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Nästan en halv miljon svenskar 
lever med diabetes. 
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Förord
Nästan en halv miljon svenskar lever idag med diabetes 

och varje år får cirka 30 000 till sin diagnos. Forsknings-

framsteg, utveckling av vården och nya behandlingsalternativ 

de senaste decennierna har förbättrat situationen för 

många. Trots det ökar samhällskostnaderna och en av de 

största utmaningarna återstår att lösa: personer med  

typ 2-diabetes löper upp till fyra gånger högre risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar och runt hälften av gruppens 

dödsfall sker på grund av det.  

Denna risk har inte gått obemärkt förbi. Under 2017 

uppdaterades både Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för diabetesvård och Läkemedelsverkets behandlingsre-

kommendationer på området. Riktlinjerna syftar till att 

stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade  

och effektiva åtgärder och fungera som underlag för 

prioriteringar inom vården. I riktlinjerna prioriteras  

högre än tidigare moderna läkemedel som både kan 

skydda hjärta-kärl och hålla patienternas blodsocker- 

nivå i schack.

Rapportens syfte är dels att sprida kunskap om koppling-

en mellan diabetes och hjärt-kärlkomplikationer, dels att 

ge en bild över vad beslutsfattare, vården, forskningen 

och patienterna själva kan göra för att skapa bättre och 

mer individanpassad vård – nu och i framtiden.
Staffan Gustavsson, Ansvarig för  

Samhällskontakter, Boehringer Ingelheim
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Om nuvarande ökningstakt fortgår 
beräknas hela 940 000 svenskar ha 

diabetes år 2050.
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Kroppens insulin är avgörande för att blodsocker ska kunna 

nå cellerna och förse dem med näring. Diabetes är en 

sjukdom som innebär att kroppens förmåga att producera 

hormonet insulin försvagas eller till och med försvinner. 

Även vävnadscellernas förmåga att utnyttja det insulin 

som finns är nedsatt.  

När vi äter mat bryts kolhydrater ner till socker som 

sedan går från magtarmkanalen vidare ut i blodet. Hos 

personer utan diabetes släpps detta socker in i cellerna 

med hjälp av insulin, men för en person med diabetes blir 

sockret istället kvar i blodomloppet, vilket leder till att 

sockerhalten i blodet blir för hög. Över 400 000 personer i 

Sverige har diagnostiserad diabetes. Dessutom tros 

mörkertalet vara stort då många lever odiagnostiserade 

under många år. 

Två typer av diabetes

• Typ 1-diabetes. Hos en person med typ 1-diabetes är 

kroppens förmåga att producera insulin helt eller nästan  

helt borta. De senaste tre decennierna har antalet barn 

med typ 1-diabetes i princip fördubblats. Anledningen till 

ökningen är oklar. Idag lever cirka 50 000 personer i 

Sverige med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes debuterar i  

alla åldrar, men vanligast är före 20 års ålder.

• Typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes innebär att kroppen 

fortfarande producerar insulin, men inte i tillräcklig 

mängd. Cirka 90 procent av de som har diabetes har  

typ 2-diabetes. Risken för typ 2-diabetes ökar med åldern, 

vilket innebär att mellan 10-20 procent av personer över 

65 år lever med sjukdomen. 

Idag finns många olika hjälpmedel för att både behandla  

och kontrollera diabetes. En viktig framgångsfaktor för  

diabetesvårdens utveckling har varit patienternas  

tillgång till högkvalitativ vård och kontinuerlig kompetens-

utveckling inom vården. Därför har Sverige sedan länge 

arbetat med NDR, det Nationella diabetesregistret, som 

innehåller data från vuxna diabetespatienter så långt som 

tjugo år tillbaka i tiden. I princip alla medicinkliniker och 

en stor andel av primärvården ingår i registret – en andel 

som stadigt ökar. Enligt NDR:s hemsida har information 

från över 400 000 patienter med diabetes registrerats i 

NDR de senaste tolv månaderna (november 2017).  Att 

dela med sig av sina uppgifter är frivilligt som individ och 

alla uppgifter är sekretessbelagda och avpersonifierade.  

