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Diabetes ger farliga Framgångsreceptet
följdsjukdomar
för bättre resultat
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I dagens samhälle ökar både stillasittandet och tillgången
till sötsaker. Det är en olycklig kombination som gör att
alltfler riskerar att drabbas av diabetes med farliga komplikationer som följd. Politiker, vården och vi som enskilda individer måste öka vårt engagemang för att bryta mönstret.
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vi har det bra,

kanske på vissa sätt för bra. Vi har fri tillgång till all
möjlig sorts mat och dryck, tyvärr även sådan som inte är så bra för oss
i längden. För några decennier sedan var läsk något som oftast unnades
barnen vid enstaka festliga tillfällen. Inte sällan serverad i en 33 centiliters glasflaska.
Idag löper hyllmeter efter hyllmeter med gigantiska petflaskor och i
många hem har läsken mer eller mindre ersatt mjölk eller vatten som
måltidsdryck. Det, i kombination med att den fysiska aktiviteten minskar både i skolan, på arbetsplatser
och under fritiden, bidrar till att andelen personer med diabetes riskerar
att öka ytterligare. Om nuvarande
ökningstakt fortgår beräknas hela
940 000 svenskar ha diabetes år 2050.

”

Om nuvarande
ökningstakt fortgår beräknas hela
940 000 svenskar
ha diabetes
år 2050.

diabetes är en sjukdom som ökar
risken för en lång rad komplikationer
som ofta kräver specialiserad och
kostsam vård. För att minska risken
för komplikationer krävs ett stort
engagemang på det politiska planet, från privata aktörer som exempelvis
livsmedelstillverkare, vården som helhet och skolan.
Och inte minst måste viljan till förändring finnas hos oss själva, för vår
egen skull och för våra barns. Alla måste vara beredda att fatta beslut
och ändra beteenden. Det kanske inte alltid så lätt på kort sikt, men
ansträngningen kan göra enorm
skillnad för hundratusentals
människor på längre sikt.
jag hoppas att du, oavsett vem du
är, får inspiration i det här numret av Prio. Trevlig läsning!

STAFFAN GUSTAVSSON
Market Access and
External Affairs Director
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Jämlik vård. Så ska vårdkvaliteten
i landet bli mer jämn till personer med
typ 2-diabetes.
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Porträttet. Per Michelson har fått
veta om riskerna med följdsjukdomar
na och det har gjort att han är noga
med behandling och livsstilsval.
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Prio frågar. Diabetesförbundet
förklarar vad vårdbrister kan innebära
för patienterna.
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De farliga följderna. Personer
med typ 2-diabetes löper större risk
än andra att drabbas av hjärt-och
kärlsjukdomar och stroke.
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Här fungerar det. Prio besöker
en mottagning som når goda resultat
och är omtyckt bland patienterna.
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Ekonomiska konsekvenser.
Ökat diabetesstöd i primärvården
skulle avsevärt minska antalet hjärt
infarkter utan att samhällsekonomin
drabbas.
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Diabetes i siffor. 415 miljoner
människor i världen har diabetes.
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Framgångsfaktorer. Det kän
netecknar landstingen som når bra
resultat.
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DET ÄR
DIABETES

Diabetes är flera olika sjukdomar med den
gemensamma nämnaren att sockerhalten i
blodet är för hög. Man skiljer vanligtvis på två
huvudtyper, typ 1 och typ 2. Drygt 85 procent
av alla med diabetes har typ 2.
l Diabetes är en kronisk sjukdom.
l Cirka 350 000 svenskar har typ 2-diabetes.
l För personer med typ 2-diabetes hjälper
ändrade matvanor och motion till att få ner
l

Så fungerar
diabetesvården i ditt
landsting
Besök Nationella
Diabetesregistret på
webben, www.ndr.nu.
Där kan du skriva in det
landsting du bor i och
direkt få svar på om
din region lever upp till
aktuella kriterier för
god diabetesvård. Du
kan också knappa in
ditt postnummer för att
se om vårdcentralen
du går till når upp till
uppsatta målnivåer för
diabetesvården och om
de följer de nationella
riktlinjerna.

blodsockernivåerna. Många behöver även ta
tabletter för att hålla blodsockret i schack.
En del behöver dagliga insulininjektioner.
l Övervikt och stillasittande ökar risken att
drabbas av typ 2-diabetes men sjukdomen
har även tydliga ärftliga orsaker.
l Behandling är viktigt för att minska riskerna
att drabbas av följdsjukdomar.
KÄLLA: DIABETESFÖRBUNDET

