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En analys av vad de föreslag-
na nya kriterierna för diagnosen
diabetes innebär i Laxå kom-
mun tyder på att det endast blir
en marginell ökning av inciden-
sen i detta område där befolk-
ningen screenats för diabetes i
många år. Däremot kan man
räkna med att ett sänkt faste-
blodglukosvärde under några år
kan leda till en fördubbling av
antalet nya diabetiker i områ-
den utan screening och med
många oupptäckta fall. Valet
mellan befolkningsinriktad
screening och screening av en-
bart riskgrupper eller screening
av alla i vissa åldersintervall,
måste avgöras lokalt med hän-
syn till bl a åldersstrukturen i
befolkningen och mottagningens
resurser.

Vilka konsekvenser i primärvården
kommer de nya föreslagna diagnostiska
kriterierna för diabetes att få för vilka
som klassas som diabetiker och för ar-
betet med denna patientgrupp? Erfaren-
heterna från Laxå, där vi sedan 1983
prövat opportunistisk screening  (case
finding), kan vara vägledande för svaret
på denna fråga. Metoden innebär att
icke fastande blodglukos (n-FBG)
testas på alla som av någon anledning
söker primärvården. Personer med
blodglukosvärden ≥8,0 mmol/l får åter-
komma för diagnostisk undersökning
med FBG eller vid behov oralt glukos-
toleranstest (OGTT) [1].

Den systematiska screeningen har
avslöjat hög förekomst av diabetes i
Laxå,  beroende på att flertalet personer

med tidigare oupptäckt diabetes nu är
diagnostiserade och under behandling
[2]. Denna höga prevalens, 4,5 procent,
är sannolikt inte unik för Laxå, utan
skulle säkert kunna upprepas eller över-
träffas på många platser i landet om lik-
nande screening genomfördes på ett ut-
hålligt sätt.

Nya diagnostiska kriterier
för diabetes är på väg
Screeningmodellen i Laxå är således

väl beprövad i en situation då de dia-
gnostiska kriterierna för diabetes utgörs
av kapillärt fastande blodglukos ≥6,7
mmol/l (venöst plasmaglukos ≥7,8
mmol/l) eller ett tvåtimmarsvärde vid
oral glukosbelastning ≥11,1 mmol/l
(kapillärt helblod = venöst plasma) [3].
Förändringar i de diagnostiska kriteri-
erna är emellertid på väg. I USA har
American Diabetes Association (ADA)
accepterat nya diagnostiska fasteglu-
kosvärden för diabetes [4], och inom
WHO pågår sedan flera år diskussioner
om revidering av 1985 års diabetesdo-
kument [3].

Nyligen har en arbetsgrupp inom
WHO publicerat ett diskussionsunder-
lag [5] med förslag till sänkning av det
diagnostiska fasteglukosvärdet FBG till
≥6,1 mmol/l (= venöst plasmaglukos
≥7,0 mmol/l). Där berörs inte screening
för diabetes utom vid graviditet, men i
ADA-dokumentet diskuteras det utför-
ligt och omfattande aktiviteter föreslås.

Lättare diagnostisera diabetes
Vad betyder WHOs förslag om änd-

rade fasteglukoskriterier för diagnosen
diabetes för prevalensen? Flera analy-
ser har nyligen publicerats om konse-
kvenserna [6, 7]. Kort kan sägas att av-
sikten med att sänka fasteglukosvärdet
har varit att fastställa en kliniskt mera
relevant gräns, som harmoniserar fas-
teglukos med tvåtimmarsvärdet vid
OGTT.

Har diagnosen diabetes tidigare i hu-
vudsak ställts genom tvåtimmarsvärdet
vid OGTT förändras inte prevalensen
särskilt mycket om man går över till det
nya fasteglukosvärdet i stället. Då det i
klinisk praxis torde ha varit vanligast att
diabetesdiagnosen baserats på fastande
blodglukos kommer naturligtvis preva-

lensen att öka med det antal individer
som har värden mellan 6,1 och 6,7
mmol/l (kapillärt helblod) alternativt
7,0–7,8 mmol/l (venöst plasma) vid
minst två konsekutiva provtagningar. 

