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          Framtidens diabetesvård 

SANA ALAJMOVIC
”Framtidens diabetesvård stavas prevention” sid.12

Profilen: Sigrid Therapeutics VD

  INFÖR VÄRLDSDIABETESDAGEN

Stöd forskningen – tillsammans ska vi besegra typ 1-diabetes!
Typ 1-diabetes är en livshotande och obotlig sjukdom. 

Bli månadsgivare: barndiabetesfonden.se/manadsgivare 
eller ge ett bidrag: › Swish: 900 05 97 › Plusgiro: 90 00 59-7

NOVO NORDISK I SVERIGE

Vision Nollkomplikation
Ett gemensamt mål för diagnostik, behandling och uppföljning 

www.novonordisk.se

”Framsteg inom 
diabeteshjälpmedel 
ger helt ny frihet”
MEDTRONIC  sid.4-5

”Insulinet fyller 
100 år!” 
SANOFI sid.8-9

EVA BÜLOW
”Ät bort din diabetes!”
sid.18

Fotbollsproffset
JESPER KARLSTRÖM-
”Allt är möjligt-även med 
diabetes” sid.10

S
E

21
D

I0
0

0
9

0

Fo
to

:D
an

ie
l I

va
rs

so
n



      2       HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA       ANNONS

Det är skillnad på att överleva och att leva

T illgång till mediciner och hjälpmedel är en förutsättning för att 
vi som har diabetes ska överleva. Men för att leva med diabetes 
krävs så mycket mer. Diabetes är inte något som vi kan ta ledigt 
ifrån, utan en del av livspusslet som både påverkar och påver-
kas av allt annat som händer i livet och i vardagen. Händer det 
mycket i livet kan det kännas övermäktigt att samtidigt försöka 

ha kontroll på sin diabetes. Forskning visar tydligt att risken för framtida kom-
plikationer minskar om blodsockret ligger inom målområdet. Men att ständigt 
sträva efter de perfekta blodsockervärdena kan leda till stress och ångest i sig.
Det är viktigt att få stöd från sitt diabetesteam när man behöver det, och en 
psykolog eller kurator är en självklar del av hjälpen. Men den mentala hälsan 
finns sällan med på checklistan och det är få team som har tillgång till en 
diabetespsykolog. Behovet av stöd har uppmärksammats internationellt och 
psykosocial hälsa behöver bli en naturlig del av diabetesvården.

I Sverige har vi nationella riktlinjer för diabetesvård, trots detta finns det re-
gionala och lokala skillnader i diabetesvården. Skillnaderna beror ibland på 
att personal inom primärvården har flera olika sjukdomar att hålla koll på, 
och möjligheten att fortbilda sig för att hålla koll på det senaste rörande alla 
sjukdomar varierar. Framtidens vård behöver se till att det finns resurser för att 
personalen skall kunna fortbilda sig, och att det finns tillgång till den vård som 
riktlinjer och forskning visar att personer med diabetes behöver. Ju fler som 
får tillgång till den diabetesvård som kunskap och forskning rekommenderar 
desto färre skulle drabbas av komplikationer på grund av diabetes. Diabetes 
är en krävande sjukdom. Vi vill inte bara överleva, vi vill kunna leva också. 

I samband med Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar Di-
abetesförbundet mental hälsa och behovet av tillgång till psykosocialt stöd.

Björn Ehlin
Förbundsordförande

LEVER DU MED 
DIABETES?
VI MED! I över 70 år har 
vi jobbat för att förbättra 
livet för människor som 
lever med diabetes. Med 
medlemmarna i fokus 
strävar vi alltid efter att 
växa!

VÄLKOMMEN TILL 

SSDF.NU
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Idag har nästan 500 000 svenskar diabetes varav de allra flesta 
har det som brukar kallas typ 2-diabetes. 

Är du en av dem? Nu finns en ny podd som vänder sig till dig som 
lever med sjukdomen.

I Typ2podden delar olika människor med sig av sina erfarenheter 
av livet med typ 2-diabetes, alltifrån hur det är att få diagnosen och 
skaffa sig nya motionsvanor, till hur man kan fortsätta att njuta av 
livet, trots att man lever med sjukdomen.

Typ2podden leds av sjuksköterskan Janeth Leksell och journalisten 
Anna-Karin Andersson. Du hittar 

den där poddar finns eller på 
www.typ2podden.se

KAN MAN VARA 
LIVSNJUTARE MED 
TYP 2-DIABETES?
LYSSNA PÅ PODDEN SOM GER DIG SVAR 
PÅ FRÅGOR OM ATT LEVA MED DIABETES.

Anna-Karin Andersson. Du hittar Anna-Karin Andersson. Du hittar 
den där poddar finns eller på 

www.typ2podden.se

Anna-Karin Andersson. Du hittar Anna-Karin Andersson. Du hittar 
den där poddar finns eller på 

Att leva med diabetes

Boehringer Ingelheim AB.  Box 92008,  120 06 Stockholm.  Telefon 08-721 21 00.  www.boehringer-ingelheim.se
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Men det är få som vet. Och detta skapar fördomar som  
komplicerar vardagen med sjukdomen. Ingen person med  
typ 2-diabetes är den andra lik. Men alla förtjänar ett liv  
med långsiktig hälsa. Utan komplikationer.

Typ 2-diabetes handlar  
både om arv och miljö

Läs mer på novonordisk.se/nollkomplikation
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I dag har 500 000 människor i Sve-
rige diabetes, enligt Nationella Di-
abetesregistret (NDR). De flesta av 
dessa har diabetes typ 2, för vilken 
risken ökar med stigande ålder. 

Runt 50 000 människor har typ 1-dia-
betes, varav cirka 7000 är barn. Antalet 
barn som insjuknar i typ 1-diabetes har 
nästan fördubblats från 80-talet fram till 
idag, men ökningen har avstannat och 
siffrorna är i dagsläget relativt stabila.

Ett av dessa barn är Lucas Nilsson, 9 
år, som bor med sin familj, mamma 
Therese, pappa Filip och storasyster 
Livia, på en gård utanför Helsingborg. 
Lucas blev diagnostiserad med typ 
1-diabetes när han var två år. De första 
åren mätte föräldrarna blodsockret på 
Lucas med stick i fingret 15-20 gånger 
per dygn och 8-10 gånger per dygn gavs 
insulin med insulinpennor. På 7 år har 
utvecklingen gått framåt och nu ser 
vardagen helt annorlunda ut. Från att 
ha haft en blodsockermätare med separat 
insulinpump har Lucas för någon månad 
sedan gått över till insulinpumpssystemet 
Minimed 780G från Medtronic. 

    –En vanlig dag börjar med att vi ka-
librerar mätaren med ett stick i fingret. 
Sedan anger vi ungefärliga kolhydrater 
från frukosten i pumpen. Med den nya 

Framsteg inom diabetes-
hjälpmedel ger helt ny frihet

pumpen vaknar Lucas alltid med stabilt 
blodsocker på mellan 4 och 6, vilket är 
väldigt skönt, säger Therese. 

Föräldrarna slipper numera gå upp på 
natten, tack vare systemets autokorri-
gering, som innebär att insulindosen 
justeras efter hur blodsockret ligger.  
Pumpen ger basalinsulin, sedan anges 
även kolhydrater i pumpen inför målti-
der. Lucas kan själv använda den enkla 
menyn, välja antal kolhydrater och klicka 
in värdet. Systemet justerar insulindosen 
med väldigt små mängder, vilket ger ett 
stabilt blodsocker. 

