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Missa inte vårens webbinarier inom diabetes
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Under våren fortsätter vi med nya 
webbsända föreläsningar där du 
som arbetar med diabetes har 
möjlighet att djupdyka inom det 
ämne som intresserar just dig.

Föreläsningarna hålls av medicinska 
experter och behandlar allt från  
upp daterade behandlingsriktlinjer 
och  träning vid insulinbehandling  
till hur man kan motivera patienten 
till livsstilsförändring.

Varje webbinar beräknas ta cirka 
30 minuter och hålls under lunchtid.

Varmt välkommen!

Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Mötet följer överens kommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade 
hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedels industrin (Läkemedels industriföreningen, LIF). Medarbetare inom 
offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, www.sanofi.se

Läs mer och anmäl dig genom att  
skanna QR-koden. Du kan även anmäla  
dig på sanofipro.se

18 jan: Uppdaterade behandlingsriktlinjer för T1DM – ADA/EASD
Om de viktigaste förändringarna och vad de kan få för klinisk 
påverkan. Christel Hero, överläkare, Diabetescentrum, SU/
Sahlgrenska Göteborg. 

1 feb: Ramadan och kulturella skillnader
Utmaningar med diabetesbehandling och kulturella skillnader, 
med fokus på kommande Ramadan och utmaningar med att 
fasta. Shadan Vesterback, diabetessjuksköterska och föreläsare,  
Diabetes Health Sweden AB.

15 feb: Äldre och insulinbehandling
Utmaningar med äldre patienter med såväl T1DM och T2DM 
som behandlas i hemsjukvården. Kristina Eklöf Olsson, diabetes-
samordnare, Region Skåne och diabetessjuksköterska, Victoria 
Vård & Hälsa, Limhamn. 

29 mars: När och hur mäter man C-peptid?
C-peptidmätning ur ett praktiskt perspektiv och tar upp utmaningar 
i samarbetet mellan primärvård och specialistvård. Johan Jendle, 
specialist i endokrinologi, professor, Örebro Universitet.

4 apr: Träning vid insulinbehandling
Dosering av insulin vid träning med såväl måltidsinsulin 
som basinsulin. Vi tar även upp utmaningar för patient och 
vårdgivare gällande träning. Peter Adolfsson, överläkare, 
barnläkare, Hallands sjukhus.

3 maj: Grundläggande insulinkunskap
Föreläsningen syftar till att ge alla deltagare ökad kunskap 
om grundläggande insulinkunskap. Sara Mansten, överläkare, 
specialist i internmedicin, diabetes och endokrinologi, 
diabetesmottagningen, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm.

31 maj: Hur motiverar man patienten till förändring?
Så motiveras patienten till livsstils- och behandlingsförändringar 
samt barriärer för insulininsättning ur patientens perspektiv. 
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, diabetolog och 
verksamhetschef Läkargruppen, Västerås.
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Äntligen har vi kunnat genomföra ett fysiskt möte! Tack till 
alla er som deltog samt till er kollegor som föreläste på 
Diabetesforum i Göteborg i december, enligt utvärderingen 
så var de flesta nöjda även om det finns en och annan för-
bättringspotential.

Ordföranden har ordet  
3

Agneta Lindberg

Planeringen inför vårt gemensamma 
möte med SFD och endokrinföreningen 
11-13 maj pågår och programmet är på 
sluttampen. Program och anmälan finns 
på www.endodiabetes2022.se

Glöm inte att delta på årsmötet som är 
i anslutning till det mötet. På årsmötet 
har du som medlem möjlighet att på-
verka och göra din röst hörd i förening-
en. Är du intresserad av styrelsearbete 
så maila gärna mig på ordf@sfsd.se så 
skickar jag vidare till valberedningen. 

I Skåne har vi precis avslutat upphandling 
av insulinpumpar och CGM system och 
vi kan glädjas åt ytterligare verktyg i verk-
tygslådan. Problemen med analysverkty-
gen kvarstår dock och jag tror nog att 
det är så även i andra regioner. I det 
dagliga arbetet hade det underlättat 
med ett och samma system för att ana-
lysera glukosdata.

ATTD i år har blivit framflyttat till 27-30 
april i Barcelona och jag hoppas innerligt 
att vi kan träffas på plats fysiskt i år. Vir-
tuella möten i all ära men nu börjar man 
bli trött på alla kollegors olika bakgrun-
der som finns, allt ifrån stränder med 
svajande palmer och helikoptrar som 
landar på skyskrapor. 2021 års behållning 
från ATTD var föreläsningen av en lä-
kare klädd i vit rock sittandes i en liten 
skrubb med staplar av böcker och kar-
tonger, han var mer mån om innehållet 
än det ytliga.

Förra veckan var sista dag för inskick av 
2021 års data till NDR och årsrapporten 
presenteras lagom till NDR:s möte i juni, 
men fram till dess kan ni granska era 
egna data i ert eget NDR och kika på 
grannens via ”knappen”. Vi får hoppas 
att inte all kraft och ork gått åt till co-
vid-19 utan det finns kvar lite kämpaglöd 
till eget förbättringsarbete. 

”Let´s be careful out there”

Vi hörs och ses

Agneta Lindberg 
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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 

 

STORT TACK till er alla i diabetesvården för det arbete ni 
lagt ner på registrering och annat arbete kopplat till NDR 
under 2021. Vi har sett att antalet registreringar har börjat 
öka igen efter att helt förståeligt ha minskat under 2020 och 
första halvan av 2021. 

Inför årsrapporten

Det registreringar som sker efter den 28 januari 2022 men 
som hör till år 2021 kommer inte med i årsrapporten för år 
2021 men finns såklart tillgängligt i vår ständiga redovisning i 
Knappen. I år kommer vi att presentera en rapport som 
innehåller alla åldrar och alltså resultat från barndiabetesvår-
den, primärvården och medicinkliniker i en och samma rap-
port. 

På sikt ser NDR en möjlighet att presentera statistik som 
överlappar barn och vuxen, vilket ligger i linje med ökade 
samtal om hur övergången från barnklinik till vuxenklinik ska 
ske på bästa sätt för den enskilde personen med diabetes. 

Ny automatisk validering av inkommande  
registreringar till NDR

Från och med september 2021 görs varje kvartal en automa-
tisk genomgång av de registreringar som inkommit från varje 
region och vårdenhet. De vårdenheter som har en bety-
dande minskning i registreringen till NDR får ett automatise-
rat brev från NDR med information om hur stor minsk-
ningen är. 

Breven skickas till NDR:s kontaktpersoner på respektive 
vårdenhet. En minskning av rapporteringen till NDR kan ha 
flera orsaker. Till exempel vet vi att det kan uppstå problem 
i samband med direktöverföring av data från journal till NDR. 

Genom att på detta sätt göra vårdenheter uppmärksamma 
på att det skett en minskning i rapporteringen till NDR så 
hoppas vi att eventuella överföringsproblem eller andra hin-
der upptäcks snabbare så de kan åtgärdas. NDR kommer 
framöver att utveckla den automatiska valideringen till att 
också hitta skillnader i inrapportering på varje enskild variabel 
och vi kommer att informera mer om detta längre fram.

 

Bra att veta om inrapportering  
av olika variabler

Hur ska behandling med tablett GLP-1 registreras? 

Eftersom GLP-1 numera också finns som tablettbehandling 
så har det uppstått frågor om hur detta ska registreras. Fram 
tills NDR har nått samstämmighet i hur utfallsrummen för 
Diabetesbehandling bäst ska se ut, så ska alla tabletter regist-
reras som just tablettbehandling. När de eventuella nya ut-
fallsrummen är spikade kommer NDR ut med särskild infor-
mation till alla aktiva användare och till alla överföringssystem 
via mail och det kommer också finnas information på NDR:s 
hemsida.

Förtydligande av variabeln Fysisk aktivitet barn (ålder <18 år)

Variabeln för barn ser ut så här: Hur många av de senaste 7 
dagarna har innehållit minst 60 minuters sammanlagd fysisk 
aktivitet? Fylls i från 5 år. Utfallsrummen är antal dagar: 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 dagar. Det som avses med fysisk aktivitet är 
alla aktiviteter som gör att hjärtat slår snabbare och/eller att 
man blir andfådd. Till exempel aktiviteter i skolan, idrott på 
fritiden, cykling till skolan och lek. Det är den sammanlagda 
aktiviteten under en dag som räknas och det finns ingen 
nedre tidsmässig gräns för vad som ska räknas in men det är 
praktiskt att använda moduler om 5–10 minuter.

Förtydligande av variabeln Fysisk aktivitet vuxna (ålder från 18 år) 

Variabeln för vuxna ser ut så här: Fysisk aktivitet - 30 min 
promenad eller motsvarande. Utfallrummen är: Aldrig, <1 
ggr/vecka, Regelbundet 1–2 ggr/vecka, Regelbundet 3–5 ggr/
vecka, Dagligen. Allt som är lätt pulsökande räknas som fysisk 
aktivitet. Det är den sammanlagda fysiska aktiviteten som 
räknas och aktivitet uppdelat på 10 minuters pass kan räknas 
ihop. T ex promenad, trädgårdsarbete, städning etc. Arbete 
pågår med att se hur folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner som finns i flera journalsystem med antal minuter per 
dag skulle kunna överföras. Eftersom olika journalsystem har 
olika sätt att hantera frågan om fysisk aktivitet så behöver 
mallarna anpassas för varje system. Nedan visas förslag från 
Cosmic Jämtland och Cosmic Kronoberg som exempel på 
översättning/mappning av journaldokumentationen till 
NDR:s variabel och dess utfallsrum.
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NDR vuxen  

30 minuters promenad 

eller motsvarande

Cosmic Jämtland 

Hur mycket tid ägnar du 

en vanlig vecka åt vardags-

motion?

Cosmic Kronoberg 

Fysisk aktivitet

Aldrig

<1 ggr/vecka 

Regelbundet 1-2 ggr/vecka 

Regelbundet 3-5 ggr/vecka   

Dagligen 

90-150 minuter

150-299 minuter
Mer än 300 minuter

Måttlig nivå 

Tillräcklig nivå
Högre nivå

FASTA-skalan 7
(motsv 90-150 min/v vardagsmotion eller 
45-75 min/v fysisk träning)

FASTA-skalan 8-11
(motsv 150 min/v vardagsmotion eller  
75 min/v fysisk träning)

FASTA-skalan 8-11
(motsv 180 min/v fysisk aktivitet varav  
minst 30 min/v fysisk träning)

0 minuter/ingen tid

Mindre än 30 minuter

30-60 minuter,
61-90 minuter

Aldrig, 

Mycket låg nivå

Låg nivå

FASTA-skalan 0-3 p  
(0 min/v)

FASTA-skalan 4 
(motsv mindre än 30 min/v,  
vardagsmotion)

FASTA-skalan 5-6 
(motsv 30 min/v vardagsmotion eller  
15 min/v fysisk träning)

Återigen tack för allt arbete som läggs ner på registrering 
och andra insatser för NDR. Nu ser vi fram emot ett 2022, 
där vi hoppas att diabetesvården trots fortsatt pandemi kan 

jobba med det oerhört viktiga arbetet att ständigt förbättra 
vården för personer med diabetes.

Hälsningar från NDR-teamet
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Mer än en halv miljon svenskar har någon form av rörelse-
hinder och många behöver hjälpmedel för att kunna klara 
sina vardagliga sysslor, sitt arbete och vara delaktiga i sam-
hället. 

Ortopedtekniska hjälpmedel  
på lika villkor

Ortopedtekniska hjälpmedel (ortoser, 
proteser och ortopediska skor) ger livs-
kvalitet, frihet och oberoende för perso-
ner med funktionsnedsättning vid exem-
pelvis stroke, multipel skleros, cerebral 
pares, ryggmärgsbråck, diabetes, reuma-
tiska sjukdomar eller amputation. Sveri-
ges 21 regioner tar ut olika egenavgifter 
för hjälpmedlen, dvs. avgifter som perso-
nen själv ska betala, och vi ser med oro 
att avgifterna ökar över tid.

Det pågår i dagsläget en debatt om av-
gifter för hjälpmedel generellt (se t.ex. 
debattartikel av Strahlemo och Lidbäck, 
GP 2/9-21). Det är stora regionala skill-
nader vad patienterna får betala, och vår 
genomgång visar att det även gäller or-
topedtekniska hjälpmedel. Varför ska det 
t.ex. vara relativt dyrt med ortoser jäm-
fört med proteser? Personerna som be-
höver proteser betalar relativt lite (0-
200 kr/protes, beroende på region) 
jämfört med ortoser (0-800 kr) och or-
topediska skor (500-1000 kr/par). Orsa-
ken till skillnaden kan vara att allmänhet 
och politiker –med rätta– inser det stora 
behovet av protes vid amputation eller 
medfödda missbildningar, men under-
skattar behoven av andra hjälpmedel. 

Förutom egenavgifter på hjälpmedlen 
tillkommer besöksavgifter (0-340 kr, 
beroende på region) och eventuella re-
sekostnader. Det beror alltså i hög grad 
på var personen bor hur mycket det 
kostar att få hjälpmedel. En person som 
exempelvis behöver två ortoser till sina 

ben samt ett par skoinlägg/fotbäddar 
behöver inte betala någonting alls i Väs-
tra Götaland, men får betala 750 kr i 
Norrbotten och 2400 kr i Örebro, utö-
ver besöksavgifterna. 

Egenavgifter spelar en relativt liten roll 
som finansieringskälla för hälso- och 
sjukvården (SOU 2017:43) och drabbar 
främst personer med stora behov (t.ex. 
behov av fler hjälpmedel) och små eko-
nomiska resurser. Detta  står i bjärt 
kontrast till målen om god och jämlik 
vård som lyfts fram i de globala hållbar-
hetsmålen (Agenda 2030) och i nationell 
lagstiftning. Ett högkostnadsskydd hade 
kunnat förhindra att avgifterna slår mot 
personerna med störst behov. Detta 
finns dock endast i fyra av 21 regioner, 
och även kostnadstaket varierar kraftigt 
mellan regionerna (750-2000 kr per år).

Hjälpmedlen är avgörande för att klara 
det dagliga livet. Många har låga inkom-
ster pga. nedsatt arbetsförmåga och 
tvingas ibland tacka nej till hjälpmedel av 
ekonomiska skäl. De negativa konse-
kvenserna drabbar inte enbart individen 
utan resulterar även i högre kostnader 
för sjukvård och samhälle (SOU 
2017:43). Ett exempel är när en person 
med diabetes tackar nej till ortopediska 
skor och därför utvecklar fotsår som le-
der till infektion, sjukhusvård och ampu-
tation. Lidandet blir stort, kostnaderna 
blir höga. 

Vi vill se en översyn av egenavgifter för 
ortopedtekniska hjälpmedel med mål-
sättningen att egenavgifterna ska vara 
enhetliga och rimliga över hela landet, 
samt att ett enhetligt högkostnadsskydd 
för hjälpmedel införs. 

Gustav Jarl,  
ortopedingenjör,  

docent,  
Region Örebro

Ulla Hellstrand Tang,  
överortopedingenjör, med.dr.,  

Ortopedteknik, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset

Anton Johannesson,  
ortopedingenjör,  

med.dr., 
TeamOlmed

Marie Eriksson,  
ortopedingenjör,  

med.dr.,  
TeamOlmed Stockholm

David Rusaw,  
ortopedingenjör,  

docent,  
Jönköping University
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• Mycket enkelt att använda1 med omedelbar behandlingseffekt2

• Förutser sensorvärdet 30 minuter framåt i tiden för att hjälpa till att  
förhindra både hypo- och hyperglykemi och ge mer tid i målområdet

• Kalibreringsfritt system godkänt för behandlingsbeslut*

• Uppdaterbar mjukvara

För mer information om studier och långvariga behandlingsresultat,  
prata med din produktspecialist på Rubin Medical. 

På vår nya hemsida hittar du användarberättelser, instruktionsfilmer och 
informationsmaterial. 

www.rubinmedical.se

VARNING: Control-IQTM-teknologin ska inte användas av personer under 6 år. Det ska heller inte användas till patienter som använder mindre än  
10 enheter insulin per dygn eller som väger mindre än 25 kilo. För ytterligare viktig säkerhetsinformation, besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta behandlingsbeslut

© 2022 Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett registrerat varumärke och t:slim X2™, Control-IQ™ 
är varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care Inc. Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som tillhör Dexcom Inc. 

Control-IQ™
teknologi

Tandem t:slim X2™ insulinpump med Dexcom G6 CGM

System designat för  
enkelhet och kontroll

1 Brown, S. Clinical acceptance of the artificial pancreas: Glycemia outcomes from a 6-month multicenter RCT. 2019 ADA 79th Scientific Sessions, San Francisco, CA.
2 Breton MD, Kovatchev BP. One Year Real-World Use of the Control-IQ Advanced Hybrid Closed-Loop Technology. Diabetes Technol Ther. 2021. 
DOI: 10.1089/dia.2021.0097
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Det första som måste kommenteras var hur roligt det var 
att kunna träffas igen (det var ju på håret)! Samtalen flödade 
under pauserna. Föreläsningarna var välbesökta. Här kom-
mer några axplock från det vi lyssnade på.

Rapport från Diabetesforum i 
Göteborg 1–3 december 2021

Insulinet 100 år 

Professor emeritus Edwin Gale från UK 
beskrev den historiska utvecklingen. Han 
påminde om att insulin inte är en själv-
klarhet för alla och inte heller gratis i alla 
länder. I USA är det många med låga 
inkomster som underdoserar insulin då 
de inte har råd att köpa insulinet. Då är 
USA ett rikt land jämfört med många 
andra länder tex i Afrika.  Den morgo-
nen, den 1/12, togs 60 miljoner insulinin-
jektioner i världen. Insulinet 100 år är en 
”unfinished story” både var det gäller 
tillgång och utveckling.