Individen i centrum

Inom diabetesvården har även multiprofessionella team 

blivit allt vanligare. Tillsammans med patienten sätter 

dessa team, bestående av diabetessjuksköterska, diabetes- 

ansvarig läkare och kombinationer av andra yrkesgrupper 

så som dietister, kuratorer eller sjukgymnaster, upp mål för 

behandlingen utifrån patientens förutsättningar.  Eftersom 

diabetes är en kronisk sjukdom blir en viktig utgångspunkt 

att patienten själv tar stort ansvar för sin vård, då många 

avgörande beslut om hanteringen av sjukdomen sker i 

individens vardag. Därför har även patientutbildning i 

egenvård en avgörande roll i behandlingen.  

Diabetes – en  
folksjukdom 

En världsledande  
diabetesvård 
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Vid diabetes är njursjukdomar, skador på nervsystem och 

förändringar i näthinnan vanligt förekommande. Men den 

komplikation som leder till störst ökad dödlighet är 

hjärt-kärlkomplikationer. Enligt Världshälsoorganisatio-

nen, WHO, ligger hjärt- och kärlsjukdom bakom drygt 

hälften av alla dödsfall bland personer med typ 2-diabetes. 

Eftersom typ 2-diabetes är en sjukdom som ofta kommer 

smygande har många individer levt med för höga blod-

sockerhalter länge innan diagnosen fastställs. Studier visar 

till och med att patienter med typ 2-diabetes löper samma 

risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som individer 

med redan utvecklad kranskärlssjukdom.

Kostnaderna fördubblas

Mellan 2006 och 2014 fördubblades sjukdomskostnaderna 

i Sverige för typ 2-diabetes, från 5,5 miljarder kronor till  

11,6 miljarder kronor. En av de största anledningarna anses 

vara en ökad förekomst av de vanligaste komplikationerna 

och följdsjukdomarna. På samma gång representerar 

kostnaden för diabetesläkemedel, som kan motverka 

komplikationerna, endast fyra procent av den totala 

kostnaden. En andel som har legat stabil under hela 

perioden 2006-2014. 

Samtidigt som risken för diabetespatienter är stor har 

många av de som redan drabbats av hjärtinfarkt en 

odiagnostiserad diabetes. Nästan två tredjedelar av de 

som vårdas för hjärtinfarkt har antingen ett förstadium  

till sjukdomen, eller redan utvecklad diabetes utan att  

veta om det.

Sett till resten av världen ligger Sverige i framkant vad 

gäller vård för patienter med hjärt- och kärlproblematik. 

Både förekomsten av och dödligheten i hjärtinfarkt har 

minskat dramatiskt de senaste decennierna. Medicinska 

framsteg de senaste trettio åren beräknas ha skjutit upp 

eller förhindrat över 150 000 dödsfall relaterade till 

hjärtsjukdomar. 

År 2015 drabbades 27 000 personer av hjärtinfarkt i 

Sverige, varav 22 000 blev inlagda på sjukhus.  För de som 

kom i kontakt med vården mellan 2013-2015 i samband 

med en hjärtinfarkt var risken att avlida inom 28 dagar 

endast 12,5 procent. 

Kvalitetsregister leder utvecklingen

Men trots den positiva utvecklingen är fortfarande hjärt-  

och kärlhändelser den största dödsorsaken hos både män 

och kvinnor och samhällskostnaderna uppgår till drygt 

61 miljarder. Två verktyg för att öka kunskapen och bidra 

till ännu högre kvalitet inom hjärtsjukvården är det 

nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART och registret för 

hjärtsvikt, RiksSvikt. Huvudsyftet med registren är att 

stödja sjukvården mot evidensbaserade behandlingar vid 

hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och sjukdomar 

i hjärtklaffarna. Med registren kan landets sjukhus få 

återkoppling på sitt arbete och jämföra resultat med andra 

sjukhus, likväl som med sina egna resultat över tid.