    – Det finns också en följarfunktion, vil-
ket ger oss föräldrar och resursen i skolan 
möjlighet att följa hur Lucas blodsocker 
ligger, samt ser vi följare även hur många 
kolhydrater han knappat in i pumpen och 
hur många enheter som pumpen gett vid 
måltid. Vi ser även när pumpen kom-
penserar med insulin och hur basalen 
jobbar under dagen, det sköter pumpen 
automatiskt åt oss. Det är en så god hjälp 
och ger ett lugn för oss föräldrar, nu får 
vi bara en bråkdel av alla larm vi fått ti-
digare. Nu förhindrar pumpen i tid både 
låga och höga värden och genom det så 
blir det mindre larm. Det är avgörande 
att systemet självt kompenserar, vi som 
föräldrar behöver inte göra det manuellt 

längre. Man får ett helt annat lugn, säger 
Therese. 

Pappa Filip instämmer.

   - Det är jättestor skillnad, den senaste 
pumpen är verkligen revolutionerande. 
Glukossensorn – en vit liten snäcka som 
sitter på huden – skickar Lucas glukos-
data till insulinpumpen, som i sin tur tar 
dose ringsbeslut utifrån en unik algoritm. 
”Man behöver bara beräkna ungefär hur 
mycket Lucas ska äta, sen kompenserar 
pumpen för upp eller nergångar i blod-
socker. An nars är det svårt att kompen-
sera manuellt, då hormoner, förkylning, 
varmt väder och aktiviteter påverkar 
hur blodsockret ligger, alltså ytterligare 
faktorer än bara vad han äter. Allt det-
ta justerar pumpen för.” Kroppsligt mår 
Lucas bättre med balanserat blodsocker, 
säger pappa Filip.
 
För Lucas innebär den nya pumpen att 
han nu kan ta bussen hem själv efter sko-
lan, istället för att som tidigare behöva 
gå till fritids. Detta ger en helt ny frihet 
och varken Lucas eller familjen är rädd 
för att han ska bli låg längre. Lucas själv 
är väldigt nöjd med den nya pumpen. 

     –Nu har jag en slang till pumpen, det 
är lite annorlunda mot att ha den slanglös. 

Diabetesvården har de senaste åren gått snabbt framåt och utvecklingen har gett marknaden flera nya 
generationer insulinpumpar - ny teknik som ger väsentligen ökad livskvalitet för personer med diabetes.

Man kan knäppa fast slangen i kallingarna 
hemma och så har jag fått en specialsydd 
tröja med pumpficka som jag hade på 
gympan, det funkar bra. Igår gick jag 
nästan hela vägen hem utan risk för att 
jag skulle bli låg. Det bästa är att man kan 
sova längre, jag kan stimma, springa mer 
eller slappa mer om jag vill och slipper 
springa till fröken och få druvsocker i 
skolan, säger han.

Även tänderna mår bättre med mindre 
druvsocker och juice och autokorrige-
ringen innebär att familjen nu inte be-
höver äta vid så strikta tider, utan kan 
skjuta på maten när vardagen så kräver. 
Kort och gott har den nya insulinpum-
pen inneburit en helt ny frihet för hela 
familjen. Nu ser man fram emot pumpens 
nästa uppdatering, som innebär att den 
blir kalibreringsfri, vilket gör att Lucas 
helt kommer att slippa stick i fingret.

Skribent: Anna Bjärenäs



1. Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago
2. Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020
3. Bergenstal, R. M. et al.Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
4. Data on file. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Ahe 14-75 2020; 16 US sites

Vänligen se användarhandboken för detaljerad information om bruksanvisning, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och möjliga risker.
För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant. 
UC202102612SV ©2020 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic och Medtronic loggan är varumärken som tillhör Medtronic.
Alla andra varumärken tillhör ett Medtronicföretag.

AUTOMATISK 
INSULINJUSTERING
OCH KORRIGERING  
FÖR ETT LÄTTARE*

SÄTT ATT
STABILISERA
GLUKOSNIVÅER1,2,3

Vårt nya, mest sofistikerade
insulinpumpssystem:
MiniMed™ 780G

Nya MiniMed™ 780G-systemet justerar tillförseln av basalinsulin och korrektioner 
automatiskt, efter dina behov. Det hjälper till att förhindra höga och låga värden 
med mindre insatser från dig.1,2,3,4  Så du kan lägga mer energi på livet - och 
mindre på dina glukosnivåer.

Nu med mobilappar för användare och följare! 

Mer information på: medtronic-diabetes.se/minimed-780g-systemet

* Jämfört med MiniMed™ 670G-systemet. Vänligen läs i användarhandboken om SmartGuard™ tekniken. Viss användarinteraktion krävs. För personer med typ 1 diabetes över 
7 år med total daglig dos > 8 enheter insulin. 

Nu med kalibreringsfri sensor och med mobilappar för både användare och följare!



FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

MER TID I MÅLOMRÅDET 
BÄTTRE GLUKOSKONTROLL

DIGITALT

DU 
KAN  
GÖRA DET

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Lär dig förstå med hjälp av FreeStyle Libre-systemet hur 
dina dagliga aktiviteter påverkar ditt glukos. 
Prata med din sjukvårdspersonal om hur du kan öka tid i målområdet med FreeStyle Libre-systemet.

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient. 
*Med MEDICIN menas diabetesspecifika mediciner. 1. HbA1c är ditt genomsnittliga glukosvärde över de senaste 2-3 månaderna. 2. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare.  
Kontrollera www.LibreView.com för ytterligare information. 3. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du 
använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.
© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-47802 v1.0 10/21 
www.FreeStyle.Abbott · 020-190 11 11 · Abbott Scandinavia AB · Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna
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Några tips:
• Minska intaget av  

snabba kolhydrater

• Kontrollera ditt 
glukosvärde regelbundet, 
det hjälper dig att förstå 
hur din kropp reagerar i 
olika situationer

• Upprepa det som 
fungerar för dig

www.FreeStyle.Abbott

NÄR TIDEN I 
MÅLOMRÅDET ÖKAR, 
SJUNKER DITT HBA1C1

Tid i mål-
området 

HbA1c
*

ÖVERFÖR DATA ENKELT
Upptäck mönster och glukos- trender  
med tydliga, överskådliga rapporter. 

Ansluten vårdpersonal: Dela enkelt dina rapporter med din 
vårdpersonal mellan besöken, för en bättre dialog om din 
diabetes.2 Fråga efter klinik-ID hos din klinik för att kunna 
dela din glukosdata via FreeStyle LibreLink appen3.

Jack Sminth
DOB: 03/10/1980

MRN: __________________________

DEVICE: FreeStyle Libre
PreProd
PHONE: 7607101920

AGP-rapport
19 februari 2020 – 3 mars 2020 (14 dagar)

GLUKOSSTATISTIK OCH MÅL

19 februari 2020 – 3 mars 2020 14 Dagar

% i tid då CGM är aktiv 97%

Intervaller och mål för Typ 1 eller typ 2-diabetes

Glukosintervall Mål
Målintervall 3,9-10,0 mmol/L Högre än 70% (16tim 48min)

% av värden (tid/dag)

Nedan 3,9 mmol/L Mindre än 4% (58min)

Nedan 3,0 mmol/L Mindre än 1% (14min)

Ovan 10,0 mmol/L Mindre än 25% (6tim)

Ovan 13,9 mmol/L

Varje ökning med 5% i tid i intervall(3,9-10,0 mmol/L) är kliniskt gynnsam.

