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Typ 2-diabetes är en sjukdom
som uppfyller de flesta krav för
att motivera screeningverksam-
het. Idag finns ett stort antal
personer med oupptäckt typ 2-
diabetes i landet. En god organi-
sation av screeningarbetet inom
primärvården skulle kunna
minska detta mörkertal utan att
kräva mycket mera resurser. Ett
gott omhändertagande av alla
nyupptäckta patienter kan där-
emot komma att kräva ytterli-
gare resurser och/eller effektiva-
re mottagningsrutiner.

Diabetes mellitus är ett samlingsbe-
grepp för en grupp sjukdomar vars
minsta gemensamma nämnare är hy-
perglykemi orsakad av bristande pro-
duktion och/eller verkan av insulin.
Den vanligaste formen utgörs av typ 2-
diabetes, som oftast förlöper utan sym-
tom i de tidiga stadierna och som därför
kan förbli odiagnostiserad under många
år [1]. Sannolikt finns mellan 50 000
och 100 000 personer med odiagnosti-
serad typ 2-diabetes i Sverige [2]. Den
här artikeln diskuterar bland annat om
det är meningsfullt att leta reda på dem,
om det är etiskt försvarbart och om det
är något som kan/skall prioriteras i da-
gens resursknappa sjukvård.

Hyperglykemi ger skador
Kronisk hyperglykemi är på sikt as-

socierad med skador på olika organ i
kroppen. Ögon, njurar, nerver, hjärta
och blodkärl drabbas på flera sätt, även
vid glukosnivåer som är asymtomatiska
[3]. Personer med odiagnostiserad typ
2-diabetes har betydligt högre risk för

kranskärlssjukdom, stroke och perifer
kärlsjukdom än personer utan diabetes.
Förekomsten av dyslipidemi, hypertoni
och fetma är också större. Odiagnosti-
serad diabetes är således inget lindrigt
tillstånd, även om det förlöper utan
symtom. 

Principer för screening
Wilson och Junger publicerade re-

dan 1968 sitt klassiska arbete »Princi-
ples and practice of screening for dis-
ease» [4]. Fastän de ofta citeras har nog
ändå få screeningprogram beaktat deras
klassiska råd (se Ruta).

För att personer som är symtomfria
och kanske inte själva har tagit kontakt
med läkare eller sjukvård skall ha nytta
av screening, fordras att sjukdomen
skall vara allvarlig nog att uppmärk-
sammas medicinskt om den upptäcks.
Effektiv behandling skall också finnas
tillgänglig. I detta inräknas förutom
kunskap om behandling också de socio-

ekonomiska resurser som krävs för att
behandlingen verkligen skall bli till-
gänglig för patienten. 

Ibland utvecklas behandlingspro-
gram i anslutning till screeningverk-
samheten, ibland som en följd av
screeningen. Prognosen bör kunna för-
bättras om sjukdomen diagnostiseras
och behandlas tidigt, jämfört med om
detta sker sent eller aldrig.

Vid värdering av prognosen bör inte
enbart medicinska vinster lyftas fram,
utan också kostnader för behandlingen
och eventuella bieffekter av denna. I
detta ingår att försöka bedöma möjliga
negativa konsekvenser som screening-
en kan ha genom att den kan »stämpla»
asymtomatiska individer som sjuka,
men också att planera och genomföra
screeningen så att dessa oönskade ef-
fekter minimeras.

Skäl för screening
Typ 2-diabetes uppfyller de flesta av

dessa ovannämnda krav. Sjukdomen är
utan tvekan allvarlig, och de flesta inom
hälso- och sjukvården skulle säkert vid-
ta någon åtgärd även om patienten vore
symtomfri. Femårsmortaliteten för en
patient med nydiagnostiserad typ 2-dia-
betes är cirka 40 procent [5], vilket är i
paritet med många cancersjukdomar. I
Sverige finns behandling för typ 2-diabe-
tes tillgänglig för alla. Ett bättre utnytt-
jande av befintliga terapier kan säkert
förbättra prognosen vid typ 2-diabetes. 

