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Diabetikerna i Sverige utgör närma-
re 4 procent av befolkningen. Data ty-
der på att andelen kommer att öka dra-
matiskt, till 7 procent år 2015. För att
garantera alla diabetiker, var de än bor,
en högkvalitativ vård med likartat inne-
håll krävs det därför nationella riktlin-
jer.

Sådana har nu utarbetats av Social-
styrelsen på uppdrag av Socialdeparte-
mentet och Landstingsförbundet. De ut-
gör ett kraftfullt instrument för utveck-
lingen av hälso- och sjukvården och ger
– tillsammans med det nationella diabe-
tesregistret – en ny dimension åt kvali-
tetsarbetet.

Patientens
ställning stärks
I 1996 års Dagmaröverenskommelse

mellan staten och sjukvårdshuvudmän-
nen var parterna överens om att som
stöd för lokala vårdprogram utarbeta
nationella riktlinjer för vård vid vissa
kroniska sjukdomar. Ett syfte var att
stärka den enskilde patientens ställning
i vården.

De första riktlinjerna gäller således
diabetes. De består av tre dokument för
olika målgrupper.

Ett sammanfattande dokument riktas
till politiker och andra beslutsfattare,
och ett annat behandlar informationen
till patienten, som ju är den viktigaste
medlemmen av vårdteamet. Vidare ges
kliniska riktlinjer för praktisk tillämp-
ning med förslag till individuell vård
enligt överenskommelse med patienten.
Såväl riktlinjerna som det nationella di-
abetesregistret, som riktlinjerna knutits
till, fokuserar diabetesvårdens profil-
områden: förebyggande åtgäder för att

hindra utvecklingen av av sjukdomens
senkomplikationer.

Ändrad vårdstruktur ger
primärvården större roll
Man räknar med att 85 procent av

alla diabetiker har diabetes typ 2. Dessa
kontrolleras framför allt inom primär-
vården. Även fler och fler insulinkrä-
vande patienter med diabetes typ 2 har
under senare år kunnat få sina vårdbe-
hov tillgodosedda inom primärvården.
Detta innebär sammantaget en mycket
stor förändring, eftersom det tidigare
var regel att endast erfarna läkare på
medicinkliniker ansågs ha kompetens
att sköta diabetiker. Fortfarande sköts
dock majoriteten av alla insulinkrävan-
de patienter med diabetes typ 1 vid oli-
ka sjukhusmottagningar.

Nyckeln till denna nya vårdstruktur
är framför allt etablerandet av vårdked-
jor, som innebär ökat samarbete mellan
distriktsvården och sjukhusvården.
Modern diabetesvård bygger sålunda
på ett samarbete, och detta exemplifie-
ras även i diabetesteam. I dessa ingår lä-
kare, dietist och fotvårdare, men nyck-
elpersonen är en erfaren och vidareut-
bildad diabetessjuksköterska. I Sverige
finns det idag ca 700 sådana, varav en
stor andel arbetar i primärvården. Varje
diabetessjuksköterska arbetar förhål-
landevis självständigt, kallar patienter
till regelbundna kontroller och varskor
läkare ifall vissa medicinska problem
dyker upp. Denna modell har uppmärk-
sammats internationellt och på sina håll
blivit stilbildande.

Färre amputationer,
bättre livskvalitet
För en vanlig patient innebär diabe-

testeamet en trygghet. Det finns alltid
namngivna personer att vända sig till
med frågor och bekymmer, och olika
vårdinsatser och vårdnivåer är samord-
nade. Fotvården är ett exempel på detta.
Man vet att diabetesteam kan förbättra
vården genom regelbundna kontroller,
rådgivning och medicinjusteringar.
Vinsten blir i slutänden färre amputatio-
ner av diabetikers fötter och bättre livs-
kvalitet för patienterna.

Alla specialister i allmänmedicin har
utbildning i att sköta typ 2-diabetiker i
öppenvård. Ofta är det dock så att en el-
ler två läkare per vårdcentral utvecklat
ett speciellt intresse för dessa frågor,
och de samarbetar  med diabetessjuk-
sköterskan och vidare i vårdkedjan med
slutenvårdsteamet.