Medelvärde för glukos 7,8 mmol/L

Glukoshanteringsindikator (GMI) 6,7% eller 49 mmol/mol

Glukosvariabilitet 32,1%
Definieras som procentuell variationskoefficient (%CV); mål ≤36%)

TID I INTERVALLER 

Mindre än 5% (1tim 12min)

Hög 10,1 - 13,9 mmol/L 18% (4 tim 19 min)

Målintervall 3,9 - 10,0 mmol/L 78% (18 tim 43 min)

Låg 3,0 - 3,8 mmol/L 3% (43 min)

250

180

70
54

Mycket hög >13,9 mmol/L 1% (14 min)

Mycket låg <3,0 mmol/L 0% (0 min)

AMBULATORISK GLUKOSPROFIL (AGP)

AGP är en sammanfattning av glukosvärden från rapporteringsperioden, med medianen (50%) och andra percentiler visas om detta inträffar på en och samma dag.

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
0

3,0

13,9

21,0 mmol/L

95%

75%

50%
25%
5%

10,0

3,9

Målintervall 

DAGLIG GLUKOSPROFIL

Varje daglig profil representerar en period från midnatt till midnatt med datumet visat i det övre vänstra hörnet.

Onsdag

19
10,0

3,9

00:00 12:00

Torsdag

20

00:00 12:00

Fredag

21

00:00 12:00

Lördag

22

00:00 12:00

Söndag

23

00:00 12:00

Måndag

24

00:00 12:00

Tisdag

25

00:00 12:00 00:00

26
10,0
3,9

27 28 29 1 2 3

Källa: Battelino Tadej, et al.: ”Kliniska målvärden för kontinuerlig tolkning av glukosövervakningsdata: rekommendationer från internationella samförståndet om tid i målområdet. Diabetesvård. 
American Diabetes Association. 7 juni, 2019. https://doi.org/10.2337/dci19-0028.



accu-chek.se

ENKEL &  
 TYDLIG  
 BLODSOCKER-   
  TESTNING

M
C

-SE-01244 V
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Kundsupport: 020-41 00 42
Roche Diagnostics Scandinavia AB,  
Box 1228 171 23 Solna  

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 
INSTANT och FASTCLIX är 

varumärken som tillhör Roche.
© 2021 Roche Diabetes Care

Den 14 november är det  
Världsdiabetesdagen.
Alla andra dagar  
är det inte det.
Diabetes är inte längre den osynliga sjukdom den en 
gång var. Och konstigt vore väl det, när omkring en 
halv miljon människor i Sverige lever med någon form 
av diabetes.

Världsdiabetesdagen är viktig för att sprida kunskap 
om en av våra största folksjukdomar. 

Men för alla oss som lever med diabetes är det en 
alldeles vanlig dag. Med stick i fingret, stick i magen, 
blodsockerfall och oro.

Någon gång kanske vi slipper det.  
Men tills dess är varje dag en diabetesdag.

Livet & Diabetes är Sveriges största bloggforum av  
och för alla som lever med diabetes – sin egen eller 
någon annans. Här får alla berättelser om sjukdomen 
plats. Sorgen, hoppet, besvikelsen, envisheten, rädslan, 
stoltheten – och den alldeles vanliga vardagen.

Följ oss på Facebook eller livetochdiabetes.se

Accu-Chek Fastclix
Enkel, skonsam och säker 
blodprovstagning med  
6 lancetter i en trumma.

Brett appliceringsfält gör det enkelt 
att applicera en bloddroppe var som 
helst längs den gula kanten

Trådlös överföring  
av dina värden  
   via bluetooth

Graderad färgskala
visar tydligt om du
ligger inom målområdet

Tydliga  
siffror på en 
stor upplyst 
display

Ejectknapp 
för hygienisk 
hantering av 
testremsan

ROD0427 Annons LOD Instant SvD 248x372.indd   1ROD0427 Annons LOD Instant SvD 248x372.indd   1 2021-10-22   13:222021-10-22   13:22
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M ånga håller 
nog med om 
att insuli-
net är en av 
de största 
medicinska 

landvinningarna under 1900-ta-
let. Bara faktumet att barn- och 
ungdomar kunde överleva sin typ 
1-diabetes med hjälp av insulin 
är revolutionerande i sig. Det har 
skett en kontinuerlig förbättring 

Ett revolutionerande
läkemedel

av insulinbehandlingen och ett av 
de viktigare stegen var snabbver-
kande insulin till måltider och 
långverkande till natten.

    – Hoppar man fram till 90-talet 
så kom mer lång- och snabbver-
kande insulinanaloger som ytter-
ligare förbättrade behandlingen. 
Idag finns dessutom halvautoma-
tiserade pumpar som ökat möj-
ligheten att uppnå nära normala 

Insulinet fyller 100 år och räknas som en av 1900-talets
viktigaste medicinska upptäckter. Plötsligt kunde man

rädda livet på miljontals människor med diabetes.

Läs mer på folkhalsasverige.se6  Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 7Läs mer på folkhalsasverige.se 7Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

M
ånga håller nog 
med om att 
insulinet är en 
av de största 
medicinska 
landvinningarna 
under 1900-talet. 

Bara faktumet att barn- och ungdomar 
kunde överleva sin typ 1-diabetes med 
hjälp av insulin är revolutionerande i sig. 
Det har skett en kontinuerlig förbättring 
av insulinbehandlingen och ett av de 
viktigare stegen var snabbverkande 
insulin till måltider och långverkande till 
natten. 

– Hoppar man fram till 90-talet så 
kom mer lång- och snabbverkande 
insulinanaloger som ytterligare 
förbättrade behandlingen. Idag finns 
dessutom halvautomatiserade pumpar 
som ökat möjligheten att uppnå nära 
normala blodsockernivåer vid typ 
1-diabetes, säger Erik Moberg, docent och 
överläkare på kliniken för endokrinologi, 
metabolism och diabetes på Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Typ 2 är en progressiv sjukdom
Typ 2-diabetes är nästan alltid 
en kombination av att kroppens 
insulinproduktion inte orkar med, och 
att man har en resistens mot insulinets 
verkan. 

– Om man går upp i vikt och slutar 
röra på sig, så bygger man upp en 
inflammation i kroppen som bromsar 
insulinets verkan. Kroppen svarar då 
i regel med att producera mer insulin, 
säger Margareta Hellgren, specialist i 
allmänmedicin som bland annat forskar 
om diabetes. 

Typ 2-diabetes är också en progressiv 
sjukdom, vilket kräver mer och 
mer åtgärder för att bibehålla bra 
blodsockerkontroll.

– Kost och motion är alltid viktigt, 
men utöver det krävs läkemedel. Initialt 
ger man ofta medicinen Metformin, 
men så småningom så krävs ofta tillägg 
av ytterligare mediciner och ibland 
även insulin. Insulinproduktionen är 
avtagande i förloppet, så till slut kan 
även patienter med typ 2-diabetes ibland 
behöva insulin, säger Erik Moberg.

Stor ärftlighet
Ärftlighet för typ 2-diabetes spelar en stor 
roll och den absoluta majoriteten av typ 
2-diabetespatienter har en kombination 
av övervikt/fetma, högt blodtryck, ålder 
och höga blodfetter.

– 2015 kom en stor studie från Malmö 
där man tittade på 10 000 personer 
som nyss fått diabetes. Då visade det 
sig dock att cirka 17 procent inte var så 
överviktiga. Mycket talar för att det finns 
flera olika varianter av typ 2-diabetes med 
olika benägenhet för insulinresistens 
och sviktande insulinproduktion, säger 
Margareta Hellgren.

Känner sig trygg när insulinet är nära 
till hands
69-åriga Anja Perälä fick sin typ 2-diagnos 
för 11 år sedan. När hon tog prover 
hos läkare fick hon reda på att hennes 
blodsockervärde var alldeles för högt.