HUR SKA DIABETESVÅRDEN
Nationella Diabetesregistret visar att vården varierar i resultat och kvalitet i
olika delar av landet. Vad
beror skillnaderna på och
vad krävs för att nå en
bättre och mer jämlik nivå?
Prio frågar Claes-Göran
Östenson, ordförande i
SKL:s Nationella Diabetesråd, överläkare och professor i endokrinologi vid
Karolinska Institutet.
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– När Sveriges Kommuner
På vilket sätt kan vården till
och Landsting, SKL, startade
personer med typ 2-diabeNationella Diabetesrådet
tes vara ojämlik i dag?
med syfte att förbättra dia
– Vården kan skilja i kvalitet
betesvården i Sverige utgick
mellan olika landsting och
vi ifrån uppgifter i natio
även mellan olika enheter
nella diabetesregistret och
inom ett och samma landsting.
kartlade just vilka faktorer
Man når helt enkelt olika bra
Claes-Göran
Östenson är
som avgör varför vissa når
resultat på olika håll i landet
ordförande i SKL:s
större framgång än andra.
och det får till följd att vissa
Nationella DiabeVi intervjuade vårdpersonal
patienter får god vård och
tesråd
som möter patienterna i
andra sämre. Vi ser det till
den kliniska verksamheten, politiker
exempel att det kan vara stora skillna
och beslutsfattare bland andra. Vår
der när det gäller att nå målnivåer för
kartläggning visar att strukturen är
blodsockervärden och blodtryck.
betydelsefull för att lyckas. Att ha
Vad påverkar om det ges bra diabekontroll över sina patienter och känna
tesvård eller inte?
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4 Öka andelen personer med
diabetes
som regelbundet
är fysiskt
aktiva.

VÅRDCENTRAL ELLER
SJUKHUS? HÄR GES
DIABETESVÅRDEN
Av de 368 577 personer med diabetes som
finns registrerade i Nationella Diabetesregist
ret, 2014, var:

Socialstyrelsen:
Här krävs förbättringar
Socialstyrelsen har utvärderat diabetesvården med utgångspunkt från
de nationella riktlinjerna. I utvärderingsrapporten, hösten 2015, konsta
terar man att diabetesvården har utvecklats i positiv riktning de senaste
åren men att det finns ett antal områden som behöver förbättras för att i
högre grad följa riktlinjerna för diabetesvård.
Exempel på områden som Socialstyrelsen anser att regioner,
landsting och kommuner bör bli
bättre på:
4 Fler bör nå upp till den framtag
na målnivån för rekommenderat
långtidsblodsockervärde, det vill
säga att minska andelen diabeti
ker som har ett så kallat HbA1cvärdet över 70 mmol/mol.
4 Minska andelen personer med
diabetes som har ett blodtryck
över 140/85 mmHg.

4Ö
 ka andelen personer med dia
betes som regelbundet är fysiskt
aktiva.
4Ö
 ka andelen personer som
årligen genomgår en fotunder
sökning.
4Ö
 ka andelen personer med
diabetes som genomgår en
ögenbottenundersökning.
4Ö
 ka förekomsten av gruppbase
rad utbildning till personer med
typ 2-diabetes inom primärvår
den.

51 814

personer inskrivna vid medicinkliniker.
Framförallt typ 1-diabetes.

316 763

personer återfanns i primärvården.
Framförallt typ 2-diabetes.

Diabetes ÄR en
farlig sjukdom
Många människor tror att diabetes är en
relativt ofarlig sjukdom och inser inte att om
sjukdomen inte tas omhand ordentligt kan det
leda till förödande komplikationer och för tidig
död. Bara i Sverige dör fem personer varje dag
som en direkt följd av diabetes.
KÄLLA: DIABETESFÖRBUNDET

BLI MER JÄMLIK?
till vilka som har bra respektive sämre
värden är en framgångsfaktor liksom
att ha strategier för hur de med sämre
värden ska tas om hand och följas upp.
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för diabetes typ 2,
vari ligger utmaningen för att följa
de rekommendationerna?
– Att de sprids så att kännedomen
om dem ökar. Riktlinjerna baseras på
evidensbaserad forskning och tar även
hänsyn till alltifrån hälsoekonomiska
faktorer och vad som bidrar till pa
tienters förbättrade livskvalitet. Det är
eftersträvansvärda rekommendationer.
I en hierarkisk vårdmiljö kan det emel
lertid vara svårt för en enskild läkare
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eller sjuksköterska att själv ändra sitt
sätt att ge vård.
– Det krävs att politiker och chefer
inom vården intresserar sig för diabetes
och inser vikten av att följa riktlinjerna
för att de ska kunna följas.
Hur arbetar SKL för att förbättra
diabetesvården?
– SKL:s Nationella Diabetesråd har
bland annat tagit fram behandlings
strategier som baseras på de natio
nella riktlinjerna. Vi har med andra ord
hittat arbetssätt och strukturer som
kan användas för att nå goda resultat.
Västra Götalandsregionen har nått
förbättringar inom diabetesvården
genom att arbeta utifrån den framtagna

modellen till exempel. Vi har även tagit
fram material som kan användas vid
utbildningar till patienter och som kan
delas ut till patienter. För personer
med diabetes landar ju en stor del av
ansvaret för deras hälsa på dem själva.
De har bara få och relativt korta möten
med vården. Det är därför viktigt att de
vid de tillfällena får stöd och råd kring
hur de kan påverka sitt välmående.
Vidare har vi satt ihop en webbaserad
utbildning för personal inom kommunen
som arbetar på exempelvis vårdhem
och äldreboenden och som tar hand
om många gamla med diabetes men
som saknar medicinsk utbildning inom
området.
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PATIENTPORTRÄTT