Vi fick också en exposé över modern 
insulinbehandling, för vuxna, för barn 
och vid typ 2. Ingela Bredenberg, specia-
listsjuksköterska i Stockholm och tidigare 
ordförande i SFSD, presenterade diabe-
tessjuksköterskans perspektiv på insulin-
behandling. Hur det startade med glas-
sprutor och dosering ”i streck”, till 
smarta insulinpennor och insulinpumpar.  
Injektionstekniken har ändrats inte minst 
då kanylerna har blivit kortare. SFSD har 
producerat broschyr om injektionstek-
nik. Den finns på hemsidan www.sfsd.se 

Diabetespsykologi

Vården måste ta ett större ansvar för det 
psykiska välmåendet hos patienterna 
menade Jon Haug, klinisk psykolog från 
Norge som föreläste under rubriken En 
kronisk sjukdom förändrar för alltid en 
människas liv. Insulinbristen går att han-
tera, men vi behöver även fråga ”hur 

mår du med din diabetes?”. Det är en 
psykologisk paradox att kraften som 
krävs för att hantera uppgiften att reg-
lera blodsockernivån är extra liten när 
behovet för insats och motivation är 
extra stort. Kroppen behöver insulin 
oavsett känslotillstånd, om man är nöjd 
och glad eller nedstämd och ledsen. Li-
vet och behandlingen hänger därför 
olösligt samman. Jon Haug menade att 
det innebär ett slitage att ha diabetes 
hela livet, kroppslig och själsligt. De frå-
gor vi bör ställa är bland annat: Hur 
tänker du kring ditt HbA1c? Kring dina 
glukosvärden? Komplikationer, tankar 
föreställningar vi diagnos? När/om kom-
plikationerna kommer hur tänker du nu? 
Använd ett språk så att patienten kan 
kommunicera med sina närstående. John 
Haugs bok finns refererad i tidigare ut-
gåva Diabetesvård 2/2020. 

Hur når vi patienten?

 Vi fick ett råd från Haidi Hieber, som 
haft diabetes i 77 år att ”ni ska ta hänsyn 
till patientens önskemål och synpunkter 
om hur jag vill leva” för att nå patienten. 
Diabetesenkäten ger oss nya förhåll-
ningssätt och vidgade perspektiv. Det 
var Maria Svedbo Engström (sjuksköter-
ska, Med dr), Ebba Linder (diabetessjuk-
sköterska och utvecklingsledare NDR) 
och Katarina Eeg-Olofsson (Med dr och 
registerhållare NDR) presenterade en-
käten som handlar om hur personen 
mår och har det med sin diabetes samt 
upplever stödet från vården. Enkäten 

flyttar fokus från laboratorievärden till 
personcentrering. Data kan användas i 
kvalitetsarbetet. Frågorna är klara, nu 
behövs säkra tekniska och enklare lös-
ningar för inbjudningar, svar och överfö-
ring till journal och NDR. De drygt 60 
pilotenheterna använder idag NDR:s 
enkätverktyg. Målet är att Diabetesenkä-
ten ska bli en integrerad del av regioner-
nas journalsystem. 

Ämnet diskuterades vidare av Marie 
Lindström, specialistsjuksköterska, Stock- 
holm, och Johanna Nirs, specialistsjuk-
sköterska, Sandviken, som har genom-
fört en studie om GSD Reflektionsmo-
dell för en magisteruppsats. Samtalet 
med patienten förs utifrån ett flertal re-
flektionsblad. Det finns kunskap om att 
unga kvinnor med typ 1 diabetes har 
sämre glukosnivåer och upplever större 
diabetesbörda än unga män i samma ål-
der. Syftet med intervjustudien var att 
beskriva unga kvinnors erfarenheter av-
seende egenvård, support och familje-
konflikter i det dagliga livet och deltog 
efter det i enskilda samtal med Guided 
Self-Determination-Young modellen. 
Unga kvinnor har behov av ökat person-
centrerat stöd från vården. Efter genom-
förandet av samtal med reflektionsbla-
den upplevde de unga kvinnorna att de 
fått en ökad förståelse om sig själva och 
att deras inställning till vården positivt 
förbättrades. Slutsatsen blev att GSD-Y 
för unga kvinnor med typ 1 diabetes kan 
leda till att individens egenvårdsförmåga 
stärks. Den traditionella vården behöver 

Artikeln fortsätter fram till sid 14
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förändras och utvecklas för att anpassas 
till varje enskild individ som är i behov av 
vård. Hälso- och sjukvårdspersonal be-
höver ta till sig personcentrering som 
innebär att bjuda in patienten och fånga 
dennas egen kapacitet, resurser och mål 
för att bidra till god hälsa och minska 
risken för framtida komplikationer.

Arbetsterapeut Linda Ek pratade kring 
mötet med personer med neurokognitiv 
funktionsnedsättning. ADHD, autism 
och andra NPF-diagnoser blir allt vanli-
gare i samhället vilket innebär att en 
ökande andel av patienterna med diabe-
tes även har en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. Att ha neuropsykia-
triska funktionshinder och diabetes är 
exekutivt krävande. Diabetes och egen-
vård ställer stora krav på planering, det 
gör att vi behöver tänka extra på hur vi 
gör vid möten med patienter som har 
neuropsykiatriska svårigheter. Det gäller 
att komma ihåg alla moment som ingår i 
egenvården, komma ihåg att beställa 
hjälpmedel i god tid, ta med allt som 
behövs tillskola/arbete, komma ihåg att 
ta insulin före maten och räkna kolhydra-
ter. Det är viktigt att vi som vårdpersonal 
är medvetna om dessa svårigheter och 
tänker extra på hur vi gör vid möten 
med dessa personer för att stötta deras 
förmåga till egenvård. De behöver en 
fysisk kallelse samt påminnelse om tiden. 
Vid besöket är det bra med en dagord-
ning samt att skriva ner en minneshjälp 
vad man pratat om. Ta gärna hjälp av 
arbetsterapeut.

Sexuell dysfunktion  
hos män och hos kvinnor

I ett parallellt symposium togs långtids-
komplikationer upp. Ralph Peeker, pro-
fessor i urologi, Göteborg föreläste om 
Sexuell dysfunktion hos män. Hela 
40–50 % av alla män 40–50 år har erek-
tionsproblem, då och då eller alltid. 
Känsligheten för olika negativa faktorer 
såsom alkohol, trötthet, sömnbrist och 
stress ökar med åldern. Försämrad erek-
tion definieras på lite olika sätt. En defini-
tion är oförmåga att få till och hålla igång 
en erektion som möjliggör samlag. Man 
kan också definiera som att erektionen 
ska möjliggöra för paret eller individen 
en tillfredsställande sexuell aktivitet. Män 
med avancerad hjärt-kärlsjukdom har i 
stort sett alltid någon grad av erektions-
problem. Personer med diabetes verkar 
ha en kraftigare erektil dysfunktion (ED) 
och sämre livskvalitet samt att de svarar 
sämre på de läkemedel som används.  
Det är inte statinerna eller andra läke-

medel som ger ED utan den underlig-
gande sjukdomen. Ju tjockare intiman i 
koranarkärlen är desto större risk för 
ED.  Behandlingen vid ED kan vara de 
tabletter eller injektioner som rekom-
menderas, tex Viagra eller Cialis, Cave-
ject samt Bondil. 

Kvinnlig sexuell dysfunktion ett äm-
ne som inte nämns lika mycket som den 
manliga. Anne-Marie Wangel (AMW), 
lektor vid Malmö Universitet, Fakulteten 
för Hälsa & Samhälle diskuterade och 
föreläste om ämnet. AMW har tillsam-
mans med kollegan Karin Stenzelius (KS) 
gjort en studie om sexuell dysfunktion 
och depressiva symptom hos medelål-
ders kvinnor med typ 1 diabetes. Ett inte 
så beforskat ämne. Hon talade kring 
sexualitet, sexuell funktion och dysfunk-
tion hos kvinnor med diabetes, definitio-
ner och begrepp och vad vi kan göra. 
Hon beskrev kvinnans sexuella respons 
som icke lineär utan mer cyklisk, att det 
är mycket som kan påverka kvinnans lust 
(Basson, 2000). Denna modell indikerar 
att kvinnlig sexuell funktion skiljer sig från 
mannens och påverkas starkt av fysiolo-
giska, psykologiska och sociokulturella 
faktorer samt att kvinnors sexuella re-
spons härstammar från intimitetsbehov 
snarare än behovet av sexuell upphets-
ning. Faktorer som torra slemhinnor och 
smärta kan påverka, faktorer som är 
vanliga hos kvinnor med diabetes även 
före menopaus. Sexuell dysfunktion är 
associerat med lägre livskvalitet och de-
pressiva symptom. AMW och KS ge-
nomförde en enkätstudie. Brev skicka-
des till kvinnor i Skåne med typ 1 diabe-
tes, ålder 45–66 år, med en diabetesdu-
ration på minst 15 år. Artikel publicerad 
i Journal of Nursing and Helthcare i år. 
Resultaten visade bl. a. att 45 % av kvin-
norna hade sexuell dysfunktion och 18 
% moderata till svåra depressiva symp-
tom. Vad kan då vi i diabetesvården gö-
ra? Vi kan stötta kvinnan till en väl inställd 
diabetes, uppmuntra till förbättrade lev-
nadsvanor om så inte är fallet genom 
SAMTALET. Med andra ord våga fråga 
och våga samtala även om vi inte har 
lösningen på problemet. Vi bör ha en 
tillåtande hållning och bjuda in till samta-
let. Vi kan informera om sambandet med 
diabetessjukdomen. Beskriv kopplingen 
mellan HbA1C, vikt, rökning och sexuell 
hälsa. Vi kan tipsa om att fråga på apote-
ket, tipsa om glidmedel, mjukgörande 
salvor, östrogen och liknande. Vid behov 
be diabetesansvarig läkare remittera vi-
dare till gynekolog, sexolog eller psyko-
terapi (Se Plissit modellen, enligt Annon, 

1976). AMW tipsade att vi till exempel 
skulle kunna ha glidmedel, Vagifem, bro-
schyrer på våra bord för att kanske lätt-
are öppna upp till samtal. Ställa öppna 
frågor: Jag vet att andra med diabetes 
kan uppleva att sexualiteten kan påver-
kas, är det något som du har upplevt? 
Vad/hur tänker du kring det? Har du talat 
med din partner kring detta? Tänk per-
soncentrerat och våga fråga!

Tekniska hjälpmedel i den  
moderna diabetesvården

Utveckling av tekniska hjälpmedel sker 
snabbt och de kommer snabbt ut i vår-
den. På många sätt har det inneburit en 
revolution och har lett till både bättre 
behandling och glukosnivåer. Men det 
innebär också att vården måste arbeta 
på nya sätt och att hjälpmedlen ställer 
krav på patienten. Agneta Lindberg, spe-
cialistsjuksköterska i diabetes, Lund visa-
de hur arbetssituationen kan se ut och 
vilka utmaningar läkare och diabetessjuk-
sköterskor ställs inför.  Ett besök på 
vuxenmottagning idag börjar med ”Har 
du laddat ner din rtCGM/insulinpump?” 
Efter det kan ta upp till 20 minuter innan 
mötet kan börja. Hur många system 
mäktar vi med? Tidigare fanns ett analys-
program för varje produkt som var få 
eller den traditionella handskrivna dag-
boken. Då var det kanske 4–10 mät-
ningar/dygn som skulle analyseras. Nu 
finns det hur mycket data som helst, 
många dygn med totala kurvor vilket är 
fantastiskt och analyshjälp vilket är lika 
fantastiskt. Agneta har en önskelista: att 
alla servrar finns i EU eftersom det är 
olagligt att skicka data till USA pga. GD-
PR. Här bryter nog flera mot lagen. Att 
vi inte måste registrera så omfattande 
persondata, namn och mejladress räck-
er. Att företagen samarbetar så att vi har 
ett eller max två analysverktyg. Att vi gör 
nationella upphandlingar så att varje re-
gion inte behöver hitta egna lösningar. 
Att regionjuristerna kommer till konsen-
sus hur vi ska använda GDPR på ett sätt 
som fungerar i praktiken.

Graviditetsdiabetes

Helena Fadl, docent, specialist i obstetrik 
och gynekologi Örebro, diskuterade 
bakgrund, riktlinjer och nyheter vid gra-
viditetsdiabetes. Gränsvärdena har för-
ändrats för klassifikation av graviditets-
diabetes, det innebär att fler och fler 
kontrolleras på specialistmödravården. 
Många ser ett problem med om det är 
rätt att oroa föräldrarna i förväg för 
blodsockervärden som ligger på gränsen 
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samtidigt som att det är bra att upptäcka 
högt blodsocker som kan vara risk för 
barnet.  Det innebär ett problem att 
OGTT inte genomförs i den utsträck-
ningen som riktlinjerna rekommenderar. 
Bland annat Stockholm ligger antalet 
genomförda OGTT lågt, här ses en 
ojämlik vård nationellt sett. Det finns ett 
förslag på att man ska screena blod-
socker redan i vecka 20, då tas fasteblod-
socker och en OGTT om så behövs. 
Och sedan även vecka 24–28, såsom det 
är enbart är nu. Sedan efter förlossning-
en ska kvinnan följas upp i primärvården. 
Remiss ska skickas till vårdcentralen, men 
det fungerar inte optimalt ännu. Många 
kvinnor blir inte kallade eftersom remis-
sen inte alltid skickas. Det finns regionala 
skillnader- det blir en ojämlik vård. 

Dietist Veronica Boström, Göteborg ta-
lade om kosten vid graviditet. Gravidi-
tetshormoner gör att insulinbehov och 
insulinresistens ökar avsevärt under en 
graviditet. Under graviditeten kan insu-
linbehovet tredubblas, vilket innebär att 
kvinnan behöver extra stöd av vårdper-
sonalen. Dietist finns på specialmödra-
vården som extra hjälp. Stöd behövs 
också då detta är en ny diagnos för 
kvinnan och mycket oro finns för risken 
att skada barnet och sig själv.  Behovet 
av mer insulin börjar stiga redan i tidig 
graviditet men efter halva graviditeten 
sker ofta en rejäl ökning. Oftast norma-
liseras blodsockret efter förlossning.  
Målsättning med behandling är att ha bra 
blodsocker och ändå samtidigt tillgodose 
energi och näringsbehov. Måltidsfördel-
ningen är viktig, insulin räcker inte till 
stora måltider. En viktig del av kostbe-
handlingen är att äta oftare och fördela 
samma mängd energi, dela upp i mindre 
portioner. Det är främst kolhydraterna 
som behöver fördelas, men inte uteslu-
tas.

Ulrika Moll, endokrinolog, Lund, före-
läste om en modell från Skåne. Gesta-
tionsdiabetes (GDM) kan få stora konse-
kvenser för både mamma och barn, både 
vad gäller förlossningsutfall och risken för 
sjukdomar senare i livet. Det är viktigt att 
behandla GDM med hälsosamma lev-
nadsvanor, dvs fysisk aktivitet, matvanor, 
rökstopp och alkoholvanor. Ibland man 
läkemedelsbehandling vara aktuellt. Met-
formin och insulinbehandling är mest 
vanligt. För att förlossningsutfallet ska 
vara så normalt som möjligt bör blod-
sockret ligga så bra som möjligt.  Studier 
har visat att denna typ av behandling kan 
förbättra graviditetsutfallet. Behandling-
en av GDM involverar många yrkesgrup-

per, bl.a. barnmorska, obstetriker, diabe-
tolog, dietist. Ulrika presenterade hur 
deras teamarbete är organiserad och 
hur fina resultat man har. Det krävs ett 
team för att utfallet ska bli bra. Många 
gånger kommer kvinnorna till mottag-
ningen en gång per vecka och då behövs 
också anpassad tid för respektive yrkes-
grupp. De följer och behandlar drygt 
200 kvinnor med graviditetsdiabetes per 
år. De senaste åren har bjudit på både 
framgångar och utmaningar

Carina Ursing, endokrinolog, Stockholm, 
berättade om Södersjukhusets arbete 
kring graviditetsdiabetes. Barnet blir inte 
bara överviktigt om mammans glukos-
värden ligger högt. Risker för barnet kan 
vara för tidig födsel, plötslig spädbarns-
död och missbildningar. Därför att det 
viktigt att uppföljningen av dessa kvinnor 
görs regelbundet. Om mamman inte får 
behandling för sina höga glukosvärden 
kan barnet få metabolt syndrom redan 
vid födseln. Mamman har 7 ggr högre 
risk att få typ 2 diabetes senare i livet om 
hon har haft graviditetsdiabetes.

Njuren och diabetes 

Karl Dreja, specialistläkare njurmedicin, 
Lund, föreläste om njuren och diabetes. 
Diabetes är dominerande orsak till njur-
sjukdomar. Av 4000 genomförda dialy-
ser så är hälften pga diabetes. Det finns 
dock positiva besked. Insjuknandet i 
njursjukdom vid typ 1 diabetes har mins-
kat med 30 %. Varför får inte alla med 
diabetes njursjukdom? Den senaste hy-
potesen är att hyperfiltration kan vara 
orsak till njursvikt. Vid prediabetes ses 
tidig hyperfiltration.  Även proteinuri i 
normalområde kan öka risken för hjärt-
kärlhändelse. Mätning av albumin i urin 
kan växla 50 % mellan mätningarna. 
Svårt att fånga.

Maria Eriksson Svensson, professor i 
njurmedicin, Uppsala, fortsatte att prata 
om behandling av njursjukdom. Använd-
ning av ACE-hämmare/ARB och metfor-
min samt ökad användning av SGLT2 
hämmare och GLP-1 analoger som 
också är hjärt- och njurskyddande kom-
mer att förbättra prognosen ytterligare 
för patienter med diabetes. Nästa år 
kommer en ny mineralkortikoidrecep-
torantagonist, MRA. Den är milt vätske-
drivande och har njur- och hjärtskyd-
dande effekter och den kommer att yt-
terligare förbättra prognosen. Njuren 
kan producera och konsumera glukos. 
Njurläkarna har tagit över SGLT2- häm-
marna. Vissa läkemedel kan behöva sät-

tas ut vid sjukdom. I övrigt viktigt be-
handla blodtryck, blodtryck, blodtryck.  
Vid begynnande och manifest njursjuk-
dom är det tydligt att hänsyn måste tas 
till vilken behandling som är möjlig för att 
sänka glukosvärdena. 