– Idag tar jag åtta insulinenheter på 
kvällen och det gör att blodsockret är bra 

på morgonen och det är viktigt.
När Anja började använda insulinet 

stabiliserades hennes blodsocker och 
hon kände sig mindre trött och hungrig. 
Den största förbättringen med att sätta in 
insulinet var att blodsockret inte blev så 
högt och att det håller sig i schack, menar 
Anja.

Nya effektiva mediciner
Det har kommit flera nya insuliner som 
mer och mer liknar det kroppsegna 
insulinet, men också andra mediciner 

som har betytt mycket. Två av de 
viktigaste är GLP1-analoger, som 
efterliknar det kroppsegna hormonet 
GLP1, och SGLT2-hämmare som verkar 
genom att öka utsöndringen av socker via 
njurarna.

– Personer med typ 2-diabetes har låga 
nivåer av GLP-1. SGLT2-hämmare används 
som behandling mot högt blodsocker, 
men minskar också risken för hjärt-
kärlsjukdomar som till exempel hjärtsvikt, 
men även för njurskador, säger Margareta 
Hellgren.
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rädda livet på miljontals människor med diabetes.
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blodsockernivåer vid typ 1-dia-
betes, säger Erik Moberg, docent 
och överläkare på kliniken för 
endokrinologi, metabolism och 
diabetes på Karolinska universi-
tetssjukhuset. 

Typ 2 är en progressiv sjukdom

 Typ 2-diabetes är nästan alltid en 
kombination av att kroppens in-
sulinproduktion inte orkar med, 

och att man har en resistens mot 
insulinets verkan.

    – Om man går upp i vikt och 
slutar röra på sig, så bygger man 
upp en inflammation i kroppen 
som bromsar insulinets verkan. 
Kroppen svarar då i regel med 
att producera mer insulin, säger 
Margareta Hellgren, specialist i 
allmänmedicin som bland annat 
forskar om diabetes. Typ 2-di-
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M
ånga håller nog 
med om att 
insulinet är en 
av de största 
medicinska 
landvinningarna 
under 1900-talet. 

Bara faktumet att barn- och ungdomar 
kunde överleva sin typ 1-diabetes med 
hjälp av insulin är revolutionerande i sig. 
Det har skett en kontinuerlig förbättring 
av insulinbehandlingen och ett av de 
viktigare stegen var snabbverkande 
insulin till måltider och långverkande till 
natten. 

– Hoppar man fram till 90-talet så 
kom mer lång- och snabbverkande 
insulinanaloger som ytterligare 
förbättrade behandlingen. Idag finns 
dessutom halvautomatiserade pumpar 
som ökat möjligheten att uppnå nära 
normala blodsockernivåer vid typ 
1-diabetes, säger Erik Moberg, docent och 
överläkare på kliniken för endokrinologi, 
metabolism och diabetes på Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Typ 2 är en progressiv sjukdom
Typ 2-diabetes är nästan alltid 
en kombination av att kroppens 
insulinproduktion inte orkar med, och 
att man har en resistens mot insulinets 
verkan. 

– Om man går upp i vikt och slutar 
röra på sig, så bygger man upp en 
inflammation i kroppen som bromsar 
insulinets verkan. Kroppen svarar då 
i regel med att producera mer insulin, 
säger Margareta Hellgren, specialist i 
allmänmedicin som bland annat forskar 
om diabetes. 

Typ 2-diabetes är också en progressiv 
sjukdom, vilket kräver mer och 
mer åtgärder för att bibehålla bra 
blodsockerkontroll.

– Kost och motion är alltid viktigt, 
men utöver det krävs läkemedel. Initialt 
ger man ofta medicinen Metformin, 
men så småningom så krävs ofta tillägg 
av ytterligare mediciner och ibland 
även insulin. Insulinproduktionen är 
avtagande i förloppet, så till slut kan 
även patienter med typ 2-diabetes ibland 
behöva insulin, säger Erik Moberg.

Stor ärftlighet
Ärftlighet för typ 2-diabetes spelar en stor 
roll och den absoluta majoriteten av typ 
2-diabetespatienter har en kombination 
av övervikt/fetma, högt blodtryck, ålder 
och höga blodfetter.

– 2015 kom en stor studie från Malmö 
där man tittade på 10 000 personer 
som nyss fått diabetes. Då visade det 
sig dock att cirka 17 procent inte var så 
överviktiga. Mycket talar för att det finns 
flera olika varianter av typ 2-diabetes med 
olika benägenhet för insulinresistens 
och sviktande insulinproduktion, säger 
Margareta Hellgren.

Känner sig trygg när insulinet är nära 
till hands
69-åriga Anja Perälä fick sin typ 2-diagnos 
för 11 år sedan. När hon tog prover 
hos läkare fick hon reda på att hennes 
blodsockervärde var alldeles för högt.

– Idag tar jag åtta insulinenheter på 
kvällen och det gör att blodsockret är bra 

på morgonen och det är viktigt.
När Anja började använda insulinet 

stabiliserades hennes blodsocker och 
hon kände sig mindre trött och hungrig. 
Den största förbättringen med att sätta in 
insulinet var att blodsockret inte blev så 
högt och att det håller sig i schack, menar 
Anja.

Nya effektiva mediciner
Det har kommit flera nya insuliner som 
mer och mer liknar det kroppsegna 
insulinet, men också andra mediciner 

som har betytt mycket. Två av de 
viktigaste är GLP1-analoger, som 
efterliknar det kroppsegna hormonet 
GLP1, och SGLT2-hämmare som verkar 
genom att öka utsöndringen av socker via 
njurarna.

– Personer med typ 2-diabetes har låga 
nivåer av GLP-1. SGLT2-hämmare används 
som behandling mot högt blodsocker, 
men minskar också risken för hjärt-
kärlsjukdomar som till exempel hjärtsvikt, 
men även för njurskador, säger Margareta 
Hellgren.
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samarbete med 
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M
ånga håller nog 
med om att 
insulinet är en 
av de största 
medicinska 
landvinningarna 
under 1900-talet. 

Bara faktumet att barn- och ungdomar 
kunde överleva sin typ 1-diabetes med 
hjälp av insulin är revolutionerande i sig. 
Det har skett en kontinuerlig förbättring 
av insulinbehandlingen och ett av de 
viktigare stegen var snabbverkande 
insulin till måltider och långverkande till 
natten. 

– Hoppar man fram till 90-talet så 
kom mer lång- och snabbverkande 
insulinanaloger som ytterligare 
förbättrade behandlingen. Idag finns 
dessutom halvautomatiserade pumpar 
som ökat möjligheten att uppnå nära 
normala blodsockernivåer vid typ 
1-diabetes, säger Erik Moberg, docent och 
överläkare på kliniken för endokrinologi, 
metabolism och diabetes på Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Typ 2 är en progressiv sjukdom
Typ 2-diabetes är nästan alltid 
en kombination av att kroppens 
insulinproduktion inte orkar med, och 
att man har en resistens mot insulinets 
verkan. 

– Om man går upp i vikt och slutar 
röra på sig, så bygger man upp en 
inflammation i kroppen som bromsar 
insulinets verkan. Kroppen svarar då 
i regel med att producera mer insulin, 
säger Margareta Hellgren, specialist i 
allmänmedicin som bland annat forskar 
om diabetes. 

Typ 2-diabetes är också en progressiv 
sjukdom, vilket kräver mer och 
mer åtgärder för att bibehålla bra 
blodsockerkontroll.

