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– men hade kunnat undvikas

LEDARE

Fler lever med diabetes
– men det finns
anledning till hopp
att diabetes är en mycket vanlig sjukdom och att antalet drabbade fortsätter öka. Om nuvarande ökningstakt fortgår beräknas
hela 940 000 svenskar ha diabetes år 2050. Diabetes typ 2, som till stor
del är relaterad till livsstilsfaktorer och är den vanligaste varianten, drabbar dessutom allt yngre personer. Förutom att sjukdomen drabbar individen är diabetes också en mycket kostsam sjukdom för samhället. Risken
är stor för en lång rad komplikationer som ofta kräver specialiserad vård.

det är ingen nyhet

”

krävs ett stort
engagemang, inte bara från vårdgiFör att minska
vare utan även från patienten själv.
Framtidsbilden kan framstå som lite
risken krävs ett stort
dyster, men det finns flera anledengagemang, inte
ningar till att känna hopp. Utöver
möjligheten till viktiga livsstilsförbara från vårdändringar har idag vårdgivare en hel
givare utan även
palett med olika diabetesläkemedel
som gör att det går att anpassa och
från patienten själv.
individualisera behandlingen för
varje patient beroende på bland annat riskfaktorerna. Enskilda vårdgivare har framgångsrikt organiserat
sin verksamhet till gagn för diabetespatienterna och både Socialstyrelsen
och Läkemedelsverket har uppdaterat sina respektive riktlinjer avseende
diabetesbehandling. I riktlinjerna är det uttalat att vården skall individanpassa behandlingen för att uppnå bästa möjliga resultat och därmed
minska risken för komplikationer.

för att minska risken

kommer du bland annat att kunna läsa om hur politiker,
vårdföreträdare och patientföreträdare ser på den
framtida diabetesvården.
Trevlig läsning!

i det här numret

STAFFAN GUSTAVSSON
Market Access &
External Affairs Director

2

Vill du läsa
eller beställa andra
nummer av Prio?
Besök www.boehringeringelheim.se

Prio
I VÅRDEN

Prio i vården ges ut av
Boehringer Ingelheim AB. Det är
ett familjeägt läkemedelsföretag
som investerar cirka 20 procent
av försäljningen i forskning och
utveckling (2017).
REDAKTION
Produktion
Add Health Media AB
08-648 49 00
Redaktör
Anna-Karin Andersson
annakarin@erstamedia.se
Grafisk form & repro
Ersta Sthlm Media AB
info@erstamedia.se
Redaktionsråd
Staffan Gustavsson
staffan.gustavsson@
boehringer-ingelheim.com
Josefin Skogsberg
josefin.skogsberg@
boehringer-ingelheim.com

Omslag
Melker Dahlstrand
Tryck
Forssa Print
Adress
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008,
120 06 Stockholm
Telefon: 08-721 21 00
Besöksadress:
Hammarby Allé 29,
120 32 Stockholm
Webbplats
www.boehringer-ingelheim.se

Tidningen Prio i vården är
miljövänlig enligt svanen.

PRIO I VÅRDEN

MAP-17-03

Att både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i sina
uppdaterade riktlinjer för diabetesvård framhåller att
behandling ska anpassas efter individen ger hopp om
att nå goda resultat.
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FAKTA

DÄRFÖR ÄR DIABETES
EN HJÄRTFRÅGA

SHUTTERSTOCK

Mer än hälften av alla patienter med diabetes dör i hjärt- och kärlsjukdomar. Men så skulle det inte behöva vara. Flera forskningsstudier visar att
hjärt- och kärlsjukdomar vid diabetes skulle kunna undvikas med läkemedel som sänker blodsockret.
Det här numret av tidningen Prio lyfter fram att hälso- och sjukvården,
samhällsekonomin och inte minst tusentals människor skulle vinna på att
fler med diabetes skulle få förebyggande behandling för att slippa drabbas
av livsfarliga hjärtkomplikationer.

Kan man själv
påverka risken
att drabbas
av hjärt- och
kärlsjukdom?
Svar: Ja och nej. Riskfaktorer
för hjärt- och kärlsjukdom kan
delas in i modifierbara, det vill
säga riskfaktorer som du kan
påverka, och icke modifierbara,
det vill säga faktorer som du
inte kan göra något åt.

