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SFSD önskar sina läsare
en skön sommar!

Humalog Junior
KwikPen är den första
och enda förfyllda
insulinpennan som
doserar halva enheter1

Färre steg
att instruera
och lära
sig2,3*

Lättare och
kortare än
andra 0,5
E-pennor4,5

Ett beprövat
insulin i en
välbekant
insulinpenna1,6

Doserar i halva
enhetssteg
från 0,5-30
enheter1

Humalog® 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro)
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna KwikPen,
förfylld injektionspenna Junior KwikPen
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Nordisk NovoPen Echo® and Sanofi JuniorStar™ Pens, Data
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ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion,
snabbverkande. Indikationer: För behandling av vuxna och barn
med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal
glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering:
• Humalog 100 enheter/ml KwikPen ger 1-60 enheter i steg om 1 enhet
i varje injektion. • Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30
enheter i steg om 0,5 enhet i varje injektion. Antalet insulinenheter visas
i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska
ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till penna med andra
doseringssteg. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Varningar och försiktighet:
Patienter ska instrueras att alltid kontrollera insulinetiketten före varje
injektion för att undvika att av misstag blanda ihop andra insulinprodukter.
Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-16 För ytterligare
information och priser se www.fass.se Rx F Ytterligare upplysningar om
detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet
för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00,
www.lilly.se
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* avser jämförelse med flergångspennor där insulinampullen
ska sättas in och bytas ut.
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Ordföranden har ordet
Ingenting blir sig likt igen…………….. När jag skrev förra
”Ordförande har ordet” hade jag och inte heller någon annan en aning om vad vi skulle ställas inför. Naturen däremot
tuffar på som vanligt, våren och försommaren har kommit
och det är som vanligt otroligt vackert med alla skira färger,
dofter och fågelsång. Jag tror att många i år kanske mer än
vanligt uppskattar att vara ute i naturen och känna sig fria,
där vi kan hålla avstånd och umgås ändå.
Agneta Lindberg
Många kollegor runt om i landet har fått
lämna sina ordinarie arbetsuppgifter och
bemannat upp på vårdavdelningar med
bl a covid sjuka patienter. Vilket inte är
helt lätt då arbetsuppgifterna skiljer sig
markant från det vanliga mottagningsarbetet. Detta har gjorts med stor oro och
fjärilar i magen hos många av oss – ska vi
klara av alla uppgifterna? – kommer jag
själv att drabbas av Covid-19? Hoppas
att ni alla har lyhörda enhetschefer som
kan fånga upp om någon av er mår dåligt!
I NDR kommer nog 2020 att vara ”ett
förlorat år” skall bli intressant och se om
strukna mottagningar och besök har
påverkat negativt. Det hörs ju en del
upprörda röster från patientföreningarna som vittnar om att en del patienter
kommit i kläm eller fallit mellan stolarna.
Vårt symposium i vår fick ju ställas in och
föreningen har drabbats ganska hårt
ekonomiskt, så vi vädjar till er medlemmar, betal medlemsavgiften. Trots att
symposiet blev inställt så har vi ändå
delat ut stipendierna och stipendiaterna
kommer att presenteras på Diabetesforum 2021, däremot valde vi att pausa
”Årets diabetessjuksköterska 2019” och
hoppas att vi får in många nomineringar
”Årets diabetessjuksköterska 2020”. Jag
vet att det finns många kollegor runt om
i landet som gör ett fantastiskt jobb, så
nominera era kollegor, skickas till mig:
ordf@sfsd.se.
Många konferenser/kongresser framåt i
år har också ställts in så 2021 kommer

nog vara året då allt skall hända! Nationella diabetesteamet arrangerar Diabetesforum i Göteborg 14-16/4 2021 och
då hoppas vi att det blir välbesökt, programmet är snart så gott som klart och
många nationella och internationella föredragshållare av klass kommer, så håll
utkik efter inbjudan.
Under våren har Therese Granström
disputerat med “Patient-reported and
medical outcomes in patients treated for
diabetic macular edema: A real-world
longitudinal study” ett sammandrag finns
att läsa längre fram i tidningen.
Styrelsens arbete fortgår nästan som
vanligt, styrelsemötena sker via länk och
vi sitter alla på vår egen kammare. År
2020 har IDF utsett till diabetessjuksköterskans år och vi ska försöka uppmärksamma detta på något sett. Planering
inför Världsdiabetesdagen 14/11 ligger
nere än så länge och vi avvaktar tills lite
längre fram.
För mig personligen är det en intensiv tid
då mycket att fritiden består av planeringen inför sommarens diabetesläger
för barn och ungdomar i Skåne, vi har
aldrig haft så många deltagare som nu
och då Folkhälsomyndigheten gett klartecken för dessa läger så kör vi på, dock
med en del ändringar kring rutiner för
att kunna hålla avstånd. Jag återkommer
förhoppningsvis i höstens nummer med
ett litet reportage och bilder från dessa
2 intensiva veckor.

”Förutom våra egna tankar finns det
inget som vi har full makt över” René
Descartes
Vi hörs och ses
Agneta Lindberg
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Nyhetsbrev
Rapport från möte med Kvalitetsansvariga
Nya hemsidan
sjuksköterskor
och Koordinatorer i NDR
Nationella
Diabetesregistret
har
Kvalitetsansvariga
sjuksköterskor (KAS) och Koordinatorer i alla regioner och
inom barndiabetesvården finns kontaktpersoner på varje
sjukhus. På det årliga KAS- och koordinatormötet som hölls
i Göteborg den 6 februari i år var det första gången som
barndiabetesvården var med och det kom 20 deltagare från
olika barnkliniker i landet. Det kändes som ett steg i helt rätt
riktning för ökad samverkan mellan professionerna inom
vuxen
och
barndiabetesvården.
Patientföreningen
representerades av vice ordförande Anna Stigsdotter. Jarl
Hellman från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Katarina
Eeg-Olofsson från Sahlgrenska sjukhuset modererade denna
givande dag.
Mötet öppnades gemensamt av Soffia Gudbjörnsdottir och
Karin Åkesson som är registerhållare för NDR och
Swediabkids. Soffia gav en resumé av årets resultat där det
Forskning
mesta sammanfattningsvis går åt rätt håll både på
medicinkliniker och primärvård, men att kurvorna planat ut
och att vården har stora utmaningar att ytterligare öka fokus
på tidig behandling av riskfaktorer för att minska risk för hjärtoch kärlsjukdom. HbA1c fortsätter att sjunka vilket är
glädjande och Karin Åkesson visade att medel-HbA1c för
barn och ungdomar på fem år sjunkit med cirka 5 mmol/mol
och att spridningen av medel-HbA1c har minskat betydligt i
landet de senaste 5–10 åren.
Temat för mötet i år var att lyfta den viktiga frågan om valida
data och täckningsgrad i registret. Rapporteringsgraden på
enskilda variabler tenderar att sjunka i takt med att
överföringssystem används och då färre behöver logga in på
NDR:s hemsida för att rapportera. Vi får inte tappa intresset
för att registrera och att använda registret för
förbättringsarbeten. Pär Samuelsson, utvecklingsledare på
NDR, visade att det är stor variation mellan regionerna när
det gäller hur rapporteringsgraden ser ut. Han visade att
Kronoberg, Halland, Blekinge och Västmanland lyckas bra
med att få in data på de flestaExcess
variabler
medan det är
Mortality
betydligt sämre i VGR, Jönköping, Skåne Gävleborg och

among Persons with Type 2 Diabetes

Kalmar. NDR behöver hjälp av alla kontaktpersoner ute i
NDR:s
justbetydelse
nu. för
landet
med patientenkät
att sprida kunskap testas
om registrets
diabetesvården och NDR behöver också hjälp med att lära
ut hur NDR:s verktyg för förbättringsarbete kan användas så
vi inte tappar fokus att ständigt förbättra vården för personer
med diabetes.
Stefan Jansson som är ordförande i Nationella arbetsgruppen
Diabetes (NAG) informerade om hur organisationen med
kunskapsstyrningen har vuxit fram. Kunskapsstyrningssystemet
handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom hälso- och sjukvården. Han visade tydligt hur
målbilden för kunskapsstyrningen ser ut i praktiken. Vården
ska använda den bästa tillgängliga kunskap som finns. Vikten
av uppföljning och analys både på individnivå och på
gruppnivå
lyfts fram och
ska identifiera och prioritera
Registrering
av vården
insulinpumpar
förbättringsområden tillsammans med patienten.
Förmiddagen avslutades med två intressanta föreläsningar
om ögon och njurar. Karl-Johan Hellgren, ögonläkare på
Centralsjukhuset i Karlstad gick igenom den nya
graderingsskalan för diabetesretinopati som alla ögonkliniker
nu ska följa. Graderingen är; ingen diabetsretinopati, mild-,
måttlig-, allvarlig- och proliferativ diabetesretinopati. En
mentometerundersökning bland deltagarna visade att 20%
inte får svar på ögonbottenundersökning enligt den nya
graderingen. NDR tar än så länge emot rapportering både
enligt den nya och den gamla graderingen men det är en svår
variabel att få in i registret. Vår mentometer visade att endast
knappt 30 % av deltagarna arbetar på vårdenheter som har
god täckningsgrad (90 % eller mer) på frågan om diagnos på
sämsta ögat. Skolexemplet för rapportering på ögonfrågorna
finns i Region Kronoberg där ögonläkarna själva skriver in
diagnosen i den gemensamma Cosmic-journalen.
Inga Schönfeld från njurmedicin på Sahlgrenska föreläste om
vikten av screening av njursjukdomar vid diabetes. Kronisk
njursvikt är en allvarlig komplikation vid diabetes, som går att
förebygga eller sakta ner med rätt behandling, I dag är kronisk
njursvikt vid diabetes en av de allra vanligaste orsakerna för
dialysbehandling. Njursvikt vid diabetes ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och död, men går som sagt ofta att förhindra

genom screening och sedan behandling. Därför är screening
av njursjukdomar av stor vikt. I dag rekommenderas screening
med Urin-Albumin/Kreatinin-kvot.
Först ut efter lunch var Bengt Norberg från endokrin- och
diabetescentrum i Karlstad. Han hade ett mycket spännande
projekt att berätta om. I Region Värmlands primärvård har
diabetesresultaten varit medelmåttiga under längre tid och
det var dags att ta ett helt nytt grepp för att förbättra
resultaten. Utifrån de framgångsfaktorer som Sveriges
kommuner och regioner (SKR) presenterade redan 2013 så
startades ett projekt där cheferna i primärvården kallades till
en utbildningsdag i december 2019. Det nya greppet bestod
i att det just var cheferna som utbildades i diabetes,
förbättringsarbete och NDR-kunskap. Mål sattes upp för
HbA1c, LDL, blodtryck, rökning och albuminuri och en
uppföljningsdag är planerad under 2020. Vi hoppas få ta del
av resultaten på kommande KAS- och koordinatormöte
framöver.
Nästa talare Maria Svedbo Engström presenterade sin
avhandling om framtagandet och testningen av en
diabetesspecifik patientenkät, den så kallade Diabetesenkäten.
Enkäten fångar olika aspekter av hur det är att leva med
diabetes och hur stödet från vården fungerar. Marias ledord
under arbetet var att lyfta fram patientens perspektiv på vad
som är viktigt för personer med diabetes. Målet är att
Diabetesenkäten ska vara ett diskussionsunderlag i
vårdbesöket men också på sikt kunna ge information för
kvalitetsarbete och utvärderingar. Diabetesenkäten används i
nuläget på drygt 40 vårdenheter i landet och den har testats
på pilotenheter under ca 2 års tid. Katarina Eeg-Olofsson,
överläkare på Sahlgrenska sjukhuset och Ebba Linder,
utvecklingsledare på NDR, ansvarar för två studier som görs
avseende implementeringen av Diabetesenkäten. Alla
enheter som vill börja använda Diabetesenkäten är välkomna
att höra av sig till NDR för att få en introduktion via Skype
eller telefon. Flera användare av Diabetesenkäten fanns på
plats i lokalen och berättade om sina erfarenheter av att
jobba med enkäten.
Sist ut på denna diabetesdag var Magnus Löndahl, överläkare
inom endokrinologi på Skånes universitetssjukhus. Han
berättade om de nya riktlinjerna som nyligen presenterades
från The European Society of Cardiology (ESC). Dessa
riktlinjer understryker vikten av riskvärdering och att
användning av SLGT2 hämmare, GLP-1 agonistar och DPP-4
hämmare rekommenderas tidigt i förloppet vid
arteriosklerotisk sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes.
Ännu råder inte en total samsyn om exakt när dessa
läkemedel skall sättas in och den självklara rollen som
Metformin har haft som förstahandsläkemedel diskuterades
också. Många kom till tals bland åhörarna, det märktes att
ämnet väckte stort intresse och vi lär höra mycket mer om
detta under kommande år.
Avslutningsvis tog Jarl Hellman tillfället i akt och tackade Pär
Samuelsson som under många år arbetat som
utvecklingsledare på NDR men som nu går i pension. Pär har
varit en outtröttlig stöttepelare för alla som använder NDR.

Han har under årens lopp besökt många vårdcentraler och
sjukhus i hela landet för att stimulera användandet av NDR
och stötta förbättringsarbetet inom diabetesvården. Vi
kommer alla att sakna Pär mycket på NDR-kontoret och ute
i landet bland NDR-användarna. Pär fick stående ovationer
som uppskattning och tack och önskades stort lycka till i livet
som pensionär.
Att som i år ha det årliga KAS- och koordinatormötet för
hela NDR, både barn- och vuxen gav de olika professionerna
tillfälle för diskussion och samverkan, vilket också ger
förutsättningar för ännu bättre harmonisering av registret för
att kunna följa och utvärdera hela diabetesvården.
Som vanligt gick vi alla från mötet med ny energi och
inspiration att göra diabetesvården ännu bättre. Alla
presentationer från mötet finns att ladda ner på NDR:s
hemsida under ”nyheter”.

Årsrapporter
I skrivandets stund är våra årsrapporter i stort sett klara. Det
återstår lite redigering, men inom en tvåveckorsperiod räknar
vi med att tre rapporter kommer att publiceras på vår
hemsida som utskrivbara PDF:er. Det blir en svensk och
engelsk version med data gällande åldrar 18 år och uppåt och
en svensk version för de under 18 år (Swediabkids). Det finns
en engelsk version av Swediabkids årsrapport på hemsidan
som publicerades förra året. Rapporterna kompletterar den
data som alla kan hämta i utdataverktyget Knappen (www.
ndr.nu/knappen) med längre trender och mer detaljerad
redovisning med fler nivåer på olika indikatorer. De tre olika
rapporterna är innehållsmässigt anpassade efter målgruppen.

NDR-kontoret under Coronaepidemin
Under rådande omständigheter har NDR-kontoret anpassat
sig efter direktiv från folkhälsomyndigheterna, vilket gjort att
en del möten och planerade träffar med vården har ställts in.
Tänk på att det oftast går utmärkt att ordna videomöten
istället, men vi har förståelse för att annat behöver prioriteras
i vården i nuläget. Vi håller naturligtvis vår telefonsupport
öppen, men det kan finnas vissa ändringar i våra telefontider,
information finns på hemsidan. Det går också fint att skriva till
oss på ndrinfo@registercentrum.se
Vi har förstått att diabetesvården till stor del har fått ställa om
till digitala möten med sina patienter, vilket säkerligen är en
utmaning. När det gäller rapportering till NDR så sker den
största delen med hjälp av direktöverföring så vi hoppas att
kvaliteten på registret inte ska påverkas trots att vården har
fullt upp med annat. När allt detta är över kommer vi alla ha
lärt oss en hel del som vi kan dra nytta av i framtiden.
Stort tack för ert arbete i diabetesvården!
NDR-teamet
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Ung diabetes
Vill du vara med och delta? Surfa in på
Diabetesveckans hemsida och läs mer
om hur du kan anmäla dig.

samarbetespartners) genomförde under
2014 och 2017. Vi vill undersöka om det
skett några förändringar inom områdena:
behandling och hjälpmedel, kontakt med
vården, barn- respektive vuxenmottagning
samt psykosocialt stöd, och i så fall vilka
förändringar.
Enkäten är till för dig som lever med
diabetes. Alla åldrar och typer av
diabetes är välkomna att besvara enkäten. Givetvis är den helt anonym.

Hej från nya rådet!
Det har redan hunnit gå två månader på
det nya året. Vi i Ung Diabetes är i full
gång med planering och arbetar med
många roliga saker som kommer hända
under 2020. Dessutom har vi 4 nya
rådsmedlemmar. Varmt välkomna säger
vi till Alexander, Greta, Anton och Lovisa!
Hela rådet ser fram emot ett händelserikt
år tillsammans med våra medlemmar. I
detta nyhetsbrev kan du läsa lite om allt
det som kommer hända. Hoppas vi ses!

Diabetesprojektet
kommer tillbaka!
Just nu håller lokalt ansvariga i rådet på
att planera årets projekthelg Diabetesprojektet 2020. Precis som
förra året kommer Ung Diabetes att
hålla i en inspirerande helg med
workshops och projektarbete för dig
som vill starta ett diabetesrelaterat
projekt. Helgen kommer att hållas i
september. Mer information kommer
längre fram, så håll ögonen öppna!

Har du 5-10 minuter över att hjälpa oss
med detta? Klicka här för att komma till
enkäten. Tack på förhand!
Har du frågor om enkäten, kan du ställa
dessa till ansvariga i rådet:
ida.lindsten@ungdiabetes.se

Ungdomsläger på Vidablick

Ung Diabetes medverkar under
Diabetesveckan
Den 28 juni till 2 juli arrangeras
Diabetesveckan för första gången och
Ung Diabetes finns på plats som en av
deltagande
organisationer.
Diabetesveckan är ett projekt som
Diabetesmammorna har skapat och
hålls i Idre Fjäll i sommar. Deras vision av
Diabetesveckan är att "Ena och förena".
Alla är välkomna, oavsett diabetestyp!
Under veckan kommer det finnas massa
olika aktiviter som t.ex. fjällvandring,
triathlon, matlagningskurser, föreläsningar,
samtalsgrupper, och man väljer själv vad
man vill vara med på. På så sätt kan man
anpassa efter sina egna intressen och
bygga sitt egna läger. Smart va?
Representanter från Ung Diabetes
kommer att finnas på plats dessa dagar
och anordna vissa aktiviter.

