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Debatt

❙ ❙ Tankar på att tidigt upptäckt diabetes,
och därmed bland annat ändrade kost-
och motionsvanor, kan påverka diabe-
tesutvecklingen hos patienter, har fun-
nits länge.

En studie från USA (Diabetes Pre-
vention Program Research Group) visa-
de nyligen att av de patienter som hade
nedsatt glukostolerans utvecklade 11
procent diabetes utan behandling. I den
patientgrupp som fick hjälp till kost- och
motionsförändringar utvecklade bara
4,8 procent diabetes. Fler studier visar
på liknande resultat.

80 000 oupptäckta diabetiker i Sverige
Gruppen oupptäckta diabetiker är cirka
80 000 i Sverige enligt Socialstyrelsens
siffror, vilket naturligtvis väcker frågan
om screening. I Dagens Medicin 7/2002
förklarar professorerna Christian Berne,
Carl-David Agardh och Lars Rydén att
de kan tänka sig en allmän screening
»även om det kan kosta en del pengar«.
Socialstyrelsen utreder för närvarande
kostnader, organisationsform och priori-
teringsproblem inför en allmän scree-
ning.

Opportunistisk screening inte dyrt
Jag menar att man redan idag istället
skall starta opportunistisk screening för
diabetes i primärvården. Det behöver
inte heller bli så dyrt!

Vid hälsocentralen i Storvik, med
6 800 invånare i upptagningsområdet,
erbjöds alla besökare över 40 år att gra-
tis testa sitt blodsocker under år 1999,
förutsatt att man inte hade en känd dia-

betes mellitus. Om personen hade ett
icke fastande blodsockervärde på 6,7
mmol/l eller högre, erbjöds vederböran-
de att återkomma för ytterligare två
fasteblodsockerprov. Om värdet på des-
sa två var 6,1 eller däröver, fick patien-
ten diagnosen diabetes mellitus. Patien-
ten togs därefter om hand på sedvanligt
sätt vid vår diabetesmottagning. 

Arton fall upptäcktes
Av 249 personer befanns 18 (7 procent)
ha diabetes mellitus genom denna enkla
screeningmetod. Åtta var 70 år eller
äldre, och fem var i åldern runt 50 år. Vi
tog sammanlagt 349 blodsockerprov.
Med en materialkostnad på knappt 9
kronor per prov och en personalkostnad
på 10 kronor per prov blir kostnaden för
en nyupptäckt diabetespatient cirka 400
kronor. Om man bara räknar med de fem
»yngre« diabetespatienterna, de kring
50 år, skulle kostnaden ändå bli relativt
blygsamma dryga 1 300 kronor/ patient,
och merarbetet att finna personerna var
inte särskilt omfattande. Numera er-
bjuds alla våra patienter över 40 år att
testa sitt blodsocker minst vart femte år. 

Tanken med en opportunistisk scree-
ning är de allra flesta människor söker
sin vårdcentral inom en treårsperiod och
då kan erbjudas ett glukostest. Visst
kommer det att bli ett bortfall med den-
na typ av screening, men så är ju fallet
även vid allmän screening.

Hjälp med informationen
Den allra största delen av svensk pri-
märvård har därtill redan en organisation
med diabetesmottagningar på vårdcen-
tralerna, där det bedrivs en avancerad
diabetesvård. Dessutom finns det inom
primärvårdsområdena dietister och ofta
hälsoplanerare/samordnare, som kan

medverka till att på individnivå ge ny-
upptäckta, symtomlösa diabetiker in-
strument att ändra sin livsstil. Det inne-
bär kort och gott ändrade kostvanor och
mer motion. 

Däremot behöver vi i primärvården
allt stöd från forskning och vetenskap
och »tunga instanser« när det gäller att
brett lära ut livsstilskunskap på befolk-
ningsnivå. Folkhälsoinstitutet, Social-
styrelsen, diabetologer, kardiologer,
obesitasforskare och många andra måste
liera sig och föra ut vikten av sunda lev-
nadsvanor inte minst i TV, radio och
andra medier.
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Opportunistisk screening 
för diabetes i primärvården
Livsstilsförändringar kan förhindra diabetes mellitus hos riskindivider

Med 80 000 oupptäckta diabetiker i Sverige är det naturligt att frågan
om allmän screening uppkommer. Bättre och mer kostnadseffektivt
är dock att satsa på opportunistisk screening för diabetes i primär-
vården. Vid Storviks Hälsocentral erbjöds 1999 alla över 40 år att tes-
ta sitt blodsocker. Av 249 personer befanns 18 (7 procent) ha diabe-
tes mellitus. Kostnaden per nyupptäckt fall var 400 kronor. Det lokala
arbetet behöver dock understödjas med information på nationell nivå
om livsstilskunskap.
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