Diabetesvård ur ett  
mångkulturellt perspektiv

Sheyda Sofizadeh, diabetessjuksköterska 
från Uddevalla, föreläste om att arbeta i 
ett mångkulturellt område. Diabetesvår-
den är eftersatt bland patienter med 
annan kulturell bakgrund av orsaker som 
man bör studera närmare ansåg Sheyda. 
Närhälsan Dalaberg Vårdcentral har en 
etnisk mångfald som i praktiken kan 
innebära en hel del psykosociala och 
socioekonomiska svårigheter men ändå 
har personalen jobbat tillsammans för en 
god och säker vård. De jobbar aktivt 
med personcentrerad vård genom del-
aktighet i vården tillsammans med pa-
tienterna. Många kommer från andra 
länder och har språksvårigheter och de 
behöver ofta ha fler mottagningsbesök 
än rekommenderat. De patienter som 
har höga HbA1C erbjuds flera besök 
och man följer upp aktivt för att såväl 
HbA1C, blodtryck och lipider ska nå 
målvärdet. Vårdcentralens NDR resultat 
är i toppnivå dels för målvärden men 
dels för rapporteringsgraden. Vårdcen-
tralen jobbar aktivt i team som leder till 
lyckat resultat. Verksamhetschefens pri-
oritet och godkännande till förbättrings-
arbete är en viktig faktor. Lyssna, var 
nyfiken på den andres berättelse och 
kultur, få patienten delaktig i sin behand-
ling är Sheydas sammanfattande råd.

Nouha Saleh Stattin, diabetessjuksköter-
ska, Stockholm fortsatte med att be-
skriva en webbaserad utbildning ”Att 
leva med diabetes” som har utvecklats 
på Akademiskt Primärvårdcentrum på 
uppdrag av Nationella Diabetes Rådet 
(NDR) och SKR. Utbildningen riktar sig 
till personer med typ 2 diabetes med 
arabisk bakgrund eller som behärskar 
arabiska. Den är kulturanpassad inte ba-
ra språkligt utan även ur andra perspek-
tiv som till exempel valet av bilder så att 
de är relevanta för personer från dessa 
länder. Det är ett utbildning program 
som består av tre delar. En del med 
frågor, en del med förslag på åtgärder 
och den tredje delen är en dagbok. Dag-
boken fungerar som stöd för förändring 
av vanor och som underlag för samtal 
med diabetessjuksköterska eller läkare. 
Programmet finns på arabiska och själv-
klart på svenska för att vårdgivare själv 
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kan bekanta sig med innehållet. En del 
patienter kan göra programmet själva 
medan andra kan behöva stöd. Visa 
programmet och sätt av tid för att be-
svara frågor och titta på dagboken till-
sammans. Länk till programmet: http://
www.attlevameddiabetes.se/se/intro-
duktion.html

 Äldre och diabetes

Peter Fors, Diabetolog, Alingsås, lasarett, 
författare till www.Diabeteshandboken.
se, inledde med att prata om behandling. 
Äldre är ofta svårbehandlade pga. ålder 
och samsjuklighet. De är dessutom en 
heterogen grupp. Målet med behand-
lingen är förbättrad eller bibehållen livs-
kvalitet. FOKUS ligger inte på glukosvär-
dena utan nutritionen. När det gäller 
komplikationer så tänk inte långt fram i 
tiden, tänk på vad som kan hända inom 
fem år som hjärtsvikt, stroke, fotsår. Vik-
tigt undvika hypo- och hyperglykemi och 
blodtrycksfall. Även här är nutritionen 
superviktig. Minska nattfastan! Inte nöd-
vändigtvis dra ner på kolhydrater. 40 g 
kolhydrat/måltid (20–60). Sätt rimliga 
blodtrycksnivåer och lipidnivåer.  HbA1c 
mål för den här gruppen kan vara 70 
mmol/mol vilket motsvarar glukosvär-
den på ca 8–15 mmol/L. Undvik om 
möjligt polyfarmaci. Metformin vid för-
sämrad njurfunktion, reducera dosen 
eller sätt ut. Hur och när äter patienten, 
viktig med lämpligt insulin och rätt dos. 
Kanske ge NPH på morgonen? Se för 
tips för insulintitrering Diabeteshandbo-
ken, kapitel 7. Förslag att mäta blodsock-
ret 3 dagar/veckan, före frukost, före 
middag och till natten Ge alltid basinsu-
linet oavsett. Om glukosvärde <5 
mmol/L se till att personen får något i sig 
som höjer glukosnivån,> 20 mmol/L 
ingen åtgärd (om inte typ 1 och insulin-
brist). Tresiba kan vara bra, täcker bra, 
minskad risk för insulinbrist. Vem ansva-
rar för den personliga hygienen när pa-
tienten inte kan själv? Munstatus viktigt 
för nutritionen. Risken för fotsår gör att 
personen behöver assisterad egenvård, 
klipp naglarna! FOKUS återigen på nutri-
tion vätskebalans samt att förebygg 
akuta komplikationer. I Diabeteshand-
boken finns en individuell vårdplan – in-
sulinbehandlad diabetes i hemsjukvår-
den (kapitel 36). Komplettera vårdpla-
nen med munhälsa så blir den ännu 
bättre.

Michail Tonkonogi, professor vid Hög-
skolan Dalarna, föreläste om träning för 
äldre. Starka muskler, särskilt i benen, är 

viktigt för äldre personer. När musklerna 
försvagas försämras blodflödet vilket 
ökar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Åldrandet är associerat med minskad 
muskelstyrka pga. minskad muskelmassa 
och förändringar i muskelfiber. Studier 
visar att äldre personer kan öka både 
muskelstyrka och muskelmassa genom 
träning. Resistance exercise, ”mot-
ståndsträning”, styrketräning, kan göras 
både på gym och hemma, förbättrar 
muskelstyrka och uthållighet. Det kan 
bidra till att minska risken för att ut-
veckla typ 2 diabetes och kan hjälpa att 
reglera glukoskontrollen. Starkare och 
större muskler kan göra det möjligt för 
kroppen att mer effektivt ta upp glukos 
som cirkulerar. Styrketräning är bra för 
äldre. Ett pass ökar upptaget av glukos 
från skelettmuskulaturen och regelbun-
den träning hjälper kroppen att bli mer 
insulinkänslig. Skelettmuskulaturen fung-
erar som reservoar för glukos och släp-
per ut glukos när det behövs. Även när 
insulin inte längre produceras som vid 
typ 1 sänker styrketräning glukosnivåer-
na och den tillförda insulinmängden kan 
reduceras. Styrketräning är ett viktigt 
redskap i diabetesvården, även hos de 
äldre eller till och med framför allt hos 
de äldre.  Det räcker inte att bara pro-
menera. Tips på att använda hantlar, att 
göra benböj mm. Det finns mer tips i 
www.FYSS.se både för typ 1 och typ 2 
diabetes.

Remission av typ 2 diabetes

Ett pass handlade om remission av typ 2 
diabetes och inleddes av Matthias Lidin, 
specialistsjuksköterska i kardiologi, 
Stockholm. Råd om hälsosamma lev-
nadsvanor är grunden i behandlingen för 
alla personer med typ 2 diabetes. Vad är 
då hälsosamma levnadsvanor på veten-
skaplig grund? Och vad skall vi säga till 
personer med typ 2 diabetes? Han tog 
upp senaste råd och rön gällande lev-
nadsvanor och typ-2 diabetes med bl. a 
en uppdatering av nya riktlinjer gällande 
fysisk aktivitet och hälsosamma matva-
nor. Riskbruk alkohol 7/9 glas/vecka – 
kommer att ändras till 10 glas/ vecka. 
ÖKA – BYTA – MINSKA när det gäller 
maten. Grönsaker 2–4 nävar dagligen, 
frukt, olivolja, bönor, nötter, hasselnöt-
ter, mandel, valnötter, mer fiber, mer 
fisk. Mindre rött kött ger 30 % minskad 
risk för hjärtinfarkt. Fokus på ett person-
centrerat förhållningssätt, hur man till-
sammans med patienten kommer fram 
till hälsosamma evidensbaserade lös-
ningar och mål. 

Torsten Olbers, professor i kirurgi, Lin-
köping, föreläste om fettmaoperationer. 
Han pratade om metabol kirurgi i stället 
för överviktskirurgi.  Ett resultat i snitt på 
25 % viktreduktion gav 25 % remission 
av diabetes.  Vilket innebar minskad risk 
för förtida död och minskad risk för 
cancer, vilket annars är en ökad risk vid 
fetma. Baksidan kan vara reoperation. 
Brist på B12, järn och kalk kräver livslång 
behandling. Uppföljande studier visar 
risk för i riskbruk alkohol, fallolyckor, 
hypoglykemier, mental ohälsa.  Man 
opererar inte bort den genetiska risken 
för diabetes, den består, men den skjuts 
upp. Uppföljning viktig och behöver 
förbättras. 

Barnperspektivet

Frida Sundberg, barnendokrinolog, Gö-
teborg, pratade om särskilda aspekter 
vid behandling av barn och ungdomar. 
När ett barn drabbas av diabetes är 
många personer inblandade, föräldrar, 
syskon, övrig släkt, skola/förskola, sam-
hället. När barnen är små är det de 
vuxna som styr och utför egenvården, 
men succesivt behöver barnet öva för 
att så småningom själv ta över ansvaret 
för egenvården. Målet är att barn med 
diabetes ska bli välfungerande vuxna och 
må bra med diabetes eftersom sjukdo-
men inte kan botas. En svårighet att nå 
målen med diabetesbehandlingen kan 
vara rädsla för hypoglykemier hos bar-
net, föräldrarna eller hos omgivningen. 
Rädslan kan hindra barnet från att nå god 
glykemisk kontroll och kan inskränka 
barnets deltagande i aktiviteter. Rädsla 
för hypoglykemier är också kopplat till 
lägre livskvalitet. När ett barn drabbas av 
diabetes innebär det ofta en chock och 
en sorg för familjen. Frida beskriver det 
som att blixten har slagit ner. I detta kaos 
är det viktigt med mycket stöd till famil-
jen. De barn som hamnar på ett bra 
Hba1c de första åren har stor chans att 
även ha ett bra HbA1c senare i livet.

Linda Ek, arbetsterapeut, Stockholm, gav 
tips i mötet med personer med kognitiv 
funktionsnedsättning och diabetes. Dia-
betesvården idag är mycket komplex 
och ställer stora krav på exekutiva funk-
tioner såsom t.ex. planering, arbetsmin-
ne, flexibilitet, självkontroll, tidsuppfatt-
ning m.m. Det gäller att komma ihåg alla 
moment som ingår i egenvården, kom-
ma ihåg att beställa hjälpmedel i god tid, 
ta med allt som behövs tillskola/arbete, 
komma ihåg att ta insulin före maten och 
räkna kolhydrater. Det är viktigt att vi 
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som vårdpersonal är medvetna om 
dessa svårigheter och tänker extra på 
hur vi gör vid möten med dessa perso-
ner för att stötta deras förmåga till egen-
vård. De behöver en fysisk kallelse samt 
påminnelse om tiden. Vid besöket är det 
bra med en dagordning samt att skriva 
ner en minneshjälp vad man pratat om. 
Målen måste vara rimliga och ett kogni-
tivt stöd för att förstå, minnas, planera, 
välja och hantera tid kan behövas. En 
arbetsterapeut kan många gånger hjälpa 
till med detta och det blir allt vanligare 
att denna yrkeskategori ingår i diabetes-
teamet. 

Anna Ek, leg dietist Stockholm talade om 
föräldrastödsprogrammet Mer och Min-
dre för barn med obesitas i förskoleål-
dern. Behandlingen av barnobesitas är 
mest effektiv om den startar tidigt i livet. 
En studie vid Karolinska institutet mellan 
2012–2016 visar betydelsen av intensiv 
behandling som gav föräldrar stöd i sitt 
föräldraskap men också betydelsen av 
uppföljande samtal.

Annika Jansson, barnendokrinolog, 
Stockholm, talade om typ 2 diabetes i 
unga år. Typ 2 diabetes är fortfarande en 
ovanlig diagnos hos barn och unga. I 
Sverige år 2020 var det endast 1,3 % av 
de nyinsjuknade barnen <18 år som fick 
denna diagnos. Typ 2 diabetes är farli-
gare än typ 1 diabetes hos ungdomar 
och kan snabbt leda till diabeteskompli-
kationer. Obesitas ökar bland barn och 

unga i Sverige, ca vart 5:e skolbarn är 
drabbat. Trots detta är risken att drab-
bas av typ 2 diabetes liten. Rekommen-
dationer att riskbarn screenas efter 10 
års ålder (hereditet, obesitas, tillväxt-
hämning, etnicitet, mensrubbningar), 
diskuterades. Behandlingen leder till att 
minska insulinresistens. I första hand 
viktminskning genom minskat intag av 
söta drycker och ökad fysisk aktivitet 
samt behandling med metformin. Däref-
ter kan basalinsulin övervägas och i 
tredje hand basal + måltidsinsulin. GLP 1 
analoger samt SGLT 2 hämmare finns nu 
godkänt till barn >10 års ålder. Obesita-
skirurgi kan också behöva övervägas om 
annan behandling inte fungerar eftersom 
riskerna med typ 2 diabetes är så stora.

Covid-19 och diabetes

Mikael Rydén (MR), professor, Stock-
holm, var med på zoomlänk och hade 
sammanfattat en mängd olika informa-
tion i ämnet. En hel uppsjö av artiklar har 
publicerats sedan Covid- 19 upptäcktes. 
År 2020 fanns det ca 3000 artiklar och 
nu 2021 så var antalet ytterligare 4500, 
av varierande kvalitet. MR menar att 
Covid-19 och diabetes har en koppling, 
en dubbelriktad koppling. Man har sett 
en risk att blir väldigt sjuk när man har 
diabetes och en risk att få diabetes vid 
svår Covid. Vilket glukosvärde var bäst 
att ha för att undvika svår Covid? Troli-
gen var det att inte ha för lågt eller för 

högt blodsocker. De med högt HbA1c 
över 70 hade en större risk samt de med 
för låga blodsockervärden under 
3.9mmol/l. Varför är det då farligt med 
för högt blodsocker och Covid?  Det vet 
man inte säkert, men det har kanske 
med det inflammatoriska svaret att göra, 
det som man har vid diabetes. De som 
var inlagda på sjukhus och hade högt BMI 
hade en högre risk om de var yngre för 
allvarligare konsekvenser, de äldre kla-
rade sig bättre. Vid högt Hba1C verkade 
det som om att vaccinet hade sämre 
effekt, konstaterade föreläsaren.  

Avslutningsvis var det tre trevliga och 
inspirerande dagar med mycket informa-
tion att ta med hem till kollegorna. 

Nästa möte ENDODIABETES i Helsing-
borg 11–13/5 2022 där vi fortsätter 
samtalen.

Håll ögonen på www.endodiabetes.se 
och boka din plats när bokningen öpp-
nar.

För SFSD

Lena Insulander, Marianne Lundberg,  
Ingela Lavin och Kaija Seijboldt

Undvik risken att din medlemstidning uteblir!
Betala in din medlemsavgift för 2022 snarast! Nu kan du snabb och  

lätt betala in medlemsavgiften via Swish!

Swishnummer: 123 443 4536

Har vi inte registrerat din inbetalning senast 2022-06-30  
stryks du ur registret som medlem.

Uppge namn och medlemsnummer vid inbetalning!



Med Dexcom G6 har du full kontroll 
på dina glukosvärden och 

kan fokusera på annat.

Realtidsvärden- utan skanning 

Smarta påminnelser och larm

Du slipper kalibrera 

Sov lugnt och tryggt

GÖR LIVET ENKLARE OCH TRYGGARE!

dexcom.nu 
makingdiabeteseasier.se

diabetessupport@infucare.se
facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige

D
IA
.S
E
.0
74

-0
1-
M
A
J2

0
2
0

(Distributör)

4, 3
mmol/L

Annons-6_joggande kvinna_DIA.SE.074-01-MAJ2020_210x297 utfall 3 mm.indd   1Annons-6_joggande kvinna_DIA.SE.074-01-MAJ2020_210x297 utfall 3 mm.indd   1 2021-08-25   10:24:272021-08-25   10:24:27



                                                                                                                                      DIABETESVÅRD  NR 1 202216

"Årets diabetessköterska är en utmärkelse 
som går till en sjuksköterska som under en 
längre tid bidragit till ökad kvalitet inom  
diabetesvården genom sitt kunnande, sitt 
engagemang och agerande."

Nominera 
Årets Diabetessjuksköterska

När priset delades ut första gången 1987 gav Bayer sin motivering till varför priset 
 instiftades: "Bayer vill uppmärksamma den yrkesgrupp som har den mesta patient- 

kontakten och som ur patientens synpunkt är själva fundamentet 
 inom diabetesteamet"

Vem är då en värdig vinnare, vem ska jag nominera?

I jubileumsskriften som gavs ut 2007 står följande att läsa:

"Årets diabetessköterska är en utmärkelse som går till en sjuksköterska  
som under en längre tid bidragit till ökad kvalitet inom diabetesvården  

genom sitt kunnande, sitt engagemang och agerande."

Möjligheten att nominera en kollega är öppen från nu till  
och med den 8 april 2022. 

Därefter kommer en nomineringskommitté besående av styrelsen 
från SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård)  

välja ut den  lyckliga vinnaren. 

Den du nominerar ska vara medlem i SFSD.

Maila in din nominering och motivering direkt till: ordf@sfsd.se
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Jag vill börja med att tacka både Svensk förening för sjuk-
sköterskor i diabetesvård och Ascencia Diabetes Care som 
delar ut detta ärofyllda pris för årets diabetessjuksköterska.

Årets diabetessjuksköterska 
2018

På Erstas diabetesmottagning stöttar vi BB Stockholm och de kvinnor som får graviditetsdiabetes. 
Dessa kunskaper kommer därför gagna vår verksamhet i högsta grad. I mina planer fanns också 
inbokat att hospitera hos Ulrika Sandgren på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg på deras 
specialistmödravård. Det gick ju inte att genomföra utan får skjutas framåt i tiden förhoppningsvis till 
våren om pandemin tillåter det. Jag fick i stället interagera virtuellt med zoomutbildning vilket också 
var intressant  

Under min tid som sjuksköterska har jag arbetat med många olika vårdprocesser och teorier allt i från 
Katie Ericsson ”leka lära ansa” Vips modellen, KASAM, evidensbaserad omvårdnad, och nu 
personcentrerat förhållningssätt. Kärt barn har många namn men det som kvarstår är ändå hur 
viktigt det är att individen är i centrum. Se hela Människan.  

Tack och återigen tack! 

Marie Lindström 

 Marie Lindström

. Mitt tack går även till mina medarbetare 
på Ersta diakonis diabetesmottagning. 
Jag blev rörd och ödmjukt tacksam. Ord 
är inte tillräckliga för att beskriva den 
känsla som det innebar för mig.

