som publicerats i tidskriften JAMA Pediatrics beskriver forskarna som tillhör 
universitetet i Melbourne hur de gick tillväga för att säkerställa sambandet. 

Åtta år före, åtta år efter 

De granskade antalet barn som årligen insjuknande i typ diabetes. Granskningen omfattade 
åtta år innan och åtta år efter införandet av vaccinationen mot rotavirus. 

- Sedan introduktionen av vaccinationen har antalet fall minskat med 14 procent i gruppen 
barn fyra år gamla eller yngre, säger Kirsten Perrett, försteförfattare av studien till Reuters 
Health. Bland barn äldre än fyra år fanns inget sådant samband. 

nfektioner med rotavirus drabbar i princip 
alla barn. Vissa flera gånger. De domine-
rande symtomen är vattentunna diarréer 
och kräkningar. Att smittas med rotavirus 
är den vanligaste anledningen till sjukhus-
vård för barn med diarré. Är infektionen 
kraftig riskerar barnen uttorkning.

Kurvan vände nedåt

Antalet barn som insjuknade i typ 1 diabe-
tes hade i Australien, liksom i många andra 
länder, stadigt ökat sedan 1980-talet. 
Varför det är så är det ingen som kan 
svara på.

År 2007 vände kurvan nedåt i Australien. 
Antalet minskade från och med det år 
vaccination mot rotavirus infördes.

Sambandet är statistiskt säkerställt, konsta-
terar forskarna men tillägger att orsaken 
än så länge är okänd.

I sin studie som publicerats i tidskriften 
JAMA Pediatrics beskriver forskarna som 
tillhör universitetet i Melbourne hur de 
gick tillväga för att säkerställa sambandet.

Åtta år före, åtta år efter

De granskade antalet barn som årligen 
insjuknande i typ diabetes. Granskningen 
omfattade åtta år innan och åtta år efter 
införandet av vaccinationen mot rotavirus.

- Sedan introduktionen av vaccinationen 
har antalet fall minskat med 14 procent i 
gruppen barn fyra år gamla eller yngre, 
säger Kirsten Perrett, försteförfattare av 

studien till Reuters Health. Bland barn 
äldre än fyra år fanns inget sådant sam-
band.

- Det kan vara så att vaccination mot rota-
virus är en av förmodligen många miljöfak-
torer som skyddar mot typ 1 diabetes i 
tidig barndom, fortsätter Kirsten Perrett.

Högt upp på listan över miss-
tänkta

Virusinfektioner har länge stått högt upp 
på listan över misstänkta orsaker till att 
genetiskt sårbara barn drabbas av sjukdo-
men. Typ 1 diabetes, som är en autoim-
mun sjukdom, orsakas av att kroppens 
eget immunsystem, som ska försvara oss 
mot bland annat virusinfektioner, tar miste 
och dödar de insulinproducerande beta-
cellerna.

En vaccination mot virus innebär att en 
ofarlig dos av viruset eller delar av det ska 
mobilisera immunförsvaret så att det är 
berett, snabbt känner igen och bekämpar 
den ”vilda” smittan.

Andra studier har gjort iakttagelsen att 
infektioner med rotavirus kan innebära en 
ökad risk för såväl typ 1 diabetes som 
glutenintolerans, vilket också är en au-
toimmun sjukdom.

Att sambandet vaccination och minskat 
insjuknande i typ 1 diabetes enbart gällde 
barn fyra år gamla och yngre kan förklaras 
med att immunsystemet hos så små barn 
ännu inte är fullt utvecklat, spekulerar de 
australiska forskarna.

Liknande markörer

Experiment i laboratoriet har också visat 
att insulinproducerande betaceller som 
infekteras med rotavirus kan utlösa en 
reaktion hos immunsystemet som liknar 
den som föregår insjuknandet i typ 1 dia-
betes.

En annan effekt av infektionen kan vara att 
betacellerna inte klarar av att utsöndra så 
mycket insulin som icke-infekterade celler. 
Den försämringen leder till insulinbrist och 
kan påskynda ett insjuknande i typ 1 dia-
betes.

Redan för 20 år sedan visade den austra-
liska forskargruppen att barn som var in-
fekterade med rotavirus hade liknande 
markörer i immunsystemet som barn som 
håller på att utveckla typ 1 diabetes.

Den australiska forskargruppen planerar 
nu att gå vidare med kontrollerade studier 
för att söka en förklaring till sambandet. 
Resultatet av dem kommer förmodligen 
redan senare i år, skriver de.