– Kost och motion är alltid viktigt, 
men utöver det krävs läkemedel. Initialt 
ger man ofta medicinen Metformin, 
men så småningom så krävs ofta tillägg 
av ytterligare mediciner och ibland 
även insulin. Insulinproduktionen är 
avtagande i förloppet, så till slut kan 
även patienter med typ 2-diabetes ibland 
behöva insulin, säger Erik Moberg.

Stor ärftlighet
Ärftlighet för typ 2-diabetes spelar en stor 
roll och den absoluta majoriteten av typ 
2-diabetespatienter har en kombination 
av övervikt/fetma, högt blodtryck, ålder 
och höga blodfetter.

– 2015 kom en stor studie från Malmö 
där man tittade på 10 000 personer 
som nyss fått diabetes. Då visade det 
sig dock att cirka 17 procent inte var så 
överviktiga. Mycket talar för att det finns 
flera olika varianter av typ 2-diabetes med 
olika benägenhet för insulinresistens 
och sviktande insulinproduktion, säger 
Margareta Hellgren.

Känner sig trygg när insulinet är nära 
till hands
69-åriga Anja Perälä fick sin typ 2-diagnos 
för 11 år sedan. När hon tog prover 
hos läkare fick hon reda på att hennes 
blodsockervärde var alldeles för högt.

– Idag tar jag åtta insulinenheter på 
kvällen och det gör att blodsockret är bra 

på morgonen och det är viktigt.
När Anja började använda insulinet 

stabiliserades hennes blodsocker och 
hon kände sig mindre trött och hungrig. 
Den största förbättringen med att sätta in 
insulinet var att blodsockret inte blev så 
högt och att det håller sig i schack, menar 
Anja.

Nya effektiva mediciner
Det har kommit flera nya insuliner som 
mer och mer liknar det kroppsegna 
insulinet, men också andra mediciner 

som har betytt mycket. Två av de 
viktigaste är GLP1-analoger, som 
efterliknar det kroppsegna hormonet 
GLP1, och SGLT2-hämmare som verkar 
genom att öka utsöndringen av socker via 
njurarna.

– Personer med typ 2-diabetes har låga 
nivåer av GLP-1. SGLT2-hämmare används 
som behandling mot högt blodsocker, 
men minskar också risken för hjärt-
kärlsjukdomar som till exempel hjärtsvikt, 
men även för njurskador, säger Margareta 
Hellgren.
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Ett revolutionerande 
läkemedel

Denna artikel är i 
samarbete med 
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Erik Moberg, Docent och överläkare på ME Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Margareta Hellgren, Specialist allmänmedicin, PhD

abetes är också en progressiv 
sjukdom, vilket kräver mer och 
mer åtgärder för att bibehålla bra 
blodsockerkontroll.

    – Kost och motion är alltid 
viktigt, men utöver det krävs läke-
medel. Initialt ger man ofta med-
icinen Metformin, men så små-
ningom så krävs ofta tillägg av 
ytterligare mediciner och ibland 
även insulin. Insulinproduktio-
nen är avtagande i förloppet, så 
till slut kan även patienter med 
typ 2-diabetes ibland behöva in-
sulin, säger Erik Moberg.

Stor ärftlighet
Ärftlighet för typ 2-diabetes spe-
lar en stor roll och den absoluta 
majoriteten av typ 2-diabetes-
patienter har en kombination av 
övervikt/fetma, högt blodtryck, 
ålder och höga blodfetter.

    – 2015 kom en stor studie från 
Malmö där man tittade på 10 000 
personer som nyss fått diabetes. 
Då visade det sig dock att cirka 
17 procent inte var så överviktiga. 
Mycket talar för att det finns flera 
olika varianter av typ 2-diabetes 
med olika benägenhet för insu-
linresistens och sviktande insu-
linproduktion, säger Margareta 
Hellgren.

Känner sig trygg när insulinet 
är nära till hands
69-åriga Anja Perälä fick sin typ 
2-diagnos för 11 år sedan. När 
hon tog prover hos läkare fick hon 
reda på att hennes blodsockervär-
de var alldeles för högt.

    – Idag tar jag åtta insulinen-
heter på kvällen och det gör att 
blodsockret är bra på morgonen 
och det är viktigt.

När Anja började använda insu-
linet stabiliserades hennes blod-
socker och hon kände sig mindre 

trött och hungrig. Den största 
förbättringen med att sätta in 
insulinet var att blodsockret inte 
blev så högt och att det håller sig 
i schack, menar Anja.

Nya effektiva mediciner
Det har kommit flera nya insuli-
ner som mer och mer liknar det 
kroppsegna insulinet, men också 
andra mediciner som har betytt 
mycket. Två av de viktigaste är 
GLP1-analoger, som efterliknar 
det kroppsegna hormonet GLP1, 
och SGLT2-hämmare som verkar 
genom att öka utsöndringen av 
socker via njurarna.

    – Personer med typ 2-diabe-
tes har låga nivåer av GLP-1. 
SGLT2-hämmare används som 
behandling mot högt blodsock-
er, men minskar också risken 
för hjärtkärlsjukdomar som till 
exempel hjärtsvikt, men även 
för njurskador, säger Margareta 
Hellgren.

Artikeln är i 
samarbete med Sanofi
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M
ånga håller nog 
med om att 
insulinet är en 
av de största 
medicinska 
landvinningarna 
under 1900-talet. 

Bara faktumet att barn- och ungdomar 
kunde överleva sin typ 1-diabetes med 
hjälp av insulin är revolutionerande i sig. 
Det har skett en kontinuerlig förbättring 
av insulinbehandlingen och ett av de 
viktigare stegen var snabbverkande 
insulin till måltider och långverkande till 
natten. 

– Hoppar man fram till 90-talet så 
kom mer lång- och snabbverkande 
insulinanaloger som ytterligare 
förbättrade behandlingen. Idag finns 
dessutom halvautomatiserade pumpar 
som ökat möjligheten att uppnå nära 
normala blodsockernivåer vid typ 
1-diabetes, säger Erik Moberg, docent och 
överläkare på kliniken för endokrinologi, 
metabolism och diabetes på Karolinska 
universitetssjukhuset. 

Typ 2 är en progressiv sjukdom
Typ 2-diabetes är nästan alltid 
en kombination av att kroppens 
insulinproduktion inte orkar med, och 
att man har en resistens mot insulinets 
verkan. 

– Om man går upp i vikt och slutar 
röra på sig, så bygger man upp en 
inflammation i kroppen som bromsar 
insulinets verkan. Kroppen svarar då 
i regel med att producera mer insulin, 
säger Margareta Hellgren, specialist i 
allmänmedicin som bland annat forskar 
om diabetes. 

Typ 2-diabetes är också en progressiv 
sjukdom, vilket kräver mer och 
mer åtgärder för att bibehålla bra 
blodsockerkontroll.

– Kost och motion är alltid viktigt, 
men utöver det krävs läkemedel. Initialt 
ger man ofta medicinen Metformin, 
men så småningom så krävs ofta tillägg 
av ytterligare mediciner och ibland 
även insulin. Insulinproduktionen är 
avtagande i förloppet, så till slut kan 
även patienter med typ 2-diabetes ibland 
behöva insulin, säger Erik Moberg.

Stor ärftlighet
Ärftlighet för typ 2-diabetes spelar en stor 
roll och den absoluta majoriteten av typ 
2-diabetespatienter har en kombination 
av övervikt/fetma, högt blodtryck, ålder 
och höga blodfetter.

– 2015 kom en stor studie från Malmö 
där man tittade på 10 000 personer 
som nyss fått diabetes. Då visade det 
sig dock att cirka 17 procent inte var så 
överviktiga. Mycket talar för att det finns 
flera olika varianter av typ 2-diabetes med 
olika benägenhet för insulinresistens 
och sviktande insulinproduktion, säger 
Margareta Hellgren.