Ung Diabetes söker kontakter
hos landets
diabetesmottagningar
Ung Diabetes håller just nu på att
uppdatera sin lista med kontakter till
landets diabetesmottagningar. Det är
väldigt värdefullt för Ung Diabetes att ha
dessa kontakter, så att information från
oss når ut till alla diabetesmottagningar.
Är du diabetessjuksköterska och vill stå
med på listan? Eller känner du en
diabetessjuksköterska som du tror skulle
vara intresserad?
Mejla kontaktuppgifter till: ida.lovgren@
ungdiabetes.se
Enkätundersökning under våren
Våra två påverkansansvariga har satt
ihop en enkät som vi gärna ser att ni
svarar på. Syftet med enkätundersökningen är att följa upp de två
undersökningar Ung Diabetes (med

Årets ungdomsläger, för våra
medlemmar mellan 15-18 år, kommer
att hållas mellan 23-26 juli på Vidablick i
Bankeryd.
Tycker du om äventyr? Är du redo att
utmana dig själv och din diabetes och
träffa andra i samma sits? Ja, då är detta
lägret just för dig!
Information om hur du ansöker kommer
under våren. Gör dig redo för en
äventyrlig sommar!
Håll utkik!
Ung Diabetes aktivitetsansvariga håller
även på att planera en aktivitet för våra
medlemmar mellan 18-30 år, vilket
kommer hållas i augusti. Mer information
kommer snart. Vi tipsar om att hålla utkik
om detta på vår Facebook och Instagram.
Glöm inte att följa oss på våra
sociala medier. På så vis går du
aldrig miste om information från
oss!

180 dagar
av frihet!
Det första och enda
långtids-CGM-systemet
blev just ännu bättre
Eversense XL är nu ännu enklare och
säkrare, för maximal frihet i en aktiv vardag.
Den nya smartsändaren ger mer exakt
mätning i upp till 180 dagar, med MARD på
9,4 procent1. Korrekta värden och varningar
gör att du slipper bli ”larmtrött”, och får god
hjälp särskilt när du behöver det som bäst
– i det hypoglykemiska området.
Vill du veta mer?
Besök www.rubinmedical.se

1. Aronson, et. Al., First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system
through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. DOI 2019: 10.1111/dom.13726

Hampus Andersson, 26 år
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Världshälsodagen State of
the World's Nursing Report
7 april 2020 Världshälsodagen State of the World's Nursing
Report. WHO har på världshälsodagen, för första gången
någonsin, lanserat State of the World's Nursing Report som
ger en global bild av sjuksköterskeprofessionen. WHO anser
att det ärdet dags för alla regeringar, myndigheter och ledare
att inse den avgörande roll som sjuksköterskor har i arbetet
för en god hälsa för befolkningen.

Det är inte minst uppenbart under den
pågående Convid-19 krisen. Rapportens
slutsats är att sjuksköterskornas utbildning, arbetsvillkor och förutsättningar för
ledarskap är avgörande för att uppnå
hälsa för alla. Rapporten innehåller en
rad skarpa rekommendationer som är
angelägna att genomföras i respektive
land.
Det är 191 länder, däribland Sverige, som
bidragit med data till rapporten. Mer än
hälften av all hälso- och sjukvårdspersonal
är sjuksköterskor. År 2030 kommer
bristen på sjuksköterskor att uppgå till 9
miljoner i världen.
WHO lyfter specifikt behovet av en
sjuksköterskeutbildning och specialistsju
ksköterskeutbildning som innehåller de
sex kärnkompetenserna; personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad,
teamarbete, förbättringskunskap, kvalitetsutveckling, informatik och säker vård.
En grundutbildning som ger en kandidatexamen utgör en viktig bas för en
kontinuerlig utveckling under yrkeslivet.
Nationellt reglerade krav för en kontinuerlig kompetensutveckling är absolut
nödvändigt.
WHO anser att sjuksköterskornas
måste få förutsättningar att leda utvecklingen av omvårdnad och delta i
beslutsfattande för hälso-och sjukvården
globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
Sverige tillhör minoriteten av länderna

som inte har ett nationellt ledarskapsprogram för sjuksköterskor och som i
hög utsträckning saknar omvårdnadskompetens där beslut fattas.
Flera av rapportens rekommendationer
har hög relevans för Sverige. Svensk
sjuksköterskeförening tillsammans med
sektioner och nätverk behöver på alla
tänkbara sätt agera för att beslutsfattare
på såväl nationell, regional och lokal nivå
fattar beslut i enlighet med rekommendationerna i rapporten.
Svensk sjuksköterskeförening kommer
att utveckla konkreta förslag till hur
rapportens rekommendationer kan
förverkligas i Sverige i syfte att dels
stärka sjuksköterskeprofessionens möjlighet att ge god omvårdnad och dels en
god hälsa för hela befolkningen.
Nursing Now har skapat en hemsida
med material och kommentarer till
rapporten https://www.nursingnow.org/
state-of-the-worlds-nursing/

DIABETESVÅRD NR 2 2020

9

Doktorand vid
Uppsala universitet
Sedan 2015 arbetar jag som diabetessjuksköterska i primärvården. Jag har fått nu fått privilegiet att bli antagen som
doktorand vid medicinska institutionen vid Uppsala Universitet. Jag kommer därför att under de kommande åtta åren
få kombinera mitt kliniska arbete i primärvården med att på
halvtid bedriva doktorandstudier.

Jessica Rosman
I mitt arbete på vårdcentralen har jag,
säkerligen i likhet med flera av mina kollegor, upplevt att det finns en svårighet
att hjälpa och motivera personer med
diabetessjukdom vad gäller egenvård
och levnadsvaneförändringar. En del
personer når inte uppsatta målvärden
och det är svårt att veta hur man på
bästa sätt ska hjälpa dessa patienter.
Under tiden som jag läste till specialistsjuksköterska i diabetesvård grodde
därför en idé hos mig att använda någon
typ av enkel behandlingsplan för att förtydliga och stärka samarbetet mellan
personen med diabetessjukdom och diabetessjuksköterskan. Jag utvecklade
därför en individuell behandlingsplan
med utgångspunkt från personcentrerad
vård och empowerment. För att utvärdera effekten av denna genomförde jag
som mitt magisterarbete en förstudie.
Denna förstudie visade på positiva resultat gällande glykemisk kontroll hos den
patientgrupp där behandlingsplanen använts. För detta arbete sökte jag och fick
beviljat forsknings- och utvecklingsmedel
från Primärvården i Region Uppsala.
Förstudien gav mig inspiration till att
fortsätta detta vetenskapliga arbete. Jag
önskade göra en liknande studie i större
skala, vilket jag nu kommer att genomföra under min tid som doktorand. Jag
ser fram emot att undersöka om och i så
fall hur en skriftlig individuell behandlingsplan kan påverka metabol kontroll
samt patienternas upplevelse av att leva

med diabetes samt deras livskvalitet. En
av delstudierna som planeras kommer
att undersöka om en skriftlig individuell
behandlingsplan är ett värdefullt instrument för patienter med utomeuropeisk
härkomst och där tolk används vid vårdbesöket.
Jag ser nu fram emot att få genomföra
detta vetenskapliga arbete för att ta reda
på om en skriftlig individuell behandlingsplan har effekt och kan hjälpa personer
med diabetessjukdom till bättre hälsa.

Ung Diabetes söker
diabetessjuksköterskor
Ung Diabetes söker diabetessjuksköterskor till sitt kontaktnät! Vill du ha möjlighet till direktkontakt med rådsmedlemmar eller kanske bara är intresserad av att
regelbundet få information om Ung Diabetes arbete?
Skicka ett mejl till rådsmedlemmen Ida Lindstén, ida.
lindsten@ungdiabetes.se, för mer information eller för
att skriva upp dig på kontaktlistan direkt!
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Årets ATTD är över
Årets ATTD tog plats 19 -22 februari. När vi satte oss på
planet en tidig kall morgon i Göteborg såg vi fram emot
några intensiva och givande dagar i Madrid. Det var nästan
4000 deltagare anmälda från ca 80 länder, lite viste vi då att
hela Europa bara några veckor senare skulle vara helt nedstängt

Madrid bjöd på strålande sol och ca 17
grader på dagen, något vi inte han njuta
så mycket av men lunch ute blev det i
varje fall en dag. Jag hade trotts min ålder
på 50 + gjort det fatala misstaget att
sätta på mig ett par ”snygga” skor, fungerade knappast ut från flygplatsen och
definitivt inte på promenaden från hotellet till kongressområdet i lätt uppförslutning. Räddades dock av att det låg en
galleria några hundra meter från kongressen så gympadojor kunde inhandlas.
Rädslan för coronaviruset syntes både
på flyget till Madrid men även på kongressområdet där fler deltagare en vanligt bar munskydd. Men förutom att
några av de svenska kollegorna var genomförkylda och kanske smittade någon
stackare så tror jag att risken för Corona
var låg.
Vad fanns det då för något spännande
och nytt att lyssna och titta på dessa dagar. Ja kanske inte så mycket konkret,
men visioner om framtiden fanns det
gott om. Nya säkrare algoritmer, bättre
sensorer och kombinationer med kanyl
och sensor i en produkt. Det finns dock
en viss oro som jag ser det med den här
sortens ny teknik och då är det inte utifrån patientsäkerhet jag tänker utan att
det här kommer kräva en inköpsenhet
med stor kunskap om teknik etc. Vi har
redan sett egentillverkade closed loop
system som sjukvården och myndigheterna inte kan förhålla sig till. När dessa
system nu blir CE märkta och man kan

kombinera olika system med varandra
hur ska då upphandling gå till för att säkerställa både en säker vårt och en lika
vård.
En del intressanta studier där pumpar
ställdes mot varandra och där man kanske inte ska hänga ut någon men det
finns pumpar som är upphandlade och
som kanske inte lever upp till kvalitén
som vi eftersträvar.
Nya appar som hjälper till med kolhydraträkning, motion etc.
Jag tycker alltid om att besöka de mindre
båsen i utkanten av kongressområdet

där de mindre företagen/forskare får visa
sina idéer. Några antagligen de flesta
kommer dö och aldrig bli något av. Men
hos några finns en potential att utvecklas
till något fantastiskt.
Just nu några månader senare och med
en sommar framför oss som vi ännu
bara kan hoppas att den blir bättre en
vad vi befarar, kanske upphandlingar och
teknik inte ligger högst på agendan. Men
jag hoppas på en ljus framtid och att min
profetia om en teknisk lösning ”closed
loop” eller vad vi kommer kalla det finns
i bruk innan jag går i pension.
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AVHANDLING

Sammanfattning
doktorsavhandling
Patient-reported and medical outcomes in patients treated
for diabetic macular edema – A real-world longitudinal
study är titeln på Therese Granströms avhandling

Therese Granström
Bakgrund

Metod

Diabetes Mellitus kan leda till olika komplikationer och när ögats kärl drabbas
kallas det retinopati. Retinopati innebär
att små blodkärl i ögats näthinna skadas
eller brister vilket kan leda till svullnad i
gula fläcken (makulaödem). Gula fläcken
(makula) sitter längst bak i ögat och är
central för synskärpan. Om svullnaden
uppstår i makula kan det leda till synnedsättning eller i värsta fall blindhet.
Denna risk ofta förenad med rädsla och
oro för den person som drabbats av
retinopati. Sedan mitten av 1980-talet
har diabetesrelaterad retinopati behandlats med laser, men år 2011 godkändes
en ny behandlingsform: anti-VEGF injektioner, och den nya behandlingsformen
började implementeras på ögonklinikerna. Behandlingen innebär att antiVEGF (Vascular Endothelial Growth
Factor) injiceras i ögats glaskropp för att
minska svullnaden. Behandlingen inleds
med tre månatliga injektioner med ytterligare injektioner vid behov. Denna
nya behandlingsform kan uppfattas som
mer krävande för personen som genomgår den i och med att den innebär
upprepade injektioner i ögat.

Data har samlats in från 59 personer på
två ögonkliniker i två mellanstora städer
i Sverige mellan 2012 och 2014. Datainsamlingen har skett vid tre tillfällen: före
första injektionsbehandlingen, efter ett
respektive fyra år. Data som samlades in
var patientrapporterade utfallsmått
(PRO) i form av två frågeformulär,
medicinska data som synskärpa och grad
av svullnad i gula fläcken samt sociala
bakgrundsfaktorer. Utöver det genomfördes en kvalitativ intervju före behandlingsstart och det materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva hur personer med
diabetes skattar sin hälsorelaterade livskvalitet och upplever behandlingen med
anti-VEGF injektioner samt beskriva de
medicinska effekterna av behandlingen.

Patientrelaterade utfallsmått (PRO)
mättes med hjälp av frågeformulär; ett
ögonspecifikt frågeformulär för livskvalitet; National Eye Institute Visual Function
Questionnaire 25 questions (NEIVFQ-25) och ett generellt formulär för
hälsorelaterad livskvalitet; The Short
Form-36 Health Survey (SF-36).
Resultat
Medelåldern hos deltagarna i studien var
69 år och det var en jämn fördelning
mellan män och kvinnor. Resultatet från
det ögonspecifika frågeformuläret NEIVFQ-25 visade att deltagarna upplevde
en låg generell hälsa före injektionsbehandlingen. Att drabbas av retinopati
och synnedsättning kan vara förenat
med rädsla och oro över att bli blind och
de kvalitativa intervjuerna visade att

deltagarna upplevde det som att vara vid
ett vägskäl och en avgörande fas i livet
med en osäker utgång innan de påbörjade injektionsbehandlingen. Deltagarna
beskrev också tankar om praktiska saker
som tex kring hur behandlingen skulle gå
till och hur det skulle kännas att få en
injektion i ögat. De uttryckte också existentiella funderingar kring hopp om att
få en förbättrad synskärpa eller rädsla för
att synen skulle försämras. Ett år efter
behandlingsstart hade 30 deltagare fått
en signifikant förbättrad synskärpan och
minskat makulaödem samt rapporterade en signifikant förbättring inom flera
områden med formuläret NEI-VFQ-25.
De övriga 27 deltagarna hade inte fått
förbättrad synskärpa eller förbättrade
resultat inom något område med formuläret NEI-VFQ-25. Vid fyraårsuppföljningen samlades data från 37 personer
in och resultatet visade att deltagarna
signifikant förbättrat den upplevda synskärpan på nära håll. Den objektivt mätta
synskärpan hade åter sjunkit och närmade sig nivån innan anti-VEGF behandlingen påbörjades och den positiva effekten på makulaödemet kvarstod. SF36 visade inga signifikanta förändringar
vid något tillfälle.
Slutsats
Personer som drabbats av diabetesrelaterad synförändring och ska påbörja
anti-VEGF injektionsbehandling upplever en låg generell hälsa och uttrycker
oro inför injektionsbehandlingen och för
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eventuell synförsämring. Ett år efter att
anti-VEGF behandlingen startade hade
flera områden i frågeformuläret NEIVFQ-25 signifikant förbättrats, makulaödemet minskat och synskärpan förbättrats för 52 % av deltagarna. Vid fyraårs
uppföljningen upplevde deltagarna att
synskärpan på nära håll hade förbättrats
och de positiva effekterna på makulaödemet kvarstod.
Då personer med diabetesrelaterad
makulaödem är en utsatt grupp kan det
vara viktigt att se över samarbetet mellan ögonklinikerna och diabetesvården
för att klargöra vem som ger dessa personer information och stöd i den situation de befinner sig i.
Manus 1
Title: Visual functioning and health-related quality of life in diabetic patients
about to undergo anti-vascular endothelial growth factor treatment for sightthreatening macular edema
Purpose: To examine patient-reported
outcome (PRO) in a selected group of
Swedish patients about to receive antivascular endothelial growth factor
(VEGF) treatment for diabetic macular
edema (DME).
Material and methods: In this cross-sectional study, 59 patients with diabetes
mellitus, who regularly visited the outpatient eye-clinics, were included. Sociodemographic and clinical data were collected and the patients completed PRO
measures before starting anti-VEGF
treatment. PRO measures assessed eyespecific outcomes (NEI-VFQ-25) and
generic health-related quality of life (SF36).
Results: The participants consisted of
30 men and 29 women (mean age, 68.5
years); 54 (92%) patients had type 2 diabetes; 5 (9%) patients had moderate or
severe visual impairment; 28 (47%) were
classified as having mild visual impairment. Some of the patients reported
overall problems in their daily lives, such
as with social relationships, as well as
problems with impaired sight as a result
of reduced distance vision.
Conclusions: Further studies are
needed to investigate PRO factors related to low perceived general health in
this patient population. It is important to
increase our understanding of such underlying mechanisms to promote improvements in the quality of patient care.
Ref: Granström, T., Forsman, H., Leksell,

J., Jani, S., Modher Raghib, A., & Granstam,
E. (2015) Visual functioning and healthrelated quality of life in diabetic patients
about to undergo antivascular endothelial growth factor treatment for sightthreatening macular edema. Journal of
Diabetes and Its

patient reported outcome and describe
levels of glycated hemoglobin and its association with the effects on visual acuity
in patients treated with anti-VEGF for
visual impairment due to diabetic macular edema (DME) during 12 months in
a real-world setting.

Complications, 29 (8), 1183-1190.https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2015.07.026

Methods: In this cross-sectional study,
58 patients (29 females and 29 males;
mean age, 68 years) with type 1 and type
2 diabetes diagnosed with DME were
included. Medical data and two questionnaires were collected: an eye-specific
(NEI VFQ-25) and a generic health related quality of life questionnaire (SF-36)
were used.

