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Inledning
Diabetes är en allvarlig sjukdom med förhöjd risk för
hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. Det finns ett allt
starkare vetenskapligt stöd för att en god multifaktoriell
diabetesbehandling kan fördröja och förhindra diabeteskomplikationer på ett kostnadseffektivt sätt. Detta är
den dagliga utmaningen för svensk diabetesvård.
Det nationella diabetesregistret (NDR) har flera webbaserade verktyg för att bedriva förbättringsarbete och
följa diabetesvårdens utveckling samt identifiera ytterligare utmaningar.
För att förbättra diabetesvården har NDR som mål att
resultaten skall vara lättillgängliga och visas i realtid för
alla. För detta ändamål har vi skapat verktyget Knappen.
Detta verktyg utvecklas ständigt efter diabetesvårdens
behov och alla med intresse för diabetesvården kan med
några få knapptryck skapa sig det kunskapsunderlag
som behövs för förbättringsarbetet. Data i Knappen
visar trender över de senaste 4 åren, stora förändringar
som har skett under längre tid ses inte alltid under denna
relativt korta tidsperiod. Data är inte justerade t.ex för
ålder, resultaten ger en dock en god uppfattning om hur
vi ligger till, men för närmare analyser vill vi hänvisa
till de vetenskapliga publikationer från NDR där data
är analyserade i mer detalj. Målet är att årsrapporten i
framtiden ska vara en del av Knappen, där redovisningar och tolkningar av data blir tillgängliga för alla, vid
den tidpunkt man behöver dem.
I år har årsrapporten lagts som en nedladdningsbar fil
på hemsidan. Rapporten visar tidstrender över längre
tid, där man tydligt kan se hur positiv resultatutvecklingen har varit, men vi ser också att trendkurvorna tycks
plana ut de senaste åren inom flera områden. Har vi då
nått bästa möjlig diabetesvård? Nej, de stora variationerna i landet och våra vetenskapliga rapporter visar klart
att det finns en förbättringspotential.
Data från NDR har visat svart på vitt att både sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdomar bland personer
med diabetes har minskat kraftigt de senaste åren. Den
stora förbättringen som vi ser över lång tid vad gäller de
viktiga riskfaktorerna har tveklöst bidragit till minskad
sjuklighet och död (N Engl J Med. 2017). Detta är ett
fint betyg för svensk diabetesvård. Men vi kan inte slå
oss till ro, det finns fortfarande stora regionala skillnader vad gäller måluppfyllelse för de viktiga riskfaktorerna och allt för många har fortfarande kraftigt förhöjd
risk för hjärt-kärlsjukdomar. Använd Knappen för att
identifiera förbättringsområden!
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För att stimulera förbättringsarbetet vill vi påminna om
några viktiga fynd från NDRs vetenskapliga rapporter:
• Hos de som är nydiagnostiserade med typ 2-diabetes
syns tydligt att de yngsta, dvs mellan 40-50 år, har den
mest ogynnsamma riskprofilen vad gäller livsstil och
i den åldern har de flesta fetma vid diagnosen. En stor
andel av dessa patienter saknar farmologisk blodsockersänkande behandling de tre första åren efter diagnos,
vilket inte är i överenstämmelse med riktlinjerna. (Diabetologia. 2018 Mar;61(3):599-606).
• De som insjuknar som relativt unga i typ 2-diabetes
har relativt stor risk att drabbas av komplikationer, så
vi behöver fokusera extra på dessa personer vad gäller
riskfaktorkontroll.
• I en helt nyligen publicerad studie var syftet att utröna
om överlevnad (liksom risken för hjärt-kärlsjukdom) vid
typ 1-diabetes påverkas av debutålder. Till dags dato har
det varit oklart huruvida det har någon betydelse när i
livet man får typ 1-diabetes. Följaktligen nämns inte debutålder som en riskfaktor i varken svenska, europeiska
eller amerikanska riktlinjer (även om dessa poängterar
beaktande av diabetesduration). Studiens resultat är
entydigt. Överlevnad och risk för kardiovaskulär sjukdom vid typ 1-diabetes är starkt avhängig av när i livet
man får sjukdomen. Ju tidigare i livet man utvecklar
typ 1-diabetes, desto högre risk för hjärtkärlsjukdom
och därmed är behovet av primär- och sekundärpreventiva insatser större. Resultaten torde ha stor klinisk
signifikans eftersom de kan vara vägledande vid beslut om behandling av dessa individer. Vårdgivare kan
beakta och anpassa behandling efter debutålder, särskilt
aspekter som berör primär- och sekundärprevention,
det vill säga kardioprotektiv behandling borde sannolikt
startas tidigare, i vart fall tas med i diskussionen vid
individualiserad behandling. Denna nya kunskap skall
komma dagens personer med diabetes till nytta (Lancet.
2018 Aug 11;392(10146):477-486).
• Betydelsen av de viktiga riskfaktorerna HbA1c, LDL
och blodtryck blir allt mer säkerställd. Dock har vi
fortfarande en stor utmaning med avstannade positiva
trender och tecken på underbehandling, detta gäller både
personer med typ 1- och typ 2-diabetes, såväl primär
som sekundär prevention. (Diab Vasc Dis Res. 2016,
Diabetes Care. 2016, BMJ. 2016, Circulation. 2017).
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• Två uppmärksammade publikationer från NDR har
visat på vikten av multifaktoriell riskfaktorkontroll och
att överrisken för kardiovaskulär sjukdom jämfört med
matchade kontroller närmast kan elimineras, detta gäller
både vid typ 1-diabetes (Circulation 2017) och vid typ
2-diabetes (NEJM augusti 2018).
Sammanfattning av publikationer till dags datum
finns längre fram i rapporten.
I årsrapporten i år påminner vi därför särskilt om de
relativt unga med typ 2-diabetes och unga vuxna med
typ 1-diabetes med förhoppning om mer individualiserad behandling och minskad risk i framtiden.
Således vet vi idag att intensiv glykemisk kontroll,
behandling av hypertoni liksom dyslipidemi är kardioprotektivt. Vidare vet vi att tekniska hjälpmedel som
kontinuerlig glukosmätning och insulinpumpar kan
förbättra blodsockret och underlätta sjukdomskontroll.
Det är fundamentalt att vi använder tillgängliga evidensbaserade interventioner och individualiserar behandlingen för att reducera risken för personer med diabetes.
NDR och Knappen är bra verktyg för detta arbete.
Tack för ett mycket gott samarbete genom åren
och lycka till med ert viktiga arbete!
Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR

Årsrapport 2017

5

NDR-året som gått
Diabetesregistren för barn och vuxna har
samordnats och fått gemensam hemsida.
I samband med att registren samordnats har barnregistrets variabler utvärderats grundligt avseende täckningsgrad och användbarhet i förbättringsarbetet.
Variabler med låg täckningsgrad har tagits bort och
många av variablerna har samordnats med NDR för
att underlätta uppföljningen av diabetesvården. Efter
samordningen kan alla intresserade nu även följa resultaten från barn- och ungdomsdiabetesvården i realtid
i NDRs öppna utdataverktyg Knappen. En ytterligare
förbättring är att den moderna tekniken möjliggör för
barnregistret att ta emot data via direktöverföring från
journal, vilket vi hoppas ska underlätta för användarna
och vara gynnsamt för täckningsgraden i registret.

Förändring av ögondiagnoser i NDR

Som ett led i en bättre ögondiagnostik har NDR efter
initiativ från ögonläkarföreningen och i samråd med
SFD anpassat retinopatidiagnoserna till ett annat sätt att
klassificera dem. I den nya indelningen ska ögondiagnoserna benämnas: mild, måttlig, allvarlig och proliferativ retinopati istället för de tidigare: simplex retinopati,
preproliferativ retinopati, kliniskt signifikant makulaödem och proliferativ diabetesretinopati.
Diagnosen kliniskt signifikant makulaödem tas
bort från diagnoslistan och istället justeras frågan om
laserbehandling till att även fånga om det varit aktuellt
med annan behandling, såsom behandling av makulaödem. Den nya klassificeringen gäller från 2018 men vi
tar emot data enligt den gamla indelningen under en
övergångsperiod.

Nya Knappen

Efter ett gediget utvecklingsarbete under
2017 lanserades en ny version av Knappen
i början av 2018. Data från Swediabkids
finns med i nya versionen och det har utvecklats flera
nya funktioner som ger ännu bättre möjligheter att
skräddarsy sökningar efter eget önskemål. Vården efterfrågar pinfärska rapporter vilket Knappen uppfyller med
råge, eftersom statistiken uppdateras dagligen. Målsättningen är att den traditionella årsrapporten ska ersättas
av nya Knappen och redovisning on-line.

Diabetesenkäten

Diabetesenkäten finns nu som en webbenkät som fungerar i en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Patienten
besvarar enkäten via NDRs hemsida efter säker inloggning med mobilt BankID eller engångslösenord. Sedan
maj 2017 har 16 pilotenheter börjat testa den digitala
enkäten och hittills har ca 2000 personer med diabetes
fått Diabetesenkäten. Pilotenheternas första erfarenheter
visar att det administrativa systemet fungerar väl och att
av de som fyller i enkäten besvarar de flesta alla frågor.
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NDR har haft två uppföljningsmöten med pilotenheterna. Spontana reaktioner från mötena var till exempel:
”Vi har ju pratat med patienterna om detta tidigare men
nu blir det på ett mer systematiskt sätt, det blir enklare”,
”Enkäten hjälper till att träffa huvudet på spiken, att
analysera vad som är problemet”.
Vården administrerar den digitala enkäten (erbjuder
enkäten till patienten, ser resultaten och för över till
NDR) som inloggad användare på NDR. Patienten kan
efter inloggning med Mobilt BankID se sina resultat
av den besvarade enkäten i ”Min diabetesprofil” på
hemsidan. Syftet med Diabetesenkäten är att bidra till
ett bättre patientbesök som ger mervärde för patienten
och diabetesteamet och målet är att enkäten ska bli en
naturlig del av diabetesvården. De data som samlas in
genom enkäten kommer också kunna vara en grund för
förbättring och utvärdering av diabetesvården och på
sikt också vägas samman med medicinska variabler.
Därtill är det ett verktyg för personcentrerad vård och
kan bidra till ett kostnadseffektivt nyttjande av resurser.
Förutom de 16 pilotenheterna som redan använder
Diabetesenkäten har NDR under 2017 rekryterat ytterligare 20 vårdcentraler och medicinkliniker till en studie,
där erfarenheter av implementeringen ska tas om hand
och utvärderas. Studien pågår under 2018 och 2019 och
förväntas ge mer kunskap om hur vi bäst ska implementera enkäten på diabetesmottagningarna i landet.

Förändringar i inrapporterade data

Den nya blanketten innehåller en del förändringar jämfört med föregående år. Följande ändringar är gjorda:
• Typ av diabetes. Här har utfallsrummen förändrats för
att överensstämma med ICD10-systemet och det har
medfört att MODY, som tidigare klassificerats ihop med
typ 2-diabetes nu ska rapporteras som “Annan spedierad
diabetestyp” som tidigare benämnts “sekundär diabetes”.
• Pumpfel, frågan har tagits bort.
• Midjemått, frågan har tagits bort.
• Albuminuri. Frågan ersätter de tidigare frågorna om
Makro- och mikroalbuminuri. Detta har gjorts för att
förenkla rapporteringen.
• Diabetesretinopati. Frågan har omarbetats och den
nya klassificeringen är: mild -, måttlig -,allvarlig - och
proliferativ retinopati.
• Laserbehandling, frågan har tagits bort
• Behandlad för ögonkomplikationer (pga diabetes,
senaste året). Ny fråga som ersätter den tidigare frågan
om Laserbehandling för att fortsättningsvis också kunna
fånga genomförd injektionsbehandling.
• Snusvanor. Ny fråga som lagts till och som besvaras
enligt samma sätt som på frågan om Rökvanor.