Känner sig trygg när insulinet är nära 
till hands
69-åriga Anja Perälä fick sin typ 2-diagnos 
för 11 år sedan. När hon tog prover 
hos läkare fick hon reda på att hennes 
blodsockervärde var alldeles för högt.

– Idag tar jag åtta insulinenheter på 
kvällen och det gör att blodsockret är bra 

på morgonen och det är viktigt.
När Anja började använda insulinet 

stabiliserades hennes blodsocker och 
hon kände sig mindre trött och hungrig. 
Den största förbättringen med att sätta in 
insulinet var att blodsockret inte blev så 
högt och att det håller sig i schack, menar 
Anja.

Nya effektiva mediciner
Det har kommit flera nya insuliner som 
mer och mer liknar det kroppsegna 
insulinet, men också andra mediciner 

som har betytt mycket. Två av de 
viktigaste är GLP1-analoger, som 
efterliknar det kroppsegna hormonet 
GLP1, och SGLT2-hämmare som verkar 
genom att öka utsöndringen av socker via 
njurarna.

– Personer med typ 2-diabetes har låga 
nivåer av GLP-1. SGLT2-hämmare används 
som behandling mot högt blodsocker, 
men minskar också risken för hjärt-
kärlsjukdomar som till exempel hjärtsvikt, 
men även för njurskador, säger Margareta 
Hellgren.
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Anja Perälä, pensionär med typ2-diabetes

Ärftlighet för 
typ 2-diabetes 
spelar en stor 
roll och den 
absoluta majo-
riteten av typ 
2-diabetespa-
tienter har en 
kombination av 
övervikt/fetma, 
högt blodtryck, 
ålder och höga 
blodfetter.
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J esper Karlström har under sin 
karriär som fotbollsspelare både 
hunnit spela i landslaget och att 
vinna SM-guld med Djurgårdens 
IF, samt att vara lagkapten i sam-

ma klubb. Idag spelar han sedan snart ett 
år i den polska klubben Lech Poznan. 

Redan som liten drömde Jesper om att 
bli professionell fotbollsspelare och trä-
nade mycket. När han som 16-åring var 
på en fotbollsturnering märkte han att 
han var extremt kissnödig och törstig och 
oavsett hur mycket vatten han drack gick 
det inte över. 

    –Min morfar hade diabetes så när jag 
berättade om symtomen för familjen åkte 
vi direkt till sjukhuset, där jag efter prov-
tagning fick diagnosen diabetes typ-1. 
Det första jag ville veta var om jag kunde 
fortsätta spela fotboll. När jag fick veta 
att det gick bra var det bara att fortsätta 
satsa, berättar Jesper.

Trots allt som krävs för att sköta sjuk-
domen har han aldrig sett den som ett 
hinder på vägen mot en proffskarriär. 

    –När jag gick ut och berättade att jag 
hade diabetes för ett år sedan fick jag 
många frågor om ifall man verkligen 
kan uppnå sina drömmar när man har 
diabetes. Det känns viktigt för mig att 
visa att allt är möjligt. Jag har nått många 
milstolpar, som att ta SM-guld och nu 
spelar jag utomlands och lever min dröm 

här. Diabetes ska inte vara något hinder, 
man ska kunna leva och njuta av livet! 
Samtidigt måste man ha respekt för att 
det är en sjukdom som man måste sköta 
hela tiden, säger han.

När Jesper fick diabetes innebar behand-
lingen minst 7-8 stick i fingrarna per dag 
för att mäta blodsockernivån. 2018 kom 
vändpunkten som förenklade vardagen 
avsevärt:

    –Jag började använda Eversense-sys-
temet, vilket funkar väldigt bra för mig. 
Jag får en liten sensor insatt i armen som 
sitter i sex månader, sedan byter jag till 
andra armen. Så jag behöver bara byta 
sensor två gånger om året. Jag har också 
en sändare som sitter fasttejpad på armen, 
den sitter fast bra, men jag kan ta av den 
när jag vill, t.ex när jag tränar. I appen 

som är kopplad till sändaren ser jag vilka 
blodsockernivåer jag ligger på och om jag 
är på väg upp eller ner. Dessutom vibre-
rar sändaren på armen och varnar mig, 
även om jag inte har mobilen i närheten. 
Systemet har lärt mig mycket om hur min 
kropp funkar med diabetes. Man lär sig 
mönstren och kan hantera det genom att 
förebygga och jag vet nu hur blodsockret 
reagerar på vad jag äter, berättar Jesper. 

Nu behövs bara ett stick i fingret morgon 
och kväll för att kalibrera systemet. Men 
den största skillnaden är att lösningen 
gör att Jesper känner att han har kontroll, 
vilket gör honom trygg. 

    –Hade jag inte haft Eversense skulle jag 
nog varit jättestressad för min diabetes 
nu. Jag är väldigt nöjd och snart ska jag 
sätta in min sjunde sensor. Dessutom har 

Att som ung få diagnosen diabetes är självklart tufft. Har du dessutom drömmar om att bli idrottsproffs 
skulle det kunna kännas hopplöst, men för Jesper Karlström, fotbollsproffs i Lech Poznan, har sjukdomen 

aldrig känts som ett hinder på vägen mot drömmen om att spela fotboll på professionell nivå.

Allt är möjligt – även med diabetes

jag hört att systemet kommer att utvecklas 
ännu mer snart och det ska bli spännande. 

Att flytta utomlands med diabetes var 
Jesper till en början lite orolig för. Men 
oron visade sig helt obefogad. 

- Diabetesen får jag väldigt bra hjälp med 
i klubben och av läkarna, det är väldigt 
proffsigt. Jag trivs jättebra här och just 
nu går det väldigt bra fotbollsmässigt, 
vi leder ligan. Jag försöker alltid vara i 
nuet, så man försöker vinna varje match 
och drömmer om att i slutet på säsongen 
vinna ligan och få lyfta bucklan, avslutar 
Jesper.

Text: Anna Bjärenäs

Fakta Eversense 

Systemet är en långtids-
CGM där sensorn sätts in 
under huden (på överarmen) 
och mäter glukos i den 
interstitiella vätskan. 
Glukosnivåerna beräknas 
sedan av smartsändaren och 
skickas till appen. Eversense 
XL-sensorn räcker i upp 
till 180 dagar. Systemet 
skickar dig meddelanden 
via mobilappen så att du kan 
planera ett byte.

Foto: Przemyslaw Szyszka

Foto: Djurgårdens press



Foto: Przemyslaw Szyszka
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F olksjukdomen diabetes rusar i 
höjden. Enligt Internationella 
diabetesfederationen, IDF, lev-
de 2015 mer än 415 miljoner 
vuxna människor med diabe-

tes, en siffra som 2040 beräknas stiga till 
642 miljoner. Sjukdomen orsakar årligen 
över 5 miljoner dödsfall. Problemet är 
globalt, men även i Sverige märks en ök-
ning av antalet personer som insjuknar 
i diabetes varje år. Stillasittandet ökar 
generellt men har förvärrats under Coro-
napandemin, som bidragit till att vi vistats 
mer inomhus. 75 procent av de personer 
som drabbas av diabetes bor i låg- och 
medelinkomstländer där insulin, ett livs-
viktigt läkemedel för diabetespatienter, 
är en kostnadsfråga. 

    – I Sverige har vi god, offentlig sjuk-
vård för alla, men så ser det inte ut i de 
flesta andra länder, där är det bara de 
rika som har råd med insulinbehand-
ling. Vi kan inte leva i en värld där vi 
väntar på att folk ska bli sjuka och till 
slut måste behandlas med insulin, säger 
Sana Alajmovic, Co-Founder & CEO på 
Sigrid Therapeutics AB.  