Tidigare screeningmodell
behöver revideras
Med 6,1 mmol/l som nytt diagnos-

tiskt kriterium för kapillärt fasteblod-
glukos måste också brytvärdet för
screening med n-FBG sänkas. I litteratu-
ren finns inga uppgifter om vilken nivå
som skulle vara optimal. Därför har be-
folkningen i Laxå erbjudits en utvidgad
variant av den tidigare screeningen.

Alla personer mellan 40 och 69 år
som besökt vårdcentralen under
1996–1997 har, liksom tidigare, fått er-
bjudande om ett icke fastande kapillärt
blodglukosprov. Har detta varit ≥6,0
mmol/l har OGTT erbjudits som upp-
följning. Brytgränsen 6,0 valdes efter-
som den borde garantera att inga eller få
personer med diabetes exkluderades
från glukosbelastningen, även med den
nya sänkta diagnosgränsen för FBG
(≥6,1 mmol/l).

Under de två åren screenades 825 in-
divider (359 män och 466 kvinnor). De
utgjorde 32 procent av Laxås befolk-
ning mellan 40 och 69 år. Screeningen
utfördes med Glucometer Elite som
analysinstrument. Fem procent av
screeningtesten analyserades också
med HemoCue.

Trettioen procent (257 personer) av
de screenade hade ett kapillärt n-FBG-
värde ≥6,0 mmol/l. Av dessa acceptera-
de 186 (72 procent) att återkomma för
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OGTT. Faste- och tvåtimmarsvärdena
vid glukosbelastningen analyserades
såväl på kapillärblod med Glucometer
Elite (164 personer) som på venöst plas-
ma (171 personer). För 151 personer fö-
relåg glukosanalysresultat för både ka-
pillärt helblod och venöst plasma vid
glukosbelastningen.

Glucometer Elite-värdena visade sig
i genomsnitt vara 6,6 procent högre än
HemoCue-värdena, varför Glucometer
Elite-värdena justerades nedåt med 6,6
procent. Brytgränsen för n-FBG-screen-
ingen kom därför att ligga på 5,6
mmol/l, i stället för som planerats 6,0
mmol/l.

Utfall av jämförelse
mellan gamla och nya värden
För analys av utfallet av screeningen

använde vi WHOs diagnoskriterier från
1985 med följande glukosvärden: fas-
tande kapillärt helblod ≥6,7 mmol/l el-
ler fastande venöst plasma ≥7,8 mmol/l.
Dessa värden ställdes mot WHOs fö-
reslagna nya kriterier [6]: fastande ka-
pillärt helblod ≥6,1 mmol/l eller fastan-
de venöst plasma ≥7,0 mmol/l. Resulta-
ten redovisas i Tabell I.

Antalet nya diabetespatienter ökade
från 7 till 16 när diagnoskriteriet för fas-
tande kapillärt blodglukos ändrades
från 6,7 till 6,1 mmol/l. Om  venöst
plasma utgjorde underlag för det fastan-
de glukosprovet ökade antalet nya dia-
betespatienter från 4 till 14. En mycket
god samstämmighet kunde noteras mel-
lan det nya lägre fasteglukosvärdet och
det oförändrade tvåtimmarsvärdet vid
OGTT, 11,1 mmol/l. 16 respektive 14
personer fick diagnosen diabetes bero-
ende på om kapillärt helblod eller ve-
nöst plasma analyserades.

Nytt br ytvärde för screening
För att ställa diagnosen diabetes hos

en person utan diabetessymtom krävs
två av varandra oberoende testresultat,
som båda är patologiska. Under åren
1996–1997 fick 17 personer som delta-
git i screeningen diagnosen diabetes på
dessa villkor. Tre av dem utvecklade
diabetes 5–18 månader efter screening-
en, och det har bedömts att de vid
screeningtillfället inte hade diabetes
men fick det senare. Deras n-FBG vid
screeningen låg mellan 4,1 och 5,7
mmol/l.