Tidig upptäckt och snabbt insatt be-
handling har potential att minska diabe-
tesrelaterade komplikationer och för-
bättra livskvalitet. Mest uppenbart är
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Principer för screening,
enligt WHO 1968
Screening kan vara aktuell om:
1. Sjukdomen utgör ett viktigt

hälsoproblem.
2. Det finns en accepterad be-

handling av sjukdomen.
3. Diagnos- och behandlings-

möjligheter finns tillgängliga.
4. Sjukdomen kan påvisas i la-

tent eller tidigt stadium.
5. Det finns ett lämpligt screen-

ingtest.
6. Testet kan accepteras av be-

folkningen. 
7. Sjukdomens naturalförlopp

utan behandling – särskilt utveck-
lingen från latent till manifest sjuk-
dom – är känd.

8. Behandlingsindikationerna
är klart definierade.

9. Kostnaderna för screeningen
är rimliga i förhållande till andra be-
hov inom hälso- och sjukvården.

10. Screeningen är en fortlöpan-
de insats och inte en engångsförete-
else.
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detta när det gäller synhotande retino-
och makulopati. Effektiv laserbehand-
ling finns för att förebygga denna syn-
nedsättning, men förutsättningen är att
patientens typ 2-diabetes diagnostiseras
så att behandlingen kan sättas in i tid.
Fortfarande förekommer det att typ 2-
diabetesdiagnosen ställs först sedan re-
tinopati (ibland till och med av prolife-
rativ art) och synnedsättning är etable-
rad [6]. Trots laserbehandling kan ett
bestående synhandikapp många gånger
inte undvikas i en sådan situation.

Analogin med hur vi sedan länge
agerat för att minska hypertonirelaterad
organskada (vänsterkammarförstoring,
ögonbottenförändringar, njurpåverkan)
är uppenbar. Sjukdomar som redan i sin
asymtomatiska fas ger organskador, vil-
ka är möjliga att förebygga om behand-
ling sätts in i tid, måste diagnostiseras
med hjälp av någon form av screening.
Typ 2-diabetes hör till denna grupp av
sjukdomar.

Metoder för screening
För att screeningtest och diagnostis-

ka metoder skall få användas på perso-
ner som inte söker vård för sjukdoms-
symtom bör test och metoder ha följan-
de egenskaper: 

1. ha hög noggrannhet (det vill säga
ha god sensitivitet, specificitet och goda
prediktiva värden), 

2. vara billiga samt förorsaka lite
olägenhet och obehag i förhållande till
den nytta som en diagnos kan medföra.

Valet av screeningmetod är viktigt
och avgör till stora delar om ett screen-
ingprogram skall bli fr amgångsrikt el-
ler inte. Vid diabetesscreening finns en
rad alternativa testmöjligheter. Som re-
gel används någon form av blodglukos-
mätning, såsom oralt glukostolerans-
test, eller fastande respektive icke fas-
tande (slumpmässigt prov) blodglukos-
bestämning. Även bestämning av gly-
kerat hemoglobin har diskuterats såsom
möjligt screeninginstrument, dock hit-
tills oanvändbart bland annat på grund
av bristande standardisering av HbA1c-
metoderna.

Historiskt har uringlukostest varit
det vanligaste sättet att screena för dia-
betes. Uringlukostest, ofta i form av nå-
gon »multi-stix», används fortfarande
på många mottagningar. Ett slentrian-
mässigt val, förmodligen gjort för att
man inte känner till detta tests utomor-
dentligt dåliga värden för sensitivitet
och specificitet [2]. Många inom hälso-
och sjukvården som är kritiska till
screening i allmänhet och diabetes-
screening i synnerhet sysslar ändå
(omedvetet?) med denna primitiva form
för tidig upptäckt av diabetes. 