 Min karriär i vården började som vård-
biträde år. Tanken var att jag bara skulle 
arbeta där tills jag ”hittat något bättre”. 
Det jag inte visste då var att jag faktiskt 
hade hittat rätt även om vägen dit gick 
den långa vägen. Studerade vidare till 
mentalskötare, men fortsatte att arbeta 
på medicinavdelning som undersköter-
ska. Blev lite trött på vården i 25 års ål-
dern och var intresserad av nya äventyr 
fick arbete på en norsk lyxkryssare som 
åkte jorden runt. 

Det var där mitt ute på Atlanten som jag 
fisk assistera vid en blindtarmsoperation 
(av min norska väninna). Vi befann oss 
alldeles för långt ut till sjöss för att hinna 
i land. Med endast hjälp av en läkare och 
anestesisjuksköterska kunde denna ope-
ration genomföras. Den eufori som jag 
upplevde det var verkligen en fantastisk 
upplevelse jag kände så starkt att det här 
är verkligen det jag vill arbeta med. Med 
så lite personal och med små medel 
kunna rädda hennes liv var nästan en 
religiös upplevelse. Det var då jag för-
stod att jag ville fortsätta min karriär in-
om vården. Jag åkte hem för att utbilda 
mig till sjuksköterska.

Mitt första arbete som nyexaminerad 
sjuksköterska började på en medicinav-
delning med Diabetes som specialitet. 

Det var en lärorik period där jag förstod 
komplexiteten med Diabetes och hur 
olika det kan se ut från individ till individ. 
Det skapades ett intresse hos mig att 
lära mig mer inom en specialitet jag ville 
bli kunnig och insatt inom något special-
område. Diabetes var den specialitet 
som jag upplevde att jag lärt mig minst 
om under utbildningen till Sjuksköterska. 
Min största skräck var när en person 
med nydebuterad typ 1 diabetes blev 
inlagd och jag var den som skulle infor-
mera om sjukdomen diabetes. Vi hade 
checklistor där det skulle kryssas för olika 
saker som de skulle kunna innan de gick 
hem. 

• Hypoglykemi (symptom och åtgärder)

• Hyperglykemi (symptom och åtgärder)

• Injektionsteknik

• Blodsockertestning

• Insulinets verkningsmekanismer etc. 

På hela denna checklista stod det inget 
om kosten det var Dietistens område. 
Inget heller om hur de skulle göra vid 
fysisk aktivitet.

I början som ny sjuksköterska gick jag 
igenom checklistan från början till slut, 
men det dröjde inte länge förrän jag 
förstod att det som de frågade mest om 
det var kosten -vad kan jag äta? -Kom-
mer jag aldrig mer att kunna äta godis? 
-Hur blir det med min fotbollsträning? 
-Kommer jag kunna fortsätta dansa ba-
lett? 

Det var frågor som de var intresserade 
av. Jag slutade med checklistan och bör-
jade fråga individerna som nyinsjuknat 
vad de själva hade för frågor och funde-
ringar. Lyhördhet för varje enskild indi-
vids behov fans redan då som ett red-
skap även om vi nu fått lite finare namn 
som   förhållningssätt. 

Lära sig tolka insulinkurvor var lite kluri-
gare, men fick god hjälp från vår Överlä-
kare som hade ett mycket speciellt sätt 
att lära ut. Vid ronden gick han laget runt 
och började med de stackars kandida-
terna som darrade i alldeles för stora 
läkarrockar och bad de förklara var de 
trodde att insulindoserna skulle ändras. 
Det var klassiska 7 dygnsprofiler med 
B-glukoskurvor. 

Ingen lätt match för kandidaterna som 
kanske inte sett några b-glukoskurvor alls 
tidigare. Klarade de inte av uppgiften gick 
han sedan vidare till oss sjuksköterskor, 
hade vi tillräckligt bra argument så kunde 
vi få vara med och justera doser. 

Denna överläkare brann för diabetes 
och hade en omsorg om varje individ 
och han var dessutom en stor inspira-
tionskälla och mentor. Under helgerna 
när det var läkare som inte var specialis-
ter inom Diabetes och endokrin gick 
jour. Då fick vi ringa hem till honom och 
rabbla kurvor på ny insjuknade för att 
optimera behandlingen. Ibland var han 
ute på golfbanan men inget stoppade 
hans nit för sitt arbete. Det var på den 
tiden som kardex fortfarande användes 
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med behovs ordinationer på blodsock-
ervärden (> 15 mmol ge 6E actrapid). 
Jag fick lära mig från personerna som var 
experter på sin egen sjukdom att det 
inte alltid var rätt dos. 

 Jag började sedermera på Diabetesmot-
tagningen. När det blev dags för mig att 
starta med egen mottagning blev jag 
förskräckt. Jag pratade med ansvarig 
överläkare om att jag faktiskt inte ens 
hade gått bredvid någon diabetessjuk-
sköterska som hade egen mottagning, 
och inte riktigt visste hur, eller vad jag 
skulle göra på besöken.  - Det är väl jät-
tebra. Du måste lära dig ett eget arbets-
sätt fråga patienterna vad de själva behö-
ver hjälp eller stöd med, låt de berätta 
sin historia för dig. Det var svaret jag fick 
på min oro. Återigen ett personcentre-
rat förhållningssätt.

När jag tänker tillbaka på det första året 
när jag lyssnade på alla dessa berättelser, 
vad mycket jag lärde mig, och kanske 
gjorde jag min bästa insats där och då.

De senaste 14 åren har jag arbetat på 
Ersta diakoni Diabetesmottagning. När 
jag började här fanns det ca 200 perso-
ner med typ 1 diabetes och ca 500 med 
typ 2 diabetes. Jag anställdes som för-
stärkning och de behövde någon med 
kunskap om pumpar för att kunna starta 
dessa på Ersta diabetesmottagning. De 

hade tidigare remitterat personer med 
typ 1 som önskade pumpbehandling till 
Södersjukhuset bl.a.

När jag började på Ersta hade jag den 
stora förmånen att tillsammans med kol-
legor bygga upp vår verksamhet till vad 
den är i dag vi har vuxit och ibland har vi 
haft lite växtvärk, och vuxit lite för 
snabbt. Idag har vi ca 1700 personer 
med typ 1 diabetes och ca 500 med typ 
2 diabetes. Ca 38% av våra personer 
med typ 1 behandlas i dag med pump.

De pengar som jag tilldelades har jag 
använt mig av för att studera och lära 
mig mer om diabetes och graviditet. Jag 
har nu läst 7.5Hp på Göteborgs univer-
sitet. Utbildningen genomfördes via 
hemstudier pga. covid-19. Kursen är 
tvärprofessionell och riktar sig till Barn-
morskor, läkare och diabetessjuksköter-
skor. 

Pengarna gjorde det möjligt för mig att 
kunna vara ledig från jobbet för studier. 
Jag har saknat mer fördjupad kunskap 
inom just detta område. I Stockholm tar 
vi inte hand om de gravida med typ 1 
diabetes utan de går på Specialistmödra-
vården, men vi har väldigt många unga 
med typ 1 diabetes och på Ersta har vi 
flest i hela Sverige i åldern 18 – 25år. 
Många frågor uppstår inför planerad 
graviditet och de unga kvinnorna med 

typ 1 diabetes behöver stöd och mer 
kunskap för att bli bättre rustade inför 
graviditeten.

Jag lärde mig mer om komplikationer 
som kan uppstå och hur tillväxten följs 
på barnet, amningen och, graviditetsdia-
betes vilket var väldigt bra. 

På Erstas diabetesmottagning stöttar vi 
BB Stockholm och de kvinnor som får 
graviditetsdiabetes. Dessa kunskaper 
kommer därför gagna vår verksamhet i 
högsta grad. I mina planer fanns också 
inbokat att hospitera hos Ulrika Sand-
gren på Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg på deras specialistmödravård. Det 
gick ju inte att genomföra utan får skjutas 
framåt i tiden förhoppningsvis till våren 
om pandemin tillåter det. Jag fick i stället 
interagera virtuellt med zoomutbildning 
vilket också var intressant 

Under min tid som sjuksköterska har jag 
arbetat med många olika vårdprocesser 
och teorier allt i från Katie Ericsson ”leka 
lära ansa” Vips modellen, KASAM, evi-
densbaserad omvårdnad, och nu per-
soncentrerat förhållningssätt. Kärt barn 
har många namn men det som kvarstår 
är ändå hur viktigt det är att individen är 
i centrum. Se hela Människan. 

Tack och återigen tack!

Marie Lindström



Nya MiniMed™ 780G-systemet justerar tillförseln av basalinsulin och korrektioner 
automatiskt, efter dina behov. Det hjälper till att förhindra höga och låga värden 
med mindre insatser från dig.1,2,3,4  Så du kan lägga mer energi på livet - och 
mindre på dina glukosnivåer.

Nu med mobilappar för användare och följare! 

Ɨ  Ett BS-värde behövs för att starta SmartGuard™-läget. Om glukosvarningar och CGM-värden inte stämmer överens med symtomen måste du använda en blodsockermätare 
för att ta behandlingsbeslut.

* Jämfört med MiniMed™ 670G-systemet. Vänligen läs i användarhandboken om SmartGuard™ tekniken. Viss användarinteraktion krävs. För personer med typ 1 diabetes över 
7 år med total daglig dos > 8 enheter insulin. 

1.   Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago
2.  Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020
3.  Bergenstal, R. M. et al.Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
4.  Data on fi le. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Ahe 14-75 2020; 16 US sites

Vänligen se användarhandboken för detaljerad information om bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och möjliga risker.
För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant. 
UC202102612SV ©2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic och Medtronic loggan är varumärken som tillhör Medtronic.
Alla andra varumärken tillhör ett Medtronicföretag.

Mer information på: medtronic-diabetes.se/minimed-780g-systemet

AUTOMATISK 
INSULINJUSTERING
OCH KORRIGERING 
FÖR ETT ENKLARE*

SÄTT ATT 
STABILISERA
GLUKOSNIVÅER1,2,3

Vårt nya, mest sofi stikerade
insulinpumpssystem:
MiniMed™ 780G
Nu utan fi ngerstickƗ
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STIPENDIATER 2021

ÅRETS KVALITETSFÖRBÄTTRARE
Ann- Sofie Nilsson Nuemark, Diabetessjuksköterska , Mönterås Hälsocentral Kalmar

POSTERSTIPENDIUM
Maria Svedbo Engström, Sjuksköterska och diabetesforskare och verksam vid Högskolan Dalarna

Ann-Sofie Nilsson Neumark har med stort mod tagit sig an uppgiften att 
förbättra diabetesvården i Kalmar. Ann-Sofie har hela tiden fört en dialog 
med primärvård, kommunal diabetesvård och diabetesmottagningar, där 
mångfald och meningsutbyte varit ledstjärnor. Ann-Sofie har alltid visat ny-
fikenhet och intresse och har arbetat i många år med oavbruten ambition 
att utveckla diabetesvården.

"Att implementera Diabetesenkäten som kliniskt verktyg i diabetesvården: 
erfarenheter från patienter, diabetessjuksköterskor och läkare"

Hon har studerat om Diabetesenkäten kan påvisa skillnader mellan kli-
niskt relevanta grupper av glykemisk kontroll hos vuxna med diabetes typ 
1 och vuxna med diabetes typ 2.

Postern är välskriven, med tydlig bakgrund och syfte. Bra beskrivning av 
metod och resultat och avslutas med de kliniska implikationerna som visar 
hur viktigt ämnet är inom omvårdnad vid diabetes och inte minst för pa-
tientperspektivet och delaktigheten. Diabetesenkäten kan bidra till ett bre-
dare perspektiv i diabetesvården.

Ann- Sofie Nilsson Nuemark

Maria Svedbo Engström

IUM
PEND
STI



DIABETESVÅRD  NR 1 2022                                                                                                                         21

STIPENDIATER 2021

OMVÅRDNADSSTIPENDIUM
Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska. Akademiskt Primärvårdscentrum. Stockholm

"Användandet av the Family toolbox, utvecklat i dansk primärvård, efter 
kulturell och språklig anpassning till primärvården i Region Stockholm ".

Projektet upplyser familjens nyckelroll att stödja personer med typ 2 diabe-
tes i egenvård. Ämnet är omvårdnadsinriktat och viktigt som behöver upp-
lysas mer. Unikt samarbete med andra nordiska länder för att främja och 
belysa kommunikation i familjen med typ 2 diabetes.

Marianne Pegelow

ÅRETS DIABETESSJUKSKÖTERSKA
Sheyda Sofizadeh- Närhälsan Dalaberg Vårdcentral

Sheyda Sofizadeh är en fantastisk person som alltid har tid för kollegor 
och patienter. Sheyda delar med sig av sin kunskap och är generös med 
uppmuntran till patienter och kollegor. Närhälsan Dalaberg Vårdcentral 
har tack vare Sheyda haft toppresultat i NDR flera år i rad och 2019 var 
inget undantag utan en topp! Förutom sitt arbete på vårdcentralen forskar 
hon och vi har flera studier på gång med engagerade patienter och medar-
betare. Hon sprider verkligen sitt engagemang på ett mycket smittande 
sätt. 

Hennes tid räcker också till att skriva artiklar och abstracts som sedan 
presenteras på kongresser. Näst i tur blir en presentation av hennes ”Eva-
luation of the profile of blood glucose using CGM in the population with 
normal oral glucose tolerance test”i Madrid, Spanien

Sheyda Sofizadeh är en fantastisk Diabetessköterska och förebild 

Sheyda Sofizadeh

IUM
PEND
STI
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Några reflektion från undertecknad avseende boken förfat-
tad av Anders Rosengren, med titeln ”Hela livet” utgiven år 
2021 av Norstedts förlag.

Bokreferat

Jag har tagit del av recensionen författad 
av Anders Frid i Diabetolognytt. Jag hål-
ler med om mycket som Anders Frid 
skriver i recensionen. Naturligtvis är det 
märkligt att det av Rosengrens utveck-
lade verktyget (alltså att fakta kombine-
ras med personliga frågor) används digi-
talt av tiotusentals personer inte är ve-
tenskapligt utvärderat ännu. Jag finner 
inte någon vetenskaplig publikation. Där 
kunde Rosengren varit mer ödmjuk i sin 
framtoning. 

OM den nu pågående studien av Rosen-
gren har avsedd effekt kan det leda till 
ett paradigmskifte i vården. Men där är 
vi inte ännu. 

Boken är indelad i 11 kapitel med föl-
jande rubriker: ”Hur påverkar stress häl-
san?; Vad innebär det att äta hälsosamt?; 
Att klippa och klistra i generna; Att se med 
stora ögon; Rörelse; Vanans makt; Rytmer; 
Åldrandet; Hälsa som att bära livet; Ac-
ceptans; Ensamhet”. Sammanfattningsvis 
vittnar de olika kapitlerna om en bredd i 
stora livsfrågor. 

I stora stycken innefattar bokens 11 ka-
pitel  spännande reflektioner. Inte minst 
i kapitlet som handlar om ensamhet, där 
Martin Buber finns som referens. Speci-
fikt finner jag avsnittet ”Ensamhet” som 
bland annat handlar om relationer 
mycket intressanta. Särskilt vill jag lyfta 
fram ett citat på sidan 176, ”Det finns å 
andra sidan människor som vi bara möter 
en enda gång, utan att vi ens berör vårt 
privatliv, men där mötet sker med sådan 

acceptans att det påverkar oss genomgri-
pande.” Denna mening kan givetvis tol-
kas både positivt och negativt. Därtill är 
jag tveksam till om det är just acceptans 
som påverkar oss människor. Vi har sä-
kert alla erfarit ett möte som vi aldrig 
glömmer och som, förhoppningsvis, 
lämnar en god smak i munnen. Om jag 
tänker på ett sådant möte är det nog 
snarare känsla av bekräftelse som jag 
upplevt. 

Kapitlet som handlar om hälsa är ge-
nomgående knepigt att förstå då det 
finns en rad olika definitioner på hälsa. 
Vid en pubmed sökning fick jag 340 000 
träffar när följande sökord används: ”a 
conceptual framework of health”. Inte 
minst inom sjuksköterskeutbildningar 
ingår att refektera över begrepp som 
hälsa. Professorerna Lennart Nordenfelt 
och Ingmar Pörn ägnade sin forskargär-
ning åt att studera begreppet hälsa och 
dess betydelse för människan. 

Sammanfattningsvis följer ett stort 
antal människor Rosengrens och medar-
betares forskning med stort intresse och 
det ska bli spännande att ta del av resul-
tatet. 

Om resultatet, efter vetenskaplig gransk-
ning, faller ut som anges ovan finns all 
anledning att ge ut läroböcker i ämnet 
som når ut till alla professioner inom 
hälso- och sjukvård. Jag vill önska profes-
sor Rosengren lycka till!

Referenser

Buber, M. (1995). Det mellanmänskliga. 
Dualis ISBN: 9789187852183

Nordenfelt, L. (1998) On medicine and 
health enhancement - Towards a con-
ceptual framework. Med Health Care 
Philos 1, 5–12. https://doi.
org/10.1023/A:1009949517421

Nordenfelt, L (2004)  Livskvalitet och 
hälsa : teori & kritik. Almqvist & Wiksell  
ISBN 9173738999; 2. uppl.

Pörn, I (2000). ”Vad är hälsa” i Klockars, 
K., Österman, B (2000) Begrepp om 
hälsa filosofiska och etiska perspektiv på 
livskvalitet, hälsa och vård. Falköping: 
Elanders, Gummesson.

Snellman, I. and Wikblad, K. (2006), 
Health in patients with Type 2 diabetes: 
an interview study based on the Welfare 
Theory of Health. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 20: 462-471. https://
d o i o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 4 7 1 -
6712.2006.00447.x

Venkatapuram, S. (2013), Health, vital 
goals and central human capabilities. 
Bioethics, 27: 271-279. https://doi.
org/10.1111/j.1467-8519.2011.01953.x

Janeth Leksell 
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Dessutom till ett lägre pris  
än NovoRapid® 3

NovoPen® har  
blivit smartare
Fiasp® är tillgänglig i NovoPen® 6  
och NovoPen Echo® Plus som sparar  
både tidpunkter och doser för insulininjektioner. 
Pennorna är kompatibla med patientappar och klinikens 
dataöverförings system, så insulindata kan göras tillgängliga 
i en och samma vy som befintlig glukosdata.

Fiasp®
 (insulin aspart)

Ett snabbare  
insulinsvar vid måltid
jämfört med NovoRapid® (insulin aspart)1,2

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

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

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska; 100 enheter/ml Penfill® injektionsvätska, lösning i cylinderampull; 100 enheter/ml FlexTouch® 
 injektions vätska, lösning i förfylld injektionspenna; 100 enheter/ml PumpCart® injektionsvätska, lösning i cylinderampull.