Resterande 14 personer fick sin dia-
betesdiagnos i nära anslutning till
screeningtillfället. Alla dessa hade
n-FBG ≥5,8 mmol/l. Elva av de 14 hade
ett n-FBG värde ≥6,7 mmol/l. Nio hade
fångats om brytvärdet för n-FBG satts
till ≥6,7 mmol/l och diagnostik baserad
enbart på FBG ≥6,1 mmol/l eller fas-
tande plasmaglukos (FPG) ≥7,0 mmol/l
hade tillämpats. Ytterligare två perso-
ner hade tvåtimmarsvärde vid OGTT

≥11,1 mmol/l, men FBG <6,1 eller FPG
<7,0 mmol/l.

Vid en brytgräns på 6,7 mmol/l för
n-FBG-screeningen, och med två FBG
≥6,1 mmol/l som diagnosunderlag, var
sensitiviteten således 64 procent, speci-
ficiteten 92 procent och det positivt pre-
diktiva värdet  12 procent. Kombineras
den enklare FBG-diagnostiken med
OGTT när FBG ligger mellan 5,6 och
6,0 mmol/l höjs sensitiviteten till 71
procent och det prediktiva värdet till 13
procent, medan specificiteten blir vä-
sentligen oförändrad.

Ett brytvärde på 6,7 mmol/l förefal-
ler således ge ett godtagbart utfall av
screeningen med få missade diabetes-
fall. Det relativt låga prediktiva värdet
kommer att vara högre i en befolkning
som inte tidigare utsatts för screening
och där andelen odiagnostiserade dia-
betiker är större än vad fallet är i Laxå.

Konsekvenser för incidensen
Farhågorna har ju varit stora att änd-

ringen av FBG-värdet för diagnostik
från 6,7 till 6,1 mmol/l kommer att in-
nebära en kraftig ökning av antalet nya
diabetiker som skall ha vård. Steg anta-
let nyupptäckta diabetespatienter i Laxå
när den skärpta diagnostiken (glukos-
belastning på alla mellan 40 och 69 år
med n-FBG ≥5,6 mmol/l) började
tillämpas 1996 och 1997? Svaret på
denna fråga är nej.

Antalet nya diabetesfall i Laxå har
under perioden 1972–1997 varierat
mellan 8 och 37 per år, i genomsnitt 24.
Under 1996–1997 diagnostiserades 30
respektive 14 nya fall. Någon skillnad
mot tidigare år gick således inte att ur-
skilja. Förklaringen till detta är sanno-
likt att Laxåbefolkningen, på grund av
mångårig screening, är så väl genom-
gången med avseende på oupptäckt dia-
betes att det endast blir en marginell och
snabbt övergående ökning om FBG-
värdet för diagnos sänks till 6,1 mmol/l.
I områden där många diabetiker är
oupptäckta och där screening inte be-
drivits, kan emellertid ett sänkt dia-

gnostiskt FBG-värde kanske resultera i
en fördubbling av antalet nyupptäckta
diabetesfall under några år. Därefter
kommer incidensen sakta att minska.

Befolknings- eller
r iskgruppsscreening?
Resultaten ovan baseras på screen-

ing av en i stort sett oselekterad befolk-
ning i åldern 40–69 år. Hur resultaten
skulle ha sett ut om enbart riskgrupper
för utveckling av diabetes hade testats
vet vi inte säkert, eftersom vi ännu inte
gjort någon fullständig analys av mate-
rialet utifrån denna utgångspunkt.