Hjärt- och kärl- 
komplikationer tar liv 

Hjärtvårdens  
utveckling 
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Mellan 2006 och 2014 fördubblades 
sjukdomskostnaderna i Sverige för 
typ 2-diabetes, från 5,5 miljarder 
kronor till 11,6 miljarder kronor.  
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»Björn Eliasson
Överläkare och adjungerad professor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Nyckeln till ökad kunskap 
NDR är en enorm källa till kunskap om bland annat 

kopplingen mellan hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, 

speciellt när det sker i samarbete med andra kvalitetsre-

gister. Björn Eliasson är en av forskarna som på djupet 

analyserar den guldgruva till kunskap som NDR är.

Björn Eliasson är överläkare och adjungerad professor på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han genomför både 

epidemiologisk forskning och kliniska studier och är 

framförallt involverad i forskning baserad på ett av 

Sveriges största kvalitetsregister: NDR.  

»Forskning som baseras på NDR har utvecklats under 15 år. 

Idag har vi bättre metoder och fler datakällor, vilket leder 

till högre kvalitet på forskningen och resultaten som 

kommer fram ur den, säger Björn Eliasson.

Målet med forskningen som baseras på NDR är att 

utvärdera åtgärder och behandlingar inom vården. Med 

hjälp av registret kan sjuklighet i olika tillstånd bland 

diabetespatienter och sambanden mellan riskfaktorer och 

dödlighet studeras.

»Eftersom data började registreras redan 1996 möjliggör 

det att under väldigt lång tid kunna följa upp på individni-

vå. Vi kan också ta hänsyn till de  karakteristika som olika 

grupper har i resultaten, menar Björn Eliasson. 

För kunskapen om kopplingen mellan hjärt- och

kärlsjukdom och diabetes spelar NDR en nyckelroll.  

Björn Eliasson menar att registret skapat förutsättningar 

för forskning på området genom samkörning med till 

exempel delregister i SWEDEHEART (Nationellt register för 

hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi  

och sekundärprevention).

»Det senaste året har vi tagit fram tre väldigt fina publika-

tioner om behandlingsresultat vid diabetes och kranskärls-

åtgärder. Resultatet blev nyligen uppmärksammat vid det 

europeiska kardiologmötet i Wien.

Björn Eliasson tycker att samarbetet mellan register på 

hjärt- och kärlområdet och diabetes fungerar väldigt väl. 

Det finns många pågående processer, med allt från 

myndigheter och forskningsgrupper till olika företag, där 

alla är medvetna om de möjligheter som dessa kvalitets- 

register för med sig, menar han:

»Många söker kontakt och i flera fall kan det leda till 

fruktbara samarbeten. Alla idéer som förs fram är så klart 

inte genomförbara, men tillsammans kan vi diskutera så 

att fokus för forskningsprojekten blir det som våra samlade 

register kan besvara.

Björn Eliasson tycker att kunskapen som utvinns ur NDR 

och de samarbeten som genomförs också får ett bra 

genomslag i den faktiska vården. Kunskapsspridning till 

professionerna och patientorganisationer är ett ständigt 

och viktigt arbete.
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»Vi försöker även prata om det i media när vi har ett 

speciellt resultat att förmedla. Jag tycker inte det är någon 

stor utmaning att skapa uppmärksamhet för våra rapporter, 

varken ur nationellt eller internationellt perspektiv.

I takt med att åren går kommer NDR – och därmed 

kunskapen – bara att växa. Björn Eliassons förhoppning är 

att NDR får vara kvar i den nuvarande organiseringen och 

fortsätta utvecklas i positiv riktning så att forskningen 

leder till ännu djupare kunskap. Men han är tydlig med att 

NDR:s egentliga syfte inte får hamna i skuggan – att 

ständigt mäta och utveckla vården:

»Forskningen är ju egentligen inte en huvudfråga för 

registret. Meningen med registret är i grunden att det ska 

fungera som en benchmark för vårdenheterna och 

sjukvårdshuvudmännen. Det ska vara enkelt att hämta ut 

data och lika enkelt att registrera. Om man sedan kan 

använda det tillsammans med andra register för att 

utvärdera metoder och behandling, till exempel kring  

hjärt- och kärlsjukdomar, så är det fantastiskt. 