DIABETES – EN VÄXANDE FOLKSJUKDOM
Enligt världshälsoorganisationen, WHO, beräknas
antalet personer med
diabetes i världen år 2035
vara runt 600 miljoner.
Nationella diabetesregistret i Sverige uppskattar
att cirka 369 000 svenskar
har typ 2-diabetes idag.
Och det för med sig farliga
följder:

 4 % av alla personer
3
med typ 2-diabetes har
någon form av kardiovaskulär sjukdom.
l Så mycket som 75 % av
mortaliteten i diabetes
kan härledas till kardiovaskulära händelser.
l En person som har
diabetes förväntas ha en
förkortad livslängd på
l

”

6 år och hos personer
med både diabetes och
hjärt-kärlsjukdom antas
livslängden förkortas
med 12 år.

Exempel på modifierbara
riskfaktorer:
l övervikt
l högt blodtryck
l höga blodfetter
l högt blodsocker (diabetes)
l rökning
l alkohol
l stress

NYSTRÖM T, MEDICINSK

Exempel på icke modifierbara
riskfaktorer:
l ålder
l kön
l genetik
l kardiovaskulära händelser
som redan har skett.

ARTIKEL AV BOOTH I THE

KÄLLA: NATIONAL INSTITUTES OF

LANCET 2006.

HEALTH

KÄLLOR: FORSKAREN
NORHAMMAR A, BODEGÅRD J,

Om jag säger komplikationer vid diabetes då tror jag att många tänker
på amputerade fötter och risken att bli blind. Men mer än hälften av
patienterna med diabetes dör i komplikationer med hjärt-och kärlsjukdom.”
Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin, lyfter vid ett seminarium i Almedalen 2017 det faktum
att hjärt- och kärlsjukdom utgör en större risk än de komplikationer som många förknippar med diabetes.
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PERSONER MED DIABETES
RISKERAR ATT FÅ STROKE

”

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. För att förebygga de här sjukdomarna
är det enormt viktigt att kontrollera framför allt
blodtryck och höga blodfetter

Hjärt- och
kärlsjukdom
är vanligaste
dödsorsaken

Lars Rydén, professor som driver kliniskt inriktad forskning om diabetes och
hjärtinfarkt på Karolinska Institutet.

Cirka 1,8 miljoner människor i Sverige
är drabbade av hjärt- och kärlsjukdom.
Det är också den vanligaste dödsorsaken i
vårt land. Sjukdom i hjärta och kärl är den
vanligaste dödsorsaken även i resten av
världen. Varje år dör mer än 17 miljoner
människor av sjukdomar i hjärta och kärl i
världen.

Blodomloppet är kroppens transportsystem. Tack vare blodomloppet kan syre, näringsämnen och olika hormoner och
signalsubstanser föras runt
i kroppen. Blodet cirkulerar
i blodkärlen och tar med
sig de olika ämnena.

KÄLLA: HJART-LUNGFONDEN.SE

35%
Andelen av alla dödsfall i Sverige som
beror på hjärt- och kärlsjukdomar.
KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS STATISTIK

SHUTTERSTOCK

OM DÖDSORSAKER 2016.

Vad menas egentligen med
hjärt- och kärlsjukdomar?
Det är ett samlingsnamn för sjukdomar där hjärtat eller blodkärlen inte fungerar som de ska. Det är till exempel hjärtinfarkt,
hjärtsvikt, kärlkramp och blodpropp eller blödning i hjärnan, det
vill säga stroke.

SOCIALSTYRELSEN: PERSONER MED DIABETES
BÖR FÅ FÖREBYGGANDE BEHANDLING
Socialstyrelsen genomförde 2017 en översyn av de nationella rikt
linjerna för diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade
rekommendationer om glukossänkande läkemedelsbehandling vid
typ 2-diabetes samt om viktminskande kirurgi vid fetma.
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”

Vi erbjuder så effektiva kardiologiska metoder att vi bitit
oss själva i svansen. Det går
så fort att patienten inte alltid
hinner uppfatta att hen drabbats av en livshotande sjukdom. Det blir som ett tandläkarbesök och så fort man
kommer hem är det business
as usual. Hälso- och sjukvården har brustit den så viktiga
eftervården.”
Professor Joep Perk i
Riksförbundet HjärtLungs tidning Status
förklarar varför så många
återinsjuknar i hjärt- och
kärlsjukdomar. I onödan.
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Så kan risken
för hjärtsjukdomar
minskas
Vården är bra på att behandla redan hjärtsjuka men
måste bli bättre på att se till så att färre drabbas. Det
menar läkaren och professorn Mikael Dellborg.
text anna-karin andersson