Manus 2
Title: Patients’ experiences before starting anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetic macular oedema: A
qualitative interview study
Abstract: The diabetic complication
macular oedema (DME) is a growing
problem worldwide because of the increasing number of patients suffering
from diabetes mellitus (DM). DME is
treated with injections of anti-vascular
endothelial growth factor (anti-VEGF) in
the eye. This real-world study aimed to
describe patients’ experiences before
they received their first injection in the
eye. Twenty-one men and women aged
49 to 86 years were interviewed. The
interviews were analysed using qualitative content analysis. Two categories and
an overall theme ‘to be at a crossroads
and a crucial phase in life with an uncertain outcome’ were found. The participants expressed thoughts and concerns
at different levels, practical concerns
about the treatment procedure, and
other existential thoughts regarding hope for improved visual acuity or fear of
deterioration. Cooperation between
eye clinics and diabetes clinics should be
strengthened to clarify who is responsible for providing the information and
support required by patients.
Ref: Granström, T., Forsman, H., Brorsson, A. L., Granstam, E., & Leksell, J. (2018).
Patients’ experiences before starting
anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetic macular oedema: A qualitative interview study. Nordic Journal of
Nursing Research, 38(1), 11-17. https://
doi.org/10.1177/2057158517709409
Manus 3
Title: Patient-reported outcomes and
visual acuity after 12 months of antiVEGF-treatment for sight-threatening
diabetic macular edema in a real world
setting
Aims: To examine objective visual acuity
measured with ETDRS, retinal thickness
(OCT),

Results: The total patient group had
significantly improved visual acuity and
reduced retinal thickness at 4 months
and remains at 12 months follow up.
Thirty patients had significantly improved visual acuity, and 27 patients had no
improved visual acuity at 12 months.
The patients with improved visual acuity
had significantly improved scores for NEI
VFQ-25 subscales including general
health, general vision, near activities, distance activities, and composite score, but
no significant changes in scores were
found in the group without improvements in visual acuity.
Conclusions: Our study revealed that
anti-VEGF treatment improved visual
acuity and central retinal thickness as
well as patient-reported outcome in
real world 12 months after treatment
start.
Ref: Granström, T., Forsman, H., Lindholm Olinder, A., Gkretsis, D., Eriksson, J.
W., Granstam, E., & Leksell, J. (2016). Patient-reported outcomes and visual
acuity after 12 months of anti-VEGFtreatment for sight-threatening diabetic
macular edema in a real-world setting.
Diabetes Research and Clinical Practice,
121, 157-165. https://doi.org/10.1016/j.
diabres.2016.09.015
Manus 4
Title: Long-term follow-up of antivascular endothelial growth factor treatment
for diabetic macular oedema: a four-year
real-world study.
Purpose: To evaluate visual acuity (VA)
and central retinal thickness (CRT) on
optical coherence tomography during a
4- year period in patients treated for
sight-threatening diabetic macular oedema (DMO) at two Swedish county
hospitals. Additionally, to compare
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health-related quality of life and subjective visual functioning before and after 4
years of treatment.
Methods: Fifty-eight patients with
DMO were evaluated after 4 years of
antivascular endothelial growth factor
(VEGF) treatment. VA, CRT and clinical
data were retrospectively reviewed.
Health-related quality of life and subjective visual functioning were evaluated
with Short Form Health Survey (SF-36)
and National Eye Institute Vision Functioning Questionnaire 25 (VFQ-25).
Comparisons between independent
groups were performed using Pearson’s
v2 test, Fisher’s exact test or Mann–
Whitney U test. Spearman’s q was used
for correlation analyses. Wilcoxon signed-rank test was used for comparison
between dependent groups. Logistic
regression analysis was applied for analysis of VA and CRT over 4 years.
Results: Follow-up data were obtained
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from 37 of 58 (63.8%) patients. Baseline
characteristics were similar, regardless of
follow-up. VA improvement at 1 year
(mean + 4.4, SD 7.5; ETDRS letter score) was maintained over 3 years, then
declined. CRT was reduced throughout
the study. In the first treatment year, eyes
received 5.1 (1.4) anti-VEGF injections,
followed by approximately two injections yearly. Additional treatment included laser and dexamethasone implants.
SF-36 showed no change at 4 years,
compared with baseline. VFQ-25 demonstrated improvement in near vision
activities (p = 0.036).

cular endothelial growth factor treatment for diabetic macular oedema: a
four year real-world study. Acta Ophthalmologica, 0(0). doi:10.1111/aos.14290

Conclusion: Significant long-term improvement in visual function was present in patients with anti-VEGF-treated
DMO.
Ref: Granstam, E., Rosenblad, A., Modher Raghib, A., Granström, T., Eriksson, J.
W., Lindholm Olinder, A., & Leksell, J.
(2019). Long-term follow-up of antivas-

Ny professor inom
Diabetesvård
Barnsjuksköterskan Carina Sparud Lundin blev 7 maj befordrad till professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet.
Carinas forskning har framförallt fokuserat övergångar i livet för
barn, ungdomar och unga vuxna med typ 1 diabetes samt deras
närstående och involverade vårdgivare.

Carina Sparud Lundin
I ett aktuellt projekt leder Carina nu en
pågående RCT som utvärderar ett överföringsprogram för unga med typ 1 diabetes inför övergång till vuxenliv och
vuxensjukvård. Carina är också ansvarig

lärare vid specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot diabetesvård
som ges i samverkan mellan Göteborgs
universitet och Högskolan Väst.
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Ofta är oron för
komplikationer onödigt stor
Många diabetespatienter oroar sig för framtida komplikationer. Det är inte konstigt och det kan vara befogat då
diabetes är förknippat med flera allvarliga följdsjukdomar.
Men enligt en studie oroar sig många typ 2 diabetiker i
onödan mycket. Risken är mindre än många tror.

Det är en forskargrupp från universitetet
i Jena, Tyskland, som från patientregistret
North Rhine Westphalia har kartlagt hur
många som faktiskt har drabbats av
diabeteskomplikationer tio år efter
sjukdomsdebut. Därefter undersöktes
om diabetespatienter överskattade den
verkliga förekomsten av komplikationer.
Fler än var tredje påtagligt rädd
I undersökningen deltog 110 typ 1
diabetiker, 392 typ 2 diabetiker, varav
249 hade insulinbehandling och 143
annan blodsockersänkande terapi.
Medelåldern var 67 år och de hade i
genomsnitt haft diabetes i drygt sex år.
Förekomsten av komplikationer var
enligt patientregistret bland deltagarna
med typ 2 diabetes; diabetiska
nervförändringar
21,2
procent,
njurpåverkan
12,5
procent,
ögonförändringar
8,2
procent,
amputation 0,7 procent, njurdialys 0,6
procent och blindhet 0,4 procent. Det
vill säga den stora majoriteten hade
ingen komplikation.
Det är de faktiska siffrorna och de
stämmer ganska dåligt jämfört med vad
deltagarna trodde, både för sin egen del
och för diabetiker i allmänhet, enligt
svaren på en standardiserad enkät de
fick fylla i om diabeteskomplikationer.
I enkäten, som spänner över 0 till 45
poäng. Mer än 30 poäng indikerar en
påtaglig rädsla för komplikationer, ju
högre poäng desto större oro.

Deltagarnas uppgift var att skatta dels
den personliga oron, dels hur de trodde
att det var för personer med typ 2
diabetes i allmänhet.
Trodde mer än hälften drabbas
Resultaten av enkätsvaren visade att fler
än var tredje av typ 1 diabetikerna för sin
egen del fick totalpoäng över 30, det vill
säga en påtaglig oro för komplikationer.
Drygt var fjärde typ 2 diabetiker som
inte insulinbehandlades och 43 procent
av de insulinbehandlade typ 2
diabetikerna fick en poäng över 30.
Siffrorna var ännu högre när deltagarna
skulle uppskatta risken efter tio år med
diabetessjukdomen bland patienter i
allmänhet. Då hamnade drygt hälften av
enkätsvaren på en poäng högre än 30.
Deltagarna angav att efter tio år med
diabetes riskerade individen; försämrad
blodcirkulation och risk för fotsår/
amputation 62 procent, ögonförändringar
57 procent, njurskador 54 procent,
hjärtinfarkt 52 procent, nervskador 52
procent och stroke 52 procent.
Forskarnas allmänna slutsats var:
”Riskbedömningarna
avseende
långvariga komplikationer var överdrivna
och stämmer inte med den faktiska
förekomsten.”
Bristen på kunskap
Liksom i de flesta länder ingår också i
Tyskland rekommendationen att alla
patienter
ska
informeras
om

komplikationsrisken och flera studier har
visat att just oron för framtida
följdsjukdomar utgör en viktig del av de
bekymmer sjukdomarna innebär för
diabetespatienter.
”Endast 42 procent av deltagarna i vår
studie gav en ganska korrekt bild av
komplikationsriskerna.” skriver forskarna
och tillägger.
”En anledning till överdrivet stor rädsla
kan vara bristen på kunskap och bättre
information skulle förmodligen minska
rädslan.”
Andra undersökningar bekräftar de
tyska forskarnas resultat. Diabetiker är
mer oroliga för komplikationer än den
fara de faktiskt på individnivå utgör. Den
största oron är den för djupa
blodsockerfall och blindhet. En tredje
stor rädsla är den för amputation som ju
i den tyska undersökningen var mindre
än en procent.
Länk till en
undersökningen
Diabetologia:

sammanfattning av
i tidskriften Acta

Expectations and fear of diabetesrelated long-term complications in
people with type 2 diabetes at primary
care level
Publicerad den 8 maj 2020
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Kopplingen mellan
diabetes mellitus typ 2
och parodontal sjukdom
ämnen som behandlas i den här artikeln, där den
biologiska bakgrunden också kommer att diskuteras. Behovet av omsorgsfull parodontal stödbehandling understryks.

Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker, men alla detaljer om parodontitens inverkan
på diabetes är inte klarlagda. Det förefaller som
om diabetes är vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa. Det finns dock behov av fler studier
för att stärka den vetenskapliga evidensen av ett
orsakssamband. Betydelsen av klinisk prevention
och behandlingsövervakning av diabetes mellitus
och parodontit understryks.
Diabetes mellitus är en vanligt förekommande sjukdom vars prevalens ökar dramatiskt världen över,
och diabetespatienter är vanligt förekommande
besökare på tandvårdskliniker.
Omfattande studier har genomförts för att utforska diabetes påverkan på den orala hälsan. Av de
orala sjukdomar som har undersökts för ett möjligt
samband med diabetes är förhållandet mellan parodontal sjukdom och typ 2-diabetes mellitus (T2DM)
väletablerat och baserat på evidens av hög kvalitet.
Parodontit och diabetes mellitus är båda inflammationssjukdomar och värdens inflammatoriska
svar anses vara den huvudsakliga mekanismen
bakom majoriteten av båda tillståndens modifierbara riskfaktorer. Ett ”tvåvägsförhållande” har
föreslagits. En dysbiotisk biofilm gingivalt skulle
kunna inducera ett inflammatoriskt svar i den omgivande parodontala vävnaden. Hos en mottaglig
individ kan detta accelerera och slutligen leda till
förlust av parodontal stödjevävnad. Hos en diabetespatient kan hyperglykemi (för högt blodsocker)
förvärra den parodontala inflammationen och bidra
till reducerad läkningsförmåga i den inflammerade
vävnaden. Man kan inte heller utesluta att parodontit har en effekt på diabeteskontrollen.
Den ökade risken för parodontal och periimplantär inflammation liksom försämrad vävnadsläkning hos patienter med hyperglykemi är ett av de
48
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Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom
som kännetecknas av förhöjda glukosnivåer i blodet, så kallad hyperglykemi. Typ 1-diabetes (T1DM)
och T2DM är de vanligast förekommande formerna med en prevalensfördelning på 10 procent respektive 90 procent [1]. Medan T1DM är en konsekvens av en autoimmun nedbrytning av pancreas
betaceller vilket leder till bristfällig insulinproduktion, orsakas T2DM av en oförmåga hos betacellerna att producera tillräckligt med insulin för att upprätthålla normoglykemi och/eller ökad cellresistens
mot kroppseget insulin. Hyperglykemi är skadligt
för många av kroppens system och är kopplat till
både direkta och indirekta komplikationer.
Till vilken grad diabetesen är under kontroll har
för det mesta uppskattats genom att mäta procenten glykerat hemoglobin (HbA1c) i blodet. Glukos
är irreversibelt bundet till hemoglobinet i de röda
blodkropparna under hela deras livstid, vilken är
ungefär 120 dagar. Långtidsblodsocker (HbA1c)
återspeglar det genomsnittliga blodsockret under de
senaste 2–3 månaderna. Nyligen har man förändrat
hur man rapporterar HbA1c; i stället för att ange det
i procent har man övergått till att rapportera i mmol
glykerat hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/
mol). HbA1c ≥ 48 mmol/mol (≥ 6,5 procent) i två
separata test indikerar T2DM.
EPIDEMIOLOGI

Prevalens av diabetes och parodontit
Diabetes och parodontit är vanliga kroniska inflammationstillstånd vars prevalens varierar beroende på kön, population och ålder samt sjukdomsTandläkartidningen 1 • 2020
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Vetenskaplig artikel

Parodontit i relation till diabetes och vice versa
Det har föreslagits att det existerar ett tvåvägsförhållande mellan diabetes och parodontit, vilket skulle betyda att diabetes ökar risken för parodontit och vice versa. Epidemiologiska studier
har visat att diabetes är en riskfaktor för parodontit och parodontit har kallats ”den sjätte diabeteskomplikationen” [4]. Parodontit är mera prevalent
hos individer med diabetes. Siffror gällande amerikanska vuxna (65 år och äldre) indikerar att 83
procent av diabetespatienterna och 73 procent av
icke-diabetikerna har parodontit [5]. Andra forskare har funnit att risken för parodontit är ungefär tre gånger högre hos diabetiker jämfört med
icke-diabetiker [6].
Dåligt kontrollerad diabetes har starkare association till parodontit än vad välkontrollerad diabetes har och ökar också risken för initiering eller
progression av parodontit med 86 procent [7]. Patienter med diabetes har mer marginal benförlust
än icke-diabetiker [8]. Individer med prediabetes –
HbA1c-nivåer mellan 42 och 47 mmol/mol (6,0–6,4
procent), det vill säga med blodglukosnivåer högre
än normalvärdena men under diabetesnivån – ligger i riskzonen för att utveckla diabetes. Individer
med prediabetes uppvisar en parodontal fästeförlust
någonstans mellan patienter med diabetes och de
med normoglykemiska nivåer [9].
Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker [5], men parodontitens inverkan på diabetes
är inte klarlagd. Det förefaller som om diabetes är
vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa. En
ny studie beräknade förekomsten av diabetes vid
parodontal hälsa och sjukdom till 9,6 procent respektive 13,1 procent [10]. Dessutom uppvisar parodontitpatienter som behöver parodontalkirurgi 19
procent högre risk att insjukna i diabetes inom två
år jämfört med dem som har en parodontit som inte
behöver opereras [11]. Parodontit associeras med
förhöjda nivåer av HbA1c och fastande blodsockernivåer samt en försämring av den glykemiska
kontrollen [12], vilket tycks öka den parodontala
nedbrytningen och försämra resultaten vid parodontal behandling [13].
Förlust av tänder eller parodontit har associerats
Tandläkartidningen 1 • 2020
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definition och hur data samlas in. Grav parodontit
var 2010 det sjätte vanligast förekommande hälsotillståndet i världen och påverkade ungefär 11 procent av världens vuxna befolkning [1]. Incidensen
förväntas öka på grund av ökad livslängd och mindre tandförluster. Globalt drabbar diabetes mer än
425 miljoner människor i åldrarna 20–79 år och varje år kommer uppskattningsvis 9 miljoner nya fall
att diagnostiseras [2]. Trots att diabetesprevalensen ökar, rapporterade en färsk studie att incidensen av T2DM sjönk i Norge med 10,1 procent per
år 2009–2014 [3].

med ökad risk för insjuknande i diabetes [14–16]. I en
större studie av manliga och kvinnliga icke-diabetiker i åldersgruppen 25–74 år med en uppföljningstid
på mer än två årtionden identifierades parodontit
som en oberoende prediktor för insjuknande i diabetes [16]. Detta bekräftades i en färsk prospektiv
kohortstudie där moderat till svår parodontit var en
oberoende riskprediktor för insjuknande i T2DM
i en grupp av män i åldersgruppen 58–72 år. [15].
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det
föreligger betydande evidens för en oberoende association mellan diabetes och parodontit. Dock är
de flesta studier som rapporterar en koppling mellan diabetes och parodontit tvärsnittsstudier. Därmed finns det ett behov av fler prospektiva longitudinella studier för att stärka den vetenskapliga
evidensen av ett orsakssamband [17]. Dessutom är
det anmärkningsvärt att nästan ingen av studierna
har tagit hänsyn till andra orala inflammationspatologier, till exempel periapikal patologi av endodontiskt ursprung.

”… det föreligger
betydande
evidens för
en oberoende
association
mellan diabetes
och parodontit.”

