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Standards of Medical Care in Diabetes
By the American Diabetes Association (ADA)

• ADA motsvaras närmast av Nationella Diabetesteamet i Sverige


• The annual Standards of Care contains official ADA position, is authored by the 
ADA, and provides all of the ADA’s current clinical practice recommendations


• ADA’s Professional Practice Committee (PPC) extensive clinical diabetes 
literature search, supplemented with input from ADA staff and the medical 
community at large


• a “living” document, where important updates are published online


• The Standards of Care receives annual review and approval by the ADA’s Board 
of Directors and is reviewed by ADA’s clinical staff leadership.

Behandlingsriktlinjer för diabetes
I Sverige och annorstädes 2022

• Socialstyrelsen


• Läkemedelsverket 2017


• Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR


• Regionala medicinska/vårdriktlinjer (VGR, Skåne m.fl.)


• EASD/ADA


• ESC, ACC, AACE



Socialstyrelsen
Nationella riktlinjer för diabetesvård

• Till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, såsom politiker, chefstjänstemän 
och verksamhetschefer, men också yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården 


• Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar resursfördelningen


• 2010 och 2015


• Översyn 2017: glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes och 
viktminskande kirurgi


• Översyn 2018: kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel


• Nationella riktlinjer - Målnivåer 2017; Vägledning om kost vid diabetes 2011

Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2-diabetes 

• metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer (prioritet 1) 


• insulin som tillägg till metformin (prioritet 3) 


• och manifest hjärt-kärlssjukdom GLP-1-analogen liraglutid eller SGLT-2-hämmaren empagliflozin (prioritet 3).


Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med typ 2-diabetes 

• repaglinid eller sulfonureider som monoterapi eller som tillägg till metformin (prioritet 4) 


• GLP-1- analoger, DPP-4-hämmare eller SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin (prioritet 5) 


• GLP-1-analoger, DPP-4- hämmare eller SGLT-2-hämmare som monoterapi (prioritet 7). 


Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda personer med typ 2-diabetes 

• akarbos som tillägg till metformin eller som monoterapi (prioritet 9) 


• pioglitazon som tillägg till metformin eller som monoterapi (prioritet 10). 

Information från Läkemedelsverket 4:2017

Patientgrupper/situationer där särskilda överväganden 
bör göras vid val av glukossänkande läkemedel 

Metformin är förstahandsval och utgör basbehandling om inte kontraindikation föreligger, till exempel gravt nedsatt 
njurfunktion eller katabola tillstånd

Typ 2-diabetes och 
samtidigt:

Lämpligt 
läkemedelsval som 

tillägg eller alternativ 
till metformin

Läkemedel som kan 
övervägas som tillägg 

eller alternativ till 
metformin

Tveksamt/olämpligt 
läkemedelsval Kommentar 

Symtomgivande 
hyperglykemi Insulin

Omprövas när stabil, 
god glykemisk kontroll 

uppnåtts

Manifest kardiovaskulär

sjukdom

Empagliflozin

Kanagliflozin


Liraglutid 

Pioglitazon

DPP-4-hämmare


Insulin 


Empagliflozin, kanagliflozin, liraglutid och 
pioglitazon har i studier visat kardiovaskulär 

fördel över placebo. För pioglitazon dock i ett 
sekundärt effektmått, varför resultatet ska tolkas 
med försiktighet. Pioglitazon är kontraindicerat 

vid hjärtsvikt. DPP-4-hämmare och GLP-1-
receptoragonisten lixisenatid är kardiovaskulärt 

neutrala.

Hjärtsvikt Empagliflozin 
Kanagliflozin 

Samtliga läkemedel, 
förutom pioglitazon och 

saxagliptin. 
 Pioglitazon Saxagliptin

Diuretisk effekt gemensam för 
klassen SGLT-2-hämmare. Vid 

behandling med SGLT-2-hämmare, 
försiktighet hos patient med risk för 

fotgangrän. 


Information från Läkemedelsverket 4:2017



Patientgrupper/situationer där särskilda överväganden 
bör göras vid val av glukossänkande läkemedel 

Typ 2-diabetes och 
samtidigt:

Lämpligt 
läkemedelsval som 

tillägg eller alternativ 
till metformin

Läkemedel som kan 
övervägas som tillägg 

eller alternativ till 
metformin

Tveksamt/olämpligt 
läkemedelsval Kommentar 

Bristande 
insulinproduktion med 
ogynnsam viktnedgång 

och höga P-glukosvärden 

Insulin Övriga

Överväg annan diagnos (typ 1, 
pankreasinsufficiens av annat skäl). 
Kontroll av stimulerad C-peptid kan 
ge vägledning. Vid katabola tillstånd 

bör insulin användas som 
basbehandling. 


Uttalad fetma
GLP-1-RA


SGLT-2-hämmare

Akarbos 

DPP-4-hämmare

Insulin 
SU


Meglitinid

Pioglitazon 

Oproportionerligt höga 
doser insulin i 

förhållande till BMI
Pioglitazon DPP-4-hämmare


GLP-1-RA

Pioglitazon lämpligt för 
patienter med 

insulinresistens utan fetma 
om inga kontraindikationer 

finns

Behov av att ta särskild 
hänsyn till risk för 

hypoglykemi

Samtliga utom insulin, 
SU och meglitinider 

Insulin

SU


Meglitinid

Information från Läkemedelsverket 4:2017

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Sveriges kommuner och regioner SKR

• Nationellt programområde endokrina sjukdomar


• Insatsområde diabetes


• Insatsområde diabetes med hög risk för fotsår - på gång


• Insatsområde glukossänkande läkemedel diabetes typ 2 - just påbörjat


• Nationella riktlinjerna anger vad som bör göras, medan vårdprogrammet ger 
vägledning hur det kan ske


• Vårdförlopp: beskrivning av evidensbaserad vård ska integreras med 
individanpassade åtgärder; vad som ska göras och i vilken ordning





Slutsatser om riktlinjer
Open for discussion
• SoS och LMV kommer för sällan


• Regionala kan vara uppdaterade och bra men kan variera


• SKR/NPO endokrina sjukdomar, arbetsgrupp behandlingsriktlinje - 2023?


• Läkemedelsvalen samstämmiga


• Metformin


• GLP1-receptoragonister: vikten som orsak till metabol sjukdom


• SGLT2-hämmare: CVD, hjärtsvikt, njursjukdom


• Hur uppnå rätt läkemedelsanvändning?