Länk till studien i tidskriften JAMA Pedia-
trics:

Association of Rotavirus Vaccination With 
the Incidence of Type 1 Diabetes in Child-
ren.

Publicerad den 10 maj 2019

Text: Tord Ajanki

Från och med första september i höst kommer det natio-
nella vaccinationsprogrammet för barn i Sverige att omfatta 
vaccination mot rotavirus. Har detta något att göra med typ 
1 diabetes? Ja, möjligen, därför att australiska forskare har 
observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 diabetes efter 
att vaccinationen introducerades år 2007.

Vaccin mot rotavirus gav färre 
insjuknanden i diabetes
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Typ 1-diabetes beror på att de insulin-
producerande betacellerna i den hor-
monfrisättande delen av bukspottkör-
teln, de Langerhanska öarna, förstörs av 
kroppens eget immunförsvar i en så 
kallad autoimmun attack. I nuläget finns 
det inga mediciner som förhindrar upp-
komsten av sjukdomen.

Att förstå de mekanismer som leder till 
uppkomsten av typ 1-diabetes är en 
förutsättning för att i framtiden utveckla 
effektiva mediciner som förhindrar att 
betacellerna förstörs. Ett stort problem 
är att typ 1-diabetes ofta upptäcks för 
sent när betacellerna redan är förstörda. 
Därför är det angeläget att hitta en ro-
bust metod för att tidigt i sjukdomsut-
vecklingen identifiera markörer för au-
toimmunitet och på så vis kunna ställa 
diagnos.

Transplanteras till ögat

Den aktuella studien visar att Langer-
hanska öar transplanterade till främre 
ögonkammaren kan utgöra viktiga rap-
portörer för autoimmunitet och utveck-
lingen av typ 1-diabetes. Genom att 
studera transplanterade Langerhanska 
öar i en musmodell med typ 1-diabetes 
upptäckte forskarna att öarna uppvisade 
tidiga tecken på inflammation, långt inn-
an man såg några andra tecken på sjuk-
domen.

– Informationen är viktig eftersom den 
möjliggör insättning av behandling innan 
de insulinproducerande betacellerna har 

förstörts i den autoimmuna attacken. 
Detta är ett måste för att behålla patien-
tens egen förmåga att frisätta insulin, 
säger Per-Olof Berggren, professor 
vid institutionen för molekylär medicin 
och kirurgi och Rolf Luft Forskningscen-
trum för diabetes och endokrinologi, Ka-
rolinska Institutet, som lett studien och 
även utvecklat transplantationstekniken.

Lyckades bromsa attacken

I samarbete med bland annat Dr Midhat 
Abdulreda vid Diabetes Research Insti-
tute, University of Miami Miller School of 
Medicine i USA har Per-Olof Berggren 
följt transplantaten i realtid innan och 
efter utvecklingen av typ 1-diabetes. 
Forskarna fann att de transplanterade 
öarna i ögat attackerades av immunsys-
temet på ett liknande sätt som öarna i 
bukspottkörteln vid typ 1-diabetes.

Infiltrationen av immunceller skedde 
parallellt med kännetecken på autoim-
munitet, nämligen tidig inflammation i 
öarna och senare hyperglykemi. Vägled-
da av dessa tidiga symptom på en au-
toimmun reaktion kunde forskarna 
bromsa attacken på öarna såväl med en 
systemisk som en lokal behandling med 
immundämpande mediciner.

Ny transplantationsstrategi

 – Vår studie visar på möjligheten att 
använda Langerhanska öar transplante-
rade till främre ögonkammaren, både 
som ett verktyg att förbättra utveckling-

en av nya mediciner och i kombination 
med lokal administrering av immundäm-
pande läkemedel som en ny klinisk 
transplantationsstrategi för patienter 
med typ 1-diabetes, säger Per-Olof 
Berggren.

Länk till publikationen:

”In vivo imaging of type 1 diabetes im-
munopathology using eye-transplanted 
islets in NOD mice”

Källa: Pressmeddelande från Karolinska 

Publicerad den 17 maj 2019

När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulin-
producerande betacellerna redan förstörda. Med en egen-
utvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska 
Institutet och University of Miami Miller School of Medicine 
kunnat upptäcka tidiga tecken på sjukdomen hos möss och 
på så vis sätta in tidig behandling för att rädda betacellerna. 
Studien publiceras i Diabetologia, det Europeiska Diabetes-
sällskapets (EASD) vetenskapliga tidskrift.