Detta innebär ömsesidiga konsulta-
tioner och ett remissflöde åt bägge hål-
len. Slutenvårdens specialistresurser tas
framför allt i anspråk vid komplikatio-
ner samt vid behov av inläggning för
vård, t ex på grund av  hjärt–kärlsjuk-
dom hos diabetiker. En regelbunden
ögonbottenfotografering medför också
ett remissflöde till sjukhusbaserad öp-
penvård.

På motsvarande sätt sker en remitte-
ring från sjukhus till primärvård av väl-
inställda diabetiker och av patienter
som skrivs hem efter en tids slutenvård.
På många håll har man vid vårdcentra-
ler skaffat sig mycket stor erfarenhet av
diabetesvård [1].

Mot bakgrund av diabetikers höga
risk att insjukna i hjärt–kärlsjukdom är
kontroll av riskfaktorer av största vikt.
Detta förutsätter ingående kännedom
om den enskilde patienten samt screen-
ing för etablerade riskfaktorer. Bland
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!



dessa märks – förutom dålig glukoskon-
troll – högt blodtryck, rökning, albu-
minuri och störning av blodfetterna
(dyslipidemi). Det senare är hos diabe-
tiker inte tillräckligt uppmärksammat
och optimalt behandlat.

Förbättrad metabol kontroll
senarelägger komplikationerna
Trots omfattande forskning finns det

ett stort behov av dokumentation om
vad som utgör optimal vård vid diabe-
tes. Vi har fått belägg för att en nog-
grann metabol kontroll med HbA1c un-
der 7 procent vid diabetes typ 1 skyddar
patienter från komplikationer i öga och
njure [2]. Man påvisade i studien också
vissa effekter på kardiovaskulär morta-
litet, effekter som närmade sig signifi-
kans.

Studien visade desssutom entydigt
att den nya diabetsvården är kostnads-
sparande vid diabetes typ 1 [3]. Blod-
sockrets toxiska effekt på viktiga struk-
turer är väl dokumenterad. De nationel-
la riktlinjerna har som metabolt mål
HbA1c 6,5 procent.

Vid diabetes typ 2 är behandlingen
mindre väldokumenterad, men flera
randomiserade studier [4, 5] kommer
att kunna visa om en god metabol kon-
troll skyddar även dessa patienter från
komplikationer och även reducerar
mortaliteten.

Resultaten från en studie av diabetes
typ 1 [2] har ibland extrapolerats till typ
2-diabetiker. Bevis för nyttan av strikt
diabeteskontroll för dessa patienter (re-
ducerad dödlighet) finns i en svensk
studie som gäller diabetiker vilka ge-
nomgått hjärtinfarkt [6]. Denna studie
fortsätter nu på nordisk bas. Nyligen
har en subgruppsanalys i en annan stu-
die gett belägg för att kolesterolsänk-
ning förbättrar prognosen för diabetiker
[7].

Brister och regionala
skillnader
Förutsättningarna är goda för att

höja standarden på den svenska diabe-
tesvården, även om denna internatio-
nellt sett är av hög kvalitet. Det finns
dock vissa brister och regionala skillna-
der. Socialstyrelsens »Aktiva uppfölj-
ning» visade för ett par år sedan att hälf-
ten av diabetikerna i Sverige hade dålig
metabol kontroll med ett HbA1c över 7
procent. Frekvensen av amputationer
varierar upp till sex gånger mellan olika
delar av landet, och antalet amputatio-
ner per år i Sverige var oförändrat under
perioden 1987–1994 [Martin Fahlén,
pers medd, 1997]. Fotvård vid diabetes

är kostnadseffektiv, eftersom dyra am-
putationer kan förhindras och god livs-
kvalitet bibehållas.

Uremi torde kunna förhindras ge-
nom förbättrad metabol kontroll samt
screening med mikroalbuminuri och ti-
digt insatt behandling vid konstaterad
mikroalbuminuri, som enligt riktlinjer-
na skall kontrolleras årligen. I ett tidigt
skede insatt optimal antihypertensiv be-
handling, där ACE-hämmare kan över-
vägas, bromsar försämringen av njur-
funktionen. Därigenom kan behovet av
dialys eller njurtransplantation påtag-
ligt senareläggas eller kanske helt före-
byggas.

Ögonbottenfoto vartannat år och la-
serbehandling vid retinopati gör att da-
gens politiker kan lova att den som får
diabetes år 1997 löper mycket liten risk
att få nedsatt syn eller att bli blind på
grund av sjukdomen.