– om man ska vara krass så är plötslig
död ett vanligt debutsymtom på
kranskärlssjukdom. Sjukdomen kommer inte sällan utan förvarning och
upptäcks ibland när det redan är för
sent. Det är en anledning till att ta
hjärt- och kärlsjukdom på allvar och
vara medveten om riskfaktorerna som
ligger bakom, säger Mikael Dellborg,
överläkare och professor på Institutionen för medicin vid Göteborgs
universitet.
i begreppet hjärt-och kärlsjukdom inkluderas en rad olika sjukdomar och
tillstånd som har den gemensamma
nämnaren att hjärtat eller blodkärlen
inte fungerar som de ska. Hit räknas
exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt,
kärlkramp och stroke. Sjukdomarna
uppstår genom att fett, kalk, ärrvävnad och celler lagras i blodkärlens
innerväggar och skapar en kronisk
inflammation vilket försämrar
kärlväggens elasticitet. Det gör det
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svårare för blodet att
hög om vad det
pulsera och kan leda
innebär att leva med
till syrebrist i vävnasjukdomen, anser
derna eller i värsta
Mikael Dellborg.
fall proppbildning.
Men det är inte lika
Jämfört med för
självklart att man
femtio år sedan har
som förmodat frisk
hjärt- och kärlsjukkänner till att man
domarna minskat
kan ligga i riskzonen
tack vare bättre
för att få hjärt- och
levnadsvanor och
kärlkomplikationer.
medicinska framsteg
Och incitamenten att
när det gäller såväl
tänka förebyggande
vård och kirurgi som
är inte heller lika
effektivare läkemedel. Mikael Dellborg, överläkare
starka som att följa
och professor, tycker att vården
Trots det är hjärt- och
rekommendationerkärlsjukdom den van- ska satsa mer på att se till att
na när sjukdomen väl
personer med diabetes slipper
ligaste dödsorsaken i
är ett faktum.
svåra komplikationer.
Sverige idag. Omkring
– Det är ju lite tråhälften av alla som
kigt att behöva höra
dör gör det på grund av sjukdomar i
de där gamla råden om att röra på sig
hjärtat och blodkärlen.
och äta lite förnuftigare, säger Mikael
Dellborg.
Det är emellertid inte bara den
bland de som har en hjärt- och kärlenskilde som ska lastas för bristen på
diagnos är medvetenheten generellt
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RISKFAKTORER
FÖR HJÄRT- OCH
KÄRLSJUKDOM
Högt kolesterolvärde
Högt blodsocker
l Stress
l Stillasittande
l Rökning
l Diabetes
l Dålig kost
l
l

Läkarens tips: det kan
du göra för att undvika
att drabbas

Genom att mäta sitt
blodtryck och hålla koll på
kolesterol- och blodsockervärde kan man få kännedom
om sin sjukdomsrisk och få
behandling och stöd för livsstilsförändringar i tid.

l

 ar medveten om hur din riskbild ser ut. KonV
trollera dina värden och fundera på om du kan
behöva ändra något i din livsstil.

l

 ar aktsam på om du känner dig mer andfådd än
V
vanligt eller att kroppen säger ifrån vid fysiska
ansträngningar.

l

 ar extra uppmärksam om du har diabetes
V
eftersom du då har en förhöjd risk att drabbas
av hjärt- och kärlsjukdom. Har du diabetes och
redan har eller har haft hjärt- och kärlproblem
se till att få behandling för att minska risken för
kronisk hjärtsvikt och död.

”Personer som kommer in för en
hjärtinfarkt lämnar ofta sjukhuset
efter bara något dygn och vi som
behandlar i det akuta skedet är ofta
dåliga på att följa upp patienten.”
förebyggande arbete för att minska
hjärt- och kärlsjukdomarna. Vården
bär också ett stort ansvar och måste
bli bättre på att inte bara ta hand om
redan sjuka utan även satsa på att se
till så att friska kan fortsätta vara just
friska.
– Om du skulle höra av dig till din
primära vårdkontakt och berätta att
du mår bra men har fyllt 40 och vill
kolla ditt blodtryck, kolesterolvärde
och livsstil är risken nog stor att du
får motfrågan om du inte har någon
privat sjukvårdsförsäkring. Primärvården saknar ofta resurser till att göra
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hälsokontroller. Tyvärr, konstaterar
Mikael Dellborg.
även hans eget skrå, kardiologerna,
brister i arbetet med så kallad sekundärprevention, det vill säga att
förhindra ett återinsjuknande. Mikael
Dellborg tar upp forskningen som så
tydligt visar på den goda effekten av
att behandla personer med typ 2-diabetes som har hjärt- och kärlsjukdom
med blodsockersänkande behandling
för att undvika svårare komplikationer
längre fram. Trots att alla är överens
om att den relativt enkla insatsen kan