I viss litteratur förespråkas att
screeningtestet bör vara detsamma som
det diagnostiska testet, det vill säga ut-

göras av antingen ett fastevärde för
blodglukos eller av oralt glukostolerans-
test [7]. Motiveringen för detta är att 
screeningtestet då får hög noggrannhet
och att resultatet även kan beaktas då 
diagnos skall ställas. Problemet är att
dessa test måste utföras fastande. Det
ställer stora krav på förberedelse av den
som skall screenas och det orsakar hög
belastning på den organisation som
skall utföra screeningen, speciellt under
en i övrigt tungt belastad förmiddagstid.
Sådana screeningtest passar dåligt om
de skall integreras i en vanlig klinisk
verksamhet. 

Eftersom det inte finns ett självklart
screeningtest vid typ 2-diabetes, som
bättre än andra uppfyller alla krav på
hög sensitivitet, specificitet och goda
positiva och negativa prediktiva värden,
bör valet av test i hög grad bestämmas
av praktiska och ekonomiska faktorer.
Testet skall vara billigt, kunna utföras
under enkla förhållanden och förorsaka
så lite obehag och besvär som möjligt
för såväl de personer som skall testas
som för den personal som utför test-
ningen, allt i förhållande till den nytta

som en diagnos kan tänkas medföra.
För närvarande torde det slumpmässigt
tagna blodglukosprovet ha fler av dessa
önskvärda egenskaper än något annat
test. Det är billigt, enkelt att analysera,
ställer små krav på patient och personal,
kan upprepas ofta och har acceptabel
sensitivitet och hög specificitet [2].

Organisation av screening
Screeningverksamhet kan i princip

organiseras på två olika sätt. Dels kan
den utföras av en separat del av hälso-
och sjukvården eller av någon enhet
knuten till denna, dels kan den ingå som
en integrerad del i en vanlig primär-
vårdsverksamhet. I det förstnämnda fal-
let sker både diagnostik och behandling
i en annan organisation än den som hade
ansvar för screeningen. I det andra fal-
let sker screening, diagnostik och be-
handling i samma organisation. Den
första modellen lämpar sig väl i situa-
tioner där screeningen kräver tillgång
till mer avancerad teknisk utrustning,
eller särskild kunskap vad avser tolk-
ning av screeningtestet. Välkända ex-
empel på sådan screening är cervixcyto-
logi och mammografi. Den andra mo-
dellen är mer lämplig för sjukdomar där
screeningtest och diagnostik kan göras
decentraliserat, och där behandlingen i
stor utsträckning sker i primärvården.
Så är fallet med till exempel hypertoni,
dyslipidemi och typ 2-diabetes. 

När test för tidig diagnos av en sjuk-
dom sker i anslutning till ett vanligt lä-
karbesök kallas denna form av screen-
ing för opportunistisk screening (case
finding). Opportunistisk screening
täcker en mycket större andel av befolk-
ningen än konventionell screening, ef-
tersom den senare som regel bara sker
sporadiskt och sällan når mer än hälften
av den befolkning som utgör målet. Vid
opportunistisk screening i svensk pri-
märvård nås ungefär en tredjedel av be-
folkningen under ett år, hälften under
två år och upp till drygt tre fjärdedelar
under en fyra–femårsperiod [2]. Oppor-
tunistisk screening är enkel och billig,
och har också fördelen att den direkt
knyter personer med positivt screening-
resultat till f ortsatt omhändertagande
med diagnostik och behandling. Denna
form av screening har under lång tid
framgångsrikt utnyttjats för att till ex-
empel hitta personer med asymtoma-
tisk, men behandlingskrävande, hyper-
toni.

Det är värt att komma ihåg att mål-
sättningen med tidig upptäckt inte läng-
re är inriktad enbart på att finna sjukdo-
mar. I stället är det olika prediktorer el-
ler riskfaktorer för sjukdom som utgör
målen för screening, opportunistisk
screening eller periodisk hälsounder-
sökning. Översatt till en screeningsitu-
ation för typ 2-diabetes betyder detta att
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▲

Screening av typ 2-diabetes
• Diabetes mellitus typ 2 är en sjuk-

dom som uppfyller de flesta krav
för att motivera screening.

