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Summary

New diagnostic criteria and
classification of diabetes;
the changes reviewed.

Leif Groop

Läkartidningen 1998; 95: 5151–5. 

Of the approximately 300,000 diabetics in
Sweden, about 15 per cent have type I or juve-
nile diabetes, and the remainder type II or dia-
betes of maturity. Naturally, this is a gross over-
simplification of the situation, and reflects our
predilection for classification rather than our
knowledge of the aetiology and heterogeneity
of the disease. Not only is there a broad indeter-
minate zone between the two main types, but
during recent years a number of genetically de-
termined forms have also been described. Ac-
cordingly, the World Health Organisation has
recently proposed changes in the classification
of diabetes and in the diagnostic criteria. The
new proposals are reviewed in the article.
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Livsmedel eller läkemedel?

Medicinska påståenden och doser
nyckelfrågor vid gränsdragningen

Det finländska kolesterolsänkande
margarinet (se sidan 5146) blir ett test-
fall när det gäller gränsdragningen
mellan livsmedel och läkemedel och
vilka medicinska argument som får an-
vändas i marknadsföringen av livsme-
del i den växande gruppen »functional
foods». I Sverige sätts gränserna av
Livsmedelsverket och Läkemedelsver-
ket, och livsmedelsbranschen trycker
nu på för att få använda mer långtgå-
ende fysiologiska påståenden om sina
produkter.

Om tillverkaren marknadsför sin
produkt till allmänheten med medicins-
ka argument (eller med konkreta dose-
ringsanvisningar) betraktas produkten
enligt lag i princip som läkemedel, dvs
varor avsedda att tillföras människor för
att förebygga, påvisa, lindra eller bota
sjukdom eller symtom på sjukdom.

Enligt förarbetena till Läkeme-
delslagen från 1992 (proposition
1991/92:107) utgör dock vitaminer inte
läkemedel om de är avsedda att tillföras
i sådan mängd som behövs för att und-
vika brist på vitaminet – men väl om av-
sikten är att ge avsevärt större mängd.
Doseringen kan alltså avgöra gräns-
dragningen, vilket också visas i en rap-
port från 1997, där bl a frågan om fisk-
olja med och utan påståenden såsom
»sänker blodfetthalten» analyseras [1].
Där blev slutsatsen att icke-koncentre-
rade och koncentrerade fiskoljeproduk-
ter med en dygnsdos av maximalt 3 g
omega-3-fettsyror (EPA och DHA) be-
traktas som livsmedel, förutsatt att de
säljs utan medicinsk argumentering.
Som läkemedel (naturläkemedel) klas-
sificeras däremot fiskoljeprodukter
med större dygnsdos av samma fettsy-
ror eller i form av fria fettsyror, produk-
ter som koncentrerats via kemisk modi-
fiering till etyl- eller metylestrar samt
alla produkter med medicinska påståen-
den. För att en fiskoljeprodukt skall
kunna godkännas som naturläkemedel
av Läkemedelsverket måste det visas att
kraven på kvalitet, säkerhet och effekt
har uppfyllts.

Tillåtna hälsoargument
Traditionella livsmedel kan få mark-

nadsföras med vissa hälsoargument.
Myndigheterna har accepterat en argu-
mentering i två steg [2]. Först ett all-
mänt, belagt påstående, t ex »Mättade
fettsyror höjer blodets kolesterolhalt.
Högt blodkolesterol anses bidra till ate-

roskleros.» Sedan »Produkt X har låg
halt mättat fett.» Ett exempel på denna
argumentering finns i annonser för
smörgåsfettet Gaio (se tex Läkartid-
ningen 42/98).

Ett annat aktuellt område är fermen-
terade mjölkprodukter med »nyttiga»
bakterier. I några fall (Bifilus och Dofi-
lus) har sådana produkter godkänts som
naturläkemedel. De får säljas i livsme-
delsbutiker men måste märkas som lä-
kemedel, dvs med tex dosering, bruks-
anvisning och biverkningar [3].

»Nytt li vsmedel»?
Flera omständigheter gör att t ex

Gaio och det finländska margarinet san-
nolikt kommer att bedömas på olika
sätt. I det förra fallet är »nyttigheten»
bl a omega-3-fettsyror, som naturligt
förekommer i livsmedel, medan den ko-
lesterolsänkande tillsatsen i det finländ-
ska margarinet inte gör det. Dessutom
är tillsatsen farmakologiskt aktiv. Mar-
garinet kan därför betraktas som ett
»nytt livsmedel», vilket enligt en EU-
förordning skall säkerhetsbedömas, så-
vida det inte redan sålts inom EU i stör-
re omfattning. Det senare preciseras
inte till tid, mängd eller andel av befolk-
ningen, men det finländska margarinet
har en ganska liten marknadsandel i
Finland.

Slutligen vill tillverkaren givetvis
uttnyttja den säljstyrka som vetenskap-
liga studier utgör, dvs använda mer
långtgående medicinska argument än
vad nuvarande lagstiftning i Sverige
tillåter för livsmedel. Detta ligger i lin-
je med förslag till liberalisering som
livsmedelsbranschen nyligen lagt fram
[4]. Kanske klarnar detaljerna när Livs-
medelsverket vid årsskiftet redovisar ett
regeringsuppdrag att analysera bl a häl-
sopåståenden vid märkning av livsme-
del och avgränsningen mot läkemedels-
lagstiftningen.

Yngve Karlsson
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