Forskning som baseras på 
NDR har utvecklats under 15 år.  

Idag har vi bättre metoder och fler 
datakällor, vilket leder till högre  

kvalitet på forskningen och resultaten 
som kommer fram ur den.”

”
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Diabetes handlar till  
största del om egenvård och  

då måste man vara expert på sin 
egen sjukdom. Det är vården som 
måste förmedla den kunskapen.”

Den svenska diabetesvården står på en stabil grund,  

men det finns fortfarande utmaningar och möjligheter  

till förbättring. Därför behövs en driven organisation  

som alltid sätter individen i centrum. En av de starkare 

rösterna tillhör Diabetesförbundets förbundsordförande  

Fredrik Löndahl.

Fredriks engagemang i diabetesfrågorna började redan  

för 25 år sedan när han själv blev diagnostiserad med  

typ 1-diabetes. För honom har det alltid varit en självklarhet  

att göra vad han kan för att driva utvecklingen framåt.

»Vården är inte jämlik. Dessutom går det trögt att få till ett 

ordnat införande av nya läkemedel och tekniska hjälpmedel 

på den svenska marknaden. Det är några av de största 

utmaningarna vi ser idag.

Fredrik Löndahl lyfter Socialstyrelsens nya arbetssätt med  

de nationella riktlinjerna för diabetesvård, med tätare 

uppdateringar än tidigare, som ett steg i rätt riktning. Han 

menar att det håller tempot uppe och gör att man snabbt 

tar in ny forskning när den kommer.

»Fredrik Löndahl
Förbundsordförande för Diabetesförbundet 

Patientens starka röst 

Fotograf: Jonas Persson
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I Sverige lever nästan en halv miljon personer med 

diabetes. Det gör inte införandet av nya hjälpmedel enkelt 

– men viktigt. Fredrik Löndahl menar att fokus måste 

flyttas från kostnader och svårigheter i nuet till möjligheter 

och besparingar i framtiden:

»Man skjuter sig lite i höften om man tittar på den direkta 

kostnaden vid införanden. Om man tillför extra medel på 

ordnat sätt kommer det att bidra till kostnadsminskningar 

i framtiden eftersom vi får en bättre kontroll över sjukdo-

men och risken för komplikationer och mänskligt  

lidande minskar.

En av de vanligaste komplikationerna är hjärt- och 

kärlproblematik. Kunskapen om kopplingen mellan  

typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är varierande,  

men överlag för låg, menar Fredrik Löndahl:

»Den vård och information man får är väldigt varierande. 

Det är oftast bättre på sjukhusmottagningarna där det 

både finns större intresse och kunskap. Men de flesta som 

har typ 2-diabetes möter bara primärvården. Där varierar 

kunskapen väldigt mycket, vilket såklart påverkar 

patientens kunskap. 

Fredrik lyfter ett initiativ i Region Skåne som ett gott 

exempel på hur man kan stärka kunskapen. Där har vissa 

vårdcentraler certifierats som utförare av extra god 

diabetesvård. För att en vårdcentral ska certifieras krävs 

bland annat att man aktivt deltar i utbildningar varje år och 

har god kontakt med sjukhusmottagningar för enklare 

kunskapsöverföring och remittering. Han menar att fler 

liknande initiativ behövs för att uppmärksamma risken att 

drabbas av komplikationer.

»Överlag kan man göra mer än vad man gör idag. Det 

kanske känns som skrämselpropaganda om man tar upp 

det tidigt, men det handlar mycket om att ha tid att 

diskutera och alltid anpassa informationen till individen. 