Nationella Diabetesregistret

Årligt möte för Kvalitetsansvariga
sjuksköterskor och Koordinatorer
NDRs årliga KAS-möte ägde rum i
Göteborg 18 januari 2018, då samlades
95 NDR-representanter från hela
landet för informationsutbyte och
aktuella diskussioner, stort fokus
var på införande av PROM, på den
nya klassificeringen av ögonsjukdomar
i NDR och på vidare utveckling av
Knappen. På NDRs hemsida, under
fliken nyheter, kan du i inloggat läge,
se alla presentationer från dagen.
Nedan är ett axplock av goda
idéer från de olika landstingen.

Landet runt

Varje landsting blev ombedda
att ge några kommentarer
om hur dom arbetar med
NDR och gärna lämna
förslag på sådant som
kan förbättras i registret.
De tillfrågades också om
hur de i fortsättningen
vill använda NDR i
förbättringsarbete.

Årsrapport 2017
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Blekinge önskar mer information i NDR direkt till
patienten t ex. lägga in målvären och information
om riktlinjer i patientprofilen. De önskar också mer
hjälp från NDR att se patientens ”riskprofil”.
Skåne vill att NDR ska samla in information som
kan avläsas från CGM/FGM och lägger till variablerna ”time in range”, standardavvikelse för
glukosvärden och medelglukos.
Halland vill förbättra resultat genom intensifierad
läkemedelsbehandling och förbättra informationen
till patienter och vårdenheter om lipidbehandling.
I Kronoberg vill man förbättra HbA1c för typ 2diabetes genom att öka användningen av nya
läkemedel.
Kalmar tycker det vore intressant att lägga in hemsjukvård och SÄBO som variabler i NDR. Förslag
på förbättringsprojekt i Kalmar är att arbeta ännu
mer aktivt med de som har höga HbA1c.

Örebro vill rikta insatser till de vårdcentraler som
har dåliga resultat.
Sörmland vill förbättra diabetesvården genom att
ge riktade uppföljningsinsatser och stöd till enheterna via diabetesråd och samordnare.
Stockholm föreslår ny variabel om senaste
tandläkarbesök i samverkan med folktandvården.
Förbättringsförslagen var att öka lipidbehandling,
öka blodtrycksbehandling och minska andel som
har enbart kostbehandling.
Uppsala vill att NDR förbättrar Patientprofilen –
graferna behöver bli mer lättförståeliga. Vore också
bra med referensvärden eller målvärden. Förslag
på förbättring var att diabetessamordare i regionen
går ut med mer information till diabetesteamen på
VC om blodtrycks- och lipidbehandling.

Gotland vill satsa på att minska andel patienter
som har enbart kostbehandling.

Gävleborg påminner NDR om att tänka på att det
påverkar direktöverföringen negativt när förändringar görs i variabler. Gävleborg vill fokusera
ännu mer på att minska andelen som ligger högt i
HbA1c.

Jönköping. Önskan om att lägga till en variabel
i NDR angående 24-timmars blodtryck. Deras
förbättringsförslag rörde den automatiserade överföringen (Cosmic) av data till NDR som de idag
inte tycker fungerar optimalt.

Dalarna vill att patienten blir mer delaktig och vill
därför att patienten ska gå in på NDR själv och se
sina data. I kommande förbättringsarbete föreslår
Dalarna att fokusera mer på de unga (under 50 år)
och deras risk för hjärt-kärlkomplikationer.

Västra Götaland vill att NDR ska integreras i journalsystemet så att det blir enkelt att ha NDR uppe,
något att ta upp med nya nationella programområdet. Öka användningen av CGM och FGMha som mål att alla barn och 50% av vuxna ska ha
CGM/FGM.

Jämtland önskar att NDR tar fram automatiska
rapporter på enhetsnivå. Man vill ha en riskgenerator som visar något slags riskpoäng på enhetens
resultat jämfört med riket. Även på individnivå vore
det bra med en automatiserad riskscore.

Östergötland vill att patienten ska få mer information i patientprofilen, mer tolkning av värdena
och rekommendationer. Primärvården vill förbättra
genom att bli snabbare att sätta in Metformin direkt
vid diagnos.
Värmland vill öka patientmedverkan, använda
PROM, sätta tydliga mål för patienten och använda
NDRs patientprofil. Generellt mål på medicinklinik
ska vara att uppnå normalt HbA1c. Primärvården
ska jobba mer med blodtrycket och i regionalt
arbete rikta insatser till enheter som inte uppfyller
målen.
Västmanland vill ligga i framkant när det gäller ny
teknik på medicinklinikerna och i primärvården är
det tidig behandling som är prioriterat förbättringsområde.
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Västernorrland vill uppmuntra patienter att logga
in i NDR för att se sina egna data. De önskar
att NDR tar fram informationsmaterial om detta.
Primärvården ger förslag på att använda NDR för
att öka fysisk aktivitet. En patientsida på NDR där
patienten själv kan ladda över tex information från
sin stegräknare.
Västerbotten rapporterar in varje besök manuellt
och det tycker dom underlättar tolkningen av
enhetens data. Dom föreslår att använda diabetesprofilen vid besöken mer aktivt framöver.
Norrbotten vill förbättra överföringen av
ögonfrågorna till NDR. Ett förslag är att jobba för
att ögonkliniken skriver in diagnos och behandling
i journalen så det kommer med i den automatiska
överföringen.