Fiasp® är en snabbverkande formulering av insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering. 

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: 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. Pediatrisk population: För att undvika nattlig 
hypoglykemi rekommenderas noggrann övervakning av blodglukosnivåer om detta läkemedel administreras efter att dagens sista måltid inletts.

Graviditet/amning: Fiasp® kan användas under graviditet. Det finns inga begränsningar för behandling med Fiasp® under amning. Dosen kan dock behöva justeras.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. 

Datum för översyn av produktresumén 08/2021.

SE21FSP00006

För vuxna, ungdomar  
och barn med diabetes
från 1 års ålder

©2022 Novo Nordisk Scandinavia AB  |  Tel 040-38 89 00  |  www.novonordisk.se 
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Sjuksköterskor i diabetesvård genomför spännande 
projekt för att förbättra diabetesvården. Det kan ske 
som förbättringsarbete på den egna arbetsplatsen, 
inom ramen för en uppsats eller som ett forsknings-
projekt. Diabetessjuksköterskans kreativitet och 
kompetens är därför viktigt att uppmärksamma.

Posterstipendium 

VEM KAN SÖKA?
Berättigad att söka är en eller flera diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primär-
vård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Huvudsökande måste vara medlem i SFSD.
 
STIPENDIUM FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH FÖR VETENSKAPLIGT ARBETE 
Syftet med kvalitetsförbättringsstipendium är att uppmuntra diabetessjuksköterskor som med 
kreativitet och drivkraft avser att förändra och stimulera kontinuerlig förbättring av diabetesvårdens 
kvalitet. 
Syftet med stipendium för vetenskapliga studier är att uppmuntra diabetessjuksköterskor till en 
forskarkarriärutveckling (doktorander eller forskare).

De som ansöker om stipendium ska i form av en poster presentera sin poster vid Endodiabetes 
2022, 11-13 maj , Helsingborg. 
Anvisningar för poster presenteras nedan:
1. Posters sättes upp på konferensens första dag. 
2. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek 
bredd 80 cm och höjd 120 cm.

Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare. Arrangörerna för Endodiabetes 
2022 är inte ansvariga för posters eventuella försvinnande eller skador.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 8 APRIL 2022 
Vid förfrågningar kontakta Nouha Saleh Stattin, på epost: nouha@sfsd.se 

Välkommen med din ansökan!
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Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård 
utlyser stipendium för projekt eller fortbildning 
inom diabetesvård. Stipendiet är avsett att delas ut 
till en eller flera medlemmar för enskilt projekt el-
ler fortbildning inom diabetesvård.

Omvårdnadsstipendium 
För projekt eller fortbildning inom diabetesvården

VEM KAN SÖKA?
Berättigad att söka är en eller flera diabetes sjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (pri-
märvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Minst en av de sökande måste vara medlem 
i SFSD och som varit medlem minst tre år.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:
1. Beskrivning av hur du som diabetessjuksköterska arbetar med att utveckla och utvärdera omvård-
naden inom diabetesvård.
2. Rapporten ska innehålla en kort bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och eventuellt resultat) 
samt avslutande diskussion.
3. Uppgifter om ansvarig diabetessjuksköterska samt eventuellt annan personal i teamet ska anges.

Beträffande fortbildning gäller följande:
• Gäller inte högskoleutbildning.
• Beskrivning av vilken konferens som avses.
• Vid deltagande i nationella/internationella kongresser prioriteras personer som deltar med egen 
poster.

Övrig information:
• Stipendiat måste ha varit medlem i SFSD i minst tre år.
• Den summa som fördelas utgörs av max 30 000 SEK

Sista anmälningsdag är 8 april 2022
Skicka din ansökan senaste den 8 april, 2022, via e-post till: Nouha@sfsd.se

Välkommen med din ansökan!
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Ny upplaga! Nu har den tredje boken i serien Sjuksköter-
skans kärnkompetenser kommit ut.

Implementering av sjuksköter-
skans kärnkompetenser

Implementering av sjuksköterskans kärn-
kompetenser är den tredje boken som 
handlar om sjuksköterskans kärnkompe-
tenser. Boken vill inspirera alla som söker 
kunskap om hur sjuksköterskans kärn-
kompetenser kan implementeras i hälsa- 
och sjukvården och äldreomsorgen. 

I bokens kapitel belyser författarna hur 
implementeringen av de sex kärnkom-
petenserna; personcentrerad vård, sam-
verkan i team, evidensbaserad vård, för-
bättringskunskap, säker vård och infor-
matik kan genomföras. Därtill bidrar 
boken med kunskap, handlingsbered-
skap och förståelse för att kunna möta 
och hantera dagens och framtidens krav 
på en kvalitativt god hälso- och sjukvård. 
I det inledande kapitlet presenteras be-
greppet implementering och implemen-
teringsstrategi.

I de kapitel som följer ges exempel på 
hur implementering av de sex kärnkom-
petenserna kan genomföras. Utöver de 
sex kärnkompetenserna så illustreras 
även Magnetmodellen, God och nära 
vård och att arbeta för en bättre fram-
tida hälso- och sjukvård.

Boken är avsedd som kurslitteratur för 
studenter på grundläggande och avance-
rad nivå, men passar även kliniskt verk-
samma sjuksköterskor och andra yrkes-
verksamma inom hälsa. och sjukvård.

Bokens huvudredaktörer:

Janeth Leksell är legitimerad sjukskö-
terska, specialistsjuksköterska, med. dr 
och docent. Hon har en tjänst som 
omvårdnadsforskare vid Medicinska ve-
tenskaper, Uppsala universitet.

Margret Lepp är legitimerad sjukskö-
terska, specialistsjuksköterska, auktorise-
rad dramapedagog, fil. dr i pedagogik 
och professor i vårdvetenskap med in-
riktning mot vårdpedagogik vid Institu-
tionen för vårdvetenskap och hälsa, 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet, och vid Högskolan i Østfold, 
Halden, Borde

Medverkande författare ger exempel på 
hur implementeringen av de sex kärn-
kompetenserna kan bidra med kunskap 
och förståelse för att möta dagens och 
framtidens krav på en kvalitativt god 
hälso- och sjukvård.



Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, (F), A10AE04. Indikation: 
Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. 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 diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisuppgift, 
se www.fass.se. Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml pennor och 10x1,5 ml pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml 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; november 2020. 
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.

1. Toujeo SPC, fass.se.
2. Becker et al. Diabetes Care 2015;38(4):637-43.
3. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-43.
4. tlv.se 20-01-22.

SANOFI AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm.
Tel 08-634 50 00, sanofi.seM
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Längre och jämnare effekt  
än insulin glargin 100 E/ml 1–3 
– till ett lägre pris!4

• Jämn glukoskontroll över dygnet 1

• Mindre injektionsvolym1

• Upp till 36 timmars duration1

SADI 0023 Toujeo Annons Diabetolog A4.indd   1SADI 0023 Toujeo Annons Diabetolog A4.indd   1 2021-01-14   15:452021-01-14   15:45
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Föreskrifter

om ändring i Transportstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (TSFS 
2010:125) om medicinska krav för inne-
hav av körkort m.m.; beslutade den 30 
september 2021

Denna författning träder i kraft den 1 
januari 2022

Utdrag ur författningen kring diabetes

6 kap. Diabetes mellitus

För innehav av behörigheterna AM, A1, 
A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE, traktorkort eller taxiförarlegiti-
mation

1 § Med allvarlig hypoglykemi avses i 
dessa föreskrifter sådan hypogly- kemi 
som krävt hjälp av en annan person för 
att hävas och som den enskilde inte varit 
i stånd att häva själv.

Med återkommande allvarlig hypoglyke-
mi avses i dessa föreskrifter allvarlig hy-
poglykemi som upprepas inom en peri-
od om tolv månader.

2 § Om det till följd av sjukdomen diabe-
tes föreligger några andra kom- plikatio-
ner som kan påverka personens förmåga 
att framföra fordon på ett trafiksäkert 
sätt, ska bedömningen av komplikatio-
nerna göras utifrån vad som i övrigt 
anges i dessa föreskrifter. Särskilt bör då 
kapitlen om syn- och kärlsjukdomar (5 
kap.) och kognitiva funktioner (2 kap.), 

hjärt- störningar (10 kap.) beaktas.

För innehav av behörigheterna AM, A1, 
A2, A, B, BE eller traktorkort

3 § Innehav av behörigheterna AM, A1, 
A2, A, B, BE eller traktorkort kan medges 
vid diabetes mellitus.

Om medicinering för sjukdomen diabe-
tes förekommer, krävs läkarintyg samt 
uppföljning med de intervall som fram-
går av 11 §.

4 § Vid medicinering som medför risk för 
hypoglykemi kan innehav av behörighe-
terna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktor-
kort medges under förutsättning att 
personen har tillräcklig kontroll över sitt 
medicinska tillstånd avseende risken för 
hypoglykemi. Personen ska även

1. förstå riskerna med hypoglykemi och 
vilka konsekvenser det kan ha på förmå-
gan att framföra ett fordon, och

2. ha förmåga att känna varningstecken 
på hypoglykemi och kunna hantera till-
ståndet adekvat.

Allmänna råd

Med medicinering som medför risk för 
hypoglykemi avses insulin, viss oral 
medicinering eller vissa andra injektions-
läkemedel.

Med att ha tillräcklig kontroll över sitt 
medicinska tillstånd avses att behand-
lingen är välinställd och att personen har 
kontroll över sin diabetessjukdom sett 

till helheten. Det kan till exempel handla 
om behandlingsföljsamhet, att ha kon-
troll över sin medicinering eller att han-
tera blodsockermätare eller sensor på 
rätt sätt. Allvarlig hypoglykemi som in-
träffar i trafiken tyder på att personen 
inte har tillräcklig kontroll över sitt 
medicinska tillstånd.

Risker med hypoglykemi kan vara längre 
reaktionstid, oförmåga att fatta adekvata 
beslut i en trafiksituation eller att drab-
bas av allvarlig hypoglykemi som kan leda 
till medvetslöshet.

Med förmåga att känna varningstecken 
på hypoglykemi avses den medicinska 
termen awareness.

Varningstecken på hypoglykemi kan vara 
svettning, hjärtklapp- ning, darrningar 
(tremor), blekhet, sänkt uppmärksam-
het, förvirring, yrsel, aggression, irritabili-
tet, huvudvärk, hungerkänsla, sluddrigt 
tal, suddig syn eller dubbelseende.

Med att kunna hantera tillståndet adek-
vat avses att:

– kontrollera blodsockret om varnings-
tecken på hypoglykemi uppstår eller om 
en mätare indikerar hypoglykemi eller 
risk för hypoglykemi,

– äta eller dricka något om blodsocker-
nivån motsvarar hypogly- kemi samt 
vänta en stund och sedan kontrollera 
blodsockernivån igen,

– stanna fordonet om varningstecken på 
hypoglykemi skulle upp- stå under kör-

Transportstyrelsen har uppdaterat sina föreskrifter för inne-
hav av körkort i alla klasser vid diabetesdiagnos.

Uppdatering av Transportstyrel-
sens föreskrifter för diabetes
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ning och vänta med att fortsätta köra tills 
blodsocker- nivån inte längre indikerar 
hypoglykemi och symptomen har för- 
svunnit.

Om personen aldrig har haft någon hy-
poglykemi, bör förmågan att känna var-
ningstecken på hypoglykemi bedömas 
utifrån de medicinska förhållandena i 
övrigt.

Innehav av behörigheterna AM, A1, A2, 
A, B, BE eller traktorkort kan medges vid 
återkommande allvarlig hypoglykemi om

1. en läkare har bedömt att det inte fö-
religger någon trafiksäkerhetsrisk, och

2. sjukdomstillståndet regelbundet kon-
trolleras.

Om återkommande allvarlig hypoglyke-
mi inträffat i vaket tillstånd, måste det 
dessutom gå tre månader efter den se-
naste episoden utan ytterligare allvarlig 
hypoglykemi.

För innehav av behörigheterna C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, DE eller taxiförarlegiti-
mation

6 § Innehav av behörigheterna C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarle-
gitimation kan medges vid diabetes mel-
litus om det inte förekommer medicine-
ring som medför risk för hypoglykemi.

Om medicinering som inte medför risk 
för hypoglykemi förekommer, krävs lä-
karintyg samt uppföljning med de inter-
vall som framgår av 11 §.

Allmänna råd

Med medicinering som medför risk för 
hypoglykemi avses insulin, viss oral 
medicinering eller vissa andra injektions-
läkemedel.

7 § Om det förekommer medicinering 
som medför risk för hypoglykemi får, 
trots vad som sägs i 6 §, innehav av be-
hörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE eller taxiförarlegitimation medges 
under de förutsättningar som anges i 4 
och 8–10 §§. Dessutom krävs läkarintyg 
och uppföljning med de intervaller som 
framgår av 11 §.

8 § Vid medicinering som medför risk för 
hypoglykemi kan innehav av behörighe-
terna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 
eller taxiförarlegitimation endast med-
ges om personen har kontroll över 
blodsockervärdena genom regelbundna 
blodsockerkontroller åtminstone två 
gånger om dagen och i samband med 
körning.

Allmänna råd

Personen bör kontrollera blodsockret 
med den metod som han eller hon är väl 
förtrogen med och använder i det dag-
liga livet. Det kan till exempel vara ge-
nom en blodsockermätare eller en 
sensorbaserad kontinuerlig glukosmäta-
re.

Begreppet i samband med körning avser 
kontroll av blodsockervärdena innan 
körningen påbörjas. Vid en längre resa 
eller vid upprepad körning under ett ar-
betspass bör kontroll dessutom genom-
föras med två–tre timmars mellanrum 
under en paus i körningen.

9 §  Allvarlig hypoglykemi utgör hinder 
för innehav av behörigheterna C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarle-
gitimation till dess att det gått minst 12 
månader från att den allvarliga hypogly-
kemin inträffade.

10§ För behörigheterna C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitima-
tion får det inte föreligga några andra 
komplikationer till följd av diabetessjuk-
domen som påverkar personens för-
måga att framföra fordon på ett trafiksä-
kert sätt.

Allmänna råd

En sammantagen bedömning av diabe-
tessjukdomen och eventuella komplika-
tioner bör göras och bedömas utifrån 
personens förmåga att framföra fordon 
på ett trafiksäkert sätt, även om förhål-
landena var för sig inte utgör hinder en-
ligt 2–15 kap.

11§ Om medicinering för sjukdomen 
diabetes förekommer, ska för behörig-
heterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE, traktorkort eller 
taxiförarlegitimation villkor om läkarintyg 
föreskrivas och prövning av frågan om 
fortsatt innehav göras med intervall som 
bedöms lämpligt i varje enskilt fall.

Prövning av frågan om fortsatt innehav 
av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE 
eller traktorkort ska dock göras minst 
vart femte år.

Prövning av frågan om fortsatt innehav 
av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation 
ska göras

1. minst vart femte år vid medicinering 
som inte medför risk för hypoglykemi, 
och

2. minst vart tredje år vid medicinering 
som medför risk för hypoglykemi

Kommentar 

 Innehav av behörigheterna AM, A1, A2, 
A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 
DE, traktorkort eller taxiförarlegitima-
tion får medges efter transplantation av 
organ, delar av organ eller implantation 
av konstgjorda organ om  

1. tillståndet inte innebär en trafiksäker-
hetsrisk, och

2. inget annat anges i 2–15 kap.

Allm råd: Efter transplantation, individu-
ell bedömning för observationstid, sä-
kerställa att tillståndet inte innebär en 
trafiksäkerhetsrisk. Allvarliga postopera-
tiva komplikationer i både tidigt skede 
samt på längre sikt. 

I dag kan personer med insulinbehandlad 
typ 2-diabetes ha körkort för lastbil, buss 
eller taxiförarlegitimation. Efter årsskiftet 
blir det möjligt även vid andra typer av 
diabetes, under vissa förutsättningar.  

Körkort för lastbil, buss  
eller taxiförarlegitimation 

Den 1 januari 2022 träder nya regler i 
kraft för personer med diabetes och 
som har eller vill skaffa körkort för lastbil, 
buss eller taxiförarlegitimation. Den 
största förändringen gäller den tidigare 
begränsningen av vilken diabetestyp som 
är tillåten. 

Diabetestypen blir inte längre avgöran-
de.Med de nya reglerna kommer det 
inte längre att göras någon skillnad på 
vilken typ av diabetes man har. Diabe-
tesbehandlingen och risken för hypogly-
kemi kommer istället att vara avgörande. 

Större eget ansvar 

Om man behandlas t ex med insulin så 
ska personen med diabetes bl a;  

• ha kontroll på hypoglykemirisken som 
din behandling kan medföra 

• ha kontroll på glukosvärden och göra 
regelbundna glukoskontroller minst två 
gånger om dagen och i samband med 
körning 

• ha förmåga att känna varningstecken 
för hypoglykemi och veta hur detta ska 
hanteras                      

Om en person har diabetes och vill ar-
beta som lastbils-, buss- eller taxiförare 
behöver personen veta vilka krav som 
ställs för de körkorten. Det innebär en 
medvetenhet om att körkortet kan 
komma att återkallas om sjukdomen 
förändras på ett sådant sätt att man inte 
längre uppfyller kraven. 
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Vid allvarlig hypoglykemi 

Om man får en allvarlig hypoglykemi får 
man inte köra lastbil, buss eller taxi un-
der minst tolv månader. Körkort återkal-
las och det måste gå minst tolv månader 
innan det är möjligt att få ett nytt kör-
kort. 

Regler om synintyg 

Hittills har Transportstyrelsen begärt av 
personer med diabetes att de ska skicka 
in synintyg tillsammans med varje läkar-
intyg om diabetes. Det kravet tas nu 
bort från föreskrifternas kapitlet om dia-
betes. Om och hur ofta man behöver 
lämna synintyg prövas istället utifrån 
reglerna om synfunktionerna. 

Körkort för moped, bil  
eller motorcykel 

Kravet på att lämna in synintyg tillsam-
mans med varje läkarintyg om diabetes 
tas även bort för körkort för moped, bil 
eller motorcykel. I övrigt ser reglerna för 
de här fordonen i stort sett ut som tidi-
gare. De är dock tydliggjorda och mer 
förklarande i de nya föreskrifterna 

Sjukdomen kan förändras  
med tiden – viktigt att  
känna varningstecken 

Diabetessjukdomen förändras med ti-
den och det kan uppstå olika komplika-
tioner till följd av sjukdomen som kan 
påverka om man uppfyller kraven för 
körkort eller inte. 