rädda liv och bespara lidande så följs
inte den behandlingsrekommendationen i tillräckligt stor utsträckning.
– Personer som kommer in för en
hjärtinfarkt lämnar ofta sjukhuset
efter bara något dygn och vi som behandlar i det akuta skedet är ofta dåliga på att följa upp patienten. Skulle
den stora gruppen personer med
diabetes och hjärtkärlproblematik få
behandling enligt de nya nationella
riktlinjerna skulle vi få runt 3 500
färre fall av hjärtsvikt på bara tre år.
Vi har ett gemensamt ansvar att nå
dit, säger Mikael Dellborg.
Mer samarbete och en förbättrad
dialog mellan exempelvis den specialiserade hjärtsjukvården och primärvården krävs för att lyckas. Kontakten
däremellan måste bli tätare så att
det blir känt vilka patienter som är i
behov av läkemedel och andra stödåtgärder för att förhindra uppkomsten
av svårare hjärt- och kärltillstånd och
kroniska sjukdomar. l
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PATIENTPORTRÄTT

DÄRFÖR ANSÅGS
ANN FÖR FRISK
FÖR HJÄRTVÅRD
I Ann Engströms journal står det att hon har typ
2-diabetes utan komplikationer trots att hon har
återkommande kärlkramp och har opererats för
hjärtinfarkt. Hon tycker att sambandet mellan
diagnoserna borde framgå tydligare. Att hon fått
hjälp av kollegor och själv varit aktiv har bidragit
till att hon fått adekvat behandling.
text anna-karin andersson

| foto melker dahlstrand

–N

är mina barnbarn
var små brukade de
ibland beklaga sig
över att det aldrig fanns något gott
att äta hemma hos mig. De öppnade köksluckorna på jakt efter saft
och kakor men blev alltid besvikna.
Jag har aldrig sötsaker hemma,
säger Ann Engström.
diagnostiserad
med typ 2-diabetes för drygt 30 år
sedan så kostråden sitter i ryggmärgen vid det här laget. Hon har vant
sig vid att undvika de snabba kolhydraterna och planerar sina måltider
så att blodsockret ligger på en jämn
nivå. När hon är tillsammans med
andra kan de där förhållningsreglerna ibland vara lite besvärliga.
Som när någon bjuder på sitt
nybakade kaffebröd och hon endast
kan ta en liten bit eller när hennes
schemalagda matintag inte överensstämmer med den övriga gruppens

ann engström blev
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fikaraster. För den som är oinitierad
i hennes sjukdomsbild kan det uppfattas som att hon är lite krånglig
med vad och när hon äter men en
dietist har peppat henne i hur hon
ska tänka för att stå på sig.
– ”Strunta i de sociala konventionerna. Det är bara du själv som
bestämmer vad du stoppar i dig”,
lärde jag mig på en kurs. Det går
jag efter.
varit normalviktig. Att hon dessutom är
en högutbildad akademiker som
arbetat som överläkare med chefsbefattning gör att hon faller lite
utanför den statistiskt vanligaste
bakgrunden för de med typ 2-diabetes. Kanske var det även hennes
pigga utseende och högpresterande
yrkesliv som påverkade till att det
dröjde innan hennes hjärt- och
kärlproblematik togs på allvar.

ann engström har alltid

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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PATIENTPORTRÄTT

”Alla hade förtroende
för mig i min roll
som läkare men
ifrågasätter mig
ofta när jag nu
är patient.”

PRIO I VÅRDEN 
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Namn: Ann Engström
Ålder: 73 år
Bor: I Stockholm
Familj: Make, tre barn
och vuxna barnbarn.

Ann trivs i sin färgsprakande
lägenhet nära Slussen i Stockholm men gillar att även att
vara ute och röra på sig.

– När jag sökte vård för mina
bröstsmärtor på 90-talet fick jag först
höra att det nog inte kunde vara
några allvarliga besvär med tanke på
att jag såg så frisk ut. När även EKG:et
visade att hjärtats aktivitet verkade
normal blev det inget mer med det.
Med åren blev Ann Engström allt
tröttare eftersom det stundtals gjorde
så ont i bröstet på nätterna att hon
fick sömnsvårigheter. Ann Engström
kände till att diabetes ökar risken för
hjärt- och kärlsjukdom och misstänkte själv att hon hade kärlkramp. Den
diagnosen fick hon dessvärre för sent.
År 2001, vid 55 års ålder, drabbades
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”Kunskap ger råg
i ryggen för att
kunna ställa krav
på vården och
kompetens för att
sköta den så viktiga egenvården.”
hon av en hjärtinfarkt. Det inträffade
en vintrig söndag när hon hade packat med långfärdsskridskorna och stod

på en frusen sjö vid ett naturreservat
i Stockholm. Hon kände hur en stark
smärta spred sig från bröstpartiet och
vidare hela vägen upp mot käkarna.
till en hjärtintensivavdelning istället för en tur på isen.
Den propplösande medicineringen
som man först hoppades skulle få
bort förträngningen som täppte till
kärlet till Anns vänstra hjärtkammare fungerade inte. Det krävdes ett
akut ingrepp där man satte in två så
kallade stents, ett litet metallnät som
används för att vidga kärlet och göra
blodets väg framkomlig.