”KÄNNER
MAN INTE TILL
RISKERNA
ÄR DET LÄTT
ATT SLARVA”
Per Michelson hade turen att komma till en
mottagning som specialiserat sig på diabetes.
Utan det stöd och den behandling han fått där
skulle han inte ha varit lika noga med råden
kring sin sjukdom.
text anna-karin andersson
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| foto petrus iggström
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Varje dag tar Per Michelson
en halvtimmes promenad
på lunchen. Det har blivit
en god vana för honom sedan
han fick veta att han har
typ 2-diabetes.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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PATIENTPORTRÄTT

J

ag tänker inte så ofta på att
jag har en sjukdom. Jag känner mig egentligen hur frisk
som helst. Det är det svåraste med att
ha diabetes, att den inte för med sig
några märkbara symtom. Du kan ha
dåliga värden utan att känna till det,
säger Per Michelson.
Per Michelson menar att det är lite
lömskt, det där med att hans diabetes
inte är så påtaglig. Det hade varit
lättare att motivera sig till att se över
sin behandling och följa livsstilsråden
om konsekvenserna av att inte göra
det hade varit mer kännbara, tror
han. Som om han skulle få ont eller
något annat besvär om han missat att ta sitt piller eller lockats att
dricka jos till frukosten trots att han
blivit rekommenderad att avstå. Men
eventuellt slarv ger inga sådana konsekvenser. Inte som han själv märker
i alla fall.
av sin läkare och sjuksköterskorna
på den diabetesmottagning han går
till har han emellertid fått veta om
de farliga följdsjukdomarna. Att leva
med ständigt förhöjda blodsockernivåer tär på kroppens blodkärl. Ögon,
nerver och njurar skadas, sår läker
inte och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Det är tre gånger så stor
risk att drabbas av stroke för den med
diabetes jämfört med den som inte
har det.
– Det är risken för stroke som
skrämmer mig mest, säger Per Michelson.

har Per Michelson vetat
att han har typ 2-diabetes. Det var dramatiska omständigheter som låg till
grund till att han blev diagnostiserad.
En kollaps på cykeln i drygt 30-gradig
sommarhetta ledde fram till ett besök
hos vårdcentralen.
– Jag hade slarvat med lunchen en
dag. Bara köpt en macka och snålade
lite genom att hoppa över drycken.
När jag trampade hem från jobbet i
värmen kände jag plötsligt att allt
blev konstigt. Husen upprepade sig,
som om jag var med i en tecknad
Flintafilm. Jag fick för mig att jag var
i Tyskland, kände inte igen några
skyltar trots att jag var i välbekanta
hemmiljöer och höll på att bli överkörd av en långtradare för att jag
sedan år 2008
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Namn:
Per Michelson.
Ålder: 60 år.
Yrke:
System
utvecklare.
Familj:
Flickvän och
20-åring son.

”Jag blev varse
att stressen
hade en negativ inverkan på
min diabetes.
Sådana tecken
tar jag numer
på allvar.”
liksom fick för mig att den inte fanns
där på riktigt.
När Per råkade ut för en nästan
identisk händelse några veckor senare
och var tvungen att ringa flickvännen för att få hjälp med att hitta hem
sökte han sig till en vårdcentral. Per
fick veta han hade högt blodsocker
och högt blodtryck. Han var en typ
2-diabetiker.
Kontakten med hälso- och sjukvården var då något nytt för Per Michelson. Han jobbar visserligen inom
en svensk vårdkoncern, men i yrket
utvecklar han företagets intranät,
att själv vara patient hade han ingen
erfarenhet av.
– Jag var inte ens listad någonstans.
Lite av en slump blev jag tillfrågad
om att vara med i en medicinsk stu-

die om diabetes. Jag tackade ja och att
ta prover, gå på kontroller och träffa
vårdpersonal och läkare blev till
en närmast vardaglig rutin för mig
under ett par år.
att han har haft
tur. Hans medverkan som patient i
diabetesstudien gjorde att han kontinuerligt fick råd och uppföljning och
fick medicinsk behandling anpassad
efter sina behov. Han kom också i
kontakt med en diabetesspecialistmottagning som han fortfarande går till
och känner stort förtroende för. Hade
det bara blivit den där första kontakten med vårdcentralen finns risken att
han inte skött sig själv lika bra med
hänsyn till sin diabetes, tror han.
– Det är tack vara besöken på diabe-

per michelson anser
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PERS TIPS TILL
ANDRA MED
TYP 2-DIABETES
4 Följ råden du får från vården.
4 Få förståelse för att din
medicin och dina kost- och
motionsmönster är betydelsefulla trots att du inte märker att din hälsa försämras
vid ”slarv”.
4 Om du känner dig tveksam över
om du får tillgång till tillräck
ligt god medicinsk expertis,
se över möjligheten att byta
vårdgivare. Genom att gå till en
mottagning med personal som
specialiserat sig på diabetes
har jag fått ett bättre omhän
dertagande.
4 Ändra dina vanor på ett sätt
som passar dig. Att gå en
halvtimmespromenad varje
lunch har blivit en god vana
för mig, till exempel.
4 Försök att minska din stress.
Värdera din hälsa framför
jobbet.
4 Hitta alternativa recept till
maten du gillar men bör undvika. Yoghurt med vitlök har
exempelvis utan problem
ersatt bearnaisen för mig.