Förmågan att känna varningstecken för 
hypoglykemi kan försämras med tiden. 
Om den förmågan saknas är det inte 
möjligt att ha körkort – det gäller för alla 
körkortsbehörigheter. 

Transportstyrelsen tar fram en ny blan-
kett för läkarintyg som ska finnas tillgäng-
lig i samband med att de nya reglerna 
träder ikraft.  

Stefan Jansson 

distr läk Brickebacken vårdcentral Örebro 

vice ordf Svensk Förening  
för Diabetologi SFD 

Tidigare publicerad i Diabetolognytt

Samtliga diabetestyper har fr o m 1.e januari 2022 behörigheter till samtliga körkortsklasser.  
Detta under vissa förutsättningar som kan skilja mellan de olika körkortsklasserna.

Grupp 1  Traktor
 AM
 A1
 A2
 A
 B
 BE

Traktor
Moped klass 1 (EU-moppe)
Lätt motorcykel
Mellanstor motorcykel
Motorcykel
Personbil och lätt lastbil
Personbil och lätt lastbil med tungt släpfordon 

Grupp II C1
C1E
C
CE 

Medeltung lastbil
Medeltung lastbil med tungt släpfordon
Tung lastbil
Tung lastbil med tungt släpfordon 

Grupp III D1
D1E
D
DE
Taxi

Mellanstor buss
Mellanstor buss med tungt släpfordon
Buss
Buss med tungt släpfordon
Taxi
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Tresiba (insulin, degludek), Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull, 100 enheter/ml injektionsvätska, 
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Tresiba® är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag. 

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. 

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till 
att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda 
styrkorna av Tresiba® eller med andra insulinpreparat. Hypoglykemi kan uppträda om insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräcklig dosering 
och/eller avbruten behandling hos patienter som har behov av insulin kan leda till hyperglykemi och potentiellt till diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt 
är dödliga. Fall av hjärtsvikt har rapporterats när pioglitazon använts i kombination med insulin, särskilt hos patienter med riskfaktorer för att utveckla hjärtsvikt. 
Detta ska beaktas om man överväger kombinationsbehandling med pioglitazon och Tresiba®. 

Graviditet och amning: Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Tresiba® hos gravida kvinnor eller under amning.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.

Datum för översyn av produktresumén 08/2021.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av 
upprepade hypoglykemier.
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Tresiba® är tillgänglig i NovoPen® 6  
och NovoPen Echo® Plus som sparar både  
tidpunkter och doser för insulininjektioner.  
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Ett händelserikt diabetesår!

2021 är till ända och det är dags att sum-
mera ännu ett år. Vi i Ung Diabetes har 
många glada minnen att se tillbaka på! Vi 
började året med att hälsa ett nytt råd 
välkommet, där endast 2 av 8 rådsmed-
lemmar inte var nya. Under året har vi lärt 
känna varandra och blivit ett samman-
svetsat gäng som gör allt vi kan för att 
hjälpa och lyfta ungas perspektiv i diabe-
tesfrågor. Under våren släpptes vår doku-
mentärfilm "Starkare än våra toppar och 
dalar" som handlar om när Ung Diabetes 
besteg Kebnekaise 2017. Med filmen vill 
vi visa att livet går att leva trots en diabe-
tesdiagnos och att vi alla kan finna en 
styrka och gemenskap i kampen mot dia-
betes. Dokumentären finns tillgänglig här.

I våras kunde man också ta del av två 
kampanjer på vår Instagram. I kampan-
jerna delade våra medlemmar öppet och 
ärligt med sig om sina personliga erfaren-
heter när det kommer till hur de blivit 
diskriminerade/orättvist behandlade på 
grund av sin diabetes samt sina tankar om 
alkohol och diabetes. Missade du dessa? 
Ingen fara, gå in på vår Instagram och ta 
del av dessa i efterhand!

Sommaren gick och även denna pande-
mipräglade sommar gjorde att vi inte ha-
de möjlighet att erbjuda våra populära 
läger och aktiviteter. Däremot hade vi det 
stora nöjet att i september äntligen få ha 
en fysisk aktivitet i form av Diabetespro-
jektet. Deltagarnas projekt har påbörjats 
under hösten och är i rullning med stöd 
och hjälp från Ung Diabetes.

November, diabetesmånaden, kom och 
som vanligt var det högsäsong i olika dia-
betesforum. Ung Diabetes var aktiva i 
både den fysiska och digitala världen! Vi 
anordnade ett äventyrligt ungdomsläger, 
firade Världsdiabetesdagen på plats med 
lokalföreningar i både Göteborg och 
Umeå, vi fanns representerade i olika dia-
betesmöten och konferenser, och på våra 
sociala medier spred vi fakta från vår en-
kätundersökning. Nu ser vi fram emot ett 
nytt spännande diabetesår och allt vad 
det har att erbjuda!

Ett roligt höstläger

Under höstlovet hade vi äntligen möjlig-
het att anordna ett av våra populära läger 
igen, det första sedan pandemin slog till. 
Lägret var för medlemmar mellan 15-18 
år och hölls på Vidablick i Bankeryd. 13 
ungdomar, tillsammans med våra två akti-
vitetsansvariga Jennifa och Alexander, fick 
under helgen prova på höghöjdsbana, 
bågskytte, gruppuppdrag i skogsmiljö 
samt olika samarbetsövningar. Dagarna 
avslutades med härligt sällskap framför 
lägerelden samt filmkväll på lördagen. 
Förutom Jennifa och Alexander fanns en

 sjuksköterska på plats under hela helgen 
och vår rådsmedlem Amanda hälsade på 
en stund med sin diabeteshund.

– Helgen bjöd på många skratt, bra snack 
och utbyte av diabeteserfarenheter. Vi vill 
också tacka personalen på Vidablick för 
välarrangerade aktiviteter och för hjälp 
med att ordna mat och fika. Vi hade en 
fantastisk helg och längtar redan till nästa 
års läger! säger Jennifa Redin, aktivitetsan-
svarig i Ung Diabetes.

Ung diabetes

Ett händelserikt diabetesår! 
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Under november fanns vi dessutom 
representerade i många olika 
diabetesforum, som rundabordsamtal med 
vårdpersonal, patientråd med mera. Vår 
rådsmedlem Amanda deltog i Dagens 
Medicin Agendas konferens "En 
diabetesvård för framtiden" där hon fick ge 
ett ungt perspektiv i olika diabetesfrågor. 
Frågor som diskuterades var bland annat 
jämlik vård och digitaliserad vård. Delar av 
konferensen finns att ta del av i efterhand 
om du klickar här. 

 

     

 
  

 

  

 
Vi gästar Tre Liv Med Diabetes 
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Vi gästar Tre Liv Med Diabetes 

 

 

  

 

Vi har den glädjande nyheten att berätta att vi kommer gästa Sandra, Filippa och Felicia 
som har podden Tre liv med Diabetes i tre exklusiva specialavsnitt! Det första avsnittet 
har redan släppts och finns redan nu att lyssna på. Avsnittet handlar om psykisk ohälsa 
kopplat till diabetes och vår rådsmedlem Evelina gästar detta avsnitt. Övriga två avsnitt 
släpps i början av 2022 och kommer att handla om forskning och att leva som anhörig till 
någon med diabetes samt ett avsnitt om träning och hälsa. Missa inte detta! 

Tre liv med Diabetes finns att lyssna på där poddar finns, till exempel på Spotify, Acast 
och Podcaster. 

 
  

 

   

 

Säg hej till er nya ordförande 
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diabetesforum, som rundabordsamtal med 
vårdpersonal, patientråd med mera. Vår 
rådsmedlem Amanda deltog i Dagens 
Medicin Agendas konferens "En 
diabetesvård för framtiden" där hon fick ge 
ett ungt perspektiv i olika diabetesfrågor. 
Frågor som diskuterades var bland annat 
jämlik vård och digitaliserad vård. Delar av 
konferensen finns att ta del av i efterhand 
om du klickar här. 

 

     

 
  

 

  

 
Vi gästar Tre Liv Med Diabetes 

 

www.diabetes/ungdiabetes

Ung Diabetes under  
Diabetesmånaden

Som alltid är november en högaktuell 
månad i diabetesvärlden och så även i år. 
I år hade vi äran att återigen kunna vara 
på plats i fysisk bemärkelse på Världsdia-
betesdagen. Ung Diabetes fanns repre-
senterade på 2 olika ställen den 14 no-
vember; Wilma och Angelika uppmärk-
sammade dagen med Umeås diabetes-
förening och Lovisa och Elin fanns på 

plats i Nordstan tillsammans med Göte-
borgs diabetesförening. I både Umeå och 
Göteborg kunde man ta del av Ung Dia-
betes arbete, ställa frågor och få vara med 
och tävla om fina goodiebags. Det blev 
en lyckad dag och vi vill tacka förening-
arna i Umeå och Göteborg för ett fint 
bemötande och samarbete!

Under november fanns vi dessutom re-
presenterade i många olika diabetesfo-
rum, som rundabordsamtal med vård-

personal, patientråd med mera. Vår 
rådsmedlem Amanda deltog i Dagens 
Medicin Agendas konferens "En diabetes-
vård för framtiden" där hon fick ge ett 
ungt perspektiv i olika diabetesfrågor. 
Frågor som diskuterades var bland annat 
jämlik vård och digitaliserad vård. Delar av 
konferensen finns att ta del av i efterhand 
om du klickar här.

Vi gästar Tre Liv Med Diabetes

Vi har den glädjande nyheten att berätta 
att vi kommer gästa Sandra, Filippa och 
Felicia som har podden Tre liv med Dia-
betes i tre exklusiva specialavsnitt! Det 
första avsnittet har redan släppts och finns 
redan nu att lyssna på. Avsnittet handlar 
om psykisk ohälsa kopplat till diabetes 
och vår rådsmedlem Evelina gästar detta 
avsnitt. Övriga två avsnitt släpps i början 
av 2022 och kommer att handla om 
forskning och att leva som anhörig till 
någon med diabetes samt ett avsnitt om 
träning och hälsa. Missa inte detta!

Tre liv med Diabetes finns att lyssna på 
där poddar finns, till exempel på Spotify, 
Acast och Podcaster.
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Säg hej till er nya ordförande

Från och med årsskiftet har Ung Diabetes 
råd en ny ordförande samt en ny vice 
ordförande. Nuvarande ordförande, Lo-
visa Hjalmarsson, avgår vid årsskiftet och 
lämnar med trygga händer över ordföran-
deklubban till Amanda Rydén.

- Det är med stolthet och glädje jag tittar 
tillbaka på mina två år som rådsmedlem i 
Ung Diabetes råd. Det har varit två läro-
rika år där jag fått prova på att driva pro-
jekt, representera Diabetesförbundet 
med ett ungperspektiv i fokus, haft kon-
takt med lokala engagerade och det se-
naste året fått prova på att vara ledare 
och stöttepelare för Ung Diabetes råds-
medlemmar. Jag har vuxit som människa 
och fått ett enormt driv i diabetesfrågor 
och erfarenheter jag kommer att ta med 
mig i livet, men framförallt har jag haft den 

stora äran att ha fått lära känna otroligt 
duktiga och drivna människor. En av dessa 
är Amanda som jag nu med enorm re-
spekt och trygghet lämnar över ordföran-
deskapet till. Ung Diabetes får en ordfö-
rande med stora kunskaper och ett enga-
gamang och ett driv som få människor 
besitter. Hon kommer även få stort stöd 
och uppbackning av sin nya vice ordfö-
rande Louise och resten av rådet. Själv-
klart kommer jag att fortsätta följa Ung 
Diabetes arbete, men nu från sidlinjen. Jag 
vill också passa på att tacka Diabetesför-
bundet för förtroendet.

Jag hoppas att vi ses i framtida diabetes-
sammanhang!

Varma hälsningar,

Lovisa Hjalmarsson, avgående ordföran-
de i Ung Diabetes råd

- Det är med stor spänning och förväntan 
jag nu efter årsskiftet tar mig an mitt nya 
uppdrag som ordförande i Ung Diabetes 
råd. Allt arbete som görs i Ung Diabetes 
tycker jag är roligt, intressant och viktigt 
och det känns fantastiskt att få chansen att 
arbeta lite mer med allt. Grunden till mitt 
engagemang för diabetes handlar om att 
sprida kunskap och få bort alla fördomar 
som finns kring sjukdomen och detta är 
något jag fortsatt kommer att arbeta med. 
Utöver detta är mitt mål att hitta sätt för 
att förbättra Ung Diabetes för att få ett 
mer hållbart engagemang, se över hur jag 
på bästa sätt kan stötta övriga rådsmed-
lemmar i arbetet som görs samt vara 
delaktig i ett starkare samarbete inom 
hela förbundet. Det känns spännande att 
få vara med i grunden för Diabetesför-
bundets fortsatta arbete så vi tillsammans 
kan göra livet enklare för alla som lever 
med och omkring diabetes och jag är 
väldigt tacksam för att mina rådskollegor 
och förbundsstyrelsen känner förtroende 
för mig i detta arbete!

Önskar er ett gott nytt år så hörs vi snart 
igen!

Hälsningar,

Amanda Rydén, Ung Diabetes råd

Från och med årsskiftet har Ung Diabetes 
råd en ny ordförande samt en ny vice 
ordförande. Nuvarande ordförande, Lovisa 
Hjalmarsson, avgår vid årsskiftet och 
lämnar med trygga händer över 
ordförandeklubban till Amanda Rydén. 

- Det är med stolthet och glädje jag tittar 
tillbaka på mina två år som rådsmedlem i 
Ung Diabetes råd. Det har varit två 
lärorika år där jag fått prova på att driva 
projekt, representera Diabetesförbundet 
med ett ungperspektiv i fokus, haft kontakt 
med lokala engagerade och det senaste 
året fått prova på att vara ledare och 
stöttepelare för Ung Diabetes 
rådsmedlemmar. Jag har vuxit som 
människa och fått ett enormt driv i 
diabetesfrågor och erfarenheter jag 
kommer att ta med mig i livet, men 
framförallt har jag haft den stora äran att 
ha fått lära känna otroligt duktiga och 
drivna människor. En av dessa är Amanda 
som jag nu med enorm respekt och 
trygghet lämnar över ordförandeskapet till. 
Ung Diabetes får en ordförande med stora 
kunskaper och ett engagamang och ett 
driv som få människor besitter. Hon 
kommer även få stort stöd och 
uppbackning av sin nya vice ordförande 
Louise och resten av rådet. Självklart 
kommer jag att fortsätta följa Ung 
Diabetes arbete, men nu från sidlinjen. 
Jag vill också passa på att tacka 
Diabetesförbundet för förtroendet. 

Jag hoppas att vi ses i framtida 
diabetessammanhang! 

Varma hälsningar, 

Lovisa Hjalmarsson, avgående ordförande 
i Ung Diabetes råd 

 

  

Lovisa lämnar över ordförandeklubban till 
Amanda. 

 

  

 

  

 
Louise Granlund. ny vice ordförande 2022, och Amanda Rydén, ny ordförande 2022. 

 

- Det är med stor spänning och förväntan jag nu efter årsskiftet tar mig an mitt nya 
uppdrag som ordförande i Ung Diabetes råd. Allt arbete som görs i Ung Diabetes tycker 
jag är roligt, intressant och viktigt och det känns fantastiskt att få chansen att arbeta lite 
mer med allt. Grunden till mitt engagemang för diabetes handlar om att sprida kunskap 
och få bort alla fördomar som finns kring sjukdomen och detta är något jag fortsatt 
kommer att arbeta med. Utöver detta är mitt mål att hitta sätt för att förbättra Ung 
Diabetes för att få ett mer hållbart engagemang, se över hur jag på bästa sätt kan stötta 
övriga rådsmedlemmar i arbetet som görs samt vara delaktig i ett starkare samarbete 
inom hela förbundet. Det känns spännande att få vara med i grunden för 
Diabetesförbundets fortsatta arbete så vi tillsammans kan göra livet enklare för alla som 
lever med och omkring diabetes och jag är väldigt tacksam för att mina rådskollegor och 
förbundsstyrelsen känner förtroende för mig i detta arbete! 

Önskar er ett gott nytt år så hörs vi snart igen! 

Hälsningar, 

Amanda Rydén, Ung Diabetes råd 
 

Lovisa lämnar över ordförandeklubban till 
Amanda.

Louise Granlund. ny vice ordförande 2022, och Amanda Rydén, ny ordförande 2022
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Onsdag 11 maj
11:00-13:00
12:00-13:00 Företagssymposier
13:10-13:15
13:15-13:55 Precissionsmedicin - Föreläsare TBA
14:05-14:50 Ny behandling mot njursvikt - Föreläsare  Maria SvenssonADA/ EASD riktlinjer om typ 1 diabetes. 