Transplanterade celler avslöjar 
tecken på typ 1-diabetes

Diabetesportalen 

Transplanterade celler avslöjar tidiga 
tecken på typ 1-diabetes 
När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulinproducerande betacellerna redan 
förstörda. Med en egenutvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska Institutet 
och University of Miami Miller School of Medicine kunnat upptäcka tidiga tecken på 
sjukdomen hos möss och på så vis sätta in tidig behandling för att rädda betacellerna. Studien 
publiceras i Diabetologia, det Europeiska Diabetessällskapets (EASD) vetenskapliga tidskrift. 
Publicerad den 17 maj 2019  

 
Professor Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet. Fotograf: Ulf Sirborn 
Typ 1-diabetes beror på att de insulinproducerande betacellerna i den hormonfrisättande delen 
av bukspottkörteln, de Langerhanska öarna, förstörs av kroppens eget immunförsvar i en så 
kallad autoimmun attack. I nuläget finns det inga mediciner som förhindrar uppkomsten av 
sjukdomen. 
Att förstå de mekanismer som leder till uppkomsten av typ 1-diabetes är en förutsättning för 
att i framtiden utveckla effektiva mediciner som förhindrar att betacellerna förstörs. Ett stort 
problem är att typ 1-diabetes ofta upptäcks för sent när betacellerna redan är förstörda. Därför 

Professor Per-Olof Berggren, Karolinska 
Institutet
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1. Aronson, et. Al., First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system 
through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. DOI 2019: 10.1111/dom.13726 Hampus Andersson, 26 år

180 dagar 
av frihet!
Det första och enda 
långtids-CGM-systemet 
blev just ännu bättre 

Eversense XL är nu ännu enklare och 
säkrare, för maximal frihet i en aktiv vardag. 
Den nya smartsändaren ger mer exakt 
mätning i upp till 180 dagar, med MARD på 
9,4 procent1. Korrekta värden och varningar 
gör att du slipper bli ”larmtrött”, och får god 
hjälp särskilt när du behöver det som bäst  
– i det hypoglykemiska området.

Vill du veta mer? Kontakta din vårdgivare 
eller besök www.rubinmedical.se
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INSPIRERAT AV

SYSTEMET MINIMED 670G
MED SMARTGUARD TEKNIK 
VÄRLDENS FÖRSTA 
SJÄLVJUSTERANDE* 
INSULINPUMPSSYTEM1,2,3

För mer information, besök  
mmc.medtronic-diabetes.se/
MiniMed670G/ 

* Viss användarinteraktion nödvändigt. 1) Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 
- 232 2) Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 - 1408 3) Garg SK, et al. Diabetes 
TechnolTher.  2017;19(3):155-163.
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www.diabetesportalen.seI kroppen är interleukin-6 framför allt 
känd som en signalmolekyl i vårt immun-
system. Proteinet frisätts av immunceller 
vid en infektion och medverkar i försvaret 
mot bakterier och virus, men har också 
visats ha betydelse för andra processer i 
kroppen, bland annat energiomsättning.

Feta gnagare hade mindre IL-6

Precis som många människor äter gna-
gare för mycket när de erbjuds kalorität 
mat. I studien fick råttor och möss god 
och energirik mat – en blandning av fett 
och socker – utöver den vanliga maten.

– Vi fann att de råttor och möss som 
blev feta hade minskade nivåer av IL-6, 
men bara i en region i hjärnan, som kall-
las det parabrakiala området, säger De-
vesh Mishra, forskare vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet, som 
ansvarat för studien, vars resultat publi-
cerats i tidskriften Cell Reports.

För att förstå om denna minskning av 
IL-6 är bra eller dåligt för gnagarnas äm-
nesomsättning påverkade forskarna ge-
ner i möss, så att nivåerna av IL-6 selek-
tivt minskades i just det parabrakiala 
området:

– Dessa råttor och möss lade på sig mer 
kroppsfett och ökade i vikt, och det såg 
vi också hos de gnagare som inte hade 
tillgång till den frestande energirika ma-
ten utan bara åt hälsosam mat. Vi drar 
slutsatsen att minskade nivåer av IL-6 i 
detta hjärnområde är problematisk, och 
att det sannolikt bidrar till störningar i 

ämnesomsättningen och viktökning, sä-
ger Devesh Mishra.

Intag och förbrukning

Kroppsvikten är beroende av att vårt 
energiintag och vår energiförbrukning är 
i balans. När vi går upp i vikt kan det 
alltså antingen bero på störningar som 
gör att vi äter mer eller på något som 
minskar vår energiförbrukning.

