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Ersta diabetesmottagning

• Ca 1600 typ 1 patienter
• Drygt 700 av dessa 18-30 år
• 40 % pump

• Ca 600 patienter övrig diabetes

• Nytt sjukhus klart 2023
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34 sidor
293 refs



Syfte – belysa viktiga områden för 
vården av vuxna med typ 1 diabetes
• Övergripande: Stödja patienter att leva ett långt och friskt liv
• 4 strategier:

1. Ge insulin för att hålla glukos nära mål
- Minimera risk för hypos samt ketoacidos

2. Hantera kardiovaskulära riskfaktorer
3. Minimera psykosocial börda
4. Stödja psykologiskt välmående
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Syfte – belysa viktiga områden för 
vården av vuxna med typ 1 diabetes
• Författarpar från ADA respektive EASD för varje område, konsensus från 

författargruppen om evidens saknats.
• Reviderat efter genomgång av ytterligare experter samt efter kommentarer vid virtuell 

presentation på ADA 2021

• ”Kokbok” för en diabetesenhet
• 16 avsnitt: Diagnostik, mål, vårdstruktur, utbildning, glukosmätning, 

insulinbehandling, hypoglykemi, nutrition, fysisk aktivitet, psykosocialt, ketoacidos, 
transplantation, andra läkemedel, speciella patientgrupper, inneliggande vård, framtid
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Syfte – belysa viktiga områden för 
vården av vuxna med typ 1 diabetes
• Betonas direkt att typ 1 diabetes lägger en unik stor börda på 

patienten
• Kräver betydande kunskap och skicklighet
• Psykosocial support

• Stora delar av klinisk praxis baseras på expertuttalanden och 
kohortstudier snarare än randomiserade studier

• Hantering av komplikationer berörs ej
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Diagnostik

• 5-10% neg för AK (vita européer)
• Klinisk misstanke om typ 1 à

insulin

• Ålder vattendelare
• Vid osäkerhet - ompröva efter 3 år; 

C-peptid

• LADA – fortsatt oenighet om egen 
entitet

“There is a lot of in-between stuff” 
Kirkman
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“Misdiagnosis of type of diabetes is common, 
occurring in up to 40% of patients 
diagnosed after the age of 30 years" DeVries



Behandlingsmål

• Glukos
• Minimera risk för hypos och 

DKA

• Hantera andra CV riskfaktorer:
• BT < 140/90
• Statin > 40 åå
• Men saknas data

• Minimera psykosocial börda
• Vi återkommer till det …
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Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. doi:10.2337/dci19-0028



Vårdstruktur – ”schedule of care”

• Omfattande checklistor

• Coronapandemins effekter à fler digitala besök
• Digitala kontakter studerats med positiva 

resultat
• Men möjlighet till fysiska besök ska ges

• Patientens val!
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Egenvårdsutbildning och support
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Monitorering av glukos och ketoner

• Inga konstigheter
• CGM är bra

• Men att se alla höga och låga kan skapa 
frustration, oro, skuld à slutar mäta

• Alla ska kunna mäta kP-glukos och ha 
tillgång till B-ketonstickor
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Insulinbehandling 
– injektioner eller 
insulinpump

DIY APS: respektera personens val av 
behandling och fortsätt erbjuda vård!

Lancet 13 nov:  Open-source automated insulin delivery: 
international consensus statement and practical guidance for 
health-care professionals
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Allvarlig Hypoglykemi är allvarligt
• 8% av dödsfall typ 1 diab <56 åå beror av hypo
• 12% av vuxna med typ 1 har haft allvarlig hypo senaste 6 mån.

• Oförmåga att känna hypoglykemiska varningssymtom IAH 
ökar risken för allvarlig hypo x6: 
• Strukturerad anamnes: Gold/Clark-skala eller fråga om 

glukosnivå vid symtom (</>3mmol/L) eller total frånvaro av 
symtom?

• Preventionsprogram
• Ex-vis DAFNE, BGAT
• ”Four is the floor”
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Levnadsvanor och ovanor….

• Kost: dietist är bra! 
• Individualisering, KH-räkning
• Övervikt ökar snabbare hos typ 1 än 

normalbefolkning
• Fysiskt aktivitet: sannolikt många gynnsamma 

effekter
• Men ej visat för HbA1c

• Plan för sjukdom: är bra att ha
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”Alla medlemmar i diabetesteamet har ett 
ansvar för att tillhandahålla psykosocialt stöd 
som en integrerad del av diabetesvården”
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3 nivåer av 
psykosocialt stöd



Psykosocialt omhändertagande

• Diabetesspecifik emotionell stress hos 20-40 % framför allt vid diagnos och när 
komplikationer uppstår

• Depression och ångest dubbelt så vanligt hos personer med vs utan typ 1 
diabetes

• Riskfaktor för sämre måluppfyllelse, komplikationsutveckling, mortalitet
• Screening genom validerade frågeformulär rekommenderas: WHO-5, PAID, 

PHQ 9
• Hypoglykemirädsla (eller total frånvaro av!) kan värderas i validerade enkäter 

(HFS)
• Ätstörning: anorexi, bulimi, hetsätning, insulin omission (diabulimi): 

screeningenkäter rekommenderas
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Transplantation: Pankreas, pankreas 
+ njure, Ö-celler
• Förebygger hypoglykemier
• Normaliserar glukos
• Förhindrar fortsatt 

komplikationsutveckling (?)

• Immunosuppression resten av livet
• Dyrt och begränsad tillgång
• Avstötning vanlig (50%) vid singel-

pankreas och då ”åter på ruta 1”

18

+ -

Ö-cellstx: målet oftast frånvaro av allvarliga hypo och nära-normoglykemi, 
inte insulinfrihet 

Kommer moderna pumpar göra Tx mindre attraktivt framöver ??



Tilläggsbehandling
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Speciella patientgrupper
• Graviditet

• CGM ej godkänt i USA, rekommenderas brett i Europa
• Äldre

• Kort passus (men stor utmaning!)
• Vid senkomplikationer

• Njursvikt, gastropares
• Risker vid snabb förbättring av HbA1c – RP, smärtsam neuropati

• Sjukhusvårdade
• Samma glukosmål som typ 2: 7.8 – 10.0 mmol/l
• Risk missas att typ 1 à patienten stressad, risk misstag
• Låt patienten själv styra insulinbeh om kan!
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Framtid

• Xenoceller
• Stamceller

• Immunterapi
• Anti-CD3
• Anti-TNF
• Anti-thymocyteglobulin
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Abstract visuellt
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Reflektioner

• Inte så mycket nytt (naturligtvis)
• Översikt över allt som patienter och vi gör (mycket)!

• Men ej så ingående om varje del
• Betoning utbildning och psykosocialt stöd
• Patientens egna val
• Saknas mycket evidens
• Ojämlik vård inom världen (och inom länder)
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Tack för oss!