Föreläsare Henrik Wagner och Johan 
Fischier

Testosteronbehandling vid metadonbehandling, 
Subutex och andra opiater. Föreläsare Mats 
Holmberg

Diabetesspråket Föreläsare TBA

14:50-15:30
15:30-16:15 SGL2-hämmare till alla med hjärtsvikt  

Föreläsare Peter Magnusson och Björn 
Eliasson

Akut Hypoglykemi, nuvarande och 
kommande behandlingar?  Föreläsare 
Frida Sundberg 

Mortalitet vid incidentalom med autonom 
kortisolsekretion. Föreläsare Albin Kjellbom

CGM och hudreaktioner- Föreläsare: osefin 
Ulriksdotter 

16:20-17:05 Användning och glädje av glukossensorer för 
personer med typ 2-diabetes i 
primärvården.  Föreläsare Boris Klanger och 
Annika Magnusson

Praktiskt genomgång av olika funktioner 
på dagens insulinpumpar?  Föreläsare 
Peter Adolfsson & Märta Sjölander

Hypofystumörer vårdprogram - fallbaserat. 
Föreläsare Oskar Ragnarsson

Nya redskap och bättre omhändertagande av unga 
med typ 2 diabetes - Föreläsare Annika Janson

17:15-18:00 Endokrina tillstånd, sekundärt till onkologiskt behandling -  Färeläsare Claire Hyigham

18:05-18:50 Postervandring SFD & SFSD

Torsdag 12 maj Sjuksköterskespåret SEF Torsdag
08:30-09:15 Prediabetes - spelar det någon roll?- 

Föreläsare Kristine Færch 
Diabetes ketoacidos –  Föreläsare Johan 
Versell 

Lipidrubbningar - grundläggande. Föreläsare Karin 
Littman

Prolaktinom  Föreläsare Penelope Trimpou

09:20-10:05 Mat vid diabetes - SBU rapport. Föreläsare 
Ingrid Larsson och Mette Axelsen

Samspelet mellan exokrin och endokrin 
pankreasinsufficiens- Föreläsare: Roberto 
Valente och  Autolog ö-
cellstransplantation efter pankreatektomi 
vid pankreatit- Föreläsare: Asif Halimi  

Lipidrubbningar - avancerat. Föreläsare Karin 
Littman

Akromegalikurs for pasienter og pårøremde- En 
presentasjon - Föreläsare: Kari Irene Abelsen

10:05-10:45
10:45-11:30 5:2-diet hos patienter med typ 2 diabetes- 

Föreläsare Kerstin Brismar                                                                                       
Remission av typ 2 diabetes genom 
lågkaloridiet: är det möjligt?  Föreläsare 
Julia Otten  

Diabetes på SÄBO - Föreläsare  Jessica 
Havsmon och Margareta Hellgren

Sköldkörtelnoduli – vad göra vid Bethesda 1 x 2 eller 
3? Föreläsare: Tereza Planck

Hyper- och hypopara Föreläsare TBA

11:35-12:20 SFSD Årsmöte SFD Årsmöte SEF Årsmöte SEF Årsmöte
12:20-13:30
13.30-14:15 Mutual Involvement in Families Living with 

Type 2 Diabetes - Föreläsare Dan Grabowski 
Kolhydrat räkning – Föreläsare  Veronika 
Broström 

Mb Addison - pumpbehandling. Föreläsare 
Dimitrios Chantzichristos

The Future of Endocrinology Nursing in Europe: 
Challenges, Opportunities and Directions - 
Föreläsare Sherwin Criseno

14:20-15.05 Diabetes och fysisk aktivitet: När på dygnet 
är det bäst att träna - Föreläsare : Harriet 
Wallberg Henriksson 

Smärtsam diabetesneuropati- Föreläsare: 
Magnus Löndahl

Hypertyreos - vårdprogram fallbaserat: Föreläsare 
Helena Filipsson

Långtidskomplikationer till CAH  Föreläsare Henrik 
Falhammar 

15:10-15:55 Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes- vad säger 
forskningen?  - Föreläsare:  Ing-Marie Dorhn, 
sjukgymnast.

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)- 
Föreläsare: Hennes Hagström och Thomas 
Casswall

Framsteg inom hypopara  Föreläsare Kerstin Landin-
Wilhelmsen

Hypertyreos - en väg framåt för en bättre (sjuk) vård - 
Föreläsare Agneta Lindo

15:55-16:30
16:30-17:30
18:00-19:15 Högtidsföreläsning Endokrin
19:30

Fredag 13 maj
08:30-09:15 SFD mål och rekommendationer diabetes 

Föreläsare TBA
NDR – rapport, PROM och PREM  - 
Katarina Eeg-Olofsson 

Fria föredrag Personcentrerat egenvårdsstöd vid typ 2 diabetes- 
Föreläsare  Åsa Hörnsten

09.25-10.10 The use of cloosed loop system in diabetes type 1 - Föreläsare Charlotte Boughton
10.20-11.05 Typ 1 diabetes, en sjukdom med många 

ansikten- Föreläsare Markus Lundgren
Tolkning av CGM-kurvor. Johan Jendle och 
Ulrika Sandgren

Postervandring SEF Ny obesitasbehandling- Föreläsare Ylva Trolle 
Lagerros

11.05-11.45
11:45-12:30 Behövs nya insuliner - Föreläsare Michael AlvarssonSmarta pennor                            Föreläsare Jarl 

Hellman
Endokrin oftalmopati – nya behandlingsalternativ. 
Föreläsare  Mikael Lantz

Bästa Kliniska och prekliniska avhandling

12:35:-13:20 Akut diabetes på sjukhus - Föreläsare 
Katarina Fagher

En organisation för att förbättra 
diabetesvården i Sverige - Paneldiskussion                       
Moderator Margareta Hellgren 

Hyperprolaktinemi - En uppdatering. Föreläsare 
Charlotte Höybye

13:30-13:40 Avslutning - 
13:40-15:00 Lunch att ta med på vägen + Rapporter från Endokrina Arbetsgrupper 

Middag på Parapeten

Kaffe & utställning

The THESIS study; Treatment of hypothyroidism by European specialists. Comparison with evidence and current guidelines” Föreläsare Lazlo Hegedüs
Kaffe & utställning

Registrering  Ankomstfika & Utställning

Välkommen

Kaffe & utställning

Kaffe & utställning

Lunch & Utställning

19:00                     Mingelkväll på Tivoli

11:00-13:00

08:30-09:15

Onsdag 11 maj

Torsdag 12 maj   Sjuksköterskespåret SEF Torsdag

12:00-13:00

13:10-13:15

09:20-10:05

13:15-13:55

14:05-14:50

15:30-16:15

10:45-11:30

16:20-17:05

14:50-15:30

10:05-10:45

17:15-18:00

11:35-12:20

18:05-18:50

12:20-13:30

15:55-16:30

16:30-17:30

18:00-19:15

19:30

19:00

13.30-14:15

14:20-15.05

15:10-15:55

Registrering Ankomstfika & Utställning

Företagssymposier

Precissionsmedicin - Föreläsare TBA

Kaffe & utställning

Kaffe & utställning

Endokrina tillstånd, sekundärt till onkologisk  

Postervandring SFD & SFSD 

Lunch & Utställning

Kaffe & utställning

The THESIS study; Treatment of hypothyroidism by European specialists. Comparison with evidence 

Högtidsföreläsning Endokrin

Middag på Parapeten

Mingelkväll på Tivoli 

Ny behandling mot njursvikt -  
Föreläsare Maria Svensson

Välkommen

Mat vid diabetes - SBU rapport. 
Föreläsare Ingrid Larsson och 
Mette Axelsen

Samspelet mellan exokrin och 
endokrin pankreasinsufficiens- 
Föreläsare: Roberto Valente och  
Autolog ö-cellstransplantation 
efter pankreatektomi vid  
pankreatit- Föreläsare: Asif Halimi

Lipidrubbningar - avancerat.  
Föreläsare Karin Littman

ADA/ EASD riktlinjer om typ 
1 diabetes. Föreläsare Henrik 
Wagner och Johan Fischier
Fischier

Testosteronbehandling vid meta-
donbehandling, Subutex och 
andra opiater. Föreläsare Mats 
Holmberg

Diabetesspråket Föreläsare TBA

SGL2-hämmare till alla med hjärt-
svikt  Föreläsare Peter Magnus-
son och Björn Eliasson

5:2-diet hos patienter med 
typ 2 diabetes - Föreläsare 
Kerstin Brismar.
Remission av typ 2 diabetes  
genom lågkaloridiet: är det  
möjligt? Föreläsare Julia Otten

Användning och glädje av glukos-
sensorer för personer med typ 
2-diabetes i primärvården.   
Föreläsare Boris Klanger och  
Annika Magnusson

Akut Hypoglykemi, nuvarande 
och kommande behandlingar?  
Föreläsare Frida Sundberg 

Diabetes på SÄBO - Föreläsare  
Jessica Havsmon och Margareta 
Hellgren

Praktiskt genomgång av olika 
funktioner på dagens insulin- 
pumpar?  Föreläsare Peter 
Adolfsson & Märta Sjölander

Mortalitet vid incidentalom med 
autonom kortisolsekretion.  
Föreläsare Albin Kjellbom

Sköldkörtelnoduli – vad göra vid 
Bethesda 1 x 2 eller 3?  
Föreläsare: Tereza Planck

Hypofystumörer vårdprogram 
- fallbaserat. Föreläsare Oskar 
Ragnarsson

Nya redskap och bättre om-
händertagande av unga med typ 
2 diabetes - Föreläsare Annika 
Janson

CGM och hudreaktioner-  
Föreläsare: osefin Ulriksdotter 

Hyper- och hypopara  
Föreläsare TBA

Prediabetes - spelar det någon 
roll?- Föreläsare Kristine Færch 

SFSD Årsmöte

Fysisk aktivitet vid typ 2- 
diabetes- vad säger forskningen?  
- Föreläsare:  Ing-Marie Dorhn, 
sjukgymnast.

Diabetes och fysisk aktivitet:  
När på dygnet är det bäst att  
träna - Föreläsare : Harriet  
Wallberg Henriksson

Mutual Involvement in Families 
Living with Type 2 Diabetes -  
Föreläsare Dan Grabowski

Diabetes ketoacidos –  Föreläsare 
Johan Versell

SFD Årsmöte 

Kolhydrat räkning -  
Föreläsare  Veronika Broström

Smärtsam diabetesneuropati -  
Föreläsare: Magnus Löndahl

Nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD)- Föreläsare: Hennes 
Hagström och Thomas Casswall

Prolaktinom  Föreläsare Penelope 
Trimpou

SEF Årsmöte

Framsteg inom hypopara   
Föreläsare Kerstin Landin- 
Wilhelmsen

Hypertyreos - vårdprogram  
fallbaserat: Föreläsare Helena 
Filipsson

Mb Addison - pumpbehandling.  
Föreläsare Dimitrios  
Chantzichristos

Prolaktinom  Föreläsare Penelope 
Trimpou

SEF Årsmöte 

The Future of Endocrinology 
Nursing in Europe: Challenges, 
Opportunities and Directions - 
Föreläsare Sherwin Criseno
Långtidskomplikationer till CAH  
Föreläsare Henrik Falhammar

Akromegalikurs for pasienter og 
pårøremde- En presentasjon -  
Föreläsare: Kari Irene Abelsen

Hypertyreos - en väg framåt för  
en bättre (sjuk) vård -  
Föreläsare Agneta Lindo
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CGM och hudreaktioner- Föreläsare: osefin 
Ulriksdotter 

16:20-17:05 Användning och glädje av glukossensorer för 
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Praktiskt genomgång av olika funktioner 
på dagens insulinpumpar?  Föreläsare 
Peter Adolfsson & Märta Sjölander

Hypofystumörer vårdprogram - fallbaserat. 
Föreläsare Oskar Ragnarsson
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18:05-18:50 Postervandring SFD & SFSD

Torsdag 12 maj Sjuksköterskespåret SEF Torsdag
08:30-09:15 Prediabetes - spelar det någon roll?- 

Föreläsare Kristine Færch 
Diabetes ketoacidos –  Föreläsare Johan 
Versell 

Lipidrubbningar - grundläggande. Föreläsare Karin 
Littman

Prolaktinom  Föreläsare Penelope Trimpou

09:20-10:05 Mat vid diabetes - SBU rapport. Föreläsare 
Ingrid Larsson och Mette Axelsen

Samspelet mellan exokrin och endokrin 
pankreasinsufficiens- Föreläsare: Roberto 
Valente och  Autolog ö-
cellstransplantation efter pankreatektomi 
vid pankreatit- Föreläsare: Asif Halimi  

Lipidrubbningar - avancerat. Föreläsare Karin 
Littman

Akromegalikurs for pasienter og pårøremde- En 
presentasjon - Föreläsare: Kari Irene Abelsen

10:05-10:45
10:45-11:30 5:2-diet hos patienter med typ 2 diabetes- 

Föreläsare Kerstin Brismar                                                                                       
Remission av typ 2 diabetes genom 
lågkaloridiet: är det möjligt?  Föreläsare 
Julia Otten  

Diabetes på SÄBO - Föreläsare  Jessica 
Havsmon och Margareta Hellgren

Sköldkörtelnoduli – vad göra vid Bethesda 1 x 2 eller 
3? Föreläsare: Tereza Planck

Hyper- och hypopara Föreläsare TBA

11:35-12:20 SFSD Årsmöte SFD Årsmöte SEF Årsmöte SEF Årsmöte
12:20-13:30
13.30-14:15 Mutual Involvement in Families Living with 

Type 2 Diabetes - Föreläsare Dan Grabowski 
Kolhydrat räkning – Föreläsare  Veronika 
Broström 

Mb Addison - pumpbehandling. Föreläsare 
Dimitrios Chantzichristos

The Future of Endocrinology Nursing in Europe: 
Challenges, Opportunities and Directions - 
Föreläsare Sherwin Criseno

14:20-15.05 Diabetes och fysisk aktivitet: När på dygnet 
är det bäst att träna - Föreläsare : Harriet 
Wallberg Henriksson 

Smärtsam diabetesneuropati- Föreläsare: 
Magnus Löndahl

Hypertyreos - vårdprogram fallbaserat: Föreläsare 
Helena Filipsson

Långtidskomplikationer till CAH  Föreläsare Henrik 
Falhammar 

15:10-15:55 Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes- vad säger 
forskningen?  - Föreläsare:  Ing-Marie Dorhn, 
sjukgymnast.

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)- 
Föreläsare: Hennes Hagström och Thomas 
Casswall

Framsteg inom hypopara  Föreläsare Kerstin Landin-
Wilhelmsen

Hypertyreos - en väg framåt för en bättre (sjuk) vård - 
Föreläsare Agneta Lindo

15:55-16:30
16:30-17:30
18:00-19:15 Högtidsföreläsning Endokrin
19:30

Fredag 13 maj
08:30-09:15 SFD mål och rekommendationer diabetes 

Föreläsare TBA
NDR – rapport, PROM och PREM  - 
Katarina Eeg-Olofsson 

Fria föredrag Personcentrerat egenvårdsstöd vid typ 2 diabetes- 
Föreläsare  Åsa Hörnsten

09.25-10.10 The use of cloosed loop system in diabetes type 1 - Föreläsare Charlotte Boughton
10.20-11.05 Typ 1 diabetes, en sjukdom med många 

ansikten- Föreläsare Markus Lundgren
Tolkning av CGM-kurvor. Johan Jendle och 
Ulrika Sandgren

Postervandring SEF Ny obesitasbehandling- Föreläsare Ylva Trolle 
Lagerros

11.05-11.45
11:45-12:30 Behövs nya insuliner - Föreläsare Michael AlvarssonSmarta pennor                            Föreläsare Jarl 

Hellman
Endokrin oftalmopati – nya behandlingsalternativ. 
Föreläsare  Mikael Lantz

Bästa Kliniska och prekliniska avhandling

12:35:-13:20 Akut diabetes på sjukhus - Föreläsare 
Katarina Fagher

En organisation för att förbättra 
diabetesvården i Sverige - Paneldiskussion                       
Moderator Margareta Hellgren 

Hyperprolaktinemi - En uppdatering. Föreläsare 
Charlotte Höybye

13:30-13:40 Avslutning - 
13:40-15:00 Lunch att ta med på vägen + Rapporter från Endokrina Arbetsgrupper 

Middag på Parapeten

Kaffe & utställning

The THESIS study; Treatment of hypothyroidism by European specialists. Comparison with evidence and current guidelines” Föreläsare Lazlo Hegedüs
Kaffe & utställning

Registrering  Ankomstfika & Utställning

Välkommen

Kaffe & utställning

Kaffe & utställning

Lunch & Utställning

19:00                     Mingelkväll på Tivoli

08:30-09:15

Fredag 13 maj

09.25-10.10

11:45-12:30

10.20-11.05

12:35:-13:20

11.05-11.45

13:30-13:40

13:40-15:00

The use of cloosed loop system in diabetes t  

Kaffe & utställning

Avslutning 

Lunch att ta med på vägen + Rapporter från Endokrina arbetsgrupper

Behövs nya insuliner - Föreläsare 
Michael Alvarsson

Smarta pennor                            
Föreläsare Jarl Hellman

Endokrin oftalmopati – nya 
behandlingsalternativ. Föreläsare  
Mikael Lantz

Bästa Kliniska och prekliniska 
avhandling

Typ 1 diabetes, en sjukdom med 
många ansikten- 
Föreläsare Markus Lundgren

Akut diabetes på sjukhus -  
Föreläsare Katarina Fagher

En organisation för att förbättra 
diabetesvården i Sverige - Panel-
diskussion Moderator Margareta 
Hellgren

Hyperprolaktinemi - En upp-
datering. Föreläsare Charlotte 
Höybye

Tolkning av CGM-kurvor.  
Johan Jendle och Ulrika Sandgren

Postervandring SEF Ny obesitasbehandling-  
Föreläsare Ylva Trolle Lagerros

SFD mål och rekommendationer 
diabetes Föreläsare TBA

NDR – rapport, PROM och  
PREM  - Katarina Eeg-Olofsson

Fria föredrag Personcentrerat egenvårdsstöd  
vid typ 2 diabetes-  
Föreläsare  Åsa Hörnsten
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SFSD har etablerat kontakt med bokförlaget Liber och fått 
klartecken för nytryck av boken ”Omvårdnad vid diabetes”. 
Redaktör för boken är Agneta Lindberg (ordförande för 
SFSD), Marianne Lundberg och Janeth Leksell. Vi ser fram 
emot att arbeta fram delvis nya kapitel i denna viktiga bok. 
Antar att den kommer i tryck om cirka ett år. Naturligtvis 
kommer vi att kontakta Diabetessjuksköterskor eller ni som 
driver forskning inom området Diabetesvård som kom-
mande skribenter. SFSD välkomnar denna bok! 

Boken ”Omvårdnad vid Diabetes” 
Boken ”Omvårdnad vid Diabetes”  SFSD har etablerat kontakt med bokförlaget Liber och fått klartecken för nytryck av boken ”Omvårdnad vid diabetes”. Redaktör för boken är Agneta 

Lindberg (ordförande för SFSD), Marianne Lundberg och Janeth Leksell. Vi ser fram emot att arbeta fram delvis nya kapitel i denna viktiga bok. Antar att den 

kommer i tryck om cirka ett år. Naturligtvis kommer vi att kontakta Diabetessjuksköterskor eller ni som driver forskning inom området Diabetesvård som 

kommande skribenter. SFSD välkomnar denna bok!  

 

Hjälp till att göra vår tidning ÄNNU bättre!
Vi önskar korta berättelser från er kliniska vardag i diabetesvården. 

Vi tänker att alla tycker det är intressant att läsa om hur andra har det på jobbet. 
Vi kan lära av varandra, dela framgång och besvärligheter. 

