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Glukosmätning med använ-
darvänliga instrument är en
hörnsten i diabetesvården, som
präglas av ökat ansvarstagande
från patientens sida. Dennes
egen mätning av glukosnivån
med lätthanterliga instrument
gör det möjligt att anpassa livet
så att behandlingen blir opti-
mal. Det faktum att instrumen-
ten kan ha små mätfel, som El-
var Theodorsson påpekar i sin
artikel i detta nummer, utgör
endast en marginell felkälla. Vid
patientens egenkontroll har små
avvikelser från det exakt rätta
värdet i regel ingen praktisk be-
tydelse.

Diabetes mellitus är en av våra stora
folksjukdomar med en förväntad för-
dubbling av prevalensen av typ 2 under
den närmaste 10–15-årsperioden. Orsa-
ken till ökningen är framför allt ökad
kroppsvikt, minskad fysisk aktivitet,
förändrad befolkningsstruktur samt
ökad medellivslängd hos diabetespopu-
lationen på grund av medicinska fram-
gångar.

Diabetes typ 2 är dessutom endast
toppen på det isberg som det metabola
syndromet innebär, ett syndrom som är
starkt kopplat till kardiovaskulär morbi-
ditet och mortalitet. Gränsen mellan det
metabola syndromet med insulinresi-
stens och typ 2-diabetes med hyper-
glykemi är arbiträr. Den bestäms av vil-
ka kriterier för diabetesdiagnosen som
professionen enas om.

Fler diabetiker
Förändrade kriterier för diagnos,

som nu föreslagits av Världshälsoorga-

nisationen, WHO [1], ökar antalet dia-
betiker och möjliggör tidiga förebyg-
gande åtgärder mot hjärt–kärlsjukdom.
Förändringen som kommer att genom-
föras i Sverige inom kort innebär en
sänkning av fasteblodglukosnivån för
diagnos från 6,7 till 6,1 mmol/l (faste-
plasmaglukos från 7,8 till 7,0 mmol/l),
medan kriterierna för tolkning av oralt
glukostoleranstest är oförändrade. Den
lägre fasteglukosnivån stämmer då bätt-
re överens med tvåtimmarsvärdet vid
oralt glukostoleranstest och avspeglar
bättre den nivå där risken för såväl mik-
ro- som makrovaskulär skada blir tyd-
ligt förhöjd.

American Diabetes Association
(ADA) införde förändringen i juni 1997
[2]. I USA mottogs beslutet positivt,
men i Europa har det väckt diskussion
[3, 4]. Professionen i Sverige har genom
styrelsebeslut i Svensk förening för
diabetologi ställt sig bakom förslaget,
liksom Socialstyrelsens expertgrupp
som fastställer de nationella riktlinjerna
för diabetesvården. (Leif Groop redovi-
sar i en artikel i detta nummer bakgrun-
den till WHO-gruppens ställningsta-
ganden.)

Diabetessjukdomen medför stora
samhällsekonomiska kostnader, fram-
för allt på grund av komplikationer från
njurar, fötter och hjärta–kärl. Sjukdo-
men beräknas ta ca 8 procent av de di-
rekta sjukvårdskostnaderna i Sverige.

För att förbättra omhändertagandet
av patienterna har bl a konkreta mål för
vården satts upp i den s k S:t Vincentde-
klarationen [5]. I den ställs krav på kva-
litetsdokumentation, ökat patientinfly-
tande i vården och ökat ansvarstagande
från patientens sida. Detta präglar ock-
så de svenska riktlinjerna, som på basis
av expertdokument skapats i samråd
med patientorganisationen [6].

Mätare för egenkontroll
och screening för diabetes
Behandlingen innebär för diabeti-

kerna påtagliga livsstilsförändringar
med tillrättalagd kost, ökad fysisk akti-
vitet och frekvent egenkontroll av blod-
glukosnivån, oftast också farmakolo-
gisk behandling. Endast en motiverad
och väl utbildad patient kan leva det liv
som krävs för en lyckad behandling;

den egna frekventa mätningen av glu-
kosnivån är grunden för behandling och
kontroll.