Diabetes handlar till största del om egenvård och då måste 

man vara expert på sin egen sjukdom. Det är vården som 

måste förmedla den kunskapen.

Fredrik Löndahl tror att en ökad insikt och kunskap om 

kopplingen till hjärt- och kärlsjukdomar kan fungera som en 

motivationshöjare och leda till ökat intresse hos patienterna 

för hur man själv kan minska riskerna. För de som arbetar 

inom vården kan kunskapen bli en motor till att fler vågar 

testa nya metoder och hjälpmedel, hoppas han.

I Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för diabetesvård, 

som kom under våren 2017, prioriteras diabetesläkemedel 

mot hjärt- och kärlsjukdomar högre än tidigare. En prio- 

ritering som kan få genomslag – men det sker inte  

per automatik.

»Det kommer att få genomslag. Men det krävs att  

läkarna blir informerade och att föreningarna inom 

Diabetesförbundet följer hur landstingen tar till sig 

rekommendationerna, menar Fredrik Löndahl.

Hans önskan inför framtiden är tydlig. Alla behöver arbeta 

för en mer jämlik diabetesvård över landet och snabbare 

implementering av hjälpmedel för att minska risken för 

komplikationer. Samtidigt måste kunskapsspridningen 

öka, både inom vården och ut till patienter och anhöriga. 

»Vi borde ha ett system som bygger mer på de nationella 

rekommendationerna och att de får genomslag i den 

faktiska vården. Då blir den vård som ges till patienterna 

mer jämlik och andelen som drabbas av komplikationer, 

till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, minskar. Därför 

behöver vi anamma läkemedel som kommer och höja 

kunskapsläget avsevärt så fler blir medvetna om hur deras 

livsstil påverkar sjukdomen, avslutar Fredrik Löndahl.
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450 000

30 000

80

svenskar har 
diabetes typ 1 & 2

diagnostiseras varje år  
med typ 2-diabetes

får diagnos varje dag

DIABETES 
I SVERIGE

miljarder

2006

I Sverige räknar man 
med att var tredje 
person med typ 2-
diabetes är oupptäckt.

5
personer dör 
varje dag som en 
direkt följd av sin 
diabetessjukdom

8 av10
som har typ 2-diabetes har övervikt eller fetma 

2 av 3 
med typ 2-diabetes 
riskerar att drabbas 
av hjärtkärlsjukdom

5,5

DIABETES – EN HJÄRTEFRÅGA12



ANTAL MED TYP 2-DIABETES 

42
1 

00
0

av personerna med 
typ 2-diabetes dör av 
hjärt- och kärlsjukdom

PROCENT PROCENT
5

av personerna med 
typ 2-diabetes har någon 
form av njursjukdom

5

10% 
av sjukvårds-
kostnaden är 
kopplad till 

diabetes

Mellan 2006 och 2014  
fördubblades sjukdoms- 
kostnaderna i Sverige  
för typ 2-diabetes.

11,6
miljarder

2014

I Sverige räknar man 
med att var tredje 
person med typ 2-
diabetes är oupptäckt.

Kostnaden för diabetesläkemedel, som  
kan motverka komplikationerna, står för  
4-6 procent av den totala kostnaden  
för behandling av typ 2-diabetes.

2013 2020 2030

42
1 

00
0

49
7 

00
0

55
8 

00
0
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»Carl Johan Östgren 
Distriktsläkare och professor i allmänmedicin på Linköpings universitet 

Samarbete över gränser  
nyckel i riktlinjearbete
Nationella riktlinjer har historiskt sett varit konservativa 

och svåra att omsätta i praktiken, anser Carl Johan Östgren, 

distriktsläkare och professor i allmänmedicin på  

Linköpings universitet. Men med bredare representation 

 i nuvarande riktlinjearbeten ser framtiden ljus ut.