det blev en färd
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Anns råd till andra med typ 2-diabetes:
4 Läs på om din sjukdom så att du får kännedom om vanliga komplikationer och
följdsjukdomar.
4 Var uppmärksam på tecken som kan tyda på förändringar i ditt hälsotillstånd.
4 Var en aktiv patient och ställ krav på vården.
4 Var noga med de råd du får kring egenvård.
4 Gå gärna med i en patientförening för att få stöd och kunskap och för att vara
med och påverka politiken som styr sjukvården.

”När jag sökte
vård för mina
bröstsmärtor på
90-talet fick jag
först höra att det
nog inte kunde
vara några allvarliga besvär med
tanke på att såg
så frisk ut.”

Men Anns hjärtbesvär upphör
inte med den åtgärden. Bara några
månader senare kände hon återigen
de obehagliga symtomen. Och ännu
en gång blev hon inte riktigt tagen på
allvar när hon beskrev sitt tillstånd
för sin läkare. Det var till sist hennes
kollegor, som dagligen såg problemen och förstod hur illa hon mådde,
som såg till att remittera henne till
en kardiolog som såg till att utreda
på nytt. Precis som Ann själv befarat
kunde hjärtläkaren konstatera att
stentsen vuxit igen. Det blev en ny
operation och den gången med en så
kallad bypass.
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Idag mår Ann bra, förutom viss
kärlkramp. Men det där med behovet
av att vara engagerad och påläst för
att få god vård blir hon fortfarande
påmind om. Enligt Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för diabetesvård
framgår det att personer med typ
2-diabetes bör kallas till återbesök för
rutinkontroll minst en gång per år.
Det står även inskrivet i Anns personliga vårdplan men nyligen fick hon
själv höra av sig till sin diabetesmottagning när hon upptäckte att det
gått nästan ett och ett halvt år sedan
senaste besöket.
– De menade först att de inte hade
missat att kalla mig utan utgick ifrån
att det var jag som inte hade koll. Det
stör mig att så ofta bli misstrodd som
patient. Alla hade förtroende för mig
i min roll som läkare men ifrågasätter mig ofta när jag nu är vårdtagare.
Det visade sig dessutom att mina
värden försämrats så det var bra att
jag påminde.
påtalat att det i hennes journal står att hon har diabetes
utan komplikationer. Hon har visserligen inte haft problem med vare
sig ögon, njurar eller fötter, vilket
annars är vanligt vid typ 2-diabetes,
men hon har drabbats av den allvarligaste konsekvensen av typ 2-diabetes
– att pulsådrorna åderförkalkas och
riskerar att täppas igen. Istället för
att visa på det viktiga och allvarliga

ann engström har

sambandet mellan typ 2-diabetes
och hjärt- och kärlproblematik står
de kardiovaskulära besvären som en
fristående diagnos.
Ann Engström befarar att alla med
typ 2-diabetes inte får samma goda
vård som hon. Att det stundtals kan
missas att ta hänsyn till den förhöjda
hjärt- och kärlrisken och att diabetespatienterna själva inte säkert är medvetna om att hjärt- och kärlsjukdom
är att betrakta som en komplikation
vid typ 2-diabetes.
Att förbättra vården och göra den
jämlik var ett starkt incitament till
att Ann Engström ville engagera sig i
Storstockholms diabetesförening. Sedan flera år är hon en av föreningens
informatörer.
– Vi erbjuder olika kurser eftersom kunskap ger råg i ryggen för
att kunna ställa krav på vården och
kompetens för att sköta den så viktiga
egenvården. Som patientförening kan
vi också ställa krav på förbättringar
hos beslutsfattarna. Sjukvården styrs
ju politiskt.
numer är ann engström pensionär men
lever ett aktivt liv. Att motionera
är en viktig del för att må bra med
diabetes, konstaterar hon. Men hon
stressar sällan, bär inget tungt och
gör saker i sin egen takt.
– Jag gillar att röra på mig men
struntar i att jag blir omåkt i skid
spåret, säger Ann Engström. l
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Hur kan risken för
återinsjuknande i hjärtoch kärlsjukdomar
minskas bland personer
med typ 2-diabetes?
Genom att ge vård och behandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för diabetes kan hjärt- och kärlsjukdomar förebyggas för de som har typ 2-diabetes. Men det görs inte i tillräcklig stor utsträckning. Varför och vad krävs för
att ändra på det? Prio frågar två politiker, en läkare och en patientföreträdare.