Nationella Diabetesregistret

Resultat 2017
Antal patienter och diabetesklassifikation

För primärvården rapporteras samtliga patienter med
diabetes. Bland dessa har 98 % klassats kliniskt som
typ 2-diabetes. Primärvårdspatienterna betraktas därför i årsrapporten som motsvarande patienter med typ
2-diabetes.
Resultaten för medicinklinikerna redovisas med
uppdelning enligt klinisk klassificering i typ 1- och typ
2-diabetes, som tillsammans utgör 97,1 % av samtliga
patienterna på medicinklinikerna.
I de flesta av NDRs vetenskapliga rapporter definieras typ 1-diabetes epidemiologiskt som patienter med
enbart insulinbehandling och debutålder < 30 år, medan
typ 2-diabetes definieras epidemiologiskt som patienter
med enbart kost- eller tablettbehandling, eller insulinbehandling med eller utan tabletter samt debutålder
≥ 40 år. Denna indelning har visat mycket god överensstämmelse med den kliniska klassningen av diabetestyp
i NDR, där dock några procent av patienter med epide-

miologiskt angiven typ 2-diabetes kan ha LADA (Latent
Autoimmune Diabetes in Adults). Som alla vet är dock
inte alltid klassificeringen uppenbar.
De tre patientgrupper som redovisas färgindikeras i våra
tabeller och figurer enligt nedan:

• Alla patienter inom primärvården
• Patienter med typ 1-diabetes vid medicinkliniker
• Patienter med typ 2-diabetes vid medicinkliniker

Täckningsgrad

Antalet patienter som rapporteras till NDR fortsätter
att stiga. Täckningsgraden, givet att förekomsten av
diabetes är 5 %, uppgår till 96,5 % och skillnader i
täckningsgrad för de olika landstingen har minskat
avsevärt under de senaste åren.

Fig 1. Antal deltagande patienter åren 1996 -2017.

Figur 2. Täckningsgrad. Andel patienter rapporterade till NDR av samtliga patienter med diabetes i
landstingen (uppskattat till 5 % av invånarna i landstingen) år 2017.
%

Uppgifter om
Sveriges folkmängd
2017-12-31
är hämtade
från SCB.
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Tabell 1. Antal patienter, medelålder, diabetesduration och kön år 2017. Primärvården.

Tabell 2. Antal patienter, medelålder, diabetesduration och kön år 2017.
Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Tabell 3. Antal patienter, medelålder, diabetesduration och kön år 2017.
Medicinkliniker, diabetes typ 2.

Nedan visas åldersfördelningen för typ 1-diabetes, typ
2-diabetes som behandlas på medicinkliniker respektive
i primärvården, år 2017. Generellt ser vi att diabetespopulationen har blivit äldre vilket är mycket positivt

och det är fortfarande relativt få mycket unga personer

med typ 2-diabetes.

Figur 3. Åldersfördelning. Primärvården.
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Figur 4. Åldersfördelning. Medicinkliniker, diabetes typ 1.

Figur 5. Åldersfördelning. Medicinkliniker, diabetes typ 2.
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Levnadsvanor
Indikatorerna som reflekterar livsstil, det vill säga BMI,
fysiskt aktivitet och rökning har en realtivt stillastående
utveckling. Övervikt och fetma är fortfarande en stor
utmaning för personer med typ 2-diabetes och andelen
med övervikt, fetma och grav fetma har ökat. Av
samtliga patienter i primärvården har över 40 % ett BMI
>30 (kg/m2). Bland de med typ 1-diabetes ser vi ett helt
annat mönster, där 44 % har ett BMI <25 men notera
också att så många som 15 % har ett BMI >35 i NDR.
Rökning är vanligast bland personer med typ 2-diabetes som är yngre än 60 år, ca 20 % av dessa röker. Under
de senaste åren ses en svagt sjunkande trend, vilket är
positivt.
Fysisk inaktivitet är mer uttalad vid typ 2-diabetes
men utgör en utmaning även vid typ 1-diabetes. Samtliga dessa indikatorer är oerhört viktiga men påverkbara
riskfaktorer och ökar kraftigt risken för komplikationer
och för tidig död, publikationer från NDR understryker
detta med besked. Data från NDR har tydligt visat
att fysisk aktivitet kan vara skyddande mot framtida
kardiovaskulära sjukdomar. Data från NDR och det
svenska Obesitaskirurgiska registret visar på en positiv effekt av fetmakirurgi vid typ 2-diabetes vad gäller
kardiovaskulär sjukdom men visar också på komplikationer och behov av säker eftervård och uppföljning.
Det finns behov av mer forskning om noggrann urvalsprocess angående vilka som har störst nytta och minst
risk av en sådan operation. De personer som genomgick
fetmakirurgi hade 58 % lägre risk att dö och 50 % minskad risk för hjärtinfarkt under studieperioden. Under

uppföljningstiden dog 82 personer av de som opererats,
och i kontrollgruppen dog 288 personer. En uppföljande
studie som närmare analyserade riskfaktorutvecklingen
i dessa grupper visade signifikant lägre genomsnittligt
BMI och HbA1c och högre HDL-kolesterol i gruppen som genomgått fetmakirurgi, medan effekten på
LDL-kolesterol och blodtryck inte var lika påtaglig och
ganska snabbt övergående. Samtidigt visade analysen
att det var minskningen i BMI som mest bidrog till att
risken för död minskade, sannolikt genom flertaliga
mekanismer och inte enskilda riskfaktorer.
(BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 June 14;5)
I en ännu opublicerad studie av effekterna av fetmakirurgi vid fetma och typ 2-diabetes bekräftas den tidigare visade minskade risken för död och kardiovaskulär
sjukdom, liksom för allvarlig njursjukdom, men belyses
biverkningar som krävt en ny episod av sjukhusvård.
Förutom kirurgiska och postoperativa komplikationer,
såsom buksmärtor, infektion, läckage och exempelvis
tarmvred, det vill säga tillstånd som många gånger krävt
en ny kirurgisk åtgärd, sågs också på lång sikt en ökad
förekomst av anemi, malabsorption, olika psykiatriska
diagnoser, och alkoholmissbruk. Det är tänkbart att ännu
bättre uppföljning efter fetmakirurgi kan minska komplikationer och förbättra resultaten på lång sikt, liksom än
bättre selektion av patienter som kan erbjudas metoden.

Figur 6. Fördelning av BMI över tid. Primärvården.
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Figur 7. Fördelning av BMI över tid. Medicinkliniker, diabetes typ 1.