tesmottagningen en gång i kvartalet
som jag påminns om livsstilsråden
och vet att min medicinska behandling är korrekt. Uppföljningen gör att
jag skärper mig.
för Per Michelson
inneburit viss ändring av kosten och
mer motion. Varje dag på lunchen går
han en promenad på en halvtimme
och nästan året om är den oväxlade
cykeln hans transportmedel den 17
kilometer långa vägen till jobbet. Han
har också dragit ner på tempot på
jobbet.
– Jag blev varse att stressen hade
en negativ inverkan på min diabetes.
Sådana tecken tar jag numer på allvar. Jag har blivit bättre på att värdera
min hälsa. l

diabetesbeskedet har

PRIO I VÅRDEN 

Patienter med typ 2-diabetes drabbas när vården
brister. På vilket sätt och
hur vet man vad som är
god vård? Prio frågar
Fredrik Löndahl, förbundsordförande Svenska
Diabetesförbundet.

”Ribban ska höjas”
1

Vad finns det för brister i
vården till personer med typ
2-diabetes?

– Det finns tyvärr flera exempel. Att
patienter ofta träffar olika läkare
och sjuksköterskor från gång till
gång vid sina besök är ett problem.
Diabetes är en kronisk sjukdom
och god diabetesvård bygger på kontinuitet. Vi ser också att kunskapen
hos allmänläkarna varierar. Det
finns eldsjälar på sina håll men
många har för dålig kunskap om
typ 2- diabetes och är inte uppdaterade om vad som gäller kring nya
behandlingar. Dessutom vet vi att
de rutinmässiga undersökningar,
som alla med typ 2-diabetes, bör
göra minst en gång per år, inte blir
av på grund av resursbrister inom
vården eller för att uppföljningen
inte prioriteras.

2

Vad kan ett bristfälligt stöd
från vårdens sida få för konsekvenser för en person som har typ
2-diabetes?

– Det gör att han eller hon får sämre kontroll på sitt blodsockervärde
vilket ökar risken för att drabbas av
komplikationer.

3

Hur kan man som patient veta
om man har tillgång till god
vård?

– Nationella diabetesregistret ger
en bra bild över vad som kännetecknar god vård till personer med typ
2-diabetes. Där kan man se hur olika enheter når uppsatta mål, vilket
kan vara en indikation på om den

vårdcentral man går till ger den
behandling som rekommenderas
enligt riktlinjerna. Man kan också
jämföra med andra mottagningar.

4

Egenvård är ju en viktig del för
den med typ 2-diabetes. Kan
man rent av strunta i att ha en kontakt med vården och bara googla
bra livsstilsråd på egen hand?

– Nej, det skulle jag avråda ifrån.
Det finns många råd på nätet som
saknar trovärdighet. Mötet med
vården är viktigt just för att få råd
och stöd som håller vetenskaplig
kvalitet.

5

Hur vill ni på Diabetesförbundet att vården ska utvecklas
för personer med typ 2- diabetes?

– Jämförelser visar att diabetesvården är ojämlik. Kvaliteten varierar
stort mellan olika regioner i landet
och från en mottagning till en
annan i samma område. Vi vill att
den ska vara jämlik och att ribban
ska höjas, inte att golvet ska sänkas.
Att som i Region Skåne certifiera
vårdcentraler som håller god kvalitet är en bra väg att gå.
4 SYMTOM SOM KAN
TYDA PÅ TYP 2-DIABETES
1. A
 tt man kissar oftare och
större mängder än vanligt.
2. Trötthet.
3. Huvudvärk.
4. Svamp i underlivet.
En majoritet av patienterna märker inga symtom.
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FÖLJDSJUKDOMAR

Att många lever med diabetes utan att veta om det kan ge intrycket av
att sjukdomen inte är så allvarlig. Men personer med typ 2-diabetes har
30 procents högre risk att få hjärtinfarkt, fyra till fem gånger högre risk
att drabbas av hjärtsvikt och dubbelt så hög strokerisk.
text cristina leifland

DE FARLIGA F
drabbas kan
det leda till bland annat hjärtinfarkt,
stroke och nedsatt cirkulation i
benen, så kallad fönstertittarsjuka.
De kallas gemensamt för makrovaskulära komplikationer. Personer med
typ 2-diabetes har 30 procents högre
risk att få hjärtinfarkt, fyra till fem
gånger högre risk att drabbas av hjärtsvikt och dubbelt så hög strokerisk.
– För att förebygga de här sjukdomarna är det enormt viktigt att kontrollera framför allt högt blodtryck
och höga blodfetter, säger professor Lars Rydén, som driver kliniskt
inriktad forskning om diabetes och
hjärtinfarkt vid Karolinska Institutet.

när kroppens stora kärl

kan drabbas
av skador vid typ 2- diabetes. Det slår
framför allt mot ögon och njurar
och kan resultera i synnedsättningar
och blindhet eller njursvikt, som i
värsta fall kan leda till att njurarna
slås ut helt, med behov av dialys eller
transplantation som följd. Småkärls-,
eller mikrovaskulära, komplikationer förebyggs bland annat genom
välreglerat blodsocker och blodtryck.
Patienterna bör också kontrollera
äggvitan i urinen regelbundet för att

även kroppens små kärl
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Professorerna Johan Jendle och Lars Rydén
menar att det viktigaste inom diabetesvården
är att se till att komplikationer inte inträffar.