Periimplantär sjukdom och diabetes
Metaanalyser har identifierat diabetes mellitus som
en riskfaktor för periimplantit, men undermålig glykemisk kontroll har inte kopplats till periimplantär
mukosit [18]. Prevalensen av periimplantit ökar
i ett dos-responssamband med HbA1c. Patienter
med hyperglykemi var två till tre gånger mer benägna att utveckla periimplantit jämfört med ickediabetiker [18–20]. Det finns emellertid också studier som inte rapporterar diabetes mellitus som en
riskfaktor för periimplantit [21, 22]. På grund av att
det endast finns ett fåtal studier och att det tidigare saknades en globalt accepterad definition av pe49
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”Det är samverkan mellan
den patogena
bakteriefloran
och värdens
inflammationssvar som är
avgörande
för utfallet.”

riimplantär sjukdom är den vetenskapliga evidensen begränsad.
PATOGENES

Diabetes är starkt kopplat till mikrovaskulära (diabetesnefropati, neuropati och retinopati) och makrovaskulära komplikationer [23]. Med tiden har hyperglykemi en skadlig inverkan på endotelcellerna,
vilket leder till en förtjockning av det mikrovaskulära basalmembranet, försämrad elasticitet i kärlväggarna och minskat lumen, vilket har konsekvenser
för cirkulationen. Långsammare fibroblastproliferation och minskad kollagensyntes parat med ökad
kollagenasaktivitet leder till ökad förlust av kollagen. Inflammationssvaret kan försvagas av neutrofil
dysfunktion, försämrad kemotaxis, fagocytos och
vidhäftning, vilket leder till en ökad infektionsrisk
(Fakta I). Den centrala patologiska mekanismen i
mikrovaskulära sjukdomar är ateroskleros, som
tros orsakas av kronisk inflammation.
Vilken biologisk mekanism
kopplar diabetes till parodontit?
Parodontit och diabetes mellitus är kroniska inflammationssjukdomar och värdens inflammationssvar
anses vara den huvudsakliga mekanismen bakom de flesta av de modifierbara riskfaktorerna för
båda tillstånden.
Parodontit kännetecknas av nedbrytning av
bindväv, parodontal fästeförlust och resorption

Fakta I. Molekylära och cellulära
händelser vid hyperglykemi
Glykering av proteiner och kollagener till avancerade
glykerade slutprodukter (AGEs).
● AGEs binder till receptorer på monocyter,
makrofager, endotelceller.
● Ökad produktion av proinflammatoriska cytokiner;
IL-1β, IL-6, TNF-α, RANKL/OPG.
● Aktivering av immunceller.
● Neutrofil dysfunktion.
● Reducerad kemotaxi.
● Hämmat inflammatoriskt svar.
● Vaskulära förändringar.
● Långsammare fibroblastförökning.
● Reducerad kollagensyntes.
● Ökad kollagenasaktivitet.
➝ Nedbrytning av vävnad.
➝ Reducerad regenerativ förmåga.
➝ Reducerad sårläkning.
●

av alveolärt ben (figur I). Sjukdomen initieras av
en dysbiotisk mikrobiota i den dentala biofilmen
[24], vilket hos en mottaglig värd leder till nedbrytning av tandens stödjande strukturer. Sålunda är
dentalt plack en nödvändig komponent men inte
ensamt tillräckligt för att inducera parodontit. Det
är samverkan mellan den patogena bakteriefloran

Dåligt
kontrollerad
diabetes

Dyslipidemi

Hyperglykemi

Parodontit

Dysbios,
mikrobiellt skifte
parodontalt

Sjukdomsassocierad biofilm,
ökad inflammation,
fästeförlust

AGE/RAGE

Oxidativ stress

Lokal immundysfunktion,
obalans i cytokiner

Destruktion av parodontal vävnad,
reducerad regenerationskapacitet,
nedsatt sårläkning
Figur I. Möjliga konsekvenser av hyperglykemi på
det parodontala tillståndet med försämring av
parodontiten i en mottaglig värd samt en möjlig
effekt av parodontit på diabeteskontroll.
(Modifierat från Polak och Shapira, 2018 [17].)
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Bunæs et al: Kopplingen mellan diabetes mellitus typ 2 och
parodontal sjukdom. Godkänd för publicering 10 juni 2019.

och värdens inflammationssvar som är avgörande
för utfallet [25].
De parodontala bakterierna och/eller dess nedbrytningsprodukter kan penetrera värdvävnaden
och utlösa en komplex ospecifik–specifik immuninteraktion. Ett systemiskt inflammationssvar mot
subgingivala bakterier leder till systemiskt förhöjda nivåer av proinflammatoriska mediatorer, såsom interleukiner (IL)-1β, IL-6, C-reaktivt protein
(CRP), tumörnekrosfaktor alfa (TNFα), RANKL/
OPG ratio och syremetaboliter (figur I) [17, 26].
Förhöjda nivåer av dessa cytokiner och markörer
som främjar insulinresistens är också närvarande
vid dåligt kontrollerad diabetes där ett kvantitativt
förhållande med glykemisk kontroll har påvisats.
Patienter med både parodontit och diabetes har
högre nivåer av proinflammatoriska mediatorer
jämfört med de patienter som enbart har parodontit.
Förhöjda proinflammatoriska faktorer systemiskt
och i gingiva hos patienter med dåligt kontrollerad
diabetes indikerar en biologisk reaktionsväg som
skulle kunna förvärra parodontit.
Såväl djurstudier, cellkulturstudier som humanstudier visar tydligt att hyperglykemiska förhållanden förstärker den proinflammatoriska responsen i
den parodontala miljön [17]. Emellertid föreligger
endast en måttlig evidensnivå för att biologiska
mekanismer medierar effekten av parodontit på
diabeteskontrollen.
Avancerade glykerade slutprodukter
En viktig kronisk effekt av hyperglykemi innefattar
den irreversibla icke-enzymatiska glykeringen av
proteiner och lipider till bildandet av avancerade glykerade slutprodukter (AGEs) [5, 17]. Monosackarider, till exempel glukos, fruktos och glyceraldehyd,
kan reagera icke-enzymatiskt med aminogrupper
hos proteiner, lipider och nukleinsyror och bildar
åldersförändrade makromolekyler som kallas AGE.
AGE-modifikation förändrar den strukturella integriteten och funktionen hos olika typer av makromolekyler och har betydande effekter på cell–cell,
cell–matrix och matrix–matrix-interaktioner [27].
Receptorer för AGEs, RAGEs, återfinns på ytan
hos flera typer av celler, till exempel hos monocyter, makrofager och endotelceller. Växelverkan
mellan AGE och RAGE har visats kunna framkalla
oxidativ stress, inflammatoriska, trombotiska och
fibrotiska reaktioner i flera av de olika celltyperna.
Detta resulterar i ökad permeabilitet hos blodkärlen,
ökad produktion av proinflammatoriska cytokiner,
ökad osteoklastaktivitet och reducerad förmåga
att regenerera.
AGE-modifierade makromolekyler metaboliseras och elimineras knappt från kroppen, vilket
orsakar ett hyperreaktivt inflammationstillstånd.
AGEs bindning till kollagen kan också förvärra den
parodontala inflammationen och bidra till minskad
läkning av den parodontala vävnaden, speciellt hos
Tandläkartidningen 1 • 2020

diabetespatienter med dålig glykemisk kontroll.
Det subgingivala mikrobiomet vid diabetes
T2DM-patienter kan ha en högre glukoskoncentration i gingivalexsudatet (GCF). Följaktligen kan man
förvänta sig att finna en annan typ av bakteriepopulation i en så glukosrik miljö. Ny sekvenseringsteknologi och nya identifikationsmetoder har visat
vissa skillnader i den subgingivala mikrobiomprofilen mellan kronisk parodontit med och utan T2DM
[28]. Molekylära parodontala mikrobiomstudier
indikerar en möjlig association mellan förändrad
glykemisk status vid T2DM och förändringar i det
parodontala mikrobiomet, men det finns inga bevis för ett orsakssamband [17, 29, 30]. Än så länge
ska fynden därför behandlas med viss försiktighet
eftersom de tillgängliga studierna varierar betydligt gällande metodik, falldefinition, diagnoskriterier och mikrobiologiska analyser samt är småskaliga [28, 31].
BEHANDLING

Effekten av parodontalbehandling
hos diabetespatienter
Under de senaste åren har parodontalbehandlingens effekt på reduktionen av HbA1c hos patienter
med diabetes debatterats. I ett antal kliniska randomiserade kontrollstudier har en reduktion observerats och effekten av parodontalbehandling
på hyperglykemi har framhållits som likvärdig med
tilläggande av ett andra läkemedel i en farmakologisk diabetesbehandlingsrutin [32].
Ett krav för att parodontal sjukdom ska visats
ha en kausal effekt på diabetes är att parodontal
behandling reducerar hyperglykemi och i förlängningen diabeteskomplikationer. I en ny studie rapporterades genomsnittliga reduktioner av HbA1c
3–4 månader efter parodontalbehandling på mellan -0,27 procent till -1,03 procent [33]. Huruvida
denna effekt kvarstår vid sex månader och senare
är inte känt även om en en färsk studie indikerade
små förbättringar långsiktigt [34]. Även om en reduktion av HbA1c på 1,0 procent eller mindre kan
förefalla försumbar, kan en sådan reduktion ändå
ha en signifikant klinisk inverkan. Varje 1 procent
reduktion av HbA1c har beräknats minska risken för
diabeteskomplikationers ”end points”: 21 procent
för diabetesassocierade dödsfall, 14 procent för
hjärtinfarkt och 37 procent för mikrovaskulära komplikationer [35]. Det är viktigt att notera att studier
som undersökt effekten av parodontal behandling
på HbA1c-nivåer hos patienter med diabetes inte
har varit entydiga i sina slutsatser.
Sammantaget har översikter av parodontalbehandlings effekt på hyperglykemi dragit slutsatsen
att ytterligare studier behövs för att klargöra förhållandet. Det förefaller som att ju sämre glykemisk
status och ju svårare parodontit, desto troligare är en
reduktion i HbA1c-nivåer efter parodontalbehand-

”Sammanfattningsvis skulle
behandling av
parodontit hos
patienter med
diabetes kunna
förbättra hyperglykemi …”
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Forskning
”I dag finns
det ett flertal
studier som
indikerar att
implantat är en
säker behandling för individer
med diabetes …”

ling, beroende på att det då finns större utrymme
för förbättringar i sjukdomsstatus [34, 36].
Sammanfattningsvis skulle behandling av parodontit hos patienter med diabetes kunna förbättra
hyperglykemi och möjligtvis till och med kunna
förhindra några av komplikationerna beskrivna här.
Det kanske viktigaste resultatet av parodontitbehandlingar hos diabetespatienter är förbättrad oral
hälsa, bibehållande av tänder och förutsättningarna
till rehabilitering av undermålig tuggfunktion, vilka
alla förbättrar livskvaliteten och kanske underlättar den glykemiska kontrollen. Det finns ingen
evidens som stödjer någon överlägsen parodontal
behandlingsmetod gällande glykemisk reduktion
och därför bör behandlingen utföras på ett liknande
sätt som hos icke-diabetiker. Likväl bör behovet av
en regelbunden noggrann parodontal stödbehandling understrykas.
Effekten av hyperglykemisk behandling
hos patienter med parodontit
Parodontal sjukdom har en negativ inverkan på livskvaliteten och kan leda till förlust av tänder [37], och
kontroll av den glykemiska statusen är ett viktigt mål
vid omfattande parodontitbehandling. Glykemins
viktiga roll i parodontal sjukdom belystes speciellt
vid den senaste ”World workshop on the classification of periodontal diseases”, vilket resulterade
i att patienters glykemiska status nu är en nyckelkomponent i det parodontala diagnossystemet [38].
Trots att diabetes är en etablerad riskfaktor för
parodontal sjukdom råder det brist på kliniska studier som demonstrerar att kontroll av diabetes kan
förbättra det parodontala statuset. Rent biologiskt
är det inte orimligt att en systemisk minskning av
inflammationsmarkörer efter diabetesbehandling
skulle kunna reducera parodontal inflammation,
men kliniska data för detta saknas. Att designa sådana kliniska studier kan innebära etiska utmaningar.
Men det finns mekanistisk evidens som kopplar hyperglykemisk status till parodontal status [39–41].
Hyperglykemi hos individer med tandimplantat
Diabetes mellitus har tidigare ansetts vara en kontraindikation för oral implantatbehandling och nivån på den glykemiska kontrollen har understrukits
[42, 43]. Implantatmisslyckanden har rapporterats
vara mera prevalenta hos individer med T1DM än
hos icke-diabetiker [44, 45]. Andra studier har inte
kunnat bekräfta detta [8]. I dag finns det ett flertal
studier som indikerar att implantat är en säker behandling för individer med diabetes och då speciellt för välskötta patienter [46].
KLINISK RELEVANS

Behandlingsråd:
● Fråga patienterna om deras glykemiska kontroll.
● Informera patienter med diabetes och prediabetes om den ökade risken för parodontit och vikten
52

av regelbunden stödbehandling och förebyggande behandling.
● Diabetespatienter bör ingå i ett program med förebyggande behandling och monitorering i syfte
att upptäcka parodontala förändringar.
● Noggrann stödbehandling är särskilt viktigt för
parodontitpatienter med diabetes.
● Periimplantit och avsaknad av osseointegration
förefaller vara mer prevalent hos patienter med
dåligt kontrollerad diabetes än hos patienter utan
diabetes. Den här skillnaden har inte observerats
mellan icke-diabetespatienter och patienter med
välkontrollerad diabetes.
SLUTSATS

Parodontit och diabetes mellitus är mycket prevalenta kroniska sjukdomar med inflammation som
den främsta gemensamma komponenten. Diabetes ökar uppenbarligen risken för parodontit medan parodontits inverkan på glykemisk kontroll är
mindre tydlig. Betydelsen av klinisk prevention
och behandlingsövervakning av DM och parodontit understryks.
ENGLISH SUMMARY

A cross-link between diabetes mellitus type II and
periodontal disease
Dagmar Fosså Bunæs, Anders Verket, Anne Merete
Aass and Anne Isine Bolstad
Tandläkartidningen 2020; 112 (1): 48–53
Diabetes mellitus is a frequently occurring disease
and its prevalence is dramatically rising worldwide.
Diabetic patients are commonly encountered in the
dental office. Extensive research has been conducted to explore the impact of diabetes on oral health.
Among oral diseases examined for a possible relationship to diabetes, the association of periodontal disease with diabetes mellitus type 2 is well established and is based on high quality evidence.
Periodontitis and diabetes mellitus are both inflammation-based diseases, and host inflammatory
response is considered as the main mechanism underlying most of the modifiable risk factors in both
conditions. A two-way relationship is proposed.
A dysbiotic biofilm on the tooth surface in the gingival area may induce an inflammatory response
in the surrounding periodontal tissue, which in a
susceptible host can accelerate and eventually result
in loss of attachment. In a diabetes patient hyperglycemia can aggravate the periodontal inflammation
and contribute to reduced repair of inflamed tissue.
Conversely, an effect of periodontitis on diabetes
control cannot be ruled out.
The increased risk of periodontal and peri-implant inflammation, and impaired tissue healing in
patients with hyperglycemia are among the issues
elaborated in this review, in addition to discussing
the biological background. The need for a careful
supportive periodontal therapy is underscored. l
Tandläkartidningen 1 • 2020
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I gränslandet mellan sjukvård
och akademi
Till POInT-mottagningen på Clinical Research Centre i Malmö kommer föräldrar med sina små barn. En av forskningssjuksköterskorna som tar emot dem är
Annika Björne Fors som samordnar all
provtagning och alla besök i studien.

rutiner som måste utformas och följas.

Barn som i screening fått veta att de har
en hög ärftlig risk för typ 1-diabetes kan
delta i POInT-studien. Syftet med studien är att vänja immunsystemet vid insulin och förhindra att barnet utvecklar
typ 1-diabetes.

När ett blodprov analyserats och visat
att ett barn har en hög ärftlig risk för typ
1-diabetes är Annika Björne Fors en av
forskningssjuksköterskorna som ringer
upp föräldrarna och meddelar provsvaret och bjuder dem till CRC för en
konsultation där de får mer information
om studien.

Mottagningen tillhör både Lunds universitet och Region Skåne som är huvudman för flera av de studier som bedrivs
här. TEDDY-studien har pågått i femton
år och de nya studierna POInT och PreCiSe är nu inne på sitt andra år (se faktaruta).
Väntrummet är utrustat som ett lekrum
med leksaker, spel och böcker. De två
undersökningsrummen har fantasifulla
målningar på väggarna och färgglada
mobiler över provtagningsstolarna.
- Här ska man känna sig trygg och bli väl
omhändertagen, säger Annika Björne
Fors.
Screening för typ 1-diabetes
Sedan sommaren 2018 erbjuds alla blivande föräldrar att screena sina nyfödda
barn för ärftlig risk för typ 1-diabetes och
celiaki. Föräldrarna till barnen som har
hög risk för typ 1-diabetes tillfrågas om
de vill medverka med sina barn i POInT
där man undersöker om oralt insulin via
maten kan träna immunsystemet att
känna igen insulin och därmed förhindra
att det ska attackera och förstöra de
egna insulincellerna.
Annika Björne Fors har jobbat i TEDDYstudien sedan 2016 och ville absolut
vara med och dra igång en helt ny studie
med allt vad det innebär. Det har varit
– och är – mycket som ska fungera, personalen på mödravårdsmottagningarna
och förlossningsklinikerna är viktiga aktörer som måste med på tåget, samtycken
ska fyllas i och screeningprover tas. Nya

Det är jätteviktigt att vara välinformerad
och känna förtroende, det handlar ju om
det finaste de har.
Meddelar provsvaret