Figur 8. Fördelning av BMI. Primärvården.
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Figur 9. Fördelning av BMI. Medicinkliniker, diabetes typ 1.

De som insjuknar i typ 2-diabetes i relativt låg ålder har
högre risk att drabbas av komplikationer, så vi behöver
fokusera extra på dessa personer vad gäller riskfaktorkontroll.
Figur 10. Patienter 40-60 år med diabetesduration 0-2 år. Primärvården.

Årsrapport 2017

15

Figur 11. Andel rökare, uppdelat på kön och ålder. Primärvården.

Figur 12. Andel rökare. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 13. Andel rökare. Primärvården.

Figur 14. Andel rökare. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 15. Fördelning av fysisk aktivitet över tid. Primärvården.

Figur 16. Fördelning av fysisk aktivitet över tid. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 17. Andel Fysiskt inaktiva. Primärvården.

Figur 18. Andel Fysiskt inaktiva. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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HbA1c och blodsockersänkande behandling
HbA1c-trenden över tid är positiv, särskilt vad gäller
höga HbA1c-värden bland personer med typ 1-diabetes.
Majoriteten av patienterna i primärvården har ett HbA1c
lägre än 52 mmol/mol och endast ca 10 % har ett mycket högt Hba1c, över 70 mmol/mol. Men om vi tittar
närmare på de relativt unga, de mellan 40-60 år och som
har en kort diabetesduration ser vi en positiv trend (figur
24-25) men också att endast 22 % har ett mycket bra
HbA1c, under 42 mmol/mol och så många som 30 %
har ett HbA1c som ligger över 52 mmol/mol.
Vad gäller behandling i primärvården för denna relativt unga patientgrupp är det fortfarande många, i vissa
landsting var tredje patient som endast har kostbehandling (figur 31), men det varierar stort i landet. Här
föreligger en uppenbar förbättringspotential och med
Knappen och söklistan är det lätt att identifiera dessa
patientgrupper. I övrigt för personer med typ 2-diabetes
i primärvården är behandlingsmönstren relativt stabila

och fortarande 20 % som endast får kostbehandling,
tydligaste trenden över tid är att färre behandlas med
insulin enbart.
Vad gäller typ 1-diabetes har endast var femte patient
HbA1c under 52 mmol/mol och lika många har ett högt
HbA1c, över 70 mmol/mol. Andel personer med typ 1diabetes som har HbA1c under 52 varierar från 10-34 %
mellan de olika sjukhusen. Tidstrender för HbA1c är
positiva, det blir fler med HbA1c under 52 mmol/mol
och färre med ett högt värde, över 70 mmol/mol. Högst
HbA1c har de som är unga 18-21 år.
Andel som behandlas med insulinpump ökar framför
allt bland de yngsta, men även här är variationen mellan
sjukhusen relativt stor. Fler kvinnor än män behandlas
med insulinpump. Andelen som har kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM) har bara på ett par år stigit till
nästan 60 %, med en viss landstingsvaration.

Figur 19. Medelvärde för HbA1c (mmol/mol)
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Figur 20. Andel HbA1c <52 mmol/mol.

Figur 21. Andel HbA1c >70 mmol/mol.
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Figur 22. Fördelning av HbA1c över tid. Primärvården.

Figur 23. Fördelning av HbA1c i landstingen. Primärvården.
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Figur 24. Fördelning av HbA1c över tid. Patienter 40-60 år med diabetesduration 0-2 år. Primärvården.

Figur 25. Fördelning av HbA1c i landstingen. Patienter 40-60 år med diabetesduration 0-2 år.
Primärvården.
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Figur 26. Fördelning av HbA1c över tid. Medicinkliniker, diabetes typ 1.

Figur 27. Fördelning av HbA1c i landstingen. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 28. Andel HbA1c <52. Mk, diabetes typ 1.

Figur 29. Andel HbA1c >70. Mk, diabetes typ 1.
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Figur 30. Fördelning av diabetesbehandling över tid. Primärvården.

Figur 31. Fördelning av diabetesbehandling bland patienter <70 år och diabetesduration
0-3 år. Primärvården.
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Figur 32. Andel som behandlas med insulinpump, uppdelat på kön.
Medicinkliniker, diabetes typ 1.

Figur 33. Andel som behandlas med insulinpump, uppdelat i olika åldersgrupper.
Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 34. Andel som behandlas med insulinpump. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 35. Andel som behandlas med insulinpump. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 36. Andel med kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM). Medicinkliniker, diabetes typ 1.

Figur 37. Andel med kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM). Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 38. Andel med kontinuerlig glukosmätning (CGM/FGM). Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Blodtryck och blodtryckssänkande behandling
Högt blodtryck ökar risken påtagligt för diabeteskomplikationer såsom njursvikt och kardiovaskulära sjukdomar. Det har varit mycket diskussion om vilka
behandlingsmål vi skall ha för patienter med diabetes.
Tidigare har behandlingsmålet varit <130/80 mm Hg.
Det rekommenderade behandlingsmålet höjdes till
<140/85 mm Hg i Socialstyrelsens riktlinjer i början av
2015. Det innebar en anpassning till de Europiska ESH/
ESC riktlinjerna (European Society of Hypertension and
Caridology) från 2013. Därefter har tendensen tvärtom
varit att behandlingsmålet internationellt reviderats mot
allt lägre rekommenderade blodtryck. De Europeiska
riktlinjerna (ESC) 2016 rekommenderade åter <130/80
mm Hg vid typ 1-diabetes och vid typ 2- vid högre risk
för komplikationer samt för yngre patienter.
Förra året publicerades amerikanska riktlinjer från
American society of Cardiology och Hypertension och
flera andra organisationer som distinkt går mot lägre
blodtrycksmål vid alla former av hypertoni med behandlingsrekommendation <130/80 mm Hg. Den 25 augusti
publiceras en uppdatering av de Europeiska riktlinjerna
från 2013 (ESH/ESC). Till delar är innehållet kommunicerat vid European Society of Hypertension meeting i
juni 2018. Behandlingsmålet är nu åter 130 systolisk eller lägre. Dock inte under 120 mm Hg. För patienter 65
år och äldre gäller 140 mm Hg. För alla åldersgrupper
är målet för diastoliskt blodtryck <80 mm Hg. Vi rör oss
således tillbaka mot den tidigare mer aktiva attityden