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting
(S), ordförande i SKL:s sjukvårds
delegationen.
Hur lång tid är det rimligt att det
ska få ta innan personer med typ
2-diabetes får adekvat behandling?
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– Inom primärvården finns tusentals aktörer och ännu fler läkare och
att få alla dem att ändra sin praxis
och sitt sätt att jobba måste få ta lite
tid. Men om vi om ett par år fortfarande konstaterar att personer med
typ 2-diabetes inte får förebyggande
behandling för att minska risken för
hjärt- och kärlsjukdomar måste vi
slå på stora larmklockan.
– Primärvården måste stärkas,
men även de som kommer in till
sjukhuset med hjärtinfarkt måste
behandlas på bästa sätt för att förebygga ytterligare en kardiovaskulär
händelse.
– Vi måste få läkarna att vara villiga att följa de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Som politiker
har vi en stor utmaning med att
komma till rätta med att diabetesvården varierar så stort i olika delar
av landet. Utvärderingar visar att
Stockholmsområdet har stora brister
och som beslutsfattare har jag och
mina kollegor en hemläxa att göra
för att se till att det blir bättre.

LARS-GÖRAN JANSSON

ANNA MOLANDER

text anna-karin andersson

Stefan Jansson, allmänläkar
specialist på Brickebackens
vårdcentral i Örebro.
Vad har primärvården för ansvar för
att komma till rätta med problemet?

– Vi som jobbar på vårdcentraler
möter många med typ 2-diabetes

PRIO I VÅRDEN

SHUTTERSTOCK

PRIO FRAGAR

Det tar tid att introducera nya behandlingsmetoder inom hälsooch sjukvården men
eftersom det finns så
stark evidens för att förebyggande behandling
har så god effekt hos
patienter med typ 2-diabetes måste det tryckas
på stora larmknappen
om följsamheten till riktlinjerna inte ökar inom
några år menar politiker.

Fredrik Löndahl, förbundsordförande
Svenska Diabetesförbundet.
ANNA MOLANDER

”De stora pengar som
satsas på hjärtkliniker
blir ju en dålig investering
om vi inte följer upp
patienterna.
och har en skyldighet att se till att de
får bästa möjliga behandling utifrån
sina individuella behov. Att arbeta
förebyggande för att personer med
typ 2-diabetes ska slippa hjärt- och
kärlkomplikationer är viktigt. Men
diabetespatienterna har även andra
vårdkontakter och vi inom vården
måste förbättra vårt samarbete för att
få en sammantagen bild av patienterna. Vi inom primärvården borde
exempelvis få kännedom om de
personer med diabetes typ 2 som fått
akut vård på sjukhus för hjärt- och
kärlkomplikation så att vi kan följa
upp händelsen och förebygga så att
det inte insjuknar på nytt. De stora
pengar som satsas på hjärtkliniker
blir ju en dålig investering om vi inte
följer upp patienterna.

lingar i vården är att det uppstår en
kostnad i början. Då gäller det att
ha det långsiktiga perspektivet. I det
här fallet är det tydligt att det finns
behandling som kan leda till ekonomiska besparingar och inte minst ett
minskat mänskligt lidande. Jag tror
vi behöver stärka primärvården. När
Socialstyrelsen tar fram riktlinjer är
det min uppfattning att vården ska
ta till sig av de rekommendationerna, men det är inte min uppgift som
politiker att peka med hela handen
och bestämma vilka behandlingar
som den medicinska professionen
ska förskriva.

Politiker och läkare medger att vården till personer med typ 2-diabetes
har brister. Hur kan man då 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.

Anna Starbrink, landstingsråd
i Stockholms läns landsting (L).
Varför ges inte behandling enligt de
nationella riktlinjerna för diabetesvård redan nu?

– Ett skäl till att det generellt tar tid
att få in nya metoder och behand-

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. l

Citaten från Dag Larsson, Stefan Jansson och Anna Starbrink är hämtade från ett seminarium i Almedalen 2017
arrangerat av Dagens Medicin i samarbete med Boehringer Ingelheim AB.
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Vården till hjärt- och kärlsjuka är dyr. Med förebyggande behandling
skulle färre drabbas. Att försöka förhindra att den stora gruppen med
typ 2-diabetes drabbas av svåra hjärtproblem skulle exempelvis både
minska ett mänskligt lidande och vara lönsamt i längden.
text anna-karin andersson

