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Typ 2 diabetes är fortfarande en ovanlig 
diagnos hos unga i Sverige
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Ålder vid diagnos av typ 2 diabetes för kvinnor och män
i Sverige i Swediabkids och Nationella diabetesregistret

Ek m.fl. Pediatr Diabetes 2020



Ropar vi på vargen?
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Typ 2 är inte ”diabetes light”

Ek m.fl. Pediatr Diabetes 2020

Typ 2 diabetes diagnos vid ålder 10-25 år

Typ 1 diabetes matchade för ålder, kön och
år för debut



Microalbuminuri och retinopati vid typ 1 diabetes 
respektive typ 2 diabetes

Ek m.fl.. Pediatr Diabetes 2020



TODAY studien uppföljning 2011-2020

Bjornstad m fl. NEJM 2021

Minst en komplikation: 60,1%
n= 500



Ökning av typ1 och typ 2 diabetes i USA 
hos unga (<19 år)

Mayer-Davis m.fl. NEJM, 2017



Snabbt ökande prevalens av prediabetes 
bland unga i USA

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
HbA1c 38,8-46,4 mmol/l (5,7-6,4%)

Liu m. fl. JAMA Pediatrics 2021



Riktlinjer för screening I USA

JAMA, 2021



Typ 2 diabetes hos unga är starkt kopplad till obesitas

Obesitas

T2DM



Andelen barn med obesitas verkar öka 
i vissa åldersgrupper i Sverige

Elevhälsan: 66807 barn 5,9 -18,9 år
Övervikt eller fetma hos 18,1 % av flickorna, 18 % av pojkarna
Yngre flickor tyngre än jämnåriga pojkar
Äldre pojkar tyngre än jämnåriga flickor 
Av pojkar 15-18,9 år hade 6,1 % obesitas

Var fe
mte skolbarn har övervikt eller obesitas

Bygdell m.fl. Acta Paediatr 2021



Barn med obesitas som har fp-glukos >6,1mmol/l som
andel av dem som fått sitt värde kontrollerat 2016-20

Barnobesitasregistret Boris, årsrapport 2020



Spaning: Diabetes typ 2 hos unga kommer att bli
vanligare och viktigare



Fyra utmaningar med typ 2 diabetes hos unga

1. Hur ställs diagnosen?
2. Vad är bästa behandlingen?
3. Vem behandlar? Vart remitterar vi vid 18 års ålder?
4. Utvecklingarbetet – teknik och register för att bli bättre?



1. Hur ställs diagnosen diabetes hos unga?

1. American Diabetes Association; Diabetes Care 1997;20:1183-97, 
2. Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia, WHO 2006.
3. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus Diabetes Care November 2003 ;11 3160-3167

”Prediabetes” Diabetes

Fastande
Plasma (kapillärt 
eller venöst)

Impaired fasting glucose (IFG)
6,1 - 6,9 mmol/l (ref 1, 2)
5,6 - 6,9 mmol/l (ref 3)

7,0 mmol/l

Icke fastande eller 
tvåtimmarsvärde i 
glukosbelastning

Impaired glucose tolerance
(IGT)
7,8-11,0

11,1mmol/l



Diagnos diabetes i praktiken

Efter OGTT:
– Fasteglukos ≥ 7 mmol/l
– 2-timmarsvärde ≥ 11,1 mmol/l

Eller: 
– Symtom och random ≥ 11,1 mmol/l
– fp-glukos ≥ 7 mmol/l vid mer än ett tillfälle
– Random glukos ≥ 11.1 mmol/l vid mer än ett tillfälle

– HbA1c >6,5% (ca 48 mmol/mol)



Två typiska sätt för unga att få diagnos 
typ 2 diabetes (T2DM)

Akuten

Diabetes!

Stämmer inte…

T2DM

S-insulin…

OGTT

S-insulin, akanthosis
nigricans

Obesitasbehandling

T2DM

OGTTMetformin



Markörer för insulinresistens 
– en tentativ kronologi

1. fs-insulin ( s-ALAT, s-urat)
2. fp-glukos
3. HbA1c
4. OGTT

Gener
Prenatala 
faktorer
Etnicitet

Livsstil

Acanthosis nigricans



Riktlinjerna för diabetsvård för barn och unga (ISPAD)

• Befolkningsscreening är inte kostnadseffektivt
• Från 10 års ålder rimligt att ta prover på riskbarn (obesitas, 

tillväxthämning, hereditet, mor med graviditetsdiabetes, etnicitet, 
mensrubbningar)

• I samma veva bör vi screena för vanligare problem (leverpåverkan, 
hypertoni, blodfetter)