mot blodtryck över det normala hos de riskpatienter det
är frågan om.
När socialstyrelsens riktlinjer för blodtrycksbehandling
vid diabetes revideras är oklart men rimligen kommer
en anpassning att ske till den internationella utvecklingen. Den samlade effekten på hjärtkärlkomplikationer av
mer aktiv blodtrycksbehandling kan sannolikt bli stor
eftersom majoriteten av patienter med typ 2-diabetes
idag har ett blodtryck över 130 mm Hg.
Över längre tid har vi sett ett kraftigt sjunkande
blodtryck, både för typ 1- och typ 2-diabetes. I Socialstyrelsens nuvarande målnivåer för blodtryck anges
att över 90 % bland personer med typ 1-diabetes och
över 65 % bland personer i primärvården skall ha ett
blodtryck under 140/85 mm Hg. Ännu har vi inte nått
dessa mål. I primärvården är det endast 62 % som når
det målet och bland personer med typ 1-diabetes har
endast 75 % nått det målet. Detta måste ses som en
mycket viktig förbättringspotential, framförallt när flera
internationella organisationer nu rekommenderar lägre
blodtrycksvärden. Den uppenbara utmaningen är att allt
för många har för högt blodtryck och att den sjunkande
trenden har stannat av. Andelen som behandlas med
blodtryckssänkande läkemedel är 74 % och 38 % i
primärvården respektive vid typ 1-diabetes, detta måste
anses som underbehandling.

Figur 39. Medelvärde för systoliskt blodtryck (mm Hg)
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Figur 40. Medelvärde för diastoliskt blodtryck (mm Hg)

Figur 41. Andel med blodtryckssänkande läkemedel.
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Figur 42. Andel med blodtryck <140/85 mm Hg

Figur 43. Andel med blodtryck <140/85 bland patienter med blodtryckssänkande läkemedel.
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Figur 44. Fördelning av systoliskt blodtryck i landstingen. Primärvården.

Figur 45. Fördelning av systoliskt blodtryck i landstingen. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 46. Andel blodtryck <140/85 mm Hg. Primärvården.

Figur 47. Andel blodtryck <140/85 mm Hg. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 48. Andel blodtryck <140/85 mm Hg. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 49. Andel med blodtryckssänkande behandling. Primärvården.

Figur 50. Andel med blodtryckssänkande behandling. Medicinkliniker, diabetes typ 1.

38

Nationella Diabetesregistret

Figur 51. Andel med blodtryckssänkande behandling. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Lipider och lipidbehandling
jämfört med gruppen med fullgod följsamhet till
Enligt NDRs riskmotor skall den absoluta majorden lipidsänkande behandlingen (läkemedelsinneiteten av patienter i primärvården ha blodfetthavskvot 80–100 %).
sänkande behandling och mer än hälften av alla
med typ 1-diabetes. Så är inte fallet, endast 60 %
Centrala rekommendationer från
behandlas i primärvården och ca 40 % bland de
Socialstyrelsen – uppdelning av risknivå
med typ 1-diabetes. LDL är en mycket betydelseutifrån risken för hjärt-kärlsjukdom
full indikator, inte minst för att följa effekten av en
livslång behandling. Att registrera lipidvärden är
Risk för hjärtkärlhändelser över 5 år
också nödvändigt för att kunna beräkna den 5-åriga Risknivå
Måttlig
2–8
procent
kardiovaskulära risken med NDR:s riskmotor. Vi
Hög
8–20
procent
ser att bara hälften av alla patienterna har ett LDL
Mycket hög Över 20 procent
<2,5mmol/l och vi kan inte se någon positiv trend
de senaste åren. Patienter med albuminuri har högre Hälso- och sjukvården bör:
kardiovaskulär risk och denna riskfaktor är viktig
• erbjuda personer med diabetes och mycket hög
att beakta.
risk för hjärtkärlsjukdom intensiv behandling med
Sammantaget tyder resultaten på underbehandling med blodfettsänkande läkemedel. I en nyligen
publicerad studie från NDR undersöks betydelsen
av följsamhet vid blodfettsänkande behandling.
Hos personer med typ 2-diabetes och med primärpreventiv lipidsänkande behandling ökade risken
för hjärt–kärlsjukdom med 30 % hos gruppen med
lätt sänkt följsamhet (läkemedelsinnehavskvot
60–80 %) till mer än dubblerad i gruppen med
låg följsamhet (läkemedelsinnehavskvot 0–20 %)

statiner (prioritet 1)
• erbjuda personer med diabetes och hög risk för
hjärtkärlsjukdom standardiserad behandling med
statiner (prioritet 2).
Hälso- och sjukvården kan:
• erbjuda personer med diabetes och måttlig risk
för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling
med statiner (prioritet 5)
Källa: Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd
för styrning och ledning, Socialstyrelsen 2015.

Figur 52. Andel med LDL <2,5 mmol/L
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Figur 53. Andel med lipidsänkande läkemedel

Figur 54. Andel med LDL <2,5 mmol/L bland patienter med lipidsänkande läkemedel.
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Figur 55. Fördelning av LDL. Primärvården.

Figur 56. Fördelning av LDL. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 57. Andel med lipidsänkande läkemedel. Primärvården.