BEHANDLINGEN
SOM SKA GÖRA
HJÄRTVÅRDEN
BILLIGARE
D

skulle betalas igen genom ett minskat
behov av resurskrävande vård för de
annars vanliga följdsjukdomarna i
det längre perspektivet.

en svenska hjärtsjukvården är
avancerad och har vid internationella jämförelser ansetts
hålla toppkvalitet. Det är naturligtvis
positivt men den välutvecklade kardiologin för även med sig avsevärda
kostnader för samhället, pengar som
skulle kunna sparas in genom att se
till så att färre insjuknar i hjärt- och
kärlsjukdom.
flera vetenskapliga undersökningar
har visat på den goda effekten av att
satsa på förebyggande åtgärder för
att nå det målet. Forskaren Katarina
Steen Carlsson vid Institutet för
hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE,
har exempelvis lett en studie som gett
svar på vilka konsekvenser ett ökat
stöd inom primärvården till personer
med typ 2-diabetes skulle kunna få
för att minska den patientgruppens
förhöjda risk att drabbas av farliga
komplikationer som hjärt- och kärlsjukdom.
modellen utgår ifrån att diabetespatienter får en intensifierad behandling med blodsockersänkande

14

– Det finns ett starkt vetenskapligt
stöd för att insatser för att effektivisera riskkontrollen av patienter med
typ 2-diabetes minskar risken för
allvarliga komplikationer, säger Katarina Steen Carlsson, projektledaren
för studien.
även lars-åke levin,

Katarina Steen Carlsson är forskare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE.

läkemedel och tätare besök med
sjuksköterska och läkare än vad som
är vanligt idag.
Analysen visar att en sådan satsning skulle kunna göras utan att samhällsekonomin drabbas. De initialt
ökade kostnaderna för primärvården

professor i hälsoekonomi vid Linköpings universitet,
har studerat de ekonomiska konsekvenserna av att minska andelen
personer med diabetes som insjuknar
i hjärt- och kärlsjukdom. Han lyfter
fram att det framför allt är kroniska
sjukdomar som hjärtsvikt som belastar samhällsekonomin i och med
att den patientgruppen får allvarliga
symtom som kräver mycket professionellt omhändertagande, många
gånger inläggningar på sjukhus och i
vissa fall hemsjukvård.
– Ska man addera kostnaden för
de hjärtsviktspatienter som kan bli
aktuella för att göra hjärttransplanta-
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EKONOMISKA FAKTA
Tätare kontroller hos diabetessjuksköterska och läkare för att tidigt upptäcka försämrad sjukdomsprognos för personer med
diabetes skulle resultera i 800 färre fall
av hjärtinfarkt och 500 färre fall av stroke
fram till 2030. Satsningen kan göras utan
det skulle påverka samhällsekonomin.

Lönsamt att
byta livsstil
Att få hjälp med att byta vanor
är bästa medicinen för att slippa
drabbas eller undvika att återinsjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, menar hjärtläkare och
hälsoprofessor.

KÄLLA: IHE:S RAPPORT ”PÅVERKBARA
KOSTNADER FÖR TYP 2-DIABETES ÅR 2020
OCH ÅR 2030 I SVERIGE”.

31 750

kr/år

Den årliga vårdkostnaden för personer med typ 2-diabetes ökade från
cirka 26 800 till cirka 31 750 kronor under åren 2006-2014 på grund av
ökade kostnader för komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.
KÄLLA: LIFE-TIME.SE

Vården av de omkring 450 000 personer som har diabetes kostar
samhället drygt nio miljarder kronor varje år, varav 92 procent av kostnaderna uppstår vid diabeteskomplikationer som hjärtinfarkt och stroke.
KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DIABETESVÅRD

tioner eller få hjälp med mekaniska
hjärtpumpar blir prislappen för den
välutvecklade hjärtsjukvården än
högre, säger Lars-Åke Levin.
lars-åke levin framhåller