En minoritet av patienterna får ade-
kvat undervisning, trots att denna är en
hörnsten i vården. Antalet diabetessjuk-
sköterskor behöver ökas från dagens
omkring 700.

Brett förankrade
dokument
De nationella riktlinjerna för diabe-

tesvården har antagits efter en bred re-
missomgång, och de vilar på en solid
grund av konsensus om diabetologisk
diagnostik och behandling. Flera av
grunddokumenten finns i Socialstyrel-
sens Mars-databas (Medical access &

result system). Dessa liksom de natio-
nella riktlinjerna kommer att uppdate-
ras kontinuerligt.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att
vården skall kvalitetssäkras och att
vårdinsatser skall dokumenteras. Dag-
marpengar har öronmärkts för detta än-
damål. De nationella riktlinjerna har
därför knutits till det nationella diabe-
tesregistret. Flertalet sjukvårdshuvud-
män stöder den fortsatta uppbyggnaden
av registret, som skall fungera som re-
ferens och stimulans till enskilda vård-
enheter att bli bättre. Redan under förs-
ta verksamhetsåret 1996 registrerades
10 procent av landets 300 000 diabeti-
ker, varav 60 procent från primärvår-
den.

Förbättringen av diabetesvården
kommer förhoppningsvis att stimuleras
också av det faktum att även politiker
och beslutsfattare i fortsättningen skall
kunna granskas av Socialstyrelsen så att
landstingen verkligen satsar de extra
ekonomiska resurser som behövs för en
god vård.

Nationellt vårdprogram
för barn- och ungdomsdiabetes
Det svenska vårdprogramförslaget

för barn- och ungdomsdiabetes, som
publicerades 1982 och som snabbt slog
igenom som en kvalitetsstandard, kom
1996 ut i en tredje reviderad upplaga
[8].

Detta, som är en parallell till de na-
tionella riktlinjerna, är utarbetat inom
Svenska barnläkarföreningens sektion
för endokrinologi och diabetes. Syftet
är att ge stöd i det kliniska arbetet, vara
ett underlag för lokala vårdprogram och
bidra till god kvalitet genom att verka
för samsyn, gemensamma behandlings-
strategier och samarbete i vården av
barn och ungdomar med diabetes. Hel-
hetssyn och kontinuitet är bärande prin-
ciper.

Sammanfattning
Begrepp som vårdkedja och diabe-

testeam innebär en ny syn på hur diabe-
tespatienter kan få hjälp och vård med
förbättrad kvalitet. Verksamheten byg-
ger på ett samarbete mellan öppenvård
och slutenvård, engagemang från olika
personalkategorier och en förbättrad
patientpedagogik. Den tiden är förbi då
en ensam läkare trodde sig kunna lösa
diabetikers mångfacetterade medicins-
ka problem.

De nationella riktlinjerna för diabe-
tesvården lägger en viktig grund för det
fortsatta kvalitetsarbetet i såväl öppen
som sluten vård, och de utgör också en
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WHO-gräns ökar
antalet diabetiker
med 10 procent
Färska riktlinjer från Världhälsoor-

ganisationen, WHO, innebär att anta-
let diabetiker kommer att öka med om-
kring 10 procent. Det beror på att fas-
teblodglukos 6,1 mmol/l eller högre
upprepat en gång, i stället för som tidi-
gare 6,7 mmol/l, blir liktydigt med dia-
gnosen diabetes. Fasteblodglukos 6,1
mmol/l motsvarar plasmaglukosvär-
det 7,0 mmol/l.

Orsaken till sänkningen, som kom-
mer att genomföras i Sverige senast
1998, är att ökad kardiovaskulär sjuk-
lighet dokumenterats även vid faste-
blodglukos 6,1–6,7 mmol/l.