”Typ 2-diabetes
som inte sköts på
ett korrekt sätt
har en markant
negativ påverkan
på förväntad
livstid.”
upptäcka påverkan på njurarna. De
flesta skador på ögon och njurar går
att förhindra eller bromsa med tidigt
insatt behandling.
– A och O i diabetesvård är att se till
att komplikationer inte inträffar. Här
finns en förbättringspotential. Endast
50 procent av patienterna i Sverige
når internationella riktlinjer för blodfetter och 60 procent för blodtryck.
Lika viktigt som den medicinska
behandlingen är att patienten är delaktig i vården och ser vikten av att ta
ansvar för sin hälsa, säger Lars Rydén.
antalet personer med diagnostiserad
typ 2- diabetes i Sverige är idag när-

mare en halv miljon, men mörkertalet kan vara nästan lika stort.
– En majoritet av patienterna har
inga symtom alls till en början, utan
patienten söker vård först när någon
komplikation har inträffat. Då kan
sjukdomen redan ha ställt till med
stor skada.
– Typ 2-diabetes som inte sköts
på ett korrekt sätt har en markant
negativ påverkan på förväntad livstid,
säger Johan Jendle, professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet och specialist i endokrinologi och
diabetologi.
stark koppling
mellan typ 2- diabetes och övervikt
och framför allt bukfetma. Tidigare
betraktades fett mest som en energidepå, men modern forskning visar
att fettvävnad är ett endokrint organ
som påverkar en rad kroppsprocesser.
Fettet runt inälvorna är särskilt aktivt
och skadar bland annat insulinproducerande celler, vilket kan leda till
insulinresistens.
En sund livsstil är enormt viktigt
både för att förebygga och kontrollera
sjukdomen. Men typ 2-diabetes är en
progressiv sjukdom och enbart livsstilsförändringar inte räcker för att
hålla sjukdomen i schack, framhåller
Johan Jendle.
– Här sker nu ett paradigmskifte
och det blir allt tydligare att alla
patienter bör få första linjens blodsockersänkande tablettbehandling
direkt vid diagnos och att vi ska vara
snabbare med att förstärka behandling med kombinationer av olika
läkemedel och att sätta in insulin,
säger Johan Jendle. l

det finns en mycket

PRIO I VÅRDEN

SHUTTERSTOCK

D

en stora faran med typ
2-diabetes är de allvarliga
komplikationer som den kan
leda till. Framför allt är det hjärta och
blodkärl som påverkas genom förkalkning. Tidigare trodde man att det
var blodsockret i sig som var skadligt,
men forskning har visat att högt blodtryck och höga blodfetter är av minst
lika stor betydelse för komplikationer
hos personer med typ 2-diabetes.

FÖLJDSJUKDOMAR

Personer med typ 2-diabetes
löper betydligt högre risk än
andra att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar som hjärtinfarkt.

FÖLJDERNA
Vanliga
komplikationer
vid typ
2-diabetes
4 Hjärtinfarkt, hjärtsvikt och
stroke.
4 Försämrad blodcirkulation i benen, så kallad
fönstertittarsjuka.
4 Skador på njurar, så kallad
nefropati.
4 Synnedsättning och
blindhet, så kallad retinopati.

Så kan
komplikationer
förebyggas
eller bromsas
4 Genom att noggrant kontrol
lera och behandla blodsocker,
blodtryck och blodfetter.
4 Hålla normal vikt, med ett
BMI på högst 25 och ett bukmått på maximalt 80 cm för
kvinnor och 94 cm för män.
4 Motionera minst 30 minuter
om dagen.
4 Undvika sötade drycker och
alkohol.
4 Äta mycket frukt och grönt.
4 Sluta röka.
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H

aide Haghani har typ
2-diabetes och går
regelbundet till mottagningen Citydiabetes
i Stockholm för att
kontrollera sina värden, få stöd och
råd kring sin kost och livsstil och en
läkemedelsbehandling anpassad efter
sina behov. Det kan tyckas vara basalt
och en självklarhet att få den typen
av vård. Men Haide Haghani har själv
upplevt det som Socialstyrelsen hösten 2015 konstaterar i sin utvärdering
av diabetesvården i Sverige – att det
finns betydande skillnader i den vård
som ges till diabetespatienter på olika
medicinkliniker och på skilda ställen
inom primärvården.
– Tidigare gick jag hos min vårdcentral men jag upplevde att läkaren där
inte lyssnade så noga på mig. Medicinen jag fick fungerade inte heller så
bra. Jag fick tips av en bekant om den
här mottagningen. Nu känner jag mig
nöjd med bemötandet och den vård
jag får, säger Haide Haghani.