Grundat på erfarenheter från den op-
portunistiska screeningen i Laxå
1983–1987 kan dock sägas att fetma
(kroppsmasseindex BMI ≥30 kg/m2) el-
ler hjärt–kärlsjukdom (inklusive hyper-
toni) som urvalskriterier för n-FBG-
screening skulle ha resulterat i god sen-
sitivitet (82 procent), dålig specificitet
(65 procent) och ännu sämre positivt
prediktivt värde (6 procent) [2]. Många
personer är således obesa eller
hjärt–kärlsjuka utan att ha oupptäckt
diabetes! Cirka 35 procent av alla
screenade 1983–1987 hade någon av
dessa riskfaktorer; eftersom 82 procent
av alla nyupptäckta diabetiker fanns
bland dem, borde de rimligen utgöra en
primärgrupp för opportunistisk screen-
ing. Riskgruppsscreening skulle emel-
lertid inte ha fångat in 18 procent av de
nyupptäckta diabetikerna därför att de
saknar riskfaktorer.

Konklusion
De erfarenher som Laxåscreeningen

givit summeras i rutan med rekommen-
dationer. Åldersintervallet för screen-
ingen måste bestämmas lokalt efter var-
je mottagnings resurser. Brytgränsen
för n-FBG-värdet (≥6,7 mmol/l) bör ses
som ett förslag, eftersom värdena för
sensitivitet, specificitet och positivt pre-
diktivt värde bland annat beror på loka-
la demografiska förhållanden. Likaså
måste man ta ställning till om enbart
riskgrupper skall screenas eller om hela
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Tabell I. Antalet nyupptäckta diabetiker vid användning av fasteblodglukos (FBG) och tvåtim-
marsvärde vid oral glukosbelastning (OGTT) utifrån gamla och föreslagna nya WHO-kriterier
för diagnosen diabetes.

WHO 1985 WHO 1998 (förslag) WHO 85=WHO 98 (förslag)

Typ av blod Kapillärt Venöst Kapillärt Venöst Kapillärt Venöst

Situation Fastande Fastande Fastande Fastande Tvåtimmarsvärde vid OGTT

Typ av prov Helblod Plasma Helblod Plasma Helblod eller plasma

Diagnostiskt ≥6,7 ≥7,8 ≥6,1 ≥7,0 ≥11,1
glukosvärde mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l

Glucometer Elite
(n=164)1 7 – 16 – 16 –

Medilab
(n=171) – 4 – 14 – 14

1 Hänsyn har tagits till att Glucometer Elite-värdena är justerade nedåt med 6,6 procent
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befolkningen inom det valda åldersin-
tervallet skall undersökas.

Väljs alternativet enbart riskgrupper
blir det färre att screena och bättre posi-
tivt prediktivt värde för screeningen,
men det innebär ett merarbete att iden-
tif iera riskgrupperna och att förklara för
andra att screeningen inte avser dem.
Väljs befolkningsalternativet kan ar-
betsbelastningen minskas initialt ge-
nom att man låter screeningen starta
med ett visst åldersintervall, t ex 45–64
år, och att övriga erbjuds screening med
start ungefär sex månader senare.

Vikten av att använda en kvalitativt
god analysmetod illustreras av proble-
men med Glucometer Elite-analyserna
under screeningen 1996–1997. Tack
vare kontroller med HemoCue och att
prov också sändes för analys av venöst
plasma upptäcktes den felvisning som
Glucometer Elite gav.

Oavsett vilket diagnostiskt FBG som
gäller, 6,1 eller 6,7 mmol/l, vill vi beto-
na att det diagnostiska värdet i sig är
egalt när det gäller att tidigt hitta perso-
ner med oupptäckt diabetes, om man
försummar att ta blodglukosprov. För
tidig diagnos av typ 2-diabetes krävs att
många individer testas, att provet upp-
repas ofta om minsta misstanke på dia-
betes föreligger och att prov tas även
om det inte föreligger klinisk misstan-
ke.

Samma strategi som framgångsrikt
använts för att spåra individer med högt
blodtryck bör nu appliceras på diabetes-
sjukdomen. Varje blodtryck som mäts i
screeningsyfte bör kombineras med ett
screeningblodglukos!
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1. Screena den som är 45 år (för risk-
grupper 40 år) och äldre (upp till cirka 75
år).