Sana har en brinnande passion för att 
stoppa den skenande diabetesutveckling-
en på global nivå. Drivkraften bottna-
de från början till stor del i personliga 
upplevelser. 

    –Min pappa drabbades av diabetes. 
Det var min ingång, jag fick på nära håll 
se hur diabetes påverkar en person, be-
rättar Sana.

När hon sedan åkte till USA för ett in-
ternship på Svenska Handelskammaren 
såg hon den utbredda fetman där, vilket 
blev ännu en ögonöppnare. 

Sana sökte sig efter avslutad ekonomex-
amen på Handelshögskolan i Stockholm 
sig till Life Science-sektorn och mötte 
Tore Bengtsson som hade spenderat större 
delen av sitt forskarliv på att förstå me-
kanismerna bakom diabetes och fetma. 
Tillsammans grundade de Sigrid The-
rapeutics, vars världsunika produkt nu 
är patenterad och inom kort är redo för 

marknaden. Produkten består av kiseldi-
oxid, ett ämne som finns naturligt i natu-
ren och i all vår mat. Det naturliga ämnet 
är extremt skonsam mot såväl människa 
som miljö. Sigrid Therapeutics produkt 
kapslar in enzymerna i tarmen och hjäl-
per på så sätt till med nedbrytningen av 
födoämnen, vilket gör att mindre fett tas 
upp i blodomloppet och leder till lägre 
kolesterolvärden och blodsocker. Att det 
fungerar har påvisats i två kliniska studier 
och just nu är en tredje studie i Europa 

på personer med prediabetes och tidig 
typ2-diabetes på gång att genomföras. 
Bolaget har flera produkter på planerings-
stadiet och det finns en stor kreativitet 
samt ett mod och en vilja att göra saker 
annorlunda. 

    –När vi startade Sigrid Therapeutics 
mötte vi många som ifrågasatte vårt fo-
kus på prevention, men när man bygger 
bolag är det viktigt att lyssna på sin inre 
röst, inte på de som bara vill hålla fast 

I dagens samhälle har diabetes blivit ett ökande problem. Livsstilssjukdomen ser en uppåtgående trend 
globalt i samband med ökad övervikt, stillasittande, stress och dåliga kostvanor. Men sjukdomen går att 

förebygga – så varför fokuseras det så lite på prevention?

vid hur man gjort saker i alla tider. Jag är 
väldigt stolt över mig och mitt team som 
vågat tro på detta. Det här är mitt kall i 
livet. Jag har bara börjat och är färdig 
först när ingen behöver våra produkter 
längre, avslutar Sana. 

//Skribent: Anna Bjärenäs

Framtidens diabetesvård 
stavas prevention

Sana Alajmovic, Co-Founder & CEO på 
Sigrid Therapeutics AB

Foto: Daniel Ivarsson

Foto: Daniel Ivarsson

Profilen



Boehringer Ingelheim AB.  Box 92008,  120 06 Stockholm.  Telefon 08-721 21 00.  www.boehringer-ingelheim.se

KAN MAN VARA  
LIVSNJUTARE MED  
TYP 2-DIABETES?

Idag har nästan 500 000 svenskar diabetes varav de allra flesta har det som 
brukar kallas typ 2-diabetes. Nu finns en ny podd som vänder sig till dig  

som lever med sjukdomen.

I Typ2podden delar olika människor med sig av sina erfarenheter av livet 
med typ 2-diabetes, alltifrån hur det är att få diagnosen och skaffa sig  
nya motionsvanor, till hur man kan fortsätta att njuta av livet, trots att  
man lever med sjukdomen.

Typ2podden leds av sjuksköterskan Janeth Leksell och journalisten 
 Anna-Karin Andersson. 

Du hittar den där poddar finns eller på www.typ2podden.se
Att leva med diabetes

LYSSNA PÅ PODDEN SOM GER DIG SVAR PÅ FRÅGOR OM ATT LEVA MED TYP 2-DIABETES.

PC-SE-100725
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S amhällskostnaderna till följd 
av enbart diabetes 2 beräknas 
uppgå till 7 miljarder kronor 
om året. Främst är det vård av 
patienter som drabbas av kom-

plikationer som hjärt- och kärlproblem, 
ögonsjukdomar och njurkomplikationer. 
Att eliminera diabeteskomplikationer 
skulle bespara samhället stora utgifter 
och naturligtvis är den etiska aspekten av 
patienternas välmående minst lika viktig. 
Är det då rimligt att ha en nollvision som 
mål för diabetesvården i Sverige? Och 
går det att behandla så att man inte får 
komplikationer? 

     –Vi har såklart noll komplikationer 
som mål, liksom man i vägtrafiken har 
en nollvision. Vi vet redan idag att det 
är många som lever med diabetes utan 
att drabbas av en enda komplikation, så 
det är möjligt. Vi har flera skarpa verk-

Är nollvision för diabeteskomplikationer ett möjligt 
och rimligt mål?
Seminariet under världsdiabetesdagen bjuder på spännande föreläsningar. Bland annat diskuteras det om en nollvision 
för komplikationer till följd av diabetes är ett möjligt och rimligt mål i vården.

tyg idag och om vi använder dessa på ett 
klokt och bra sätt kommer vi långt, men 
vi behöver också hjälp av myndigheterna 
med riktlinjer för det nationella diabetes-
arbetet, säger Stefan Jansson, ordförande 
i nationella arbetsgruppen för diabetes i 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Claes-Göran Östensson, senior profes-
sor Karolinska institutet och ledamot i 
nationella riktlinjearbetet för diabetes 
tycker också att målet med nollvision är 
bra, men menar att det finns stora ut-
maningar, eftersom mörkertalet som har 
diabetes är stort. 

    –Var tredje person med typ2 diabetes 
vet inte om att de har sjukdomen och vår-
den vet inte heller om det. Dessa patienter 
riskerar att utveckla komplikationer som 
bensår och ögonproblem, en del kommer 
in för att de har fått en hjärtinfarkt som en 

komplikation av sin diabetes. Vi ska inte 
screena hela befolkningen, men jag tycker 
vi ska screena de med hög risk: personer 
med övervikt, diabetes hos nära släktingar 
och tobaksanvändare, säger han. 

Blodglukosmätning är ett av de verktyg 
som finns och Socialstyrelsen har satt 
upp målnivåer och jobbar aktivt för att 
förebygga komplikationer genom att mäta 
blodtryck och fötter exempelvis. 

Kunskapen baserad på forskning ökar 
hela tiden. Dock finns det stor variation 
i hur väl denna kunskap når ut i primär-
vården. Kommunikationen måste hålla 
jämna steg med kunskapsutvecklingen 
som sker snabbt på många områden. 

En viktig del i att lyckas med nollvisionen 
är utbildning. Det finns ett kunskapsgap 
hos en del läkare och sjuksköterskor som 

jobbar inom kommunal sjukvård och pri-
märvård som inte träffar diabetiker så 
ofta och behöver ökad kunskap. Dock är 
en rejäl satsning på primärvården för att 
få ut vården nära patienterna något som 
krävs för att nå målen. 

    –Har vi en väl bemannad primärvård 
så klarar vi det men det vill till att regio-
nerna har den kapaciteten, vilket saknas 
på många håll och då tappar vi kontinui-
teten. Man måste få till bemanningen på 
ett bra sätt, som det är nu saknas bland 
annat allmänläkare. Lyckligtvis visar en 
studie på komplikationer av typ2 diabetes 
som vi gjort i primärvård och diabetes-
forskning en förbättring hos patienterna 
nu, jämfört med tidigare. Risken att dö 
i förtid minskar ständigt och har man 
kontroll på komplikationerna så har man 
ingen överdödlighet, säger Stefan. 