Figur 58. Andel med lipidsänkande behandling. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 59. Andel med lipidsänkande behandling bland patienter från 40 års ålder.
Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Figur 60. Andel med lipidsänkande behandling. Medicinkliniker, diabetes typ 1.
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Albuminuri

Figur 61. Andel med albuminuri.
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5-årsrisk för hjärtkärlsjukdom

Figur 62. 5-årsrisk för hjärtkärlsjukdom enligt NDRs riskmodell.
Primärvården, diabetes typ 2, 30-79 år

Figur 63. 5-årsrisk för hjärtkärlsjukdom enligt NDRs riskmodell.
Medicinkliniker, diabetes typ 1, 30-65 år
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Processmått

Figur 64. Andel med ögonbottenundersökning enligt riktlinjer*.

* 2015 år riktlinje för diabetesvård: ögonbottnar vid diabetes typ 1 skall kontrolleras vartannat år och diabetes
typ 2 kontrolleras vart tredje år om ingen ögonsjukdom föreligger, annars oftare.

Figur 65. Andel med diabetesretinopati.
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Figur 66. Andel med diabetesretinopati. Primärvården.

Figur 67. Andel med diabetesretinopati. Medicinklinik, diabetes typ 1.
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Figur 68. Andel med kontroll av fotstatus senaste året.
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Kvinnor och män
Figur 69. Andel uppnådda målvärden, behandling och 5-årsrisk för hjärtkärlsjukdom*.
Primärvården.

* Samtliga frekvenser är efter justering för ålder, signifikant skilda, p<0,01. Riskberäkningen gäller för åldrarna
30-79 år.

Figur 70. Andel uppnådda målvärden, behandling och 5-årsrisk för hjärtkärlsjukdom*.
Medicinklinik, diabetes typ 1.

* Samtliga frekvenser är efter justering för ålder, signifikant skilda, p<0,01. Riskberäkningen gäller för åldrarna
30-65 år.
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”Våra resultat 2017”
I årets förkortade rapport har vi lyft ut landstingsprofilerna eftersom den redovisningen finns att ta del av på
hemsidan. Där kan man hämta en samlad resultat-redovisning på tolv fördefinierade nyckelindikatorer för den
vårdnivå man vill studera: ett helt landsting, en enskild
medicinklinik eller primärvårdsenhet.
Detta bör inte ses som ett samlat mått på kvaliteten i
diabetesvården i det aktuella landstinget, på medicinkliniken eller primärvårdsenheten utan som ett incitament till analys, lärande och förbättringsarbete.

Vid varje nyckelindikator finns en färgmarkering som
indikerar att:
resultatet är signifikant bättre än riksgenomsnittet
på motsvarande vårdnivå
resultatet är jämförbart med riksgenomsnittet på
motsvarande vårdnivå
resultatet är signifikant sämre än riksgenomsnittet
på motsvarande vårdnivå

Exempel:
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direktverkande insulinanaloger hos personer med typ
2-diabetes som inte tidigare behandlats med dessa
insuliner. Det sågs som förväntat inga tydliga skillnader
vad avser förekomst av hypo- eller hyperglykemier,
förändringar i vikt eller långsiktig säkerhet mellan
aspart, glulisin eller listor.
23. Changes in risk factors and their contribution to
reduction of mortality risk following gastric bypass
surgery among obese individuals with type 2 diabetes: a nationwide, matched, observational cohort
study.
Liakopoulos V, Franzén S, Svensson A M, Zethelius B,Ottosson J,Näslund I,Gudbjörnsdottir S, Eliasson B. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Jun
14;5(1):e000386.
Ett samarbetsprojekt med SOReg (det fetmakirurgiska
kvalitetsregistret) som pekar på gynnsamma effekter på
glukoskontroll, blodfetter och blodtryck efter fetmakirurgi vid fetma och typ 2-diabetes. Det förefaller dock inte
i första hand vara förändringar i dessa riskfaktorer som
förklarar de gynnsamma kardiovaskulära effekterna av
fetmakirurgi.
24. Type 1 diabetes mellitus and associated risk factors in patients with or without CHD: a case-control
study.
Björk A, Svensson AM, Fard MNP, Eriksson P, Dellborg
M. Cardiol Young. 2017 May 29:1-8.
Detta är en studie som konstaterar att typ 1-diabetes
med kongenital hjärtsjukdom är associerad med tidigare sjukdomsdebut, fler mikrovaskulära komplikationer,

samt ökad risk för komorbiditeter och dödlighet.

25. Decreased systolic blood pressure is associated
with increased risk of all-cause mortality in patients
with type 2 diabetes and renal impairment: A nationwide longitudinal observational study of 27,732
patients based on the Swedish National Diabetes
Register.

Svensson MK, Afghahi H, Franzen S, Björk S,
Gudbjörnsdottir S, Svensson AM, Eliasson B. Diab
Vasc Dis Res. 2017 May;14(3):226-35.
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Tidigare studier har påvisat ett u-format samband
mellan systolisk blodtrycksnivå och risken för död
vid typ 2-diabetes och nedsatt njurfunktion. Denna
studie visar att så är fallet hos patienter både med och
utan hjärtsvikt, men också ett att sjunkande blodtryck
under uppföljningstiden innebär en ökad risk.
26. Mortality and Cardiovascular Disease in
Type 1 and Type 2 Diabetes.
Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, Eliasson B,
Svensson A M, Miftaraj M, McGuire D K, Sattar
N, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S. N Engl J Med
2017;376:1407-18.
Under åren 1998 - 2014 minskade mortalitet och kardiovaskulär sjuklighet påtagligt vid såväl typ 1- som
vid typ 2-diabetes. Riskminskningen var dock mindre
vid typ 2-diabetes än för normalbefolkningen.
27. Long-term excess risk of stroke in people
with Type 2 diabetes in Sweden according to
blood pressure level: a population-based casecontrol study.
Ståhl CH, Lind M, Svensson AM, Kosiborod M,
Gudbjörnsdottir S, Pivodic A, Clements M, Rosengren A. Diabet Med. 2017 Apr;34(4):522-30.
Personer med typ 2-diabetes hade högre risk för
stroke än normalbefolkningen efter justering för
kliniska karaktäristika, socioekonomi och annan
sjuklighet vid start av uppföljningen. För patienter
med blodtryck lägre än 130/80 mmHg sågs dock
ingen ökad risk.
28. Utility of registries for post-marketing
evaluation of medicines. A survey of Swedish
health care quality registries from a regulatory
perspective.
Feltelius N, Gedeborg R, Holm L, Zethelius B. Ups
J Med Sci. 2017 Jun;122(2):136–47.
Denna enkätstudie konstaterar att kvalitetsregister kan vara utmärkta datakällor för analyser av
läkemedels effekter, säkerhet och kostnadseffektivitet.
29. Glycaemic control and excess risk of ischaemic and haemorrhagic stroke in patients
with type 1 diabetes: a cohort study of 33 453
patients.
Ståhl CH, Lind M, Svensson AM, Gudbjörnsdottir
S, Mårtensson A, Rosengren A.
J Intern Med.
2017 Mar;281(3):261-72.
Denna studie påtalar att risken för såväl ischemisk
som hemorragisk stroke är påtagligt ökad vid typ
1-diabetes jämfört med normalbefolkningen, och
att risken stiger vid tilltagande HbA1c-nivåer.