- Jag vill att de ska komma hit på ett
personligt möte, träffa personalen och
se våra lokaler, för även de som varit
oroliga när de kommer hit, ser lättade ut
när de åker hem.
För Annika Björne Fors är det barnen
som står i fokus. Det är de som har fått
henne att välja både yrke och arbetsplats. Men det var först efter att hon
tvingats byta karriär som livet ledde in
henne på sjuksköterskebanan, med målet att bli barnmorska.
Under sin utbildning till sjuksköterska
jobbade hon som undersköterska på
förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.
- Barnmorska var ju målet och den dörren är ännu inte stängd, säger hon.
Under åtta år jobbade hon som sjuksköterska på neonatalmottagningen. En tid
som hon beskriver som fantastisk och
där mötena med föräldrarna och barnen
var en ständig källa till glädje.
- Till neonatalvården kommer barn som
har olika problem vid födseln eller som
föds för tidigt, men det är sällan det slutar olyckligt, det går nästan alltid bra,
säger hon.
Den stora skillnaden är att hon idag har
gott om tid för varje barn.
Hälften av barnen som medverkar i
POInT får oralt insulin och den andra
hälften placebo. Syftet med studien är

att vänja immunsystemet vid insulin och
förhindra att barnet utvecklar typ 1 -diabetes.
I POInT-studien lottas deltagarna in i
grupper, den ena får en kapsel med oralt
insulin att blanda i maten. Den andra
gruppen får en kapsel med placebo,
också ett vitt pulver men utan något
verksamt ämne i.
- Det finns de som är oroliga för att ge
sina barn läkemedel och som tvekar till
att gå med i studien av den anledningen.
De kan också vara oroliga för vad som
ska hända om deras barn får diabetes.
Dock landar de allra flesta i att det faktiskt innebär en större trygghet att delta
i studien, då vi har koll på barnet de
första åren, nu när de vet att barnet har
en förhöjd risk. De flesta kommer ju inte
att få diabetes, men skulle det bli så
upptäcker vi det långt innan barnet får
symtom.
POInT-studien pågår samtidigt i Tyskland, Polen, Storbritannen och Belgien.
Ett par gånger om året möts forskarna,
sjuksköterskorna och andra yrkeskategorier som är involverade i studierna för
att uppdatera varandra och lära sig av
varandra för att studierna ska fungera så
bra som möjligt.
- Det är så häftigt att känna sig som en
del av något större, men att samtidigt få
möjlighet att utforma den svenska delen
av studien efter våra förhållanden här,
säger Annika Björne Fors.
Förutom mötena med barnen och känslan av att ha tid och möjlighet att utföra
ett gott jobb är känslan att kunna ge
deltagarna en positiv upplevelse det
bästa med jobbet.
- Att arbeta framåt med något så här
viktigt och fint, i kombination av möjlighet att ge och få ta del av mycket glädje
är fantastiskt.
Av Sara Liedholm publicerad den 29 maj 2020
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Referat av boken ”Diabetespsykologi – för ökad livskvalitet"
Först och främst vill jag tacka för att det nu finns en bok som
utgår från perspektivet hur livet med diabetes kan te sig i
vardagen. Livet med diabetes kan vara tufft, men att med
adekvat stöd och inställning kan vardagslivet med diabetes
värdesättas, trots de utmaningar som sjukdomen medför.
Författare: Jon Haug. Fackgranskning: Agneta Lindberg, specialistsjuksköterska i Diabetesvård, samt ordförande i SFSD.
Bokförlag: Natur och kultur, år 2020
I dessa tider med en alltmer teknisk diabetesvård och mätningar välkomnas en
bok som belyser det mänskliga perspektivet. Det är ingen tillfällighet att Agneta
var en passande diabetessjuksköterska
för att faktagranska boken, då hon skrev
en magisteruppsats i diabetes med titeln
”Se mig inte som en siffra”.
Boken vänder sig till alla, först och främst
till de som personer som lever med diabetes typ-1, eller till de som nyligen har
fått den diagnosen. MEN, jag rekommenderar att alla människor borde läsa boken. Vi möter alla personer som lever
med sjukdomen och att öka den egna
kunskapen, förståelsen och beundran
över dessa människor är nyttigt och värdefullt.
Boken fångar läsarens intresse tidigt i
boken då du som läsare inbjuds på en
tågresa. Slutdestinationen benämns
kraftpunkten. Punkten inrymmer kärnan
i de egna insikter och kreativitet. Haug
skriver på sidan 15: ”I kraftpunkten är
dina resurser, både de fysiska och de
psykiska, optimalt tillgängliga för dig så att
du kan använda dem när du ska hantera
din diabetes.”
Haug är inspirerad av berömda tåglinjer
som filmatiserats såsom Orientexpressen, därför benämns denna resa som
Diabetesexpressen. Vidare beskriver han
om diabetesexpressens stationer och
personifierar vilka passagerna är eller
kan vara.

Under avresestationen beskrivs olika typer av diabetes samt omgivningens stöd.
På väg till den första stationen ges en
historisk tillbakablick avseende hur behandling med diabetes eller för den delen synen på hur diabetes har förändrats
genom årenslopp.
Vi som läsare kommer att besöka nio
stationer där alla kapitel inleds med en
beskrivning av typiska situationer som du
stötar på när du färdas med tåg. Den
inramningen ger en förförståelse för hur
sjukdomen måste hanteras, hur den erfaras och vilket stöd som finns att få. I
vissa kapitel lyckas Jon Haug förena tågresan med livet med diabetes. Andra
kapitel har i mindre utsträckning lyckas
förena tågresan och livet med diabetes.
Jag kommer att nedan ge några exempel
som fångade mig starkt.
Den första stationen – stabilitet och
jämvikt. Så här skriver författaren på sidan 55:
”Ingen sitter innanför en biljettlucka, som
förr i tiden. Idag är det tekniken som hanterar mycket av det vi möter i vardagen. Vi
behöver inte förstå hur de här anordningarna är konstruerade när vi lärt oss trycka
på rätta knappar. …Men om strömmen
går – vad händer då? …
De fungerar bra så länge apparaten är
intakt, men det blir problem om någon
detalj i mekaniken är defekt. Just så är det
med diabetes. ”

Därefter följer en enkel förklaring om
hur blodsockret regleras i kroppen. En
trevlig beskrivning som växlar mellan
patofysiologi och enskilda personers
berättelse under rubriken stabilitet och
jämvikt.
Den fjärde stationen – ett nytt
regleringssystem
Nu är det dags att hälsa på hos lokföraren. Jag citerar:
Det är en instrumentpanel lokföraren
ska hantera. Framför sig har hen en rad
knappar och vred, mätare och blinkande
lampor. Det är instrument som hen använder för att köra längs rälsen. Visarna och
lamporna berättar om allting fungerar som
det ska. Lokföraren vet hur instrumentet
ska avläsas, och hens uppmärksamhet och
erfarenhet gör att hen har full kontroll över
det som händer.
På samma sätt kräver blodsockerstabiliseringen vaksamhet och uppmärksamhet.
När du ska styra insulineffekter och stabilisera blodsockret inom de optimala värdena behöver du ha samma kompetens
som lokföraren.
I det avslutande kapitlet ”kraftpunkten”
får läsaren ta del av just den kraften som
tar tåget framåt. Men även om tågresan
tar slut fortsätter rälsen. ”Den fortsätter
på samma sätt som du själv ska gå vidare
i livet med den kraft du har tillägnat dig”
s. 173.
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”Den ena sidan av kraften ligger i insulinet….
Den andra sidan av kraften du
har tillgång till är dina psykiska egenskaper.”
Sammanfattningsvis är det en viktig bok
att läsa, såväl för dig som arbetar inom
diabetessfären, då du kan tillåta dig själv
att inspireras av boken. Inte minst i mötet med personer som har eller har fått
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diabetes. Ibland handlar det om att gå
utanför bilderna på pancreas och använda andra pedagogiska trix. Du som
läser det här referatet kanske inte väljer
en tågresa som pedagogiskt verktyg,
men du kanske hittar på ett eget verktyg.
Hör gärna av er med sådana berättelser!

Och du, mycket snart kan vi åka tåg igen,
eller?
Ha en fin sommar, hälsar tågresenären
Janeth Leksell

Boken kan med fördel rekommenderas
till allmänheten men sist men inte minst
berätta för dina patienter att denna bok
finns.

Medlemserbjudande
Köp boken Diabetespsykologi – för ökad livskvalitet för endast 199
kronor + frakt (25 kr för privatpersoner och 99 kr för företag oavsett
antal köpta böcker).
Sök fram bokens sida på nok.se, tryck på köpknappen och ange koden
sfsd i kassan.
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2020.

Jon Haug
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Att tillhöra en riskgrupp
När rapporterna om Corona kom så räknades ”diabetes”
upp som en riskgrupp redan från början. Jag har sedan slutet
av februari svarat på frågor från personer med diabetes på
Diabetesförbundets hemsida. Alla, både medlemmar och de
som inte är medlemmar, anhöriga och närstående har
kunnat skicka in frågor.

Lena Insulander
Jag har verkligen förstått hur viktigt det är
att tydligt förklara vad som menas med
”riskgrupp”, vilka kriterier som ska vara
uppfyllda och vad personen ska göra med
informationen om att tillhöra en
riskgrupp. Kommunikation och hur
budskap uppfattas är svåra att styra. Varje
person tolkar det som sägs och det som
skrivs på sitt eget sätt. Att det är så här har
jag vetat tidigare när jag arbetade som
diabetessjuksköterska. Otaliga var de
tillfällen som jag fick reda ut det andra sagt
eller vad som skrivits i tidningarna och på
löpsedlar.
Oro och rädsla var två känslor som starkt
förmedlades i frågorna som kom till
Diabetesförbundet.
”Tillhör
jag
riskgruppen?”, ”Vad ska jag göra?”, ”Hur
ska jag skydda min pappa/maka/make?”
Några exempel på frågor som jag
besvarat:
Har en dotter som har typ 1 tillhör hon
riskgruppen? Vi frågar oss varje dag om det
är rätt att låta vår dotter gå till skolan?
Är det mest diabetes typ 1 som anses vara
riskgruppen för Corona viruset?
Tillhör typ 2 riskgruppen?
Jag har LADA, om jag får Corona-viruset ska
jag kontakta 1177 för att få medicin så att
jag kan hålla blodsockret på rätt nivå under
sjukdomen när jag inte kan äta rätt eller
motionera?

Jag som har en typ 2 diabetes och
insulinbehandling tillhör jag riskgruppen?

som inte har den kunskapen skapar sig
egna bilder som oftast inte är rätt.

Är det bekräftat att jag som har typ1
diabetes lättare smittas av Covid-19?

Exemplet med ”diabetes räknas som
riskgrupp” har åter igen visat mig att vi
som arbetar i vården måste bli bättre på
att vara beredda på att förklara våra
utsagor för att inte skapa mer oro, rädsla
och osäkerhet. Vår mening är ju att skapa
motsatsen.

Jag har ett jobb där jag träffar många
människor och jag kan inte jobba hemifrån.
Ska jag stanna hemma från jobbet? Får jag
sjukpeng då?
Det som borde framgått tydligare även
om kunskapen om riskgrupperna var
begränsad till en början var att:
Skilja på unga och äldre med diabetes
Att i övrigt friska med diabetes inte
tillhörde riskgruppen
Att både typ 1 och typ 2 med hjärtkärlkomplikation tillhör riskgruppen
Att typ av behandling inte avgör om man
tillhör riskgruppen
Att diabetes inte innebär att man är mer
mottaglig för smitta
Ja listan på bra information som kunde ha
förmedlats samtidigt med informationen
om riskgrupper kan göras lång. Det är fler
än myndigheterna som gjort sig skyldiga
till att inte uttrycka sig tydligt.
Vi som har medicinsk utbildning kan
kanske tolka vad som skrivs i tidningarna
eller vad som sägs i radio och TV men de

Lena Insulander

FORXIGA® (dapagliflozin) för patienter med typ 2-diabetes

FOR TODAY FOR TOMORROW

I DECLARE-studien, den största kardiovaskulära utfallsstudien med en SGLT2-hämmare som
inkluderade 17 160 patienter, visade Forxiga en fördel i jämförelse med placebo både hos
patienter med och utan etablerad kardiovaskulär sjukdom när det gäller det sammansatta
effektmåttet sjukhusinläggning för hjärtsvikt eller kardiovaskulär död. Skillnaden i effekt drevs
av sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Forxiga reducerad även förekomsten av renala händelser i
det sekundära sammansatta effektmåttet.

För sjukhuskrävande hjärtsvikt 27% RRR (0,8% ARR)
Riskkvot 0.73 (konfidensintervall 0.61-0.88) Forxiga gruppen 2.5% respektive Placebo gruppen 3.3%, p< 0.0011

Progression till nefropati 47% RRR (1,3% ARR)
Riskkvot 0.53 (konfidensintervall 0.43-0.66) Forxiga gruppen 1.5% respektive Placebo gruppen 2.8%,
Nominell Signifikans: p<0.00011-2
Renala komponenter i det renalt sammansatta effektmåttet, nefropati = kvarstående eGFR-minskning,
njursjukdom i slutstadiet och njurdöd.1

Hjälp patienter att nå sina behandlingsmål i dag för att minska risken för händelser av sjukhuskrävande
hjärtsvikt eller bidra till att minska risken för renala händelser i framtiden1

RRR = relativ riskreduktion, ARR = absolut riskreduktion
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A new approach to quantifying the sustainability effects
of healthcare: Applied to the diabetic foot
by Stefan Hellstrand1 and Ulla Hellstrand Tang2,3*
The Foot and Ankle Online Journal 12 (3): 5
A vital role for any society is to deliver health care considering: 1) the planetary boundaries, 2) the
complexity of systems and 3) the 17 sustainable development goals (SDGs). The aim is to explore
the feasibility of a method to quantify the sustainability effects in health-care services. A toolbox was
explored in the prevention and care of foot complications in diabetes. People with diabetes run the
risk of developing foot ulcers and undergoing amputations. Three relationships between ecosystems
and human health and health-care systems were identified as: (i) The economic resources for health
care have previously appropriated ecological resources in the economic process. (ii) Health-care
systems consume natural resources. (iii) Ecosystems and the landscape affect human well-being.
Some types of landscape support human well-being, while others do not. This category also includes
the impact of emissions on human health. Diabetes is one of the non-communicable diseases with
high mortality and foot complications. With health-promoting interventions, the risk of developing
foot ulcers and undergoing amputations can be halved. The toolbox that was used could manage the
complexity of systems. Several of the 17 SDGs can be calculated in the prevention of complications
in diabetes: quality of life improves, while the costs of healthcare and the burden on the economy
caused by people not being able to work decrease. The appropriation of natural resources and the
wasted assimilated capacity for the same welfare level decreases, thereby offering an option to
deliver health care within the planetary boundaries.
Keywords: healthcare, sustainability, diabetes, diabetic foot, noncommunicable diseases, NCD,
SDG, sustainable development goals
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. It permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is properly cited. ©The Foot and Ankle Online Journal (www.faoj.org), 2019. All rights reserved.

Achieving sustainable development from local to
global level is challenging. One vital part is offering
health care to patients in need. One unresolved
question remains and that is how to ensure that
healthcare is delivered within the planetary boundaries
[1,2]. Health care should serve an increasing number
of patients diagnosed with non-communicable
diseases (NCD) and in need of prevention and care
[3]. The intention is to minimise the negative

consequences of the disease for the individual, society
and the planet.
There is very little scientific research that presents
approaches designed to measure the consequences of
health care in the three dimensions of sustainability;
ecological, economic and social. Tools such as
analytical hierarchical processes have been used to
manage and evaluate the complexity of the
health-care system in relation to the social aspects
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using semi-quantitative measurements [4]. The
authors Aljaberi et al encourage health-care
professionals to collect data, in particular data on
patient satisfaction, as a basis for further analysis of
the sustainability dimension of health-care systems.
However, two important dimensions, the ecological
and the economic, were left out of their analysis. The
definition of sustainability that the authors used was
put forward in 1992 by the International Institute for
Sustainable Development in conjunction with
Deloitte & Touche and the World Business Council
for Sustainable Development: “For the business
enterprise, sustainable development means adopting
business strategies and activities that meet the needs
of the enterprise and its stakeholders today, while
protecting, sustaining and enhancing the human and
natural resources that will be needed in the future”
[5]. Twenty-three years later, in 2015, the UN
approved the 17 Sustainability Development Goals
(SDG) to secure a life for future generations on our
planet, not only limited to the business enterprise but
also including all aspects of life [6].
A substantial percentage of Gross Domestic Product
(GDP)
funds
health-care
systems.
With
well-functioning health care, the benefits to the
individual and to society are substantial. Dealing with
sustainability means dealing with complex systems
and complexity. The complexity is expressed in the 17
sustainable goals the UN approved in 2015 [6]. At
national level, Sweden manages the 16 Swedish
national environmental quality objectives [7]. The
systems in which sustainability is an issue are typically
complex. To a significant degree, their complexity
stems from the fact that life, bios, is a vital
system-defining element. No system of importance
for ecological, economic or social sustainability is
possible, if we assume life outside the borders of the
system. This information is fairly general. Is it
necessary? The OECD made an important
contribution to the definition of sustainable
development and how to achieve it [8]. Two of the
main problems that were identified were the
implementation gap and knowledge gap respectively.
Despite knowing fairly well how policies supporting
sustainable development should be designed,
implementation is at a low and varying level [1]. In the
2000s, some authors [9-13] concluded that the
implementation gap and the closely related knowledge

gap were caused to a substantial degree by
inappropriate analytical and management tools.
With life as a crucial system element, it is clear that all
processes are driven by a flux of energy by which
quality is degraded. The sum of energy is constant,
while the quality of energy is degraded. From an
energy perspective, the system is a linear one.
Cells, organs, individuals and ecosystems represent
different system levels in biological and ecological
systems. Feedback loops at each of these levels and
between them are important for the efficient use of
available resources [14, 15]. The linear flux of energy
with quality drives loops of matter. These reinforcing
loops may include a number of system levels, as well
as all three sustainability dimensions. This results in
systems with mutual dependence between system
levels and the three sustainability dimensions. With
the existence of thresholds, and the nature of
interconnections, the system typically has features
such as thresholds, irreversibility and resilience. The
knowledge gap and demand for analytical tools that
takes account of thresholds, irreversibility and
resilience has been addressed by the Rockefeller
Foundation-Lancet Commission on planetary health
[1].
Within life sciences, irreversibility is easily
understood. The process from living to dead cannot
be reversed. Resilience is a phenomenon that requires
some effort to understand. A resilient system is able
to withstand stress from internal and external sources
without changing its character. If the source of stress
is removed, it returns to its original status. Systems
that are not resilient are pushed away by internal
and/or external sources from the domain of an
operating balance space or point, into a phase of
rapid, unpredictable change. Its system conditions
then experience rapid, catastrophic changes. Some
important considerations:
1. A change in a well-defined part of a system
may affect a hierarchy of sustainability goals
from low to high system levels in the
ecological, economic and social dimensions
2. Instruments from mathematics, such as
differential functions and linear and
non-linear algebra, are of importance in
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analytical and management tools supporting
sustainable health care.
With a multitude of goals in different dimensions and
system levels, there is a need for instruments that
support the optimisation of utilised resources. With
systems with reinforcing loops operating close to the
borders of chaos, differential functions are tools that
are able to extract order from chaos.
As mentioned before, the OECD found that the
understanding of what sustainable development is and
how to achieve it was well understood [8]. In spite of
this, policies for sustainable development that were in
place were on a low, uneven level. The OECD
expressed great concern about this and related it to
two closely related obstacles they called the
implementation gap and the knowledge gap.
These gaps reflected a broken connection between
1. A general understanding of what sustainable
development is and the policies needed to
promote it, expressed in fields and policy
contexts such as classic economic theory back
to the 18th century, agricultural sciences as
living knowledge until the Second World War,
system ecology and ecological economics
from around 1990, the UN Millennium
Development Goals [6], the OECD [8], the
Millennium Ecosystem Assessment [16] and
the Economics of Ecosystems and
Biodiversity [17], on the one hand, and
2. Instruments and concepts in common
practice with the aim of putting sustainable
development in place, on the other hand [10].
Typical instruments and concepts in (2) are life cycle
assessments, in accordance with the ISO 14 001
system, the Best Available Techniques (BAT)
principle in the Integrated Pollution Prevention and
Control Directive in the EU, the Integrated
Production Policy from the EU Commission and a
number of other policies from the same scientific
ground, suffering from the same drawbacks [10]. As
these concepts and tools are derived from engineering
sciences, they do not express the competence relating
to systems where life, bios, defines system
characteristics. Their “default solution” when
managing the complexity of life, e.g. in the
understanding of the impact of the use of natural