Utanför sitt jobb som professor i allmänmedicin arbetar 

Carl Johan Östgren som distriktsläkare på vårdcentralen i 

Ödeshög. Hans erfarenhet av de nationella riktlinjerna för 

diabetesvård är att de är svåra att omsätta i praktiken, 

vilket är en av orsakerna till varför diabetesvården kan se 

olika ut i olika landsting:

»Ska man följa de gamla riktlinjerna måste man ställa sig 

frågan om man ska använda rekommenderad behandling 

när man vet att det finns andra alternativ som kan vara 

bättre för patienten, till exempel läkemedel som skyddar 

mot hjärt-kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes. Då blir inte 

riktlinjerna relevanta och huvudmännen får tolka veten-

skapliga rön själva, menar Carl Johan Östgren.

På nationell nivå har det funnits två aktörer som utformat 

riktlinjer på diabetesområdet: Socialstyrelsen och Läkeme-

delsverket, vilka båda två har uppdaterat riktlinjerna under 

2017. Samtidigt pågår arbetet med Nationellt kliniskt 

kunskapsstöd, som är ett nationellt vårdprogram för de 

största sjukdomarna inom primärvården, inklusive  

typ 2-diabetes. Carl Johan Östgren menar att starka  

och trovärdiga nationella riktlinjer är avgörande för  

en likvärdig vård:

»I grunden är det väldigt positivt att vi har bra nationella 

riktlinjer med hög legitimitet. Det är bättre än många olika 

lokala vårdprogram. Får vi en bra kvalitet och trovärdighet 

kring Läkemedelsverkets nya riktlinjer och det kliniska 

kunskapsstödet så är vi på väg i en bra riktning, säger han.

Historiskt har arbetet med att ta fram riktlinjerna letts av 

specialister, men balansen mellan specialister och allmän-

medicinska företrädare har blivit bättre över tid, menar Carl 

Johan Östgren. Nyckeln till att skapa ett användbart stöd 

ligger i att göra det lättillgängligt.
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»Vi har genomfört studier om hur vården inhämtar 

kunskap kring kroniska sjukdomar inför mötet med 

patient. Idag tittar man varken på nationella eller lokala 

riktlinjer, utan använder oftare källor på nätet. Det blev en 

ögonöppnare - vi måste ha mer moderna och internet- 

baserade beslutsstöd.

Kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes 

gör dessutom att många patienters diabetes identifieras 

först efter en hjärtinfarkt och mötet med kardiologin. Att 

sätta in rätt behandling direkt och att remitteringen till 

primärvården går sömlöst är därför viktigt.

»95% av alla med typ 2-diabetes möts till slut av primär-

vården och det är där vården sker. Det ställer stora krav på 

att man kan hantera den stora gruppen på ett relevant och 

uppdaterat sätt så att de får bästa möjliga behandling, 

säger Carl Johan Östgren.

”95% av alla med  
typ 2-diabetes möts till slut av 

primärvården och det är där vården 
sker. Det ställer stora krav på att man 
kan hantera den stora gruppen på ett 
relevant och uppdaterat sätt så att de 

får bästa möjliga behandling.”
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För att höja livskvaliteten för alla diabetespatienter som 

har både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom krävs 

samverkan och kunskapsutbyte mellan primärvård och 

sjukhusspecialister. Idag finns flera goda exempel –  

men också stort utrymme till förbättring, menar  

Anna Norhammar, docent i kardiologi och överläkare 

på Fysiologkliniken på Capio S:t Görans sjukhus.

Under 90-talet uppmärksammade forskarna Lars Rydén 

och Klas Malmberg kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdomar 

och diabetes när de kunde konstatera högre dödlighet 

bland diabetespatienter som drabbades av hjärtinfarkt, 

jämfört med andra patienter. Deras forskning var startskottet 

för att öka kunskapen och samarbetet inom både  

hjärt- och diabetesvården, menar Anna Norhammar:

»Anna Norhammar
Docent i kardiologi och överläkare på Capio S:t Görans sjukhus

Kopplingen mellan hjärt- och 
diabetesvård bör stärkas 

” Om hjärtläkare inte tar  
initiativ till att rekommendera de nya  

läkemedlen kan det bli svårare för 
primärvården att göra det i ett senare 

skede. Vi behöver tänka på  
hur samarbetet ska gå till och  

när behandlingarna ska sättas in.”