• Med nuvarande diagnostiska kri-
terier (fasteblodglukos 6,7 eller
högre) räknar man med att det
finns 50000–100000 oupptäckta
diabetiker i Sverige.

• Med skärpta diagnostiska kriteri-
er (fasteblodglukos 6,1 eller hög-
re) kommer antalet diabetiker att
öka markant. Uppskattningsvis
med cirka 10 procent.

• Opportunistisk screening (case
finding) inom primärvården torde
vara den mest kostnadseffektiva
screeningmetoden och den låter
sig väl förena med rutinverksam-
heten.

• En mer konsekvent genomförd
opportunistisk screening skulle
minska antalet oupptäckta diabe-
tiker avsevärt. Ökad screening
borde gå att genomföra inom nu-
varande verksamhetsramar.

• Varje nyupptäckt fall av diabetes
mellitus kräver resurser för infor-
mation, utredning och behand-
ling. Detta bör särskilt påpekas
när skärpta diagnostiska kriterier
kommer att öka antalet diabetiker
vid våra primärvårdsmottagning-
ar. Ett gott omhändertagande av
dessa kommer att kräva ökade re-
surser.



ANNONS
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blodtryck, blodlipider, mått på övervikt
och frågor om rökning och ärftlighet för
diabetes kan vara andra väsentliga kom-
ponenter i screeningen, förutom test av
blodglukos.

Risker med screening
All medicinsk intervention, varav

screening utgör en, innebär risker för de
personer som utsätts för den, liksom
kostnader för den enskilde och samhäl-
let. Därför är det vid alla medicinska åt-
gärder viktigt att inte enbart värdera
eventuell nytta med interventionen utan
också risker och kostnader som kan
vara förknippade med den.

Även om det finns en förhoppning
om att prognosen vid typ 2-diabetes kan
förbättras genom tidig diagnos, är det
värt att komma ihåg att en diabetesdia-
gnos kan vara skrämmande. Det kan
förändra en annars »frisk» person till en
individ som blivit sjukdomsmedveten
och ängslig av att ha fått en kronisk
sjukdom. En typ 2-diabetesdiagnos kan
också påverka den enskildes möjlighe-
ter att erhålla sjuk- och livförsäkring el-
ler viss anställning.

Från en medicinsk synvinkel inne-
bär diagnosen också att man utsätts för
ytterligare provtagningar, uppfölj-
ningsbesök och behandlingar. Dessa
kan vara tidsödande, obehagliga och
eventuellt riskfyllda. Behandlingen
kan innebära förändrad kost och fysisk
aktivitet samt eventuellt insättande av
farmaka med potentiella bieffekter. Att
den icke farmakologiska behandlingen
har få negativa konsekvenser om den
introduceras rätt torde dock de flesta
hålla med om.

Sker screeningen utan adekvat upp-
följning medför detta andra risker. På
grund av att screeningtesten har en hög
grad av variabilitet, det vill säga alltid
resulterar i ett antal falskt positivt eller
falskt negativt screenade, kan en frisk
person uppfattas som sjuk, vilket kan
resultera i felaktig diagnos och behand-
ling om uppföljningen inte sker korrekt.
På samma grund kan en sjuk person
uppfattas som frisk och felaktigt lugnas
av screeningresultatet, med följd att
eventuella senare symtom negligeras
och rätt diagnos och behandling för-
dröjs.

Negativa effekter av screening för
typ 2-diabetes kan minskas på flera oli-
ka sätt. Självfallet bör erbjudandet om
diabetesscreening vara valbart för indi-
viden. Rätten att tacka nej till ett screen-
ingerbjudande måste värnas och re-
spekteras. I samband med erbjudandet
om screening bör information om vad
provtagningen innebär lämnas. Sker
screeningen som tidigare rekommende-
rats i form av opportunistisk screening,
är risken för utebliven eller bristfällig
uppföljning liten. Likaså kan den psy-

kosociala stress som en diabetesdia-
gnos innebär reduceras avsevärt om
hela screening- och diagnosförfarandet
sker hos en välkänd läkare, som har
många tillfällen framöver att kunna sva-
ra på frågor.