resources and the emissions in biological and
ecological systems actually affected by production, is
to assume that this complexity does not exist [9, 10,
12, 13].
Within agricultural and forestry science and practice,
tools that are able to manage this complexity have
emerged over hundreds of years of theoretical
development and of trial and error in practice. A
similar development has been seen in system ecology
and economic theory during the last few decades. A
combination of contributions from agricultural
sciences, forestry sciences, system ecology, integrative
assessments, applied environmental sciences and
economic theory at micro and macro level offers a
solution to the implementation gap by resolving the
challenge, in everyday actions, of managing complex
real-world systems, while being aware of and
respecting their genuine complexity due to life as a
defining system characteristic. A new approach to
calculating the sustainability effects in health care is
needed with criteria as mentioned above. An
approach of this kind considers the planetary
boundaries, the three dimensions of sustainability and
the complexity of ecosystems. The aim of the article
is to present a new approach to measuring
sustainability in health care, applied to the prevention
of foot complications in diabetes.
Method
Conceptual model
Tools and methods that considered the planetary
boundaries, the three dimensions of sustainability and
the complexity of ecosystems were chosen. The
toolbox originates from a variety of fields. For
example, they supported sustainable animal
production systems; sustainable industrial production
systems; effective policies to minimise health hazards
associated with cadmium fluxes in food systems; milk
consumption and the human health impact; physical
planning for sustainable attractiveness at local and
regional level; sustainable local, regional and national
development; the development of certification
schemes such as ISO 14 001 to contribute more
effectively to improving the status of ecosystems
actually affected by production and consumption; the
development of public procurement in favour of
growth, employment and a better environment in
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accordance with national environmental objectives [9,
10, 12, 13, 18-26].

is dependent on nature and delivers resources
for the fulfilment of human needs [13].

In what follows, our approach that supports the
management of health-care systems in a sustainable
society is presented. The accuracy of these
instruments is investigated and applied to the
prevention of foot complications in diabetes. The
effects on the individuals living with diabetes is
dramatic, with a lifetime risk of 25% that a foot ulcer
will develop, a threatening reality for the 425 million
people living with diabetes [27]. Every thirty minutes,
an amputation takes places on the planet due to
diabetes [28]. People with a lower socioeconomic
status are more likely to develop complications such
as cardiovascular disease and/or foot ulcers and
amputations [29-31]. This means that people already
struggling for their lives and surveillance will be
marginalised, more vulnerable in the presence of foot
ulcers and amputations. Their health-related quality of
life will decrease [32-34].

3. An application based on the general features
of Impredicative Loop Analysis by which the
impacts in a hierarchy of sustainability
sub-goals of a specific change in a specific
production process can be evaluated [20].

The article presents a new approach that includes a
conceptual model, a map, of the economic system in
its ecological and social context [13]. From this map
of the sustainability landscape, we are able to define
different pathways by which we can improve human
health and meet the demands of society. One way of
estimating the impact of health care on the
appropriation of natural capital, man-made capital,
human capital and social capital is suggested. We use
the diabetic foot as a case in this exercise. The
hypothesis is that a set of these instruments
developed with the aim of supporting the effective
management of natural resources, with the emphasis
on acreage-dependent sectors, is able to significantly
improve the efficiency of health-care systems in
meeting the 17 SDGs. The toolkit has five internally
consistent instruments:
1. A conceptual model of the GDP part of the
economy embedded in its ecological and
social contexts where stocks of natural,
man-made, human and social capital are
located [11].
2. From the conceptual model, Biophysically
Anchored Production Functions (BAPFs) are
constructed showing how the GDP economy

4. From BAPFs, ecological economic accounts
(EEA) can be derived by which the
sustainability performance of any system can
be evaluated [10-12].
In what follows, the conceptual model of the
economic system in its ecological and social context is
presented in some detail. This supports the
understanding of health care in a broader
sustainability context. The conceptual model of the
economy in its ecological and social context is
presented, Figure 1 [12].
The model consists of three compartments, where the
first refers to nature, to ecosystems providing natural
resources and taking care of emissions. The second is
the traditional economy where goods and services are
produced from natural resources and inputs of labour
and (traditional) capital. GDP measures the size of
the output. The third is the social dimensions where
the economic resources that are created to meet
human needs, including health care. In all parts of the
economy, emissions and waste return to nature.
With some simplification, Compartment I represents
nature, the ecological dimension of the economy,
Compartment II represents the economic system, in
the narrower sense in which we often discuss it, and
Compartment III represents the social dimension of
our economy. In reality, they are three closely
integrated parts of our economic system.
Compartment I defines ecological restrictions in
society, Compartment II provides the means, while
Compartment III contains the objective: human
well-being.
From the perspective presented in Figure 1, the
challenge of health care is to use appropriated
economic resources as efficiently as possible in order
to improve the health of the population. It focuses on
preventing and/or compensating for the functional
loss of the individual. With the efficient use of
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economic resources, the needs of the people suffering
from illnesses are met, while the economic burden on
the rest of the economy is kept down. This increases
the demand for goods and services from households,
which stimulates the economy. At the same time, the
competitiveness between enterprises is increased,
while everything else is equal. The efficiency
measurement referred to implicitly is the ratio
between the level of health in the population as the
numerator and the economic cost of providing it as
the denominator. With efficient health care, the level
of health in the numerator is increased, while
everything else is equal, which improves the life
quality of individuals, thereby improving the social
capital. With improved health, the productivity of the
same individuals increases and the stock of human
capital is thereby also improved.
Relationships between nature and health care
There are three types of relationship between health
and health care and NC (Natural Capital) and NR
(Natural Resources), as shown in Figure 1.
(i)

The appropriate economic resources are
produced in the GDP economy where
NR are upgraded to goods and services
through the input of labour and capital,
while, on the output side, potentially
harmful emissions are generated. Health
care thus appropriates NR embedded in
the economic resources that are used and
indirectly cause emissions that can harm
human health and ecosystem health. This
is the indirect support to service sectors
such as health care from nature [35, 36].

(ii)

The health-care system also directly
consumes NR, by using the energy needed
to build and heat/cool the buildings, fuel
the equipment and transport personnel
and patients to and from hospitals [35,
36].

(iii)

The third type of relationship relates to
the way ecosystems and the landscape
affect human well-being. Some landscapes
support human well-being, others do not.
This category also includes the impact of
emissions on human health. The first two
relationships are connected to the

appropriation of ecological resources in
the production of health. The third
relationship relates to the demands on
health care to the needs to be met.
Through emissions and changes in land use, the
capacity and quality of the life-support system of
ecosystems are affected. In maps of Europe [10, 11]
the effect on (i) expected human life expectancy due
to the emission of particles into the air is presented,
as well as (ii) the deposits of nitrogen exceed the
assimilative capacity of ecosystems. The congruence
in the geography of these human health and
ecosystem health impacts is profound.
The United Nations Environment Programme
(UNEP) [37], in collaboration with the World Health
Organisation (WHO), estimated that, in 2012, 12.6
million deaths, or 23 per cent of the total, were due to
deteriorating environmental conditions [38]. Air
pollution which, according to the UNEP, kills seven
million people across the world each year, dominates.
Of these, 4.3 million are due to household air
pollution, particularly among women and young
children in developing countries. There is an uneven
distribution of deaths due to environmental
deterioration, with the highest proportion of deaths
attributable to the environment in South-East Asia
and in the Western Pacific (28 per cent and 27 per
cent respectively). The percentage of deaths
attributable to the environment is 23 per cent in
sub-Saharan Africa, 22 per cent in the Eastern
Mediterranean region, 11 percent and 15 per cent in
OECD and non-OECD countries in the Americas
region and 15 per cent in Europe.
In the case of the diabetic foot, the transport of
personnel and patients to and from providers of
health care consumes energy and causes a multitude
of emissions, harming the health of ecosystems and
of humans. The emissions from hospitals should be
considered. Health-care services located in areas
stressed by high emission rates have a greater negative
impact on human health compared with health-care
services localised in areas with forests and land.
Forests and land assimilate emissions [10, 39].
Non-communicable diseases (NCDs) are a group of
diseases with a substantial impact on health [3].They
kill 41 million people each year. Cardiovascular
diseases account for most NCD deaths, or 17.9
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million people annually, followed by cancers (9.0
million) and respiratory diseases (3.9 million).
Tobacco use, physical inactivity, the harmful use of
alcohol and unhealthy diets all increase the risk of
dying from an NCD. The facts in the UNEP [37] and
the WHO [38] imply that environmental issues are a
substantial category of factors causing NCDs. This is
supported by Lim et al. [40].
Health care and Agenda 2030 with 17 SDGs
Society can work through three major pathways to
improve human health; traditional health care when
illness is present, preventing illnesses by lifestyle
changes within the population and by upgrading the
quality of the environment and life-support systems.
Odum [15] describes in detail the life-support systems
of ecosystems, providing the physiological necessities
for all life. In 2015, the UN [6] approved 17 SDGs.
They form the basis of Agenda 2030. The overall
objective of County Administrative Boards in
Sweden, the regional representation of the national
government, is to support the implementation of the
17 SDGs at regional level, in each county. The first
paragraph in the task assigned to them is, at regional
level, to contribute to sustainable, enduring solutions.
The second is to contribute to the implementation of
Agenda 2030 [41]. In Sweden, there is also a system
of 16 environmental quality objectives [7]. Their role
is to lay the environmental foundation for economic
and social development within affected ecosystems
carrying capacity limits. They agree well with the 17
SDGs from the UN with their foundation in the need
for ecological sustainability as a prerequisite for
economic
and
social
sustainability.
The
recommendation from the UNEP [37] to reduce the
number of deaths due to environmental deterioration
reflects the purpose of the UN’s 17 SDGs.
The presented toolbox supports policies that improve
(i) health, by lowering the environmental burden on
the ecosystem and human health, and (ii) diet patterns
and physical activity, for example, to benefit both
ecosystem health and human health, thus lowering
NCDs.
In what follows, an approach is presented in which
the capacity of the toolbox to help health-care
systems to comply with the 17 SDGs and the Swedish
environmental quality objectives is tested. We do this

using the case of diabetes and the prevention of
diabetic foot ulcers (DFU).
Costs associated with diabetes and the diabetic foot
From 1980 to 2014, the prevalence of diabetes rose
by a factor of 3.9, to 422 million people in 2014 [42].
In 1980, 4.7% of adults had diabetes and, in 2014, it
was 8.5%. The rate of the increase in diabetes is
highest in low-income and middle-income countries.
If we add up the effect of diabetes and high blood
glucose, 3.8 million deaths were related to these
causes in 2012 [43]. The social and economic costs of
diabetes to the individual and to society are therefore
significant. Lowering the prevalence of diabetes will
improve social and human capital (see Figure 1) and
support a number of the 17 SDGs.
A healthy diet, regular physical activity, maintaining a
normal body weight and avoiding tobacco use are
ways to prevent or delay the onset of diabetes type 2.
For patients with diabetes it is important to maintain
good function in the feet and in the lower extremities.
The cost of the treatment of DFUs is substantial. In
one study with data from Sweden, the span was
993-17,519 US$ [44, 45]. Table 1 presents estimates
of treatment costs for diabetic foot ulcers at regional,
national and global level [46].

Treatment costs US$ 2015
Patients, no

Per patient

Total, millions

Region
Västra
Götaland

3,000

5500

16.5

Sweden

20,000

5500

110

Global

20,000,000

5500

110000

Table 1 Estimated regional, national and global costs for
treating DFUs in 2015. The equivalent of 5,525 US$ of
2015 converted from figures from 1990 per treatment of
DFUs (5000 US$) was originally provided by Apelqvist et
al. (1995) and refers to Sweden. Available 2018-07-12.
http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html
.
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Region Västra Götaland is one of the counties in
Sweden. The estimated cost relates to the treatment
of DFUs not infected or in need of intervention due
to artery disease. The estimate is therefore
conservative. We assume the same cost at regional
level in Sweden (Västra Götaland) and global level as
well. The estimate agrees well with the figures from
Prompers et al [47], presenting estimates at European
level, suggesting that the estimate is relevant at
international level as well.
The prevalence of DFUs is set at 5% among patients
with diabetes [48]. The estimate is based on a
population-based annual incidence of DFUs of
1.0-7.2% [49-53]. The number of patients with
diabetes in Västra Götaland, in 2015, was
approximately 60,000, in Sweden 400,000 [54] and
globally 400 million people [55].
Results

● Time appropriated by
a. The patient
b. The staff at the health-care provider
● Energy (with quality) consumed for
a. Transportation to and from the
health-care provider
b. Heating of buildings and for the
production of insoles
● Emissions
from energy consumption
potentially harming human and ecosystem
health.
The time appropriated by patients can be leisure time,
or times when the patient would otherwise have
worked, contributing to GDP.

By using the example of DFUs and the need for early
prevention and treatment as an example, we shall now
outline how the principles presented in previous parts
can be considered in everyday practice in health care.
We, therefore, present a proposal for ways of
operationalising the UN’s 17 SDGs in health-care
systems from the level of individual treatment to
aggregated effects regionally, nationally and globally.

The energy cost can be measured in both monetary
and physical terms. Both are of interest. When
measuring in physical terms, information is gathered
that makes it possible to evaluate future risks and
opportunities in relation to possible changes in the
price of energy. The available amount of fossil fuels is
limited. In 2015, fossil fuels provided 86% of the
global energy budget [61].

Of the population of people suffering from diabetes,
it is estimated that 50% are in need of preventive foot
care. This is based on the presence of the risk factor
of loss of protective sensation, which can be as high
as 50% in patients with diabetes [46]. Using early
monitoring, patients at risk are identified, enabling
intervention at an early stage [56]. Promising results
show a reduction in the amputation rate of 40% to
60% [57] and DFUs of 50% [58]. Halving the
presence of small DFUs leads to a reduction in ulcers
that might develop into severely infected ulcers and
amputations.

The climate challenge calls for action which, in a fair
number of decades, will eliminate the increase in
greenhouse gases in the atmosphere [6, 7]. Energy
consumption causes the emission of a spectrum of
substances that affect the majority of the 16
environmental quality objectives in Sweden and those
of the UN’s 17 SDGs that are related to emissions
and their impact on ecosystems and human health.
Regarding energy systems, we also have a range of
aspects related to hydropower and nuclear power to
consider, as well as contributions to climate change.
Renewable fuels are of increasing importance for the
supply of energy.

One part of early treatment is the provision of insoles
from a Department of Prosthetics & Orthotics
(DPO) [59]. Insoles reduce the risk of
pressure-induced DFUs [58, 60]. Insoles can be
prefabricated or custom made or traditionally made
[46]. Assume that we have custom-made insoles. Two
visits to a health-care provider are needed. The costs
associated with this solution are:

Taken together, the limitedness of non-renewable
natural resources, fossil fuels, their dominance among
energy sources in the economy from local to global
level and the environmental and human health
impacts of these energy sources and of hydropower
and nuclear power all indicate a future, substantial
transformation of the energy systems from local to
global level. This transformation to future energy
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systems effectively supporting a sustainable society
will cause a change in energy prices.
Since 1998, there has been a substantial increase in
the fixed level of global oil prices [10]. This may affect
the outcome with regard to the rational localisation of
future health care in the landscape. As a result, there
are good economic reasons for health-care providers
to be in control of their energy consumption in both
economic and physical terms.
The time that each patient appropriates from the staff
is time during which the staff are unable to support
other groups of patients within budget restrictions.

These systems are located in rural areas, in the
so-called cultural and natural landscapes as defined
within system ecology [15]. The contribution from
Odum laid the scientific foundation for most of the
work that has subsequently been devoted to the issue
of ecosystem services and their importance for
human well-being: the OECD [8], the Millennium
Ecosystem Assessment [16] and the Economics of
Ecosystems and Biodiversity [17].
Ecosystems are Compartment 1 in the model of the
economic system in its ecological and social contexts
in Figure 1. This is the ecological dimension of our
economy and of our society. Using the same tools,
the consumption of ecosystem services can also be
quantified.
So, using the same tools deeply rooted in natural
sciences, including agricultural sciences and system
ecology, we are able to quantify the sustainable
production of ecosystem services, as well as
consumption. With this information related to the
demand for and supply of ecosystem services, the
human appropriation of ecosystem services can be
adapted to affected ecosystems with capacity limits.

Figure 1 A conceptual model of the economy in its
ecological and social contexts.

Assume that we have a solution where we can offer
the same benefits to the patient with only one visit
(the system with prefabricated insoles). If so, the
above-mentioned costs can be cut by 50% per patient
treated. On a regional, national and international
scale, this would substantially improve the
contribution to a number of ecological, economic and
social sustainability goals.
So far, we have not dealt with the challenge of
health-care systems that operate within affected
ecosystems with capacity limits. The toolbox for
sustainable development mentioned above [10]
supports a solution to this challenge. It thus supports
the emergence of health-care systems promoting
Agenda 2030.
The production of ecosystem services from the
life-support systems of ecosystems can be quantified.