30. Estimated glucose disposal rate and longterm survival in type 2 diabetes after coronary
artery bypass grafting.
Nyström T, Holzmann MJ, Eliasson B, Svensson AM, Kuhl J, Sartipy U. Heart Vessels. 2017
Mar;32(3):269-78.
I detta samarbete med SWEDEHEART värderas
betydelsen av ett beräknat mått på insulinresistens
(eGDR). Man konstaterar att för personer med typ
2-diabetes som genomgått kranskärlsoperation
sågs en ökad risk för död vid högre insulinresistens,
oberoende av andra kardiovaskulära och metabola
riskfaktorer.
31. Risk of future microvascular and macrovascular disease in people with Type 1 diabetes of
very long duration: a national study with 10year follow-up.
A Eryd S, Svensson AM, Franzén S, Eliasson B,
Nilsson PM, Gudbjörnsdottir S.
Diabet Med. 2017 Mar;34(3):411-8.
Detta är en uppföljning av personer med mycket
lång duration av typ 1-diabetes (mer än 50 år).
Patienterna utan betydelsefulla diabete skomplikationer var yngre och hade lägre vikt, glukos- och
triglyceridnivå än de med komplikationssjukdomar.
HbA1c var en prediktor för makrovaskulär sjukdom
oberoende av diabetesduration.
32. Range of Risk Factor Levels/ Control, Mortality and Cardiovascular Outcomes in Type 1
Diabetes.
Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, Eliasson B,
Svensson A M, Miftaraj M, McGuire D K, Sattar
N, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S. Circulation.
2017 Apr 18;135(16):1522-31.
Vid typ 1-diabetes är risken för allvarlig kardiovaskulär sjukdom ökad jämfört med hos normalbefolkningen. Risken för hjärtinfarkt och hjärtsvikt
var också högre för personer med typ 1-diabetes
och god kontroll av sedvanliga riskfaktorer. Man
såg ett tydligt samband mellan ett ökande antal
riskfaktorer som inte var under god kontroll och
risken för kardiovaskulär sjukdom och död.
33. Prospective study of Type 2 Diabetes Mellitus, anti-diabetic drugs, and risk of prostate
cancer.
Häggström C, Van Hemelrijck M, Zethelius B,
Robinson D, Grundmark B, Holmberg L, Gudbjörnsdottir S, Garmo H, Stattin P. Int J Cancer.
2017 Feb 1;140(3):611-7.
Samarbete med nationella prostatacancerregistret.
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Män äldre än 72 år och mer än 1 års duration av
typ 2-diabetes hade lägre risk för prostatacancer
än personer utan diabetes, som tidigare förmodats.
I sammanfattning talar studien inte för en lägre
risk vid behandling med metformin, vilket tidigare
föreslagits.
34. Mortality and extent of coronary artery
disease in 2776 patients with type 1 diabetes undergoing coronary angiography: A nationwide
study.
Ritsinger V, Hero C, Svensson AM, Saleh N,
Lagerqvist B, Eeg-Olofsson, Norhammar A. Eur J
Prev Cardiol. 2017 May;24(8):848-57.
Samarbete mellan NDR och det svenska angioplastik-registret (SCAAR) avseende sambandet mellan
antalet afficerade kranskärl och risken för nya
hjärt- och kärlhändelser och död vid typ 1-diabetes. Risken för död ökade med ökat antal sjuka
kranskärl, liksom hos personer med njur- eller
tidigare hjärtsvikt.
35. Mortality in patients with diabetes mellitus
and Addison’s disease: a nationwide, matched,
observational cohort study.
Chantzichristos D, Persson A, Eliasson B, Miftaraj
M, Franzén S, Bergthorsdottir R, Gudbjörnsdottir
S, Svensson AM, Johannsson G. Eur J Endocrinol.
2017 Jan;176(1):31-9.
I denna studie av betydelsen av den relativt sällsynta kombinationen av Addisons sjukdom och typ
1-diabetes sågs en påtagligt ökad risk för död jämfört med personer med typ 1-diabetes endast. De
vanligaste dödsorsakerna var kardiovaskulär sjukdom, men för personerna med kombinationen av
Addisons sjukdom och typ 1-diabetes angavs oftare
infektion eller okända faktorer som dödsorsaker.
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Samtliga landsting är representerade i NDR av en kvalitetsansvarig sjuksköterksa (KAS) och en landstingskoordinator och målet är att ha minst en KAS och en koordinator för medicinklinker respektive primärvård inom varje
landsting. Med uppdraget följer att delta vid det årliga KAS/koordinatormötet, att informera om NDR regionalt/
lokalt, stimulera rapportering till NDR och verka för att resultaten i NDR används till regionala/lokala uppföljnigar
och förbättringsarbeten samt sprida information från NDR till vårdenheterna.
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Kvalitetsansvariga sjuksköterskor (KAS)
landsting
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg/
Hälsingland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg

Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland

Örebro
Östergötland
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kliniktyp
PV
MK
PV
MK
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MK
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