Fotograf: Susanne K
ronholm
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»Deras stora studier ledde till bra samarbeten mellan  

hjärt- och diabetesvården, eftersom studierna helt enkelt 

krävde det. De som var med i arbetet upparbetade goda 

relationer och såg vilka fördelar som fanns att hämta.

Under andra halvan av 90-talet var Anna Norhammar själv 

med och undersökte situationen för diabetespatienterna i 

hjärtvården via RIKS-HIA, som idag är ett delregister i 

SWEDEHEART, men då var ett av landets första kvalitets-

register. Man kunde då konstatera att gruppen inte bara 

löpte högre risk utan också fick otillräcklig hjärtvård, ofta 

utan till exempel proppupplösning, statiner eller ballong-

vidgning av kranskärl. Men när studien följdes upp under 

2000-talets början hade dödligheten hos gruppen minskat  

och vården förbättrats.

»Vår rapport och andra rapporter runtom i världen som 

belyste problemet är förhoppningsvis några av orsakerna 

till att situationen för diabetespatienterna är bättre idag 

och att det finns en större medvetenhet kring den ökade 

risken för de med diabetes, säger Anna Norhammar.

Studierna var bland annat startskottet för så kallade diabetes-

hjärtskolor, som till exempel finns på Danderyds sjukhus, 

Karolinska sjukhuset och i Malmö. Anna Norhammar lyfter 

dessa som goda exempel på hur hjärt- och diabetesvården kan 

samarbeta effektivt för patientens bästa.

»På diabeteshjärtskolorna är både läkare och sjuksköter-

skor från båda sidor med och utbildar patienten efter en 

hjärthändelse. Information ges om hur man behandlar och 

åtgärdar behandlingsmål, såväl farmakologiska som 

livsstilsrelaterade, från båda perspektiven. Sådana initiativ 

från vården bör öka, säger Anna Norhammar.

Anledningen till att samarbetet behöver öka är enkel.  

De som lever med diabetes och som drabbas av en  

hjärt-kärlhändelse har, trots förbättringarna de senaste  

decennierna, fortfarande en sämre prognos än patienter 

utan diabetes.

»Det är för dem vi behöver göra en extra insats. De som 

redan har en bra prognos kan man ta hand om mindre 

intensivt. I våra register ser vi även att de med diabetes 

löper en ökad risk att komma in med andra besvär inom  

ett år, så som hjärtsvikt eller en ny hjärtinfarkt, säger  

Anna Norhammar. Idag finns möjlighet att förhindra  

och skjuta upp till exempel hjärtsvikt och hjärtdöd. Det är 

därför viktigt att identifiera de som har ökad risk och där 

skyddande åtgärder ska övervägas. 

25 procent av de som drabbas av en hjärt-kärlhändelse  

har en redan känd diabetes. Men det är många som 

upptäcker sin diabetes först när de blir hjärtsjuka. Idag 

finns flera nya diabetesläkemedel som minskar risken  

för hjärt-kärlhändelse och samtidigt håller patientens 

diabetes i schack. Där kan hjärtläkarna ha en avgörande 

roll för att identifiera patienter som ska få tillgång till den 

behandling de behöver, innan patienterna försvinner ut i 

primärvården. Det behövs en diskussion om hur och vem 

som fattar beslut om behandling för patientgruppen och 

hur uppföljningen ska se ut, anser Anna Norhammar:

»Om hjärtläkare inte tar initiativ till att rekommendera de 

nya läkemedlen kan det bli svårare för primärvården att 

göra det i ett senare skede. Vi behöver tänka på hur 

samarbetet ska gå till och när behandlingarna ska sättas 

in. Nu när vi har effektiva behandlingar måste vi se till att 

rätt grupp verkligen får tillgång till effektiv behandling.
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30 000 
svenskar diagnostiseras varje år med 

typ 2-diabetes
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Vägen framåt
Den svenska diabetesvården är fantastisk – men inte 

perfekt. Som har belysts i rapporten finns det flera utma-

ningar vi tillsammans bör ta oss an för att skapa ännu bättre 

förutsättningar till högre livskvalitet för de som lever med 

diabetes. Och vi kan dessutom undvika stora delar av 

samhällskostnaderna som hör diabetesvården till.