Utvecklingen av modern diabetes-
vård har möjliggjorts genom att patien-
terna fått tillgång till egenkontroll med
hjälp av små användarvänliga glukos-
mätare med god prestanda. Således görs
idag endast en bråkdel av alla glukos-
analyser vid sjukhus eller andra mottag-
ningar.

Som kliniker välkomnar vi Elvar
Theodorssons artikel i detta nummer
om fällor vid mätning av glukos i blod
och plasma. Artikeln ger den kliniske
kemistens syn på mätnoggrannhet och
felkällor. Som framgår av artikeln är det
viktigt att skilja på analys för diagnos
och analys i samband med kontroll av
sjukdomen.

Vid diagnos av diabetes typ 1 och
symtomgivande diabetes typ 2 är hyper-
glykemin alltid av den graden att det
aldrig kan råda någon tvekan om dia-
gnosen oberoende av mätmetod. Vid
diagnos av symtomfattig typ 2-diabetes
med endast marginell hyperglykemi
däremot är mätmetodens noggrannhet
av största vikt. I dessa fall ställs nästan
alltid diagnosen på primärvårdsnivå.
Där måste man kunna använda en pati-
entnära metod med hög precision. Att
sända provmaterial till ett avlägset cen-
trallaboratorium medför både tids- och
kvalitetsförluster.

Utvecklingen av HemoCue-instru-
mentet har inneburit en kvalitetshöj-
ning, och detta bör finnas på alla mot-
tagningar där diabetesdiagnos ställs.
Den kliniske kemisten har här ett sär-
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skilt ansvar för personalutbildning och
kvalitetskontroll. HemoCue rekom-
menderas även vid glukosbelastning
och inom pediatriken.

Beräkningar visar att omkring
80000 diabetiker i landet har odiagnos-
tiserad symtomfattig sjukdom. Ökad
fokusering inom primärvården på
screening av riskgrupper kräver tillgång
till noggrann mätapparatur. Behovet av
oralt glukostoleranstest kvarstår för den
grupp screenade patienter som har fas-
teblodglukos mellan 5,6 och 6,0
mmol/l.

Blodglukos eller plasmaglukos?
HemoCue mäter blodglukos och inte

plasmaglukos. Det finns därför ingen
anledning att idag frångå den tradition
som  finns i landet att all diskussion förs
i termer av blodglukos. Såväl läroböck-
er som nationella riktlinjer och lokala
vårdprogram om diabetesvården ut-
trycker kriterier och behandlingsmål i
blodglukos.

Det skulle vara förvirrande, utom för
ett litet fåtal, om vi samtidigt skulle ge-
nomföra två förändringar: sänka grän-
sen för diabetesdiagnos från blodglukos
6,7 mmol/l till 6,1 mmol/l respektive
övergå till att ange mätvärden i plasma-
glukos med den nya diagnosgränsen 7,0
mmol/l och dessutom ange ett referens-
område för fasteplasmaglukos på
4,4–6,0 mmol/l på svarsremissen!

Att många centrallaboratorier av
ekonomiska och analystekniska skäl
övergått till att mäta plasmaglukos änd-
rar inte denna ståndpunkt. Det är viktigt
att laboratorierna i god tid stämmer av
med lokala kliniska företrädare för dia-
betesvården om metodbyte trots allt
planeras. Ett aktuellt och väl förankrat
policydokument om glukosmätning
finns tillgängligt i Sverige [Diabetolog-
Nytt nr 1/1998 samt 7, 8].

Överskatta inte små mätfel
De moderna glukosmätarna är idag

små och lätthanterliga och felkällorna
minimerade. Med ett minimum av ut-
bildning klarar de flesta diabetiker av
mätningen. Små avvikelser från det ex-
akt rätta har ingen praktisk betydelse
när individen skall fatta beslut om för-
ändringar i behandlingen med korrige-
ring av insulindos, förändrat kostintag
eller inför fysisk aktivitet.