2. Använd icke fastande kapillärt
blodglukos enligt schemat i Figur 1.

3. Använd om möjligt HemoCue-
metodik – detta är dock ett krav vid de-
centraliserat diagnostiskt prov.

4. Tillämpa i första hand screening av
riskgrupper. Dessa är följande:

a. personer med hypertoni eller an-
nan hjärt–kärlsjukdom,

b. personer med hereditet för diabe-
tes (förälder eller syskon),

c. kraftigt överviktiga (kroppsmasse-
index, BMI ≥30 kg/m2),

d. personer med dyslipidemi (särskilt
triglyceridförhöjning),

e. invandrare från icke-europeiskt
land.

5. Riskgrupper screenas om möj-
ligt årligen (minst vart tredje år), och
icke riskgrupper en gång vart femte
år.

Rekommendationer för screening
efter typ 2-diabetes

Opportunistisk screening
Icke fastande kapillärt blodglukos (n -FBG)

Diagnostik – steg 2
OGTT (tvåtimmarsvärde)

Diagnostik – steg 1
Två (eller flera) kapillära fasteblodglukos (FBG)

Diabetes
mellitus

Diabetes
osannolik

Diabetes
osannolik

Diabetes
osannolik

Diabetes
mellitus

Diabetes
mellitus

n-FBG <6,7
mmol/l

Diabetessymtom
och n-FBG
≥11,1 mmol/l

Medelvärde
av FBG
<5,5 mmol/l

FBG × 2
≥6,1 mmol/l

n-FBG >6,7
mmol/l

Medelvärde
av FBG 5,5–
6,0 mmol/l
eller n-FBG
≥10,0 mmol/l

<7,8 mmol/l ≥11,1 mmol/l

7,8 –11,0
mmol/l

Nedsatt glukostolerans

Figur 1. Flödesschema för föreslagen
modell för diabetesscreening i
primärvård.
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Summary

Screening in primary care;
how the new criteria for diabetes affect
its incidence.

Dan K G Andersson, Christer Petersson

Läkartidningen 1998; 95: 5171-5.

Screening for type II diabetes can be imple-
mented opportunistically in primary care. Ran-
dom blood glucose testing of people consulting
in primary care, and at high risk of diabetes (i.e.,
those with cardiovascular disease, hyperten-
sion, dyslipidaemia, obesity, or diabetes heredi-
ty, and Asian and African immigrants), fol-
lowed by annual monitoring, will detect
approximately 60 per cent of cases of hitherto
undetected diabetes. As the World Health
Organisation has proposed a fasting blood
glucose value of >6.1 mmol/L as the cut-off level
for diabetes, in primary care a random value of
>6.7 mmol/L would be an appropriate indicator
for further examination. The age-group to be
screened will depend on demographic criteria
and the workload at the centre. 

Correspondence: Dr Dan Andersson, Na-
tional Board of Health and Welfare, Box 423,
SE-701 48 Örebro, Sweden.

Summary

Screening for type 2 diabetes is justified

Christer Petersson, Dan KG Andersson

Läkartidningen 1998; 95: 5167-70.

That type 2 diabetes is a disease fulfilling
most of the criteria justifying screening is ar-
gued in the article. Currently there are probably
50–100,000 cases of undiagnosed type 2 diabe-
tes in Sweden, ie, 6–12 per 1 000 of the popula-
tion, a figure that could be substantially reduced
by more consistent use of opportunistic scree-
ning in primary care. With good organisation of
daily work routines, the screening itself need
not require significantly more resources. How-
ever, satisfactory management of newly dia-
gnosed patients may require further resources
and other, more effective reception facilities,
particularly if the more stringent diagnostic cri-
teria adopted in the USA in 1997 are ratified by
inclusion the WHO recommendations soon to
be published.