– Vår studie visar att IL-6 som produce-
ras lokalt i det parabrakiala området i 
hjärnan är extra viktig för regleringen av 
kroppsvikten, eftersom båda dessa as-
pekter för viktbalans påverkas samtidigt: 
mattintaget minskar och energiförbruk-
ningen ökar, eftersom IL-6 stimulerar 
kroppen att producera värme och för-
bränna fett. Nivåerna av IL-6 i det para-
brakiala området påverkar därför hela 
ekvationen för energibalansen, säger 
docent Karolina Skibicka, som leder fors-
kargruppen vid Sahlgrenska akademin.

Möss och människor

Även om denna studie gjorts på gnagare 
är det rimligt att anta att resultaten även 
är relevanta för människor. En tidigare 
studie, som genomfördes av andra fors-
kare vid Sahlgrenska akademin, visade att 
nivåerna av IL-6 var högre i blodprover 
från människor med övervikt och fetma. 
Samtidigt var nivåerna av signalmoleky-
len mindre i ryggvätskan, som speglar 
förhållandet i hjärnan, jämfört med nor-
malviktiga människor.

Något som förbryllar forskarna i resulta-
ten från den nya studien är det faktum 
att kopplingen mellan IL-6 i hjärnan och 
fetma bara sågs hos gnagare av manligt 
kön. Honorna hade normala nivåer av 
IL-6, och forskargruppen undersöker nu 
varför honor tycks ha ett skydd mot den 
sårbarhet för fetma som hanarna har.

Öppnar för nya behandlingar

1,9 miljarder människor i världen beräk-
nas idag vara överviktiga, varav 650 mil-
joner har fetma. Fetma är alltså ett glo-
balt hälsoproblem där det finns stora 
behov av nya behandlingar.

– Att vi nu vet att IL-6 har stor betydelse 
för vår kroppsvikt och att molekylen har 
denna effekt i en specifik hjärnregion är en 
viktig upptäckt och kan öppna nya möjlig-
heter i strävan efter mer effektiva strate-
gier mot fetma, säger Karolina Skibicka.

Karolina Skibicka är en av ett fåtal unga 
framgångsrika forskare i Sverige som fått 
Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag, 
vilket inneburit ett betydelsefullt stöd för 
studiens genomförande. Som forskare är 
hon knuten till Wallenberg Centre for 
Molecular and Translational Medicine 
(WCMTM) vid Göteborgs universitet.

Länk till publikationen: Parabrachial In-
terleukin-6 Reduces Body Weight and 
Food Intake and Increases Thermogene-
sis to Regulate Energy Metalbolism

Källa: Pressmeddelande från Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs universitet

Nu klarnar bilden av sambandet mellan molekylen interleu-
kin-6 (IL-6) i hjärnan och fetma, i försök gjorda på gnagare. 
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 
slår fast att molekylen har effekt för risken för fetma, och 
dessutom var i hjärnan detta sker.
Publicerad den 6 maj 2019.

Identifiering av hjärnmekanism 
som reglerar kroppsvikt

DIABETESPORTALEN



                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 2 201966

ABASAGLAR® (insulin glargin)
- en biosimilar till Lantus® (insulin glargin)1

16 % lägre pris* jämfört med Lantus® 
SoloStar®2

 * Abasaglar® KwikPen® i förpackning 2 x 5 x 3 milliliter jämfört med 2 förpackningar Lantus®  
   SoloStar® 5 x 3 milliliter

ABASAGLAR® Lantus®

Likvärdig effekt1,3

Likvärdig  
säkerhetsprofil1,3

Samma dosering1,3

PP-BV-SE-0085  |  Maj 2019

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna  
Tel 08-737 88 00, Fax 08-618 21 50, www.lilly.se

Indikationen för ABASAGLAR är: behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.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 och 
försiktighet: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid 
detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den 
föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen 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: 2018-02-27 För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx, (F) Begränsningar av subvention: Subventioneras 
vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. 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

1. Abasaglar European Public Assessment Report (EPAR)  2. Beräknat av Lilly baserat på priser från www.tlv.se 3. www.fass.se
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Trulicity, enkel för patient1

• Sänker HbA1c2 
• Dosering en gång i 

veckan3 
• Injektionsklar penna3 

• Ingen titrering krävs 
• Inbyggd dold nål 
• Automatiserad  

injektion
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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 Iämpliga. 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
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