This suggests a way in which the appropriation of
natural resources and the emissions related to the
treatment of the diabetic foot are related to the area
of ecosystems with the capacity to deliver natural
resources and assimilate emissions. This suggests a
methodological route to evaluate the pressure on
nature from health-care systems and to adapt
health-care systems and other socioeconomic systems
to the carrying capacity of affected ecosystems.
Through this route, ecological and economic
dependence between rural and urban areas can be
visualised and policies that contribute to their mutual
development in a sustainability context can be
effectively implemented.
Discussion
This paper presents a framework for measuring
sustainability in health-care using a toolbox
supporting the effective management of natural
resources. Analytical tools evaluating the sustainability
performance in health care in ecological, economic
and social terms are a prerequisite for the
management of health-care systems, in agreement
with the UN’s 17 SDGs. Using a sustainability map,

Copyright © 2019 The Foot and Ankle Online Journal

42

DIABETESVÅRD NR 2 2020

The Foot and Ankle Online Journal 12 (3): 5

three types of relationship between ecosystems and
human health and health-care systems were identified.
(i)

The economic resources needed to cover
the cost of health care have previously
appropriated ecological resources in the
economic process, at the same time as
good health care may reduce future
economic costs and thereby the ecological
resources that are appropriated.

(ii)

Health-care systems consume natural
resources.

(iii)

Ecosystems and the landscape affect
human well-being. Some types of
landscape support human well-being,
while others do not. This category also
includes the impact of emissions on
human health.

Diabetes, one of the NCDs, has a substantial impact
on the health level of societies. In Sweden, around
20,000 patients with diabetes suffer from DFUs,
while the global figure is 20 million people. With
preventive interventions, the prevalence can be
halved, saving 50 million USD in health-care costs in
Sweden and 50 billion USD globally.
Further research should preferably present details in
ecological units, economic monetary terms and social
terms from a real case for the two alternatives: the
supply of insoles with one visit as compared with two
visits to a DPO.
Effective, preventive interventions reduce the cost of
health care, as well as the burden on the economy
imposed by people who are not able to work. Life
quality, i.e. social sustainability, is improved. The
appropriation of natural resources and the waste of
assimilative capacity for the same welfare level
decrease. As a result, ecological, economic and social
sustainability is improved – a prerequisite for
development within the planetary boundaries.
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Appen för klassificering av
diabetes är snart tillgänglig
Vi önskar att få dela med oss av en glädjande nyhet. Klassificering av diabetes till fem nya undergrupper som har utvecklats via ANDIS/ANDiU, Alla Nya Diabetiker i Skåne/
Uppsala, planeras att bli tillgänglig via en app för alla vårdgivare i landet.

ANDIS/ANDiU projektet grundades av
Leif Groop och påbörjades 2008 där det
för närvarande deltar drygt 22 000 individer från Skåne och Uppsala. Syftet
med ANDIS/ANDiU är att möjliggöra
en prediktering av förlopp, prognos och
risk för utveckling av diabetesrelaterade
komplikationer. Utgångspunkten är fastande provtagning såsom GAD, c-peptid, p-glukos och DNA från individer
med nydebuterad diabetes. Tack vare
engagerade, entusiastiska och uthålliga
kolleger i primärvård och på sjukhus har
vi äntligen kunnat identifiera fem nya
undergrupper inom diabetessjukdomen.
Allas vår erfarenhet säger att det kan se
olika ut hos våra patienter avseende bl.a.
symptom vid debut, resultat av behandling och prognos.

och orsakar insulinbrist. Till denna grupp
hör typ 1 diabetes och LADA.

V.v. se länk från diabetesportalen

MOD: Mild obesity-related diabetes,
21.6 % av individerna över 18 år. De har
oftast högt BMI men lägre HbA1c och
mindre förekomst och sannolikt lägre
risk förkomplikationer, i jämförelse med
andra undergrupper.

https://www.diabetesportalen.lu.se/article/paradigmskifte-i-diagnosticeringenav-diabetessjukdomarna
och abstraktet från artikeln i The Lancet
Diabetes & Endocrinology
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30051-2/
fulltext?elsca1=tlpr
De fem nya undergrupperna kan beskrivas som:
SAID: Severe autoimmune diabetes, 6.4
% av individerna över 18 år. De har en
autoimmun diabetes där immunförsvaret angriper de insulinbildande cellerna

SIDD: Severe insulin-deficient diabetes,
17.5 % av individerna över 18 år. De har
en relativt låg insulinproduktion redan
vid debut, men ingen immunologisk reaktion. En högre förekomst av ögon- och
nervkomplikationer kan förekomma.
Vissa individer kan kräva behandling som
förbättrar glukoskontrollen.
SIRD: Severe insulin-resistent diabetes,
15.3 % av individerna över 18 år. De har
insulinresistens och högt BMI men relativt god förmåga att frisätta insulin. Det
finns en högre förekomst av njur- och
leverpåverkan hos individer i denna undergrupp och de kan kräva behandling
som förbättrar insulinkänsligheten.

der, BMI och HbA1c matas in och resultatet visar på en sannolik undergrupp. Vi
planerar att kontakta nyckelpersoner
inom Kunskapsstyrning inom landets alla
regioner för att försöka nå ut med den
nya klassificeringen.
Vår förhoppning är att både patient och
profession kan få nytta av den nya klassificeringen och att vi gemensamt kan
fokusera på att intensifiera vård och behandling där det förekommer en ökad
risk för utveckling av komplikationer, såsom vid SIDD och SIRD. Vidare kan vi
säkerligen öppna upp för kreativa lösningar för individer där risken för komplikationer är reducerad, såsom vid
MOD och MARD. Vi kanske även kan
omfördela vårdresurserna på sikt och på
så visa bana vägen för fler tjänster som
diabetessjuksköterskor? Det finns även
planer på läkemedelsstudier inom undergrupperna med målsättningen att ta
ett första steg mot en mer individanpassad behandling inom ramen för personcentrerad vård.

MARD: Mild age-related diabetes, 39,1
% av individerna över 18 år. De har en
högre ålder vid debut, inte så högt
HbA1c och förhållandevis låg risk att
utveckla komplikationer.

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi inom ANDIS/ANDiU har utvecklat
en app för identifiering av de nya undergrupperna. Denna app är uppbyggd från
en algoritm där sex variabler såsom
provsvar från ovan prover samt debutål-

Vänligen

Du är välkommen att höra av dig om du
undrar över något.
Ta väl hand om dig!
Ylva Wessman, Forskningssjuksköterska,
Endokrinmottagning, SUS, Malmö.
ylva.wessman@med.lu.se

För vuxna, ungdomar
och barn med diabetes
från 1 års ålder

Fiasp®(insulin aspart)

Subventionerat även
i injektionsflaska* och
cylinderampull*
Dessutom till ett lägre pris än
NovoRapid® (insulin aspart)1

Fiasp®
Ett snabbare insulinsvar vid måltid
jämfört med NovoRapid®2,3

*100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska; 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.
Varningar och försiktighet: Doseringen av Fiasp® är individuell och ska fastställas utifrån den enskilda patientens behov. Hypoglykemi kan uppträda om
insulindosen är för hög i förhållande till insulinbehovet. Otillräckliga doser eller avbruten behandling, i synnerhet hos patienter som har behov av insulin, kan
leda till hyperglykemi och diabetisk ketoacidos, tillstånd som potentiellt är dödliga. Pediatrisk population: För att undvika nattlig hypoglykemi rekommenderas
noggrann övervakning av blodglukosnivåer om detta läkemedel administreras efter att dagens sista måltid inletts.
Graviditet/amning: Fiasp® kan användas under graviditet. Det finns inga begränsningar för behandling med Fiasp® under amning. Dosen kan dock behöva justeras.
Läkemedelsformer: Injektionsvätska, lösning.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Översyn av produktresumén 03/2020.

©2020 Novo Nordisk Scandinavia AB | Tel 040-38 89 00 | www.novonordisk.se

THE BLOCPARTNERS NORDIC

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska; 100 enheter/ml Penfill® injektionsvätska, lösning i cylinderampull; 100 enheter/ml FlexTouch® injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna; 100 enheter/ml PumpCart® injektionsvätska, lösning i cylinderampull. Fiasp® är en snabbverkande formulering av
insulin aspart och är ett måltidsinsulin för subkutan administrering.
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Fiasp (insulin aspart), Rx, F, ATC-kod: A10AB05
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Information om diabetes på
andra språk
Diabetesförbundet har tagit fram informationsmaterial om
diabetes typ 2 på flera olika språk. Materialet består av tre
faktaark som handlar om typ 2-diabetes, kost och motion
och dessa har översatts på språken arabiska, somaliska, dari,
engelska och även på lätt svenska.

– En viktig del i vårt arbete är att sprida information och kunskap
om diabetes och dess konsekvenser. Vi ser att det finns ett stort
behov av att nå grupper i samhället med typ 2-diabetes som vi i
dagsläget inte når, berättar Petra Rizvi, kommunikatör på Diabetesförbundet.
– Förutom information på andra språk har vi även tagit fram ett
informationsblad om typ 2-diabetes på lätt svenska. Vi upplever
att det finns brist på informationsmaterial om diabetes på lätt
svenska, och det är viktigt att grundläggande information om
diabetes även når ut till dem som har behov att lättläst material,
säger Petra Rizvi.
Till sin hjälp har Diabetesförbundet haft Lena Insulander, diabetessjuksköterska, som har tagit fram underlaget till allt material.
Diabetessamordnarna i varje region har bistått genom att berätta vilka språk de ser störst behov av informationsmaterial på.
Diabetesförbundet har på så sätt säkerställt att materialet översatts till språk som det finns ett behov av. Utöver det har materialet, efter översättning, granskats av diabetessjuksköterskor
med kunskap i det aktuella språket. Detta för att i största möjliga
mån säkerställa att informationen är korrekt och relevant.
–Materialet ska fungera som ett stöd i vårdmötet mellan patient
och behandlande diabetessjuksköterska eller läkare, och tar därför upp grundläggande information om kost, motion och typ
2-diabetes. På så sätt får patienterna ta del av den här viktiga
informationen både genom skrift och tal, samtidigt som vårdpersonalen kan känna sig trygga med att informationen når fram till
patienten, säger Lena Insulander.
Diabetesförbundets förhoppning är nu att materialet kommer ut
till vårdenheter i Sverige där behov av information om typ 2-diabetes på andra språk finns. Materialet finns lättillgängligt på diabetesförbundets hemsida för nedladdning. För att komma direkt
till informationsmaterialet besök länken www.diabetes.se/informationsmaterial. Diabetesförbundet vill rikta ett tack till diabetessamordnarna för hjälp med att identifiera rätt språk samt de diabetessjuksköterskor som granskat texterna.
Jens Boström, för Diabetesförbundet.

2 دیابت نوع

 ابتالء به یک مریضی مزمن میتواند از. شایع ترین نوع دیابت در سویدن است2 دیابت نوع
.نظر عاطفی باالی ما تاثیر بگذارد و زندگی با دیابت ناگذیر با یک سلسله تغییرات همراه است
 حاال در اشخاص، 2  اما دیابت نوع،دیابت در اشخاص نیمهسال و مردان مسن شایع ترین است
.جوان نیز دیده میشود

چیقسم میتوانم دیابت خود را کنترول کنم؟

 چیست؟2 دیابت نوع

شما باید معلومات زیادی را یاد بگیرید اما می توانید آن را
 تصمیم این که بخواهید چیقسم.بصورت گام به گام انجام دهید
زندگی کنید به عهده خود شماست اما خدمات صحی نیز برای
 دبایت نباید.ارائه معلومات به شما و تداوی شما مسئول است
.مانع آن شود که شما زندگی رضایت بخشی داشته باشید

 یک مریضی مزمن است که زمانی اتفاق می افتد2 دیابت نوع
یا حسایت/که شما فاقد سَ ویه کافی هورمون انسولین هستید و
 انسولین هورمونی است که.شما به انسولین کاهش پیدا میکند
 افزایش حساسیت به.سَ ویه شکر خون شما را کاهش میدهد
انسولین به این معنی است که بدن شما انسولین را به خوبی
 که باعث میشود سَ ویه شکر خون شما به،استفاده نمیکند
.سطوح باالی غیر قابل قبولی افزایش پیدا کند
وجه مشترک همه اشخاصی که به دیابت مبتال میشود این
.است که خون آنها حاوی قند (گلوکز) بسیار زیادی است
 عروق شعریه و اعصاب با سطوح شکر خون،اعضای بدن
.بسیار باال صدمه میبینند
بنابراین مهم است که شما خودتان سَ ویه شکر خون تان را
.چک کنید

 باید در.هدف حفظ شکر خون خود در سَ ویه مناسب است
/مورد سَ ویه شکر خونی که برای شما مناسب است با نرس
 میتوانید برای حصول اطمینان.داکتر خود تصمیم گیری کنید
از این که شما در بازهای قرار دارید که بر روی توافق کرده
.اید سَویه شکر خون خود را چک کنید
 با مراقبت از غذایی که میخورید،میتوانید با فعالیت بدنی
.و با اضافه وزن نداشتن سَ ویه شکر خون را کنترول کنید
داشتن یک وزن نارمل و فعالیت بدنی به جلوگیری از مریضی
عروقی کمک کرده و حفظ یک سَ وی ٔه شکر خون پایدار-قلبی
.را آسان میکند
سگرت کشیدن و انفیه کردن (تنباکو) حساسیت به انسولین
.شما را کاهش داده و سَ ویه شکر خون شما را افزایش میدهد
عروقی شما تاثیر-سگرت کشیدن همچنان باالی سیستم قلبی
.میگذارد و میتواند باعث انفارکشن میوکارد و سکته شود

 مبتال شده ام؟2 چرا من به دیابت نوع
خطر ابتالء به این مریضی با فعالیت جسمانی کم و چاقی
 ما هر وقت که بخواهیم به غذا، امروزه.افزایش پیدا میکند
 طبق.دسترسی داریم و به اندازه قبل حرکت نمی کنیم
.این شرایط باعث این می شود که ما به دیابت مبتال شویم
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DEXCOM G6® CGM

NU UTAN FINGERSTICK!

INGEN KALIBRERING
– INGA FINGERSTICK*
10 DAGARS SENSOR
AKUT SNART LÅG-LARM

Ingen kalibrering, smarta larm,
10 dagars sensor
– och du slipper att skanna!

NY LARMPROFIL –
T EX DAG- OCH NATTPROFIL
FÖLJARFUNKTION §
– UPP TILL 5 FÖLJARE
– STÄNDIG KOLL
NY SENSOR – ENKEL ATT
SÄTTA, 1 KNAPPTRYCK
HÖG MÄTNOGGRANNHET †
SÄNDARE 28 % MINDRE
BÅDE FÖR IOS
OCH ANDROID ‡
FRÅN 2 ÅR OCH UPPÅT

Visar värdet hela tiden!

*Om dina glukosvarningar och
glukosvärden från G6 inte stämmer
överens med dina symtom eller vad
du förväntat dig ska du använda
en blodglukosmätare och basera
beslutet om diabetesbehandlingen
utifrån resultaten du får från den.

Mer information om noggrannhet: Shah VN, et al.
Diabetes Technol Ther. 2018 Jun;20(6). ‡ En lista
över kompatibla mobiler/enheter finns på www.
dexcom.com/dexcom-international-compatibility.
§
Internetanslutning krävs för att kunna dela data.
För att följa resultaten krävs Follow-appen. Den som
följer resultaten ska alltid bekräfta avläsningarna
i Dexcom G6 ®-appen eller mottagaren innan
behandlingsbeslut fattas. DIA.SE.037-01-FEB2019
†
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Hopp om skydd mot virus med
stark koppling till typ 1-diabetes
Enligt en forskarhypotes kan vissa virusinfektioner spela en
roll i det autoimmuna angrepp som leder fram till typ 1-diabetes. Forskare vid Karolinska Institutet har nu, tillsammans
med finska kollegor, tagit fram ett vaccin mot dessa virus, i
förhoppning om att det ska kunna ge ett skydd mot typ
1-diabetes. Studien publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Uppskattningsvis 50 000 svenskar lever
med typ 1-diabetes, som ibland kallas
för barndiabetes. Det är inte känt vad
som orsakar sjukdomen. Vissa gener
har stor betydelse, men det krävs också
en miljöpåverkan för att sjukdomen ska
utvecklas. En miljöfaktor som tros vara
viktig i sammanhanget är infektioner
orsakade av vissa typer av enterovirus,
som är mycket vanliga virus. Den aktuella undergruppen kallas Coxsackie B
och dessa virus består i sin tur av sex
stammar, som bland annat kan leda till
förkylning. Men Coxsackie B, CVB, kan
också orsaka allvarligare infektioner,
som hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärnhinneinflammation
(meningit).
Enligt en forskarhypotes antas CVB
också spela en roll vid utvecklandet av
diabetes typ 1. Sjukdomen kännetecknas av ett autoimmunt angrepp på de
insulinproducerande betacellerna i
bukspottskörteln och eventuellt kan virusinfektionen på något sätt påverka
immunförsvaret i denna riktning. Epidemiologiska studier, där barn med
genetisk riskprofil för typ 1-diabetes
har följts via blodprov under många år,
pekar mot att CVB kan ha en roll vid insjuknandet. Det finns också obduktionsfynd, som talar för att CVB kan ha
betydelse för utvecklande av diabetes
typ 1. Något säkert samband är dock
inte påvisat, utan det rör sig om teorier,
som dock är väl etablerade bland diabetesforskare.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet
tillsammans med kollegor vid Tampere
University och University of Jyväskylä i
Finland tagit fram ett vaccin som skyddar mot samtliga sex kända stammar av
CVB. Vaccinet testades i djurmodeller
och visade sig då skydda möss som infekterats med CVB från att utveckla diabetes typ 1.
Forskarna har sedan gått vidare och
prövat vaccinet på rhesusapor, vars immunförsvar är mycket likt människans.
De försöken har visat att vaccinet har en
skyddande effekt mot dessa virusinfektioner, då apor som vaccinerats också
har utvecklat antikroppar mot CVB.
– Resultaten ger stöd åt ett pågående
kliniskt program som syftar till att testa
ett liknande kommersiellt vaccin i
människor, säger Heikki Hyöty, professor vid Tampere University som deltar i
de kliniska prövningarna. Prövningarna
görs av ett amerikanskt läkemedelsbolag i samarbete med ett finskt bioteknikbolag.
Planen är att i nästa steg pröva det på
barn som har en genetisk riskprofil för
att utveckla diabetes typ 1. Om det på
lång sikt visar sig att få eller inga av
dessa barn utvecklar diabetes typ 1, då
kan tesen om CVB som en utlösande
miljöfaktor vara bekräftad, skriver forskarna i sin artikel.
– Förhoppningen är att vaccinet ska visa sig ge ett skydd mot typ 1-diabetes
och att det i så fall skulle bli möjligt att

ge till barn. Det vore fantastiskt om de
fall som vi idag misstänker orsakas av
Coxsackievirus i så fall skulle kunna förhindras, även om det är svårt att uppskatta hur många diabetespatienter
som skulle kunna påverkas. Samtidigt
skulle vaccinet ge ett skydd mot hjärtmuskelinflammation, som kan ha ett
allvarligt förlopp hos både barn och
vuxna, och mot många förkylningar,
som skapar stora bortfall i skola och
arbetsliv, säger Malin Flodström-Tullberg, professor i typ 1-diabetes vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, och studiens korresponderande författare.
Studien är finansierad med medel från
Business Finland, Academy of Finland,
Barndiabetesfonden samt det Strategiska forskningsprogrammet i diabetes,
SRP Diabetes, vid Karolinska Institutet.
Det amerikanske läkemedelsbolag som
gör prövningarna heter Provention Bio
och Malin Flodström Tullberg är vetenskaplig rådgivare åt detta bolag. Patentet till vaccinet har licensierats från det
finska företaget Vactech Oy, grundat av
bland andra Heikki Hyöty, professor vid
Tampere University, som har varit med
och gjort den nu aktuella studien.
Publicerad den 7 maj 2020
Källa: Pressmeddelande från Karolinska
Institutet

NU MED VALBARA GLUKOSLARM
OCH UTAN FINGERSTICK1

FRIHET
ATT
DRÖMMA
UTAN LANSETTER2

Valbara larm informerar patienten direkt
då deras glukosnivå är för låg eller för hög
Inga fingerstick1 ger patienter möjlighet
att smärtfritt hantera sin diabetes3
LARM. SKANNA. AGERA.