När Socialstyrelsen nyligen utvärderade svensk diabetesvård konstaterade man att det krävs en djup,
frekvent och varaktig patientkontakt för att nå goda
resultat. På mottagningen Citydiabetes är det en
självklarhet. Här har man i sin dagliga verksamhet
sett bevisen för att välfungerande diabetesvård lönar
sig i längden för både individ och samhälle.

på citydiabetes arbetar ett litet och
sammansvetsat team som alla är specialiserade inom just diabetes. Personalen är väl insatt i aktuell forskning
inom området, både medicinskt och
ur ett omvårdnadsperspektiv. Den
höga kompetensen bland medarbetarna gör att behandlingen man ger
håller hög kvalitet men bäddar också
för det där lilla extra.
– Vi tycker det här är kul och spännande. Det tror jag märks i mötet
med patienterna, säger Karin Buckau,
diabetessjuksköterska vid Citydiabetes.
vid citydiabetes får patienterna ett
strukturerat omhändertagande och
man följer de nationella riktlinjerna
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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får diabetesvård. Det innebär inte
att vården är densamma för alla som
kommer hit. Tvärtom. Den är individuellt anpassad efter patienternas
olika behov.
– Som sjuksköterska måste jag ta
hänsyn till den jag möter. Det finns
exempelvis gott om goda råd för hur
personer med diabetes bör ändra sin
livsstil men de måste anpassas efter
patientens kapacitet och situation i
livet. För vissa tar det längre tid att
byta vanor, säger Ingrid Levin, diabetessjuksköterska vid Citydiabetes.
bengt-olov engmark, läkare

vid Citydiabetes, menar att sjukdomsbegreppet
diabetes ska ses som ett samlingsnamn för ett brett spektrum av olika
tillstånd och svårhetsgrad.
– Det finns ingen generell standardbehandling. Vi gör alltid en individuell bedömning, säger Bengt-Olov
Tengmark.

under den första tiden,

direkt efter
att en person blivit diagnostiserad
med diabetes, är det betydelsefullt
att satsa ordentligt och intensivt på
behandling och livsstilsstöd, menar
Bengt-Olov Tengmark.
– Att snabbt komma ner på normala sockernivåer har visat sig ge
goda resultat även på lång sikt, säger
han. Den stora utmaningen med
diabetes är emellertid att motivera
patienterna till att bibehålla de goda
värdena, att få de att förstå vikten av
att kontinuerligt följa behandling
och råd om egenvård och motion. De
regelbundna läkarkontrollerna har
ett stort värde i det avseendet.

att patienter som Haide Haghani aktivt
söker sig till Citydiabetes är som ett
bevis för att deras verksamhet är
uppskattad bland den stora gruppen
personer med diabetes.
– Jag tycker att det är viktigt att
poängtera att vår verksamhet inte
bara är till nytta för de som kommer
hit utan att välfungerande diabetesvård även är lönsam ur ett samhällsperspektiv. Att tidigt, när en person
får diabetes, satsa och arbeta med att
förebygga de farliga följderna med
sjukdomen besparar både patienterna
ett onödigt lidande och samhället onödiga kostnader, säger Karin
Buckau, diabetessjuksköterska. l
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SÅ FUNGERAR VÅRDEN
HOS CITYDIABETES
4 Personer med diabetes välkomnas till mottagningen med eller utan
remiss.
4 En tid före ett besök ombeds patienten lämna prover som utvärderas,
diskuteras och ligger till grund för behandlingen. Det är ofta blod- och
urinprov samt att mäta och föra dagbok över hur sockernivåerna ligger
vid olika tidpunkter under ett par dygn.
4 Patienterna följs upp regelbundet, individuella behov styr hur många
besök som behövs per år.
4 Verksamheten följer nationella riktlinjer för diabetesvård.
4 Efter varje besök får patienten med sig en bokning till nästa tillfälle
på mottagningen. Det gör att ingen missar att bli kallad och patienten
behöver inte själv komma ihåg att boka ny tid.
4 Minst en gång per år kontrolleras patienternas blodtryck, ögon, fötter
och njurfunktion för att förebygga och behandla vanliga följdsjukdomar
vid diabetes.
4 Individuella behov styr den medicinska behandlingen och den justeras
kontinuerligt utifrån resultaten i de regelbundna kontrollerna av
patienternas värden.
4 Vid patientmötena läggs stor vikt vid att ge stöd för nödvändiga
livsstilsförändringar. Det kan innefatta konkreta förslag på passande
fysiska aktiviteter, anpassade kostråd och att uppmuntra till rökstopp
och en restriktiv alkoholkonsumtion.

”Det finns ingen generell standard
behandling. Vi gör alltid en
individuell bedömning.”

Sjuksköterskan Karin Buckau, läkaren Bengt-Olov Tengmark och sjuksköterskan Ingrid Levin
jobbar bra tillsammans och har tydliga rutiner för verksamheten.
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Bengt-Olov Tengmark, läkare
vid Citydiabetes, menar att
regelbundna läkarkontroller
har ett stort värde eftersom
det är viktigt att följa upp
patienterna.