att nyare
behandlingar till personer med typ
2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom
skulle kunna minska andelen fall av
hjärtsvikt avsevärt. Insatsen skulle
bespara många människors lidande
och samtidigt vara en lönsam affär
för samhället, menar han.
Trots att flera studier landar i
samma konklusion ser Lars-Åke Levin
en farhåga i att hälso- och sjukvården
kommer att ha svårt att följa rekommendationen. Primärvårdens snäva
budget gör att allmänläkare kan
lockas att låta patienter stå kvar på
äldre och billigare läkemedel. Det
finns även en risk att kardiologerna,
som behandlar patienterna för hjärtproblem på sjukhusen vid akutskedet,
inte intresserar sig för att följa upp
patienten för att undvika ett återinsjuknande.
– För att höja livskvaliteten för
hundratusentals patienter och före-
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Det är vårt sätt att
leva som påverkar
risken att drabbas av
hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är stöd
till livsstilsförändringar den viktigaste
insatsen för att dels
minska människors
lidande och dels
bespara samhällets
ekonomi. Det menar
Joep Perk, hjärtläkare
och professor i hälsovetenskap.
Han tar stöd av flera vetenskapliga studier som visar att risken
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar avsevärt om
man rör på sig, äter hälsosamt,
undviker stress och ser till att
vara eller bli tobaksfri. Det gäller
även för den som tidigare haft en
hjärt- och kärlsjukdom. Personer
med typ 2–diabetes som drabbats
av hjärt- och kärlsjukdom kan
med andra ord minska den höga
risken att drabbas av ännu en
hjärthändelse genom att förändra sitt sätt att leva.
– Det har en stor förebyggande
effekt att ändra sina vanor även
sent i livet så även den som är i
80-årsåldern gynnas av att börja
följa råden, säger Joep Perk.
är inne på
samma spår i sina behandlingsrekommendationer för personer
med typ 2–diabetes som uppdaterades under hösten 2017. Ett
av deras huvudbudskap är att
livsstilsförändring är grunden i
behandlingen av typ 2-diabetes
men om det inte är tillräckligt
kan behandling med läkemedel
som sänker blodsockret bli nödvändigt. l

även läkemedelsverket

Lars-Åke Levin är professor i hälsoekonomi
vid Linköpings universitet.

bygga framtida samhällskostnader
måste den svenska hälso- och sjukvården prioritera och snabbt övergå
till de behandlingsalternativ som
Socialstyrelsen rekommenderar för
personer med diabetes, säger Lars-Åke
Levin. l
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3 FRÅGOR

”Vårt engagemang
som patienter kan
vara avgörande”

LENA DAHLSTRÖM

3 frågor till Anders Ekholm,
ordförande i Storstockholms
diabetesförening.

1

Enligt de nya nationella riktlinjerna för diabetesvård bör fler
personer med diabetes och manifest för hjärt- och kärlsjukdom få
förebyggande blodsockersänkande
behandling för att slippa svåra hjärtoch kärlkomplikationer. Vad får det
får konsekvenser att alla inte får
den rekommenderade behandlingen
idag?

– Att vården blir ojämlik. Vi får
ett onödigt mänskligt lidande. Att
hälso- och sjukvården väljer billigare
och beprövade läkemedel trots att så
mycket evidens pekar på den goda
effekten av nyare behandlingar gör
också att samhällets totala kostnader
blir onödigt höga i längden. Vården
för diabeteskomplikationer är mycket
dyr.

2

Vad gör ni som förening för att
sprida kunskap kring risken för
farliga följdsjukdomar och lämplig
förebyggande vård för personer med
diabetes?

– Vi upplyser om vad som är god
vård till både våra medlemmar och
allmänheten. Gentemot hälso- och
sjukvården har vi lyft fram fördelen med att använda sig av digitala
verktyg för att öka följsamheten till

nationella riktlinjer. Vi människor
tenderar att göra så som vi är vana
och är ofta ovilliga att tänka nytt.
Med hjälp av digitala verktyg skulle
vårdpersonalen få ett slags artificiellt
beslutsstöd som skulle leda till att
fler får behandling enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

3

Vad kan man som patient göra
för att minska risken för hjärt och kärlsjukdomar?

– Personer med diabetes kan påverka sin hälsa med hjälp av egenvård,
som att se till att ha bra mathållning, motionera och sova gott. För att
få stöd till livsstilsförändringar och
få adekvat vård lönar det sig att vara
ihärdig i sin kontakt med vårdprofessionen, genom att kräva att få bli
undersökt och framhålla vikten av
att få behandling enligt nationella
riktlinjer för god diabetesvård. Det är
ett skäl till att vården är ojämlik, att
vårt eget engagemang som patienter kan vara avgörande. Den som är
påläst och har ork kan få bättre behandling än den som inte är det. Så
ska det inte behöva vara. Som patient
ska du vara delaktig i din vård, men
alla ska oavsett det få tillgång till lika
bra mediciner och vård. l
MAP-17-03

text anna-karin andersson

Trots att det står i
svensk lagtext att
vården ska ges på lika
villkor visar studier
att vården är ojämlik.
Storstockholms diabetesförening arbetar för
att alla med diabetes,
oavsett bakgrund, ska
få vård enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

JENS MAGNUSSON

Långt ifrån alla med diabetes
får behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer och
många riskerar därför att helt
i onödan drabbas av svåra
hjärt- och kärlsjukdomar.
Varför? Och hur ska det bli
ändring på det?

