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Psykisk stress förefaller kun-
na verka som både initierande
och accelererande/utlösande
faktor vid debuten av typ 1-dia-
betes. Riskökningen är dock
måttlig och tolkningen måste
vara att psykisk stress är en av
flera faktorer som bildar ett
multifaktoriellt orsaksmönster
vid typ 1-diabetes.

Det finns en bred klinisk erfarenhet
och ett flertal studier om psykosociala
aspekter vid typ 1-diabetes. Områden
som har varit i fokus för intresset är psy-
kisk stress som möjlig riskfaktor för de-
buten av typ 1-diabetes, psykosociala
stressfaktorers inverkan på metabol
kontroll, sjukdomens psykosociala in-
nebörd för patient och familj samt frå-
gor om hur behandlingseffekt relaterar
till patientens kunskap om diabetes-
sjukdomen och ordinationsföljsamhet
[72]. Här berörs den första aspekten,
dvs frågan om huruvida psykisk stress
kan vara en riskfaktor för debuten av typ
1-diabetes.

Livshändelser av negativ innebörd
har visat sig kunna vara en riskfaktor för
psykiatriska sjukdomar, som t ex de-
pressionstillstånd och ätstörningar [73-
75]. När det gäller somatiska sjukdomar
finns mindre dokumentation angående
livsstress och debuten av sjukdomar,
men vissa undersökningar pekar på att
livsstress kan vara en riskfaktor för de-
buten av vissa sjukdomar, t ex Graves’
sjukdom [76]. Vid experimentella stu-
dier har psykisk stress visat sig kunna
påverka immunologiska mekanismer.
Förutom förändringar i immunologiska
laboratorievärden ses även inverkan på
kliniska funktioner som t ex sårläkning
[77, 78].

Psykisk stress 
som utlösande faktor
Frågan om psykisk stress och debu-

ten av typ 1-diabetes har varit föremål
för rapporter sedan många år. Till en
början var det enstaka fallbeskrivningar
av patienter som insjuknat i typ 1-diabe-
tes efter svår psykisk stress, såsom
dödsfall hos anhörig [79]. Under hand
kom flera rapporter från något större pa-
tientmaterial som visade liknande sam-
band. I de flesta av dessa studier sakna-
des dock kontrollgrupper [80-83].

I en svensk fall–kontroll-studie [14]
av livshändelser året före diabetesdebu-
ten hos samtliga barn i Sverige under 15
års ålder som insjuknade i typ 1-diabe-

tes (n=338) under ett år, fanns en risk-
ökning för insjuknandet i typ 1-diabetes
för barn i åldrarna 5–9 år vid jämförel-
se med parade kontroller (n=528), se
Tabell IV.

Mer stöd för hypotesen att psykisk
stress skulle kunna vara en riskfaktor
för insjuknandet i typ 1-diabetes har
kommit från studier av försöksdjur.
Möss och råttor med ärftlig risk att in-
sjukna i typ 1-diabetes har visat sig kun-
na insjukna i ökad utsträckning vid ex-
ponering för stressfyllda livsbetingelser
[84, 85]. 

Psykisk stress tidigt i livet
I en nyligen publicerad svensk un-

dersökning finns resultat som visar att
negativa livshändelser även tidigare i li-
vet kan öka risken för insjuknande i typ
1-diabetes (oddskvot 1,94 och P-värde
0,030). I undersökningen ingick 67 ny-
insjuknade diabetesbarn och 61 parade
kontroller. En ökad risk för insjuknande
i typ 1-diabetes noterades vid före-
komst av negativa livshändelser under
de första två levnadsåren, oberoende av
vid vilken ålder barnet insjuknade i typ
1-diabetes [88]. Här skulle möjligen
mekanismen kunna vara en tidig initie-
rande effekt.
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Psykisk stress en av flera
riskfaktorer för typ 1-diabetes

Tabell IV. Riskökning (oddskvot, OR) för typ
1-diabetes vid nyligen genomgången svår
livshändelse.

95 procents
Ålders- Riskökning, konfidens-
grupp, år OR intervall

0–4 1,05 0,51–2,17
5–9 1,82 1,09–3,03
10–14 0,94 0,59–1,50

0–14 1,19 0,88–1,62