Om ni vill ha hjälp att skriva kan ni kontakta oss i styrelsen. 
Skicka gärna med en bild och glöm inte skriva namn och var ni jobbar  

eller mejladress så att den som blir nyfiken kan kontakta er. 
Vi är också väldigt glada om ni vill delge era uppsatser. 

För att kunna presentera fler i tidningen ber vi er skicka in abstract  
eller en kortare sammanfattning av uppsatsen. 

Om ni inte har ett abstract kan vi hjälpa er med detta också.  



LITEN SENSOR
STOR FRIHET
Eversense®XL är det enda implanterbara  
långtids-CGM-systemet som håller i upp till 180 dagar  
och har en avtagbar smartsändare†

MER SKONSAMT
Hudvänligt dubbelhäftande plåster med lägre risk  
för hudirritation eller allergiska reaktioner1,2

MER HYGIENISKT
Möjlighet att rengöra och lufta huden varje dag

Se vår hemsida https://diabetes.ascensia.se/eversense/eversense-overview för begränsningar, restriktioner, referenser och 
upphovsrättsinformation. För indikationer och säkerhetsinformation, besök https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Distribueras av:

† Du kan när som helst ta bort smartsändaren från överarmen, utom under kalibrering. Ingen data samlas  
in om smartsändaren inte kommunicerar med sensorn. När smartsändaren placeras tillbaka på sensorplatsen  
tar det cirka tio minuter innan sensorkommunikationen startar om och glukosavlasningar visas i appen. 

Referenser:
1.    McNichol L., Lund C., Rosen T., Gray M., «Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science»,  

J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):1-15
2.    Christiansen MP, Kla LJ, Brazg R, et al. A Prospective Multicenter Evaluation of the Accuracy of a Novel Implanted  

Continuous Glucose Sensor: PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206.

VILL DU VETA MER?
Besök vår hemsida diabetes.ascensia.se
eller ring Ascensia Diabetes Cares kundsupport 
på 020 - 83 00 84

Eversense XL annonse - liten sensor_større frihet_210x297 mm.indd   1Eversense XL annonse - liten sensor_større frihet_210x297 mm.indd   1 03.02.2022   18:0603.02.2022   18:06
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DIABETESPORTALEN

– Ett viktigt fynd i vår nya studie är att 
det finns tydliga genetiska skillnader mel-
lan grupperna, vilket tyder på att det 
finns delvis olika orsaker bakom typ 
2-diabetes, säger Emma Ahlqvist, fors-
kare inom genomik, diabetes och endo-
krinologi vid Lunds universitets diabetes-
centrum (LUDC) och en av huvudförfat-
tarna bakom studien som nyligen publi-
cerades i Nature Genetics.

Forskaren Emma Ahlqvist och hennes 
kollegor publicerade år 2018 en studie 
som visade att det går att dela in diabe-
tes i fem grupper baserat på hur sjukdo-
men utvecklas och hur risken för att ut-
veckla olika typer av komplikationer ser 
ut (se faktaruta). Indelningen innebär att 
typ 2-diabetes delas in i fyra olika under-
grupper medan typ 1-diabetiker ingår i 
undergruppen SAID (Severe autoim-
mune diabetes).

Grupper skiljde ut sig

För den nya studien har forskarna ge-
nomfört en genomtäckande associa-
tionsstudie (GWAS) och en genetisk 
riskanalys (GRS) på närmare 10 000 
nyinsjuknade personer med diabetes in-
om befolkningsstudien Alla nya diabeti-
ker i Skåne (ANDIS). En av grupperna 
skiljde tydligt ut sig mot de övriga – SIRD 
(Severe insulin-resistant diabetes). Sjuk-
domsgruppen omfattar personer med 
kraftig övervikt, allvarlig insulinresistens 
och ökad risk för njurskador som kan 
uppstå vid diabetes. 

– Gruppen har en annorlunda genetisk 
profil jämfört med de andra grupperna. 
Studien visar att personer inom den här 
gruppen har genetiska varianter som kan 
kopplas till insulinresistens. Däremot såg 
vi ingen koppling till genetiska varianter 
som påverkar insulinproduktionen, säger 
Emma Ahlqvist. 

En annan grupp som skiljde ut sig vid si-
dan av SIRD var MOD, som omfattar 
kraftigt överviktiga patienter som får 
sjukdomen vid relativt ung ålder. MOD 
var den enda gruppen som kunde kopp-
las till en specifik variation i arvsmassan i 
närheten av en gen som kallas LRMDA. 

Individanpassad behandling

Studien ger ytterligare stöd för att pa-
tienter inom de olika grupperna kan 
behöva olika typer av behandling. För 
patienter som har problem med insulin-
produktionen kan det till exempel vara 
lämpligt att gå in med insulinbehandling i 
ett tidigt skede. Personer inom gruppen 
SIRD kan istället behöva en behandling 
som riktar in sig på insulinresistensen.

– Det är en grupp som ofta har bra in-
sulinproduktion, men som i stället har 
problem med insulinkänsligheten. De 
kan ha mycket insulin i blodet och då kan 
det behövas en behandling som ökar 
insulinkänsligheten så att insulinet kan 
göra nytta, säger Emma Ahlqvist.

Forskarna bakom studien kommer att 
göra en större studie med fler individer 

för att undersöka om det finns fler gene-
tiska varianter som är specifika. 

– På lång sikt hoppas vi att vår forskning 
ska få klinisk betydelse och bidra till indi-
vidanpassad behandling av patienter 
med typ 2-diabetes. Vi behöver först se 
tydliga bevis för att individanpassad be-
handling ger goda resultat i kliniska stu-
dier. Det behövs också studier som un-
dersöker hur vår indelning kan appliceras 
på olika etniska grupper, säger Emma 
Ahlqvist.

De fem undergrupperna

SAID (Severe autoimmune diabetes)

SAID motsvarar typ 1-diabetes och LA-
DA (latent autoimmune diabetes in the 
adult). SAID karaktäriseras av insjuknan-
de i låg ålder, dålig blodsockerkontroll, 
försämrad insulinproduktion och före-
komst av GADA-antikroppar.

SIDD (Severe insulin-deficient diabetes)

SIDD karaktäriseras av insjuknande i låg 
ålder, försämrad insulinproduktion, 
måttlig övervikt och dålig blodsocker-
kontroll. Gruppen har ökad risk att ut-
veckla ögonsjukdomen retinopati och 
skador på nerver, så kallad neuropati.

SIRD (Severe insulin-resistant diabetes)

Gruppen omfattar personer som insjuk-
nar vid hög ålder och som har problem 
med fetma, allvarlig insulinresistens samt 
ökad risk för fettleversjukdom och dia-

Tidigare forskning från Lunds universitet har visat att diabe-
tes kan delas in i fem olika grupper beroende på hur sjuk-
domen utvecklar sig. Nu visar en ny studie i Nature Gene-
tics att det även finns genetiska skillnader mellan de olika 
grupperna. En målsättning med forskningen är att bidra till 
mer individanpassad behandling av typ 2-diabetes.

Genetiska skillnader mellan olika 
former av typ 2-diabetes
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Ny forskning visar på genetiska skillnader 
mellan olika former av typ 2-diabetes 
Av Petra Olsson - publicerad 11 januari 2022 

 
Dina Mansour Aly, en av huvudförfattarna bakom studien, har gjort 
flera av de genetiska analyserna. Foto: Petra Olsson 
Tidigare forskning från Lunds universitet har visat att diabetes kan delas in i 
fem olika grupper beroende på hur sjukdomen utvecklar sig. Nu visar en ny 
studie i Nature Genetics att det även finns genetiska skillnader mellan de olika 
grupperna. En målsättning med forskningen är att bidra till mer 
individanpassad behandling av typ 2-diabetes. 
– Ett viktigt fynd i vår nya studie är att det finns tydliga genetiska 
skillnader mellan grupperna, vilket tyder på att det finns delvis olika 
orsaker bakom typ 2-diabetes, säger Emma Ahlqvist, forskare inom 

Dina Mansour Aly, en av huvudförfattarna bakom studien, har gjort flera av de genetiska analyserna. Foto: Petra Olsson

betesnefropati, en form av njurskador 
som kan uppstå vid diabetes.

MOD (mild obesity-related diabetes)

Omfattar kraftigt överviktiga patienter 
som insjuknar vid relativt ung ålder och 
som har ett relativt lindrigt sjukdomsför-
lopp.

MARD (mild age-related diabetes)

Den största gruppen som samlar de 
äldsta patienterna med relativt god blod-
sockerkontroll.

 Av Petra Olsson  
Publicerad 11 januari 2022
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Kära diabetes, vi har hängt ihop en tid. 
Jag minns knappt när du kom men en 
dag var du där. Jag minns brödsmulor, 
från rostat bröd, i sjukhussängen. Jag 
minns hungern. Jag minns två sjuksköter-
skor trots att åren gått, jag minns dem så 
tydligt. Jag minns sanden mellan mina 
fingrar på lekterapin och hur fort jag 
sprang genom sjukhuskorridoren när 
kroppen orkade. Minnen, fiktiva och eg-
na – återskapade från fotografier och 
mitt eget minne.

Trots sprutor, stick i fingrar och en pump 
som gjorde entré men snabbt lämnade 
var du sällan i vägen. Du och jag – vi 
hängde ihop. Du var med mig under alla 
ridlektioner, dansklasser och den gången 
när jag skulle åka svart backe på frilufts-
dagen i skolan; trots att jag knappt kunde 
stå på ett par skidor. Du var där när jag 
var på läger, tog för mycket insulin och 
fick en insulinkänning, jag minns hur allt 
blev svart. Många liter mjölk senare var 
vi i gång igen.

Tonåren kom och vi blev ovänner, jäklar 
så arg jag var på dig. Jag ville inte att du 
skulle finnas, du var alltid i vägen. Men du 
stannade. Jag gjorde allt jag kunde för att 
låtsas som att du inte var där, ignorerade 
dig, struntade i sjukhusbesök och var 
taskig – mest mot mig själv. 

Någonstans försonades vi. Jag accepte-
rade dig som du är, en del av mig. En dag 
kom insikten om allt som du lär mig. Du 
har lärt mig värdet av rutiner, disciplin 
och att prioritera mat, sömn och träning. 

Ibland förstår jag mig inte på dig, trots att 
jag tänker och räknar rätt blir det fel. Det 
kanske är så det är? Man kan inte alltid få 
rätt. Det handlar trots allt om balans. 

Jag har med tiden lärt mig hur du fung-
erar, jag känner alltid din närvaro. När 
blodsockret sjunker och det känns som 
att jag långsamt drunknar, när svetten 
rinner som kalla kårar. Eller när jag kän-
ner elden och törsten inom mig och jag 
förstår att kroppen skriker efter insulin.

Insikten om att du är en del av mig men 
inte allt ger mig verktyg som får mig att 
känna frihet och styrka. När jag tränar är  
du där, mottagaren till sensorn ligger i  

tightsen och insulinväskan är alltid i när-
heten. Du sätter ibland gränser men 
sällan stopp. Ibland behöver jag stanna 
upp och få i mig snabba kolhydrater eller 
balansera med mer insulin. Ibland känner 
jag mig som Pippi Långstrump – starkast 
i världen. 

Trots att jag inte valt dig lovar jag att ta 
hand om dig. 

Du kommer alltid vara en del men inte 
allt. 

Mimi Fredriksson
Skribent och diabetiker typ-1

När jag var fyra år gammal förändrades mitt liv för alltid, jag 
fick diabetes typ 1. Låt mig bjuda in dig till att ta del av mina 
tankar och reflektioner av min ofrivilliga relation till diabetes. 
En relation kantad av sprutor, äventyr och lärdomar.

Alltid en del men inte allt

Mimi Fredriksson



Med Dexcom G6 har du full kontroll på dina glukosvärden 
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Smarta påminnelser och larm

Du slipper kalibrera

Sov lugnt och tryggt

infucare.com
cgm.infucare.nu
facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige/
diabetessupport@infucare.se

GÖR LIVET ENKLARE OCH TRYGGARE!

(Distributör)
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SAVE THE DATE
Årsmöte 12 maj 2022 kl 11:35-12:20  
på Endodiabetesdagarna i Helsingborg 

Britt-Marie Carlssons Stipendiefond

Britt-Marie Carlssons stipendiefond inom Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD.

Britt-Marie Carlsson, diabetessjuksköterska från Västra Götaland, arbetade under många år för en 
bättre vård för personer med diabetes både lokalt och nationellt. Sedan början av 2000-talet var hon 
aktiv inom SFSDs styrelse och de sista åren som dess ordförande fram till hennes bortgång.

En av Britt-Marie Carlssons sista önskningar var att det efter hennes död skulle instiftas en minnesfond 
till stöd för barn, ungdomar och unga vuxna upp till en ålder av 25 år, med diabetes.

Syftet med fonden är att stötta personer med diabetes och diabetesvården genom att bidra till olika for-
mer av aktiviteter, såsom lägerverksamhet, kurser och grupputbildningar kopplade till diabetes. 

Ansökningar kan göras av enskilda individer med diabetes och diabetesteam på klinik. Ansökan görs 
elektroniskt på SFSDs hemsida, diabetesnurse.se. Ansök senast 31 oktober 2022

SVENSK FÖRENING
FÖR SJUKSKÖTERSKOR

I DIABETESVÅRD



VibroSense Meter® II är ett instrument som ger stöd för tidig diagnostik 
av nervskador i diabetesfötter. Åtgärder och behandling kan sättas in 
tidigt för att förebygga risken för allvarliga komplikationer.

Läs mer på www.vibrosense.com

Diabetes Foot Screening
– Upptäck fotproblem i tid
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Nyheter om 
diabetesforskning
diabetesportalen.se är en ny hemsida 
från Lunds universitets Diabetescentrum.

diabetesportalen.se vänder sig till alla
som är intresserade av diabetesforskning.

Tonvikten ligger på populärvetenskapliga
artiklar från forskningsfronten och aktu-
ella fördjupningsartiklar.

Du kan prenumerera 
på nyheter.

Du kan fråga om 
diabetesforskning.

Välkommen till

www.diabetesportalen.se

Nyheter om 
diabetesforskning
diabetesportalen.se är en ny hemsida 
från Lunds universitets Diabetescentrum.

diabetesportalen.se vänder sig till alla
som är intresserade av diabetesforskning.

Tonvikten ligger på populärvetenskapliga
artiklar från forskningsfronten och aktu-
ella fördjupningsartiklar.

Du kan prenumerera 
på nyheter.

Du kan fråga om 
diabetesforskning.

Välkommen till

www.diabetesportalen.se

KALENDARIET 2022
ATTD

23 – 27 mars 2022
Florens, Italien

ENDODIABETES
10 – 13 maj 2022

Helsingborg

 ADA
3 – 7 Juni 2022

New Orleans, USA

FEND
September 2022

Stockholm

EASD Annual Meeting
 19 – 23 september 2022

Stockholm

ISPAD
13 – 16 Oktober 2022
Förenade arab emiraten 

Hej Alla Facebook användare!

Som många av er har konstaterat så har vi på SFSD två Facebook sidor. 

Vi tänker nu försöka stänga den ena av dessa.  

Den som blir kvar är den offentliga gruppen.

Vid frågor maila gärna någon av oss i styrelsen. 

Britt-Marie Carlssons Stipendiefond
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Diabetesvård ges ut av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD).
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor 

som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

SFSD:s uppgift är 
•  att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom  diabetesvården

• att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska och omvårdnads- 
vetenskapliga forskningen inom diabetesvården

•  att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
• att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende  

diabetesvården i Sverige
• att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt,  

vilka har betydelse för diabetesvårdens utveckling
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Endodiabetes 2022 går av stapeln i Helsingborg och 
bjuder på tre mycket spännande dagar fyllda med 
intressanta föreläsningar av framstående kliniker och 
forskare från både Europa och Sverige. Vi bjuder på 
föreläsningar, symposier, interaktiva falldiskussioner, 
postrar, samt högtidsföreläsning. Årets viktigaste möte 
för diabetologer och endokrinologer.

Datum: 11-13 maj 2022

Plats: Clarion Hotell & Congress Sea U, Helsingborg

Om du har frågor kontakta kongressbyrån MeaConsulting AB

endodiabetes@meaconsulting.se

Anna Ekberg tel. 072–565 55 68

Läs mer och anmäl dig på endodiabetes.se

ENDO
DIABETES

20
22

Välkommen till  

Endodiabetes i Helsingborg

11-13 maj 2022
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Lilly and Trulicity® are registered trademarks of Eli Lilly and Company.
©2022 Eli Lilly and Company. All rights reserved.

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (dulaglutid). 
ATC-kod: A10BJ05, Diabetesmedel, blodglukossänkande medel, exkl. insuliner Indikationer: Trulicity är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad 
typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion • som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer.  
• som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. 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. Dulaglutid är inte en ersättning för insulin. 
Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin. Dehydrering, som ibland leder till akut njursvikt eller 
försämrad nedsatt njurfunktion, har rapporterats hos patienter som behandlats med dulaglutid, särskilt vid behandlingsstart. Många av de rapporterade njurbiverkningarna 
inträffade hos patienter som upplevt illamående, kräkningar, diarré eller dehydrering. Patienter som behandlas med dulaglutid bör informeras om den potentiella risken för 
dehydrering, särskilt i samband med gastrointestinala biverkningar och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskeförlust. Dulaglutid har inte studerats hos patienter 
med allvarlig gastrointestinal sjukdom, däribland allvarlig gastropares, och rekommenderas därför inte till dessa patienter. Användning av GLP-1-receptoragonister 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: 2020-11-18 För ytterligare information och priser se www.fass.se 
Rx, (F) Begränsningar av subvention: Subventioneras för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är 
lämpliga. Subventioneras endast för patienter som inte behandlas i kombination med basinsulin. Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för 
innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

* Effekt på HbA1c och vikt: Trulicity® 1,5 mg jämfört med 3,0 mg (p<0,05) respektive 4,5 mg (p<0,001). Trulicity® är inte indicerat för behandling av övervikt och 
viktnedgång var ett sekundärt effektmått i studien. ** Trulicity® jämfört med placebo (3P-MACE), p= 0,026.

Trulicity finns utöver underhållsdosen 1,5 mg, även i doserna 
3 och 4,5 mg för mer effekt på HbA1c och vikt*

1.5 mg

3.0 mg
4.5 mg

Fler doser för mer effekt*1
För vuxna med typ 2-diabetes

Sänker HbA1c och vikt 
med en dos i veckan1

Kardiovaskulär  
primär- och 
sekundärprevention.**1,2

Enkel, injektionsklar 
penna1,3