Besök oss på www.FreeStyle.Abbott/se-sv
FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Observera! FreeStyle Libre 2 avläsare är inte tillgänglig i alla länder.
1. Fingerstick krävs om dina glukoslarm och avläsningar inte matchar symptom eller förväntningar. 2. Skanning av sensorn kräver inte lansetter. 3. Arkivdata, Abbott Diabetes Care.
I en studie som genomfördes av Abbott Diabetes Care höll de flesta användare med om att få glukosavläsning från sensor var mindre smärtsamt än att få glukosavläsning från fingerstick.
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
ADC-18101 v2.0 02/20
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Inbjudan till kurs i

Inbjudan till kurs i

Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus - 7,5 hp,
OM877U hösten 2020

Diabetes med inriktning mot vuxnas lärande - 7,5 hp,
OM910U hösten 2020

Kursen vänder sig till dig som är verksam sjuksköterska med minst 7,5 hp
inom diabetesvård och som vill fördjupa dina kunskaper inom
Farmakologisk behandling vid Diabetes Mellitus. Kursen ges som
uppdragsutbildning på halvfart. Kursen startar vid minst 20 deltagare.

Kursen vänder sig till dig som är verksam sjuksköterska med minst 7,5 hp
inom diabetesvård och som vill fördjupa dina kunskaper inom Diabetes med
inriktning mot vuxnas lärande. Kursen ges som uppdragsutbildning på
halvfart. Kursen startar vid minst 20 deltagare.

Innehåll:

Innehåll:

Teoretiska modeller för vuxnas lärande
Egenvårdsbehov hos vuxna personer med diabetes
Faktorer som kan påverka inlärning hos vuxna personer med
diabetes
Diabetesvård utifrån ett personcentrerat synsätt
Evidensbaserat lärande för vuxna med diabetes

Kurstid:

Kursen planeras starta den 21 september 2020. Följande
kursdagar: 21-22 september, 5-6 oktober, 19-20 oktober, 1617 november, 14-15 december.
Med reservation för ändringar.

Kurstid:

Generell farmakologi med avseende på farmakokinetik och
farmakodynamik
Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus dess
verkningsmekanism, effekt, biverkan och interaktion
Farmakologisk behandling vid hypertoni, blodfettsrubbning,
hjärtinsufficiens och ischemisk hjärtsjukdom avseende dess
verkningsmekanism, effekt, biverkan och interaktion vid
diabetes mellitus
Farmakologiska behandlingsprinciper vid diabetes mellitus
Kursen planeras starta 28 september 2020. Följande
kursdagar: 28-29 september, 19-20 oktober, 9-10 november, 1
december samt 30 november för egna studier.
Med reservation för ändringar.
Sista anmälningsdag är den 7 september 2020.
Vid fler anmälningar än 20 tilldelas platsen efter
anmälningstiden, först till kvarn gäller.

Pris:

9 770 kr/deltagare, moms tillkommer.
Kursavgiften faktureras av Högskolan Kristianstad
Uppdrag AB i oktober 2020.

Information: Eva Granath tfn: 044 – 250 39 30
e-post: eva.granath@hkr.se

Sista anmälningsdag är den 1 september 2020.
Vid fler anmälningar än 20 tilldelas platsen efter
anmälningstiden, först till kvarn gäller.
Pris:

10 880 kr/deltagare, moms tillkommer.
Kursavgiften faktureras av Högskolan Kristianstad
Uppdrag AB i oktober 2020.

Information: Eva Granath tfn: 044 – 250 39 30
e-post: eva.granath@hkr.se

Elektronisk anmälan direkt på hemsidan https://www.hkr.se/uppdrag-vard
Anmälan är bindande, ersättare kan utses av arbetsgivaren.

Elektronisk anmälan direkt på hemsidan https://www.hkr.se/uppdrag-vard
Anmälan är bindande, ersättare kan utses av arbetsgivaren.

Välkommen med din ansökan!

Välkommen med din ansökan!

Ewa Angsmo
Ansvarig för uppdragsutbildning

Ewa Angsmo
Ansvarig för uppdragsutbildning

Högskolan Kristianstad | 044-250 30 00 | www.hkr.se

Högskolan Kristianstad | 044-250 30 00 | www.hkr.se

Har du något att berätta?
Händer det något hos dig som du vill förmedla till oss andra så är du
välkommen att skriva om det i tidningen!
Vi tar gärna emot reportage från er medlemmar.
Har du något projekt på gång? Provat något nytt arbetssätt?
Fått positiv eller negativ respons på något du gjort som kan hjälpa oss
kollegor att utveckla en bättre vård för våra patienter med diabetes.
Skrivit uppsats, skicka en sammanfattning eller abstrakt.
Berätta stort som smått med få eller många ord.
Du bestämmer.
Vill du ha med en bild, skicka den separat.
Eventuell artikel skickas till: victoria@sfsd.se

© VibroSense Dynamics AB | 09-2018 / Rev.1

Company background

Upptäck
Multi Frequency Vibrometry was developed by professor Göran Lundborg and Lars Dahlin at the
department of handsurgery at Lund University in Sweden.

VibroSense Dynamics AB (publ.) markets and develops medical devices that support diagnosis of
peripheral sensory neuropathy. The company was founded in 2005 with headquarters in Malmö,
Sweden. Our customers are primarily healthcare, hospitals, diabetes clinics, occupational healthcare
and research scientists.

VibroSense Meter® II, technical specifications

nervskador i tid!
Measuring Device
Size

(L x W x H) 40 x 27 x 16 cm

Total weight

4.8 kg

Operating temperature

0 – 50 ºC

Power supply

Power adapter, 120 – 240 V AC , 85 W

Device Input Power

24V DC, 2.5 A

PC interface

USB

Psychophysical algorithm

Method of Limit, modified von Békésy up/down (QST)

Measurement compliance

ISO13091-1

Medical Device

Class I, IEC60601-1

EMC compatibility:

IEC/EN 60601-1-2 ed. 4

Frequencies

4 Hz – 500 Hz, sinusoidal

Amplitude

80 dB – 170 dB (0.01 – 316 m/s2)

Ramp speed

+/- 3 dB/s

Skin temp. accuracy

+/- 0.5 ºC

VibroSense Meter II är ett instrument som ger stöd för
tidig diagnostik av nervskador i diabetesfötter. Åtgärder
och behandling kan sättas in tidigt för att förebygga
risken för allvarliga komplikationer.
Läs mer på www.vibrosense.com

Vibrosense_Ad_210x74_TRYCK.indd 1

Calibration

Self-calibration at start up. Calibration check is recommended every second
year

Intended purpose

The VibroSense Meter® II is a non-invasive medical device intended for transient
use with the purpose of measuring vibration perception thresholds of the intact
skin on the hand or foot in humans by Quantitative Sensory Testing (QST).

Accessories included
Measuring device
Response button
Power adapter
The VibroSense Meter® II software (VSM II) under
licence on requested application area.

Ordförande i SFSD har deltagit i rapport om
översyn av krav vid diabetes.
Rapporten finns i sin helhet att läsa:

The VibroSense Meter® II software requirements
Standard PC
Operating system: Windows 7 or later
Free hard disk space: Min. 20 MB

2020-01-17 13:31

VibroSense Meter® II
– Diagnosing sensory neuropathy –

KALENDARIET
2020

EU-Directive 2002/44/EG
The VibroSense Meter® II is specially designed to be a
useful tool for the assessment and health surveillance
required by the EU directive 2002/44/EG.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/
Korkort/trafikmedicin/oversyn-syn-ochdiabetes/

VibroSense Dynamics AB
MEDEON Science Park
S-205 12 Malmö

En sammanfattning av översynens viktigaste
slutsatser finns att läsa på sidan 15
i rapporten.

Nyheter
Nyheter om
om
diabetesforskning
diabetesforskning
diabetesportalen.se
diabetesportalen.seärärenennynyhemsida
hemsida
från Lunds universitets Diabetescentrum.
från Lunds universitets Diabetescentrum.
diabetesportalen.se vänder sig till alla
diabetesportalen.se vänder sig till alla
som är intresserade av diabetesforskning.
som är intresserade av diabetesforskning.
Tonvikten ligger på populärvetenskapliga
Tonvikten
på populärvetenskapliga
artiklar
frånligger
forskningsfronten
och aktuartiklar
från
forskningsfronten
och aktuella fördjupningsartiklar.
ella fördjupningsartiklar.
Du kan prenumerera
Dunyheter.
kan prenumerera
på
på nyheter.
Du kan fråga om
Du kan fråga om
diabetesforskning.
diabetesforskning.
Välkommen till
Välkommen till
www.diabetesportalen.se

www.diabetesportalen.se

Phone +46 40 - 650 14 12
www.vibrosense.com
info@vibrosense.com

FEND
18 - 19 Sept 2020
Vienna, Austria
EASD Annual Meeting
21 - 25 September 2020.
Vienna, Austria
12th Pisa International
Diabetic Foot Course
30 sep - 3 oct 2020
Pisa, Italien
ISPAD 2020
14 - 17 Oktober
Abu-Dhabi, UAE
Sjuksköterskedagarna
25 - 26 November, 2020
Munchenbryggeriet, Stockholm
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Ordförande
Agneta Lindberg
Skånes Universitetssjukvård
Endokrinmottagningen Lund
Lasarettsgatan 15
221 85 Lund
agneta@sfsd.se
Vice ordförande
Lena Insulander
Vanadisvägen 11A
113 46 Stockholm
lena@sfsd.se
Sekreterare
Marianne Lundberg
Primärvårdens utbildningsenhet
CRC
Jan Waldenströms gata 35
202 13 Malmö
sekr@sfsd.se
Kassör
Gudrun Andersson
Centrum för Diabetes, plan 5
Norrbackagatan 92
113 34 Stockholm
gudrun@sfsd.se
Vetenskaplig sekreterare
Janeth Leksell
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
vetsekr@sfsd.se
Krister Gustafsson
Diabetessamordnare Södermanland
Medicinmottagningen
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
krister@sfsd.se
Anna-Lena Brorsson
Akademin Utbildning,
Hälsa och Samhälle
Högskolegatan 2
791 88 Falun
anna-lena@sfsd.se
Victoria Hermansson Carter
Diabetescentrum
Sahlgrenska Sjukhuset
Blå Stråket 5
413 45 Göteborg
victoria@sfsd.se

SFSD:s uppgift är
• att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
• att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården
• att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
• att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende
diabetesvården i Sverige
• att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt,
vilka har betydelse för diabetesvårdens utveckling
Utgivare:
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD
Adress:
c/o SSF, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
Prenumerationer:
Pris 250 SEK per år.
Gör din beställning genom att kontakta redaktören via e-mail:
victoria@sfsd.se
Adressändring:
Medlemmar i SFSD kontaktar medlemsansvarig:
Krister Gustafsson
krister@sfsd.se
Övriga kontaktar redaktören, se ovan.
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Agneta Lindberg
ordf@sfsd.se
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Victoria Hermansson Carter, mail: victoria@sfsd.se
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Annonsutrymme bokas hos
Victoria Hermansson Carter, mail: victoria@sfsd.se
eller edit.johansson@stema.nu
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Ingela Lavin
Barn och Ungdoms kliniken
NUS
901 85 Umeå
ingelalavin@sfsd.se

Diabetesvård ges ut av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD).
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor
som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.
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SFSD:S STYRELSE:

NYHET!

DET FÖRSTA OCH
ENDA NASALA
GLUKAGONET
Baqsimi®, glukagon näspulver
i endosbehållare, är avsett
för behandling av svår
hypoglykemi och är designad
för att vara enkel och självklar
i en akut situation.

Referens: Baqsimi produktresumé www.fass.se

Baqsimi (glukagon), ATC-kod: H04AA01, Pankreashormoner, glukogenolytiskt hormon
näspulver i endosbehållare, 3 mg
Indikationer: Baqsimi är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar
och barn från 4 års ålder med diabetes mellitus. Kontraindikationer: Feokromocytom
Varningar och försiktighet: Hos personer med feokromocytom kan glukagon stimulera till
frisättning av katekolaminer från tumören. Om patientens blodtryck ökar dramatiskt, kan
icke-selektiv a-adrenerg blockad ge en effektiv blodtryckssänkning. Hos patienter med
insulinom kan administrering av glukagon initialt leda till en blodsockerhöjning. Dock kan
administrering av glukagon direkt eller indirekt (genom en initial ökning av blodsockret)
stimulera till ökad insulinfrisättning från ett insulinom och orsaka hypoglykemi. En
patient som får symtom på hypoglykemi efter en dos glukagon ska ges glukos peroralt
eller intravenöst. Allergiska reaktioner har rapporterats med injicerbart glukagon och
omfattar generaliserat hudutslag, i vissa fall anafylaktisk chock med andningssvårigheter,
samt hypotoni. Om patienten har svårigheter att andas, kontakta sjukvård omgående.
Glukagon är endast effektivt för behandling av hypoglykemi om patienten har tillräckligt
med glykogen i levern. Eftersom glukagon gör ringa eller ingen nytta vid svälttillstånd,
binjuresvikt, alkoholism eller kronisk hypoglykemi, ska dessa tillstånd behandlas med
glukos. Datum för översyn av produktresumén: 2019-12-16. För ytterligare information
och priser se www.fass.se. Rx, EF
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren
avgodkännandet för försäljning:
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

© 2020 Eli Lilly and Company. All rights reserved.
Lilly and Baqsimi® are registered trademarks of Eli Lilly and Company.
PP-GN-SE-0009 Maj 2020

För vuxna med typ 2-diabetes:

Trulicity, enkel att använda1
• Sänker HbA1c med en dos i
veckan2:
-

Ingen titrering krävs3
Inbyggd dold nål3
Automatiserad injektion3

• Minskar risken* för
hjärtkärlhändelser2

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (dulaglutid).
ATC-kod: A10BJ05, Diabetesmedel, blodglukossänkande medel, exkl. insuliner Indikationer: Trulicity är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad
typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion • som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer.
• som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varning och
försiktighet: Dulaglutid ska inte användas av patienter med typ 1-diabetes mellitus eller för behandling av diabetesketoacidos. Dulaglutid är inte en ersättning för insulin.
Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin. Dehydrering, som ibland leder till akut njursvikt eller
försämrad nedsatt njurfunktion, har rapporterats hos patienter som behandlats med dulaglutid, särskilt vid behandlingsstart. Många av de rapporterade njurbiverkningarna
inträffade hos patienter som upplevt illamående, kräkningar, diarré eller dehydrering. Patienter som behandlas med dulaglutid bör informeras om den potentiella risken för
dehydrering, särskilt i samband med gastrointestinala biverkningar och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskeförlust. Dulaglutid har inte studerats hos patienter
med allvarlig gastrointestinal sjukdom, däribland allvarlig gastropares, och rekommenderas därför inte till dessa patienter. Användning av GLP-1-receptoragonister har satts i
samband med en risk att utveckla akut pankreatit. Patienterna ska informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänkts ska behandlingen
med dulaglutid avbrytas. Om pankreatit bekräftas ska dulaglutid inte återinsättas. Utan andra tecken och symtom på akut pankreatit är förhöjda pankreasenzymer inte
prediktivt för akut pankreatit. Patienter som får dulaglutid i kombination med en sulfonureid eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken för hypoglykemi kan
minskas genom att dosen av sulfonureid eller insulin sänks. Datum för översyn av produktresumén: 2019-10-21 För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, (F) Begränsningar av subvention: Subventioneras för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är
lämpliga. Subventioneras endast för patienter som inte behandlas i kombination med basinsulin. Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för
innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se
* Dulaglutid jämfört med placebo (3P-MACE), p= 0,026.
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