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Diabetes är en sjukdom som upp-
visar en närmast epidemisk ut-
veckling. Från idag drygt 100

miljoner diabetiker förväntas antalet i
världen vara minst fördubblat år 2010
[1]. Detta beror delvis på att vi får fler
äldre, men också på förändrade livs-
stilsfaktorer som medför ökad övervikt.
Rökning har under senare år visats leda
till insulinresistens och en mellan två
och fyra gånger förhöjd risk för diabe-
tes [2]. Idag beräknas 1 100 miljoner
människor vara vanerökare

Diabetesvården, som redan idag be-
räknas kräva ca 6 procent av de samla-
de vårdkostnaderna i Norden [3, 4], står
således inför en mycket stor utmaning.
De väsentligaste kliniska problemen
med diabetes är riskerna för mikrovas-
kulära (njurar, ögon, nerver) respektive
makrovaskulära (olika aterosklerotiska
manifestationer) komplikationer. För
att förhindra den hotande utvecklingen
pågår massiva forskningsinsatser inrik-
tade mot bl a tidig diagnostik, primär
och sekundär prevention samt förbätt-
rad terapi. 

Nationella riktlinjer
De nu etablerade nationella riktlin-

jerna för diabetesvården är ett nyckel-
dokument för att uppnå en god diabetes-
vård och förhindra utveckling av de oli-
ka diabeteskomplikationerna. De mål-
sättningar som där anges har visat sig
vara framsynta och bör, när förverkliga-
de, också medföra en väsentligt förbätt-
rad prognos för diabetespatienterna. 

I en serie artiklar kommer Läkartid-
ningen att belysa den snabba utveck-
lingen inom diabetesvården samt redo-
visa de mål och medel som vi har. Den
första delen i serien är fokuserad på dia-

gnostik och de nya kriterier som snart
införs. Övriga delar kommer att inriktas
på om diabeteskomplikationer och ut-
vecklingen av ny terapi, inklusive möj-
ligheten att vaccinera mot diabetes. 

Nya diagnostiska kriterier 
och klassifikationer
En expertgrupp inom American Dia-

betes Association (ADA) presenterade i
juni 1997 förslag till nya diagnostiska
kriterier. Dessa har accepterats och är
nu gällande i Nordamerika. Parallellt
pågick arbetet inom en konsultativ ar-
betsgrupp till WHO, delvis med samma
personer som utarbetade underlaget till
ADA. Detta förslag är ute på remiss och
förväntas bli fastställt under 1998 [5].

Arbete pågår nu i Sverige för att an-
passa de nationella riktlinjerna för dia-
betesvården till de nya kriterierna. 

Varför behövs nya diagnostiska kri-
terier? Skälen är flera, men de avgöran-
de är:

– Att bättre anpassa nivån till de glu-
koskoncentrationer vid vilka ökad
risk föreligger för mikro- och mak-
rovaskulära komplikationer. 

– Att förenkla diagnostiken och möj-
liggöra att fler diabetiker upptäcks
tidigt. Genom tidig diagnos och be-
handling kan de markant ökade ris-
kerna för hjärt–kärlsjukdom och
mikrovaskulär sjukdom vid diabetes
minska. 

ADA ansåg att en enkel screen-
ingmetodik är avgörande för att nå des-
sa mål, särskilt som man rekommende-
rar en rutinmässig undersökning av alla
personer över 45 år minst vart tredje år.
Av denna anledning baserar ADA, lik-
som WHO, diagnoskriterierna på glu-
kosnivån efter minst åtta timmars fasta
(≥6,1 mmol/l; Tabell I). 

Även om således ADA och WHO är
överens om vilka glukosnivåer som ford-
ras för diagnostiken skiljer man sig åt på
två punkter. ADA anser, till skillnad
från WHO, att den orala glukosbelast-
ningen (OGTT) är opraktisk och ej be-

hövs. ADA rekommenderar också
screening av alla individer 45 år och
äldre åtminstone vart tredje år, medan
WHO anser att varje land får ta ställning
till detta individuellt. Det är viktigt att
screening genomförs i Sverige. Efter-
som diagnosen är baserad på fasteglu-
kosnivån ersätts diagnosen nedsatt glu-
kostolerans (IGT), som ju fordrar en
OGTT, med begreppet »impaired fas-
ting glycemia», IFG (Tabell I). 

Sammantaget är alltså de nya kriteri-
erna för diabetes enligt följande: kapil-
lärt B-glukos efter minst åtta timmars
fasta om 6,1 mmol/l eller högre vid två
tillfällen eller, om förenat med klassis-
ka symtom, ett kapillärt B-glukos när
som helst under dygnet ≥11,1 mmol/l.
WHO anser att en OGTT är indicerad
vid IFG för att klassificera graden av
glukosintolerans (Tabell I). 