Samarbete är en nyckel i arbetet framåt

Boehringer Ingelheim jobbar tillsammans med övriga 

läkemedelsbranschen via LIF - de forskande läkemedels- 

företagen i Sverige - för patientens rätt till högkvalitativ vård 

genom konstruktiva samarbeten med olika aktörer inom 

vården så som politiker, tjänstemän och patientföreträdare. 

Vi hoppas att denna rapport kan vara både en kunskaps-

källa och dialogstartare för att driva diabetesfrågorna vidare. 

Vi behöver göra mer för att nå en bra jämlik vård, där 

inga stora skillnader mellan landsting och patientgrupper 

ska få finnas. Det är oacceptabelt att bostadsort, kön eller 

socioekonomiska förutsättningar ska kunna avgöra vilken 

kvalitet på diabetesvården som patienterna möter. För att 

åstadkomma en bra jämlik vård är också ett ordnat och 

snabbt införande av nya innovativa läkemedel en nyckel. 

Det finns inget skäl till att vänta när liv kan stå på spel. 

Vi behöver göra mer för att skapa bättre och närmare 

samverkan mellan berörda professioner. Vi behöver göra 

mer för att de nationella riktlinjer, vilka prioriterar behand-

lingsmetoder som gynnar patienterna mest, är enkla att 

applicera i vardagen. Vi behöver göra mer för att öka 

kunskapsspridningen om de möjligheter som finns att  

bemöta komplikationer vid diabetessjukdom.

Boehringer Ingelheim är bara en aktör av många och kan 

inte driva diabetesvården framåt på egen hand. Vårt bidrag 

till diabetesvården är en liten del bland många, men vi vill 

göra vad vi kan. Till exempel går cirka 20 procent av vår 

totala försäljning tillbaka in i forskning för att driva  

utvecklingen framåt.

För att tillsammans skapa en ännu  
bättre diabetesvård föreslår  
Boehringer Ingelheim att:

• Vi kan inte längre se på diabetes och hjärt- 

kärlsjukdom som separata områden.

• Samarbetet med patienten stärks genom att nyttja 

dagens digitala möjligheter för att individanpassa 

behandlingar och förbättra egenvården.

•  Alla involverade aktörer gör ett krafttag för att 

tillsammans satsa på utbildning och erfarenhetsutbyte 

kring olika behandlingar och processer i omhänder- 

tagandet av patienten.

• Patienters erfarenhet och kunskap tas tillvara bättre i 

utvecklingen av vården.

• Hälso- och sjukvården prioriterar att utan onödig 

fördröjning tillgängliggöra de behandlingsalternativ 

som Social styrelsen och Läkemedelsverket  

rekommenderar för diabetespatienter.

• Kunskapsutbyte mellan primärvården och  

specilistläkare inom diabetes och kardiologi  

stärks och att detta sker i samverkan med andra 

aktörer som är delaktiga i vården kring diabetes- 

patienten, till exempel patientorganisationer och 

läkemedelsindustrin.
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ÖKNING AV ANTAL PERSONER MED TYP 2-DIABETES 

2013 2020 2030

42
1 

00
0

49
7 

00
0

55
8 

00
0

I dagens takt på insjuknande och förväntad 
överlevnad beräknas antalet personer som  
lever med diabetes fortsätta öka under de 
kommande decennierna.

Källa: Steen Carlsson, Anderson, Lundqvist, Willis (2015). Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 
i Sverige. IHE - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. 

DIABETES – EN HJÄRTEFRÅGA20



Omkring 80
svenskar diagnostiseras varje dag med 

typ 2-diabetes
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