En annan nyhet i riktlinjerna är att
aktiv screening för diabetes med faste-
glukos nu rekommenderas vart tredje
år med start vid 45 års ålder.
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kravspecifikation för de regionala och
lokala vårdprogrammen. Vårdens till-
gänglighet och kapacitet torde öka ge-
nom de krav som riktlinjerna ställer på
vårdapparaten.
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*
De kliniska riktlinjerna finns på Internet un-

der adress:
http://www.medicallink.se/medlink/press/

DIABETOLOGNYTT/aterkommande/natio-
nellt_vardprogram/nat_innehall.html 

eller på Socialstyrelsens www-sida.
Per fax kan dokumenten erhållas via Diabe-

toFax 08-347955 eller Socialstyrelsens fax 08-
783 32 52.
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Ny serie:

SEROTONIN OCH KÄNSLOR
Kemiska signaler mellan nervceller

står i fokus för den moderna psykiatrins
strålkastare. Av alla signalöverförings-
molekyler har serotonin på senare år fått
den största publiciteten. Den huvudsak-
liga anledningen till denna fokusering
är populariseringen av de moderna se-
lektiva serotoninåterupptagshämmarna
(SSRI-preparaten). Det är troligt att
»serotoninbrist» som skulle avhjälpas
av »serotoninmedel» har blivit den van-
ligaste neuropsykiatriska kunskapen
hos bildade icke-medicinare.

Men är »serotoninbrist» verklig?
Å ena sidan, inom klinisk psykiatri,

har något slags »dysfunktion» inom se-
rotoninerg neurotransmission kommit
att knytas till allt fler psykiatriska sjuk-
domstillstånd – inte bara till depression
utan också till olika slags ångestsyn-
drom, tvångssyndrom, impulskon-
trollstörningar och vissa personlighets-
störningar. Till och med vid schizofrena
tillstånd och, intressant nog, vid det
neurometabola syndromet har seroto-
ninhypoteser ställts upp. Kunskap om
serotonin och hur det påverkas av anti-
depressiva har kommit att bli en del av
psykiaterns baskunskap.

Å andra sidan, inom neurobiologisk
forskning, visar sig serotonin inte göra
någonting ensamt. Meningsfulla inter-
aktioner åt alla håll knyter serotonin an
till dopamin, till noradrenalin, till ett an-
tal peptidsystem, till psykoendokrina
styrsystem och till immunsystemet,
både det cellulära och det humorala.
Detta är inte alls nytt, men har blivit allt
mer uppenbart när det visar sig att läke-
medel med olika primära verkningsme-
kanismer kan ha likartade antidepres-
siva effekter. Såväl noradrenalin- som
dopaminåterupptagshämning kan ge
lindring vid depression, sannolikt, men
det är inte säkert, via en sekundär sero-
toninförstärkning. Ett annat aktuellt ex-
empel är hypotesen att central gluko-

kortikoidreceptorblockad kan verka
antidepressivt via en serotoninerg
koppling – omvänt påverkar serotonin
sekretionen av glukokortikoider på ett
komplext sätt.

Sårbarhet 
för yttre stress
Serotonin är den monoamin som har

särklassigt flest receptortyper. Hittills
har 13 olika receptorer klonats, och de
åstadkommer dramatiskt olika effekter
på de nervceller där de uttrycks. Det går
alltså inte att knyta serotonin till en spe-
cifik funktion i nervsystemet.

Inte minst viktigt: det föreligger in-
teraktioner med yttervärlden i form av
biologiskt betingad sårbarhet mot yttre
stress. »Monoaminsvaghet» kan sanno-
likt leda till en försämrad förmåga att
hantera eller bemästra stressfaktorer.
Detta område är svårutforskat, eftersom
vissa djurdata antyder att neonatal
stress kan ha specifika neurobiologiska
konsekvenser.

Neurobiologiskt
systemtänkande
Är det meningsfullt att koncentrera

uppmärksamheten på en neurotransmit-
tor i taget? Borde vi inte ägna oss åt ett
neurobiologiskt systemtänkande och
koncentrera oss på hur olika delar av
hjärnan och olika transmittorer samspe-
lar? Exempel på forskningsaktuella
loop-modeller är serotoninets samspel
med HPA-axeln (hypotalamus–hypo-
fys–binjureaxeln; bl a överaktivitet med
den depressiva hyperkortisolismen) via
neuropeptiden »corticotrophin-releas-
ing factor» (CRF).

Ett annat exempel är samspelet med
neuropeptiden (NPY) i amygdala,
där rädsla och ångest förenas. Fokus
måste riktas ömsom på den enskilda
synapsen, ömsom på det neuronala
systemet. •
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Serotonin och känslor

I en serie artiklar kommer serotoninets
roll för effektuering av känslor och dess be-
tydelse för ångest och andra affektiva sjuk-
domstillstånd att belysas. Serien inleds på
sidan 3262 med en översikt över serotonin-
systemets farmakologi och anatomi.
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