”Den stora utmaningen är
att motivera patienterna
till att bibehålla de goda
värdena, att få de att förstå
vikten av att kontinuerligt
följa behandling och råd om
egenvård och motion.”
PRIO I VÅRDEN 
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Ökat diabetesstöd
i primärvården
drabbar inte
samhällsekonomin
Satsningar på fler patientbesök i primärvården och en ökad läkemedelsanvändning för personer med typ 2-diabetes skulle kunna göras utan att det belastar
samhällsekonomin. De initialt ökade kostnaderna skulle betalas igen
genom ett minskat behov av resurskrävande vård för diabeteskomplikationer. Det visar en studie gjord av Institutet för hälsooch sjukvårds-ekonomi.
text cristina leifland

T

yp 2-diabetes är en folksjukdom, som förutom lidande
för den enskilde patienten
också betyder avsevärda kostnader för
samhället. Men små förändringar i
diabetesvården skulle kunna minska
antalet personer som drabbas av
komplikationer samtidigt som de
skulle vara kostnadsneutrala. I första
läget handlar det om satsningar i

16

primärvården utan att man direkt
kan se kostnadsminskningar någon
annanstans. Kortsiktigt betyder det
ökade kostnader för förebyggande
arbete, men det vägs upp av att man
i ett längre perspektiv får mindre
kostnader för komplikationer.
ihe:s studie visar att lägre tröskelvärden för intensifiering av blodsock-

ersänkande behandling skulle fram
till 2030 innebära stora hälsovinster.
Analysen utgick från att en intensifierad behandling medför att patienten
kan behöva träffa sin diabetessjuksköterska och läkare oftare än vad som
är vanligt idag. Kostnader för detta
och ökad läkemedelsanvändning är
det som ökar kostnaderna för den
förebyggande behandlingen.
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DET VISAR
STUDIEN
Idag svarar diabeteskomplika
tioner för 70 procent av vårdkost
naderna, medan förebyggande
behandling står för 23 procent.
Produktivitetsbortfall svarar för 7
procent.

l

Studien har gjort kostnadsprog
noser för vad det skulle innebära
med något tätare kontroller hos
diabetessjuksköterska och läkare
för att tidigt upptäcka försämrad
sjukdomsprognos samt att ha ett
något lägre tröskelvärde för til�
läggsmediciner eller dosjustering.

l

Resultaten pekar på ökade kost
nader på 320 miljoner kronor per
år för förebyggande arbete medan
kostnader för komplikationer och
produktivitetsbortfall minskar
med 270 miljoner respektive 51
miljoner kronor.

l

Hälsovinsten fram till 2030
skulle bli 800 personer färre som
drabbas av hjärtinfarkt, 500 per
soner undviker att få stroke, 450
personer slipper terminal njursvikt
och dialys, samt 200 personer
som undviker att bli blinda.

l

Enligt modellens prognos skulle det
innebära sammanlagt 4 000 vunna
levnadsår, mer än 800 personer som
slipper hjärtinfarkt, över 500 personer som slipper stroke, 450 personer
som undviker terminal njursvikt med
dialys och drygt 200 personer som
undviker att bli blinda.
– Det finns ett starkt vetenskapligt
stöd för att insatser för att effektivi-
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sera riskkontrollen av patienter med
typ 2-diabetes minskar risken för
allvarliga komplikationer, säger projektledare Katarina Steen Carlsson.
forskarna de
läkemedel som rekommenderas av Socialstyrelsen och följde i övrigt såväl
svenska som internationella riktlinjer för diabetesvård. Katarina Steen

i analysen använde

Carlsson lyfter också fram betydelsen
av det Nationella diabetesregistret för
den här typen av studie.
– Det handlar om stora, komplexa
datamängder som ska analyseras och
den här rapporten hade inte kunnat
göras utan den statistik som finns
allmänt tillgänglig i registret samt
alla publicerade studier.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Katarina Steen Carlsson har lett
studien som visar att satsningar
på diabetesvård skulle vara en
kostnadsneutral investering
eftersom det skulle minska
vårdbehovet av komplikationer.

”Nu gäller det att titta på det konkreta, som hur
man kan styra om resurser och öka bemanningen
inom primärvården för att möta behoven.”
De totala kostnaderna för typ
2-diabetes var 2013 cirka 16 miljarder
kronor och dessa beräknas öka till
18 miljarder kronor 2020 och 21 miljarder 2030. Samtidigt visar studier
att de största kostnaderna för typ-2
diabetes utgörs av sjukhusinläggningar, inte av det viktiga förebyggande arbetet inom primärvården.
Diabeteskomplikationerna är mycket
resurskrävande och idag står samhället inför lite av ett vägval.