Instrumenten mäter i plasma men
mätvärdet korrigeras och anges som
blodglukos. Därmed bortfaller proble-
men med varierande hematokritvärde
(EVF), kroppsläge, temperatur etc.

Frågetecken kring sjukdomar
Mer intressant är om det faktiskt är

så att vissa sjukdomar (som polycyt-
emia vera, kraftig hyperlipidemi och
myelom) påverkar glukosmätningen

med instrumentet så mycket att man av
det skälet borde avråda från användning
av dessa enklare patientnära mätmeto-
der. Vi tror dock inte att avvikelserna är
så stora att så är fallet. Normalt är ju
dessa sjukdomar behandlade och den
aktuella rubbningen normaliserad –
men vi behöver säkrare besked i denna
fråga.

Liknande resonemang gäller frågan
om huruvida hantering av vissa livsme-
del eller kemikalier kan påverka mätre-
sultatet så mycket att det har praktisk
betydelse. Att man kan manipulera mät-
resultatet genom att före kapillär prov-
tagning doppa fingret i koncentrerad
glukoslösning är välkänt, men i vad
mån normal hantering av livsmedel har
praktisk betydelse för resultatet be-
höver studeras närmare.

Fysisk aktivitet och alkohol
Vad betyder effekten av fysisk akti-

vitet och alkohol på glukosnivån? Vid
diabetes leder fysisk aktivitet i normala
fall inte till höjd utan till sänkt glukos-
nivå i blodet, förutsatt att insulin finns
tillgängligt och patienten inte befinner
sig i en rekylfas efter hypoglykemi [9].
Budskapet till patienten är att mäta
blodglukos före fysisk aktivitet samt då
överväga extra kosttillskott och sänkt
insulindos.

Alkohol leder till sänkt, inte höjd
glukosnivå på grund av hämmad glyko-
genolys och glukoneogenes med risk
för hypoglykemi som följd [10]. Detta
är särskilt viktigt att uppmärksamma
vid insulinbehandling, och det gäller
alla diabetiker, inte enbart alkoholister.
Vissa diabetiker är så känsliga för alko-
hol att de med tiden insett att total av-
hållsamhet är nödvändig.

Risken för hypoglykemi under nat-
ten och morgontimmarna är avsevärd

vid alkoholförtäring på kvällen. Bud-
skapet till patienten är alltså att vara
måttlig med alkohol, att inta mat till -
sammans med dryck samt att överväga
sänkt nattdos av insulinet. Dessa åtgär-
der blir särskilt viktiga om alkohol och
fysisk aktivitet kombineras, en inte helt
ovanlig företeelse särskilt bland yngre
diabetiker.

Slutsatser
Diabetes är den första stora kroniska

sjukdom där Socialstyrelsen på upp-
drag av Socialdepartementet och Lands-
tingsförbundet skapat nationella riktlin -
jer. Kraven på ökat inflytande för pati-
enten är långtgående, men det ställs
också krav på patienten i form av kun-
skapssökande och aktiv egenvård.

Sjukvården å sin sida har ett stort an-
svar för patientutbildning. Diabetestea-
men måste vara både sakkunniga i äm-
net och ha pedagogisk kompetens. De
måste se till att patienten är adekvat ut-
bildad, kan använda sin glukosmätare
rätt och kontrollera den samt använda
sig av den erhållna informationen på
rätt sätt. Dokumentet ställer dessutom
krav på beslutsfattarna att genomföra de
nationella riktlinjernas krav i praktiken.
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’’ De moderna glukosmä-
tarna är idag små och lätt-
hanterliga och felkällorna
minimerade. Med ett mini-
mum av utbildning klarar
de flesta diabetiker av mät-
ningen. Små avvikelser från
det exakt rätta har ingen
praktisk betydelse när indi-
viden skall fatta beslut om
förändringar i behandling-
en med korrigering av insu-
lindos, förändrat kostintag
eller inför fysisk akti-
vitet.’’