Zeitler m. fl. Pediatr Diab 2018



2. Vad är bästa behandlingen?

Behandling

1. Minska vikt, inga söta drycker, öka fysisk aktivitet
Metformin 500 mg  x1
Öka en tablett per vecka till 1g x2.

2. Insulin. Basal
3. Insulin. Basal och måltidGLP-1 analoger

Zeitler m. fl. Pediatr Diab 2018

Insulin vid 

HbA1c>70mmol/mol, 

viktnedgång, acidos



Nauck et al. Mol Metabol, 2021,  Davies m.fl, Diabetes Care 2018

”GLP-1RAs are
recommended as 
the preferred first
injectable glucose-
lowering therapy for 
type 2 diabetes, 
even before insulin”



Kloka listan, Stockholm

Janusinfo, tidningen Evidens nr 1, 2020,  Davies m.fl, Diabetes Care 2018



Glukagon-like peptide (GLP-1) agonist vid obesitas

Kelly m. fl. NEJM 2020, Wilding m. fl. NEJM 2021



Glukagon-like peptide (GLP-1) agonister
till barn i Sverige

26

Läkemedel Indikation Pris för pat. Injektion

Liraglutide (Victoza) Diabetes typ 2 
från 10 år

0 1 per dag

Liraglutide (Saxenda) Obesitas
från 12 år

85 kr/dag 1 per dag

Semaglutide (Ozempic) Diabetes typ 2 
från 18 år

0 1 per vecka



Vi använder GLP-1 vid typ 2 diabetes

Karolinska sedan 2013: ca 60 patienter under 18 år

Just nu 31 patienter med typ 2 diabetes
7/31 har Ozempic, 4 patienter 1,0 mg, 3 patienter 0,5 mg
Övriga har enbart metformin

Styra dos med HbA1c? Eller också med vikten?

Amira Elimam, personligt meddelande, 9 maj 2022



Obesitaskirurgi har större effekt på typ 2 diabetes 
hos unga än hos äldre

Lee m. fl. Asian J Surg 2012, Inge m. fl.  NEJM 2019 



Obesitaskirugi bör övervägas vid obesitas
och typ 2 diabetes

Both the RYGB and VSG produce remission of insulin resistance 
and T2D in at least 90% of adolescents and should be considered 
as a primary therapy for children with T2D and severe obesity. 
Childhood-onset T2D and insulin resistance should be considered 
strong indications for MBS

Pratt m. fl. Surg Ob Rel Dis 2018



Socialstyrelsen förordar nu
obesitaskirurgi för unga patienter

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas, Socialstyrelsen 2022



Obesitaskirurgi för unga: 
behov av samverkan och centralisering

Janson m. fl. HRP 2022



Läkemedel och kirurgi ska ställas på basen av god 
livsstilsbehandling, vid typ 2 diabetes som vid obesitas

(men snabbare uppför trappan)

Olbers & Beamish, Nature Rev 2019



Två viktiga randomiserade koststudier

Hall m. fl. Cell Metabolism, 2019, Lee m. fl. NEJM 2022

Eat food

Not too much

Mostly plants



Obesitas

3. Vem behandlar? Vart remitterar vi vid 18 års ålder?

Obesitas

Patienterna Sjukvården

T1DM

T2DM

T2DM T2DM



“One-stop shop” vid diabetes typ 2?

Obesitas
Diabetes

Vuxenvård



– Teknik och register för att bli bättre
– Läkemedel när-var-hur
– Struktur för omhändertagande
– Rutiner för obesitaskirurgi
– Jämlik vård i landet

Viktor Björnson, Anna E. Ek, Amira Elimam, Anders Forslund, Anna-Lena 
Fureman, Annika Janson, Jenny Kindblom, Auste Lyckå, Lovisa Sjögren m.fl.

Nybildat informellt nätverk av intresserade
barnläkarkollegor för att lära och skapa samsyn kring

behandling av unga med typ 2 diabetes



Sammanfattning

• Typ 2 diabetes är fortfarande ovanligt hos barn
• Andelen ungdomar med obesitas ökar 
• Typ 2 diabetes i riskindivider bryter ut allt tidigare i livet
• Screena riskbarn för typ 2 diabetes från 10 års ålder
• Typ 2 diabetes är sannolikt farligare än typ1 diabetes hos ungdomar
• Livsstil och metformin är basbehandling
• GLP-1 analoger mycket lovande
• Insulin bör undvikas om det går
• Obesitaskirurgi bör ske tidigare i livet vid typ 2 diabetes
• Behov av strukturerat omhändertagande
• Behov av remiss till vuxenspecialistklinik
• Behov av riktlinjer, registerkopplingar, forskning



annika.janson@regionstockholm.se

Tack!