Alla dessa potentiellt negativa effek-
ter av screening är i sig inte tillräckligt
starka argument mot screening för typ
2-diabetes, men de måste alltid finnas i
åtanke hos de personer som genomför
screeningen.

Kostnaderna är i stor utsträckning
knutna till hur screeningen organiseras.
Sker den som opportunistisk screening
behövs i princip ingen ytterligare per-
sonal, utan screeningen integreras i 
det vardagliga arbetet. Den tid som pa-
tienterna behöver avsätta blir liten, 
eftersom enbart de som screenats posi-
tivt behöver återkomma för diagnos-
tisk testning. Blodglukostestet är ett 
av de billigaste prov som utförs på en
läkarmottagning, och den kostnaden
bör inte verka avskräckande vare sig
för politiker, verksamhetschefer eller
andra.

Praktiskt genomförande
En svensk modell för opportunis-

tisk screening av typ 2-diabetes, fram-
för allt för primärvårdsförhållanden,
har prövats i Laxå under 15 år [2] med
gott resultat. Den har lett till att man
har det högsta antalet upptäckta diabe-
tespatienter i landet [8], och har också
inneburit att de genom screening upp-
täckta diabetespatienterna diagnosti-
seras innan de har utvecklat någon re-
tinopati. Eftersom denna modell byg-
ger på att diabetes diagnostiseras i en-
lighet med WHOs dokument från 1985
[1] är modellen enbart tillämplig under
dessa förutsättningar. Konsekvenserna
av föreslagna nya diagnostiska kriteri-
er inom primärvården när det gäller 
screening, redovisas i en separat arti-
kel i detta nummer.

Finns resurserna?
I de nationella riktlinjerna för vård

och behandling av diabetes mellitus be-
tonas att omhändertagandet av nyupp-
täckta fall kräver kompetens och resur-
ser. Det innebär att det på varje vårdcen-
tral måste finnas goda rutiner för
screening och omhändertagande av ny-
upptäckta fall. Primärvårdsläkaren och
diabetessköterskan ansvarar för en hög
vårdkvalitet i ett väl uppbyggt samarbe-
te med dietister, fotvårdare, ögonläkare
och andra specialister.

Även om screening i form av oppor-
tunistisk screening i sig är en billig me-
tod, som väl låter sig förenas med rutin-
verksamheten, kan man inte bortse ifrån
att varje nyupptäckt diabetespatient
kräver resurser för information, utred-
ning och behandling. Erfarenheter från

15 års opportunistisk diabetesscreening
i Laxå talar för att screeningaktiviteter
tillsammans med en skärpning av det
diagnostiska kriteriet för kapillärt faste-
blodglukos till ≥6,1 mmol/l (som redan
accepterats i USA) [9] skulle kunna inne-
bära en ökning av diabetesprevalensen i
befolkningen med cirka en procenten-
het. För en primärvårdsmottagning som
betjänar 10 000 personer skulle detta
betyda ett nytillskott av 100 diabetespa-
tienter. Ett gott omhändertagande av
dessa kan kräva fler distriktssköterskor
och allmänläkare.

Opportunistisk screening
skulle minska mörkertalet
Typ 2-diabetes är en sjukdom som

uppfyller de flesta krav för att motivera
screeningverksamhet. Idag finns ett
mycket stort antal personer med oupp-
täckt typ 2-diabetes i landet. En mera
konsekvent genomförd opportunistisk
screening inom primärvården skulle
kunna minska detta mörkertal avsevärt.

Med en god organisation av vardags-
arbetet behöver själva screeningarbetet
inte kräva påtagligt mycket mer resurser.
Ett gott omhändertagande av alla ny-
upptäckta patienter kan däremot komma
att kräva ytterligare resurser och/eller
effektivare mottagningsrutiner. Detta
gäller i synnerhet om WHO i sina kom-
mande nya rekommendationer faststäl-
ler de skärpta diagnostiska kriterier som
antogs i USA sommaren 1997 [9].
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