Vad kommer att hända?
Vad kommer då att hända när de nya

kriterierna tillämpas? Att sänka B-glu-
kosvärdet från 6,7 till 6,1 mmol/l leder
till att fler personer erhåller diagnosen
diabetes, enligt vissa uppskattningar en
ökning på 7–8 procent. Resultaten av de
studier som jämfört de nya ADA-krite-
rierna och de hittills gällande WHO-
kriterierna ger vid handen att diabetes-
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fenotypen också delvis kommer att
ändras. 

I en större intereuropeisk jämförelse
baserad på 17881 personer [6] blev den
samlade diabetesprevalensen endast
måttligt ökad, men det var stora skillna-
der mellan utfallet i olika länder. Fler
medelålders individer med övervikt
blev karakteriserade som diabetiker en-
ligt de nya kriterierna. Även andra stu-
dier talar för att fenotypen delvis ändras
och att färre äldre individer kommer att
identifieras som diabetiker [7]. 

Prospektiva studier behövs för att
belysa om de nya kriterierna möjliggör
en tidig identifiering och behandling av
individer som löper risk att utveckla
mikro- och makrovaskulär sjukdom. 

Nyckelfrågor
Flera andra viktiga frågor måste vi

nu också ta ställning till. Skall vi fort-
sätta att använda B-glukos som riktvär-
de trots att kriterierna är baserade på
plasmaglukos? Mätapparaterna analy-
serar också plasmavärdet, som sedan
måste omräknas till B-glukos. 

Det finns både fördelar och nackde-
lar (särskilt för de patienter som be-
höver lära sig nya värden) med att gå
över till analysvärden baserade på plas-
maglukos i stället för på blodglukos.
Emellertid torde det knappast finnas en
lämpligare tidpunkt för en förändring
än nu, då nya diagnostiska kriterier
ändå kommer att införas. 

Andra nyckelfrågor är detektion och
screening av riskgrupper för diabetes
för att möjliggöra en tidig diagnos. Här
är det viktigt att definiera rimliga icke-
fastande glukosnivåer lämpliga för
screening och som sedan kan möjliggö-
ra riktade analyser efter fasta för att
fastställa diagnos. 

Tidig och enkel diagnostik har som
huvudsyfte att möjliggöra prevention
av såväl de mikro- som de makrovasku-
lära diabeteskomplikationerna. Vi vet
nu att en god metabol kontroll lönar sig
vid både typ 1- och typ 2-diabetes [8, 9].
Intensiv behandling av andra riskfakto-
rer som hypertoni, dyslipidemi och rök-
ning är också nödvändiga. 

Primär pr evention
Införandet av IFG-gruppen skall för-

hoppningsvis också ge oss möjlighet till
primär prevention och förhindra upp-
komst av diabetes. Eriksson och Lind-
gärde [10] har visat att det är möjligt att
minska diabetesutvecklingen i IGT-
riskgruppen genom förbättrad livsstil,
bl a viktreduktion och ökad motion.
Man har också visat att såväl total som
kardiovaskulär mortalitet i den behand-
lade IGT-gruppen ej avvek väsentligt
från normalgruppen, medan såväl den
obehandlade IGT-gruppen som diabeti-
ker uppvisade två till fyra gånger högre
mortalitet [11].

Sammanfattningsvis vet vi nu att det
lönar sig med tidig detektion och inter-

vention avseende riskgrupper för diabe-
tes. När väl diabetes debuterat, såväl typ
1 som typ 2, är målsättningen både att
uppnå en god metabol kontroll och att
intensivt behandla andra viktiga risk-
faktorer som förhöjt blodtryck, dyslipi-
demi och rökning. 

De olika avsnitten i denna artikelse-
rier skall tydliggöra de mål och medel
som en god diabetesvård fordrar.
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Tabell I. Diagnostiska kriterier för diabetes och andra grader av hyperglykemi. IOGTT = oral
glukosbelastning, IGT = nedsatt glukostolerans, IFG = »impaired fasting glycemia»

Kapillärt helblod Venös plasma

Diabetes mellitus:
fasta ≥ 6,1 mmol/l ≥ 7,0 mmol/l
eller 120 min OGTT ≥11,1 mmol/l ≥11,1 mmol/l

IGT:
fasta < 6,1 mmol/l < 7,0 mmol/l
och 120 min OGTT ≥ 7,8 och <11,1 mmol/l ≥ 7,8 och <11,1 mmol/l

IFG:
fasta ≥ 5,6 och <6,1 mmol/l >6,1 och <7,0 mmol/l