kommer det att finnas nya generationer med nydiagnostiserad diabetes.
Det förebyggande arbetet måste alltså
fortsätta i takt med att nya diabetesgenerationer tillkommer. Höga komplikationskostnader idag beror på
att satsningar inte gjordes i samma
utsträckning för 10-15 år sedan. Dessa
patientgrupper kan därför ha hunnit
utveckla exempelvis hjärtinfarkt,
stroke och njursvikt.
satsningar
för att för att förbättra diabetesvården, inklusive Socialstyrelsens nationella riktlinjer och SKL:s programråd.
Utmaningen är att implementera

det finns flera nationella

satsa mer på
förebyggande diabetesvård kommer
dagens nyinsjuknade att ha färre
komplikationer om 10-15 år. Men då
om man idag börjar
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goda råd från den nationella nivån.
IHE:s studie är den första i sitt slag
och Katarina Steen Carlsson berättar
att den har rönt stort intresse. Detta
är en stor och växande patientgrupp,
och att på ett kostnadsneutralt sätt
kunna minska risken för svåra komplikationer är en viktig framtidsfråga.
I bland annat Västra Götaland har studien redan använts som diskussionsunderlag för landstingspolitikerna.
– Det är ett angeläget ämne och en
av sjukvårdens stora utmaningar. Nu
gäller det att titta på det konkreta,
som hur man kan styra om resurser
och öka bemanningen inom primärvården för att möta behoven. l
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FRAMGÅNGSFAKTORER

SKL har identifierat sju framgångsfaktorer som bäddar för diabetesvård med hög kvalitet
och goda resultat. Analysen bygger på uppgifter ur Nationella Diabetesregistret. Genom att
jämföra data har man identifierat vad som avgör skillnaderna inom diabetesvården och
fokuserat på vad som kännetecknar de som nått stora framgångar inom området.
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SHUTTERSTOCK

text anna-karin andersson
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7

1

Fokus på patientens målvärden.

Vårdenheten kallar aktivt patienterna till besök, enligt en tydlig
struktur, och har en målinriktad läkemedelsbehandling baserad på tydliga
behandlingstrappor och riktlinjer för
när man ska byta behandling.

2

Riktade insatser till patienter
med sämre värden.

Vårdenheten identifierar patienter
med sämre värden vad gäller riskfaktorer och riktar särskilt intensiva
insatser till de patienterna.

3

Vårdresultat på agendan.

Medarbetarna känner väl till
enhetens resultat för den diabetesvården som utförs. Enhetens ledning för
ofta dialog med medarbetarna kring

PRIO I VÅRDEN 

enhetens resultat och diskuterar
förbättringsmöjligheter.

4

Tillgänglig kunskap.

Landsting som lyckats särskilt bra
förmedlar information och kunskap
till vårdenheterna på ett lättförståeligt sätt. Man ser till att ha medicinska riktlinjer med tydliga rekommendationer som är väl förankrade hos
vårdpersonalen.

särskild satsning på diabetesvården
och området är prioriterat bland
landstingets politiker. Man har under
en länger tid hållit på med förbättringsarbeten.

7

Ägarskap för resultat och fokus
på förebyggande åtgärder.

En huvudman som känner ett ägarskap för vårdenheters resultat och ett
ansvar för att stödja vårdenheternas
kvalitetsutveckling och förbättra
deras resultat lyckas bättre. Kännetecknande är också att landsting som
lyckas bra har stort fokus på prevention av följdsjukdomar vid diabetes.

5

Uppföljning av resultat.

6

Området prioriteras.

Nationella Diabetesråd, överläkare och professor i

Huvudmannen har gjort en

endokrinologi vid Karolinska Institutet

Huvudmannen följer upp resultaten för landstinget som helhet och för
respektive vårdenhet och stimulerar
till en jämförelse mellan enheter.

KÄLLA: Claes-Göran Östenson, ordförande i SKL:s
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350 000

Så många har typ 2-diabetes i Sverige,
vilket motsvarar nästan fyra procent
av befolkningen. Många har dessutom
sjukdomen utan att veta om det. Sjuk
domen blir allt vanligare, inte bara i
Sverige utan över hela världen.

DIABETES I SIFFROR

10%
Risken att insjukna i typ 2-diabetes
ökar dramatiskt ju äldre du blir. Man
räknar med att bland dem som är
över 75 år har minst tio procent typ
2-diabetes.

Personer med typ 2-diabetes har 30
procent högre risk att få hjärtinfarkt, fyra
till fem gånger högre risk att drabbas av
hjärtsvikt och dubbelt så hög strokerisk.

800
SHUTTERSTOCK

slipper hjärtinfarkt vid ökat stöd till primärvården

15%

av Sveriges befolkning bär på arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes.

Om personer med typ 2-diabetes skulle träffa en diabetessjuk
sköterska och läkare oftare än vad som är vanligt idag och få
förebyggande behandling mot följdsjukdomar visar beräkningar
att man skulle kunna göra följande hälsovinster i samhället:
4 000 vunna levnadsår, mer än 800 personer som slipper hjärt
infarkt, över 500 personer som slipper stroke, 450 personer
som undviker terminal njursvikt med dialys och drygt 200
personer som undviker att bli blinda.

År 2015 levde mer än
415 miljoner männ
iskor med diabetes
i världen, vilket
motsvarar 1 av 11
vuxna personer.
År 2040 beräknas
antalet stiga så att
en 1 av 10 kommer
att ha diabetes.

Källor: Diabetesförbundet, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi , Karolinska Institutet och Internationella diabetesfederationen.
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Bara i
Sverige dör
fem personer
varje dag som
en direkt följd
av diabetes.