Correspondence: Med dr. Christer Petersson,
Vårdcentralen Strandbjörket, SE-351 85
Växjö, Sweden.
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Migrän är en vanlig folksjukdom
som under senare år har rönt stort in-
tresse. Kunskaperna har ökat avsevärt,
såväl när det gäller uppkomstmekanis-
merna som möjligheten att på ett effek-
tivt sätt behandla symtomen. Emellertid
är det i det närmaste ogörligt att för-
medla den smärta, ångest och övrigt li-
dande som den migrändrabbade upple-
ver under anfallet till någon som aldrig
haft migrän. Man kan beskriva synstör-
ningarna, tröttheten, den bultande hu-
vudvärken, illamåendet och kräkning-
arna, men för den som saknar erfarenhet
av dessa symtom är det omöjligt att för-
stå vad migränanfallet egentligen inne-
bär. 

Detta är sannolikt huvudorsaken till
att patienter med migrän fortfarande be-
möts med misstro från arbetskamrater
och/eller representanter för sjukvården.
En undersökning som genomfördes av
patientorganisationen Svenska migrän-
förbundet visade att vanliga attityder
från bl a sjukvården var att »migränen
skulle försvinna om personen ändrade
sitt sätt att leva», att »lite huvudvärk har
väl alla någon gång», att »arbete är bäs-
ta medicinen» eller att »migrän i själva
verket är ett sätt att komma undan krav»
[1].

Dessa attityder leder, enligt företrä-
dare för Migränförbundet, till skuld-
känslor, allt högre prestationsångest,
missmod, social isolering och i en del

fall överkonsumtion av läkemedel hos
de migrändrabbade individerna.

Nu finns
bättre kunskap
Synsättet att migrän i huvudsak skul-

le vara ett psykosomatiskt tillstånd är
helt förlegat. Själva migränattacken
tycks i stället vara ett primärt neurogent
fenomen med sekundära konsekvenser
för hjärnans och meningernas blodkärl
[2, 3]. Numera har man på många håll
insett vikten av ett adekvat och profes-
sionellt omhändertagande av migräni-
kerna, vilket har förbättrat deras situa-
tion betydligt.

I en nyligen genomförd svensk en-
kätundersökning på 444 slumpmässigt
utvalda migräniker angav 67 procent av
dem som gör läkarbesök att de får ett
ganska eller mycket bra omhänderta-
gande, 60 procent ansåg att läkarna har
ganska eller mycket bra kunskap om
migrän och 44 procent angav att läkar-
na har ganska eller mycket bra informa-
tion att ge om olika behandlingsalterna-
tiv [4]. 

Med triptanernas entré (selektiva
5-HT1B/1D-agonister som t ex suma-
triptan) på den farmakologiska scenen
har behandlingsresultaten förbättrats
påtagligt för tusentals migräniker i vårt
land, något som kan beskrivas även i
hälsoekonomiska tal i form av minskat
antal sjukdagar och reducerat produk-
tionsbortfall.

Huvudsyftet med denna översiktsar-
tikel är att beskriva aktuella synpunkter
på migränsjukdomens epidemiologi
och patofysiologi samt den fortsatta ut-
vecklingen när det gäller migräntera-
pin, framför allt avseende de nyare trip-
tanerna, inte minst ur ett hälsoekono-
miskt perspektiv.

Prevalens
Migränsjukdomen är intermittent till

sin natur och anfallsfrekvensen kan va-
riera från en period till en annan. Sjuk-
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Migrän är ett gissel som före-
kommer globalt utan markanta
skillnader vad gäller vare sig
ras, kultur eller geografisk hem-
vist. Dock drabbas kvinnor ofta-
re än män, ibland med en anfalls-
frekvens på upp till sex attacker
per månad i de svåraste fallen.

Dessa patienter är vanligtvis
inte hjälpta med enbart analge-
tika och/eller NSAID-preparat
utan behöver komplettera med
migränspecifika behandlingsal-
ternativ. För dem är de nya s k
triptanpreparaten ett värdefullt
tillskott i behandlingsarsena-
len. 