/Skribent: Anna Bjärenäs

Diabetesförbundet är Sveriges största organisation för människor med diabetes. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har diabetes eller är närstående.   diabetes.se

Diabeteskampen
För ett friskare liv.
Och en framtid 
utan diabetes.

SWISHA EN GÅVA!

Kampen mot diabetes fortsätter.
Pengar till forskning kan minska lidandet. 

Swish 123 900 9010
Märk gåvan #diabeteskampen
Pengarna går till Diabetesförbundets 
forskningsfond och till att 
sprida kunskap om diabetes.



Evolving with you

CONTOUR®NEXT är enkel att använda och ger tydliga 
och noggranna värden som du kan lita på.1

•  Hög noggrannhet1 som har visats tillsammans med
den välkända CONTOUR®NEXT-teststickan*2

•  smartLIGHT®funtionen för enklare tolkning av blodsockervärden

• 60-sekunders Second Chance®efterfyllnad kan hjälpa till att spara på teststickor

• Kan kopplas till den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen

* Rådfråga alltid din vårdgivare innan du gör ändringar i dina målintervaller.
1  CONTOUR®NEXT bruksanvisning, rev. 05/19. 2 Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018:12(6):1211-1219.
© 2021 Ascensia Diabetes Care  Alla rättigheter förbehålles.

Ascensia, Ascensia Diabetes Cares logo, Contour, Smartlight, Second-Chance och Second-Chance efterfyllnadslogo 
är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
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Fråga din vårdgivare om nya CONTOUR®NEXT

Läs mer på diabetes.ascensia.se
eller ring till oss på 020-83 00 84

Nyhet  CONTOUR®NEXT 

Låt ljuset vägleda dig
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D iabetes? Det är väl bara 
att ta en spruta?” ”Man 
får bara typ 1-diabetes 
för att man har ätit för 
mycket socker!” ”En 
person med typ 1-di-

abetes får inte äta glass!” 

Kommentarerna ovan är bara några ex-
empel på fördomar som personer med 
typ 1-diabetes tvingas bemöta när de 
berättar om sjukdomen. Det är inte hel-

ler ovanligt att gemene man tror att typ 
1-diabetes drabbar dem som har en ohäl-
sosam livsstil, eller en kost med alltför 
mycket socker. Likt de flesta fördomarna 
grundar sig fördomar om typ 1-diabetes 
i okunskap. Det måste det bli ändring på, 
menar Åsa Soelberg, generalsekreterare 
på Barndiabetesfonden.  

    – Jag läste en text som en mamma 
skrev när hennes då fyraåriga dotter hade 
fått typ 1-diabetes. Först då förstod hon 

vilken livshotande och allvarlig sjukdom 
det faktiskt är. Hon menade att kunskapen 
om typ 1-diabetes är så pass låg att hon 
ställde sig själv frågan ”Är typ 1-diabetes 
Sveriges bäst bevarade hemlighet?”. Det 
ligger mycket i den frågeställningen, säger 
Åsa och fortsätter: 
 
    – Många tror att allt blir bra med in-
sulin. Att tillföra insulin är livsviktigt 
för personer med typ 1-diabetes, men 
det krävs samtidigt väldigt mycket mer. 
En konstant bevakning av blodsocker-
värden, beräkningar av kolhydrater vid 
varje måltid och en oro över att sjunka 
allt för lågt eller tvärtom gå alltför högt 
i blodsocker. Detta är ständigt en del av 
vardagen för personer med typ 1-dia-
betes, även med insulin i kroppen. Ett 
lågt blodsockervärde kan faktiskt leda 
till insulinkoma eller i värsta fall döden. 
 
Att majoriteten av de som får typ 1-di-
abetes är barn och ungdomar gör också 
att familjen påverkas, då barn med typ 
1-diabetes sällan klarar av att sköta sjuk-
domen på egen hand.  
 
    – Att familjen går och lägger sig och 
får åtta timmars sömn är ytterst ovanligt 
när man har barn med typ 1-diabetes. Att 
larmet för lågt blodsocker tjuter tre-fyra 
gånger per natt är vanligt förekommande. 
I kombination med ett heltidsjobb eller 
om man är ensamstående blir det väl-
digt slitsamt. Detta tillsammans med den 
konstanta oron över att skola, vänner och 
ledare på fritidsaktiviteter sällan vet hur 
de ska agera om barnet mår dåligt är tufft 
för alla inblandade, säger Åsa Soelberg.  
 
När du lever med typ 1-diabetes kan du 
aldrig lita på att omgivningen kan eller vet 
hur de ska hjälpa dig. Vet narkosläkaren 
hur mina värden påverkas vid operation? 
Vet personalen på skolan hur de ska agera 
om min sjuåring svimmar? Kan jag få 
hjälp om något händer med mig när jag 
är ute i naturen eller går i väg och tar ett 
bad? Det finns ofta en oro och den är 
också ofta befogad. Lösningen på detta 
stavas utbildning. 

Ungefär 50 000 personer lever med typ 1-diabetes i Sverige och varje dag insjuknar nästan tre barn och 
ungdomar i sjukdomen. Faktum är att typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste livshotande och obotliga 

sjukdom hos just barn och ungdomar. Trots att antalet barn och unga med typ 1-diabetes ökar varje dag, 
går det dessvärre inte att säga detsamma om allmänhetens kunskap om typ 1-diabetes. 

Typ 1-diabetes, 
Sverige bäst bevarade 

hemlighet? 

      – Att utbilda alla är en omöjlighet, 
men att öka kunskapen i skolan och hos 
ledare i idrottsföreningar vore ett steg i 
rätt riktning. Vi kan inte leva med fördo-
mar om en sjukdom som kan få så pass 
allvarliga konsekvenser för dem som är 
drabbade. Vi på Barndiabetesfonden delar 
därför avslutningsvis dessa korta fakta 
som kan slå hål på några av de vanligaste 
fördomarna om typ 1-diabetes, säger Åsa 
Soelberg. 
 
    – Typ 1-diabetes är en autoimmun 
sjukdom som kan drabba vem som helst. 
Orsaken är en gåta. Den kan, till skillnad 
från typ 2-diabetes, inte förebyggas.  
  
    – Typ 1-diabetes är en sjukdom ingen 
blir frisk ifrån. Du lever med den dygnet 
runt, varje dag, livet ut. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Typ 1-diabetes är 
en autoimmun 

sjukdom som kan 
drabba vem som 

helst. Orsaken är 
en gåta. Den kan, 

till skillnad från 
typ 2-diabetes, inte 

förebyggas.  

”

Åsa Soelberg, generalsekreterare 
på Barndiabetesfonden.  



Bli månadsgivare: gå in på barndiabetesfonden.se/manadsgivare 
eller ge ett bidrag: › Swish: 900 05 97 › Plusgiro: 900 05 97

Bara forskning  
kan hjälpa  
Juni.

Ingen vet varför vissa drabbas och ingen botas.  
En sjukdom som kräver övervakning dygnet runt och slår knut på livet.

Mer forskning behövs – hjälp till att besegra typ 1-diabetes!

Typ 1-diabetes är en livsfarlig och obotlig sjukdom 

Swisha en gåva
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Ät bort din diabetes!
I Sverige har ungefär fyra procent av befolkningen typ-2 diabetes. Två tredjedelar av dessa kräver 
medicinering eller insulininjektioner. Genom en radikal kostomläggning skulle de kunna slippa 
medicinering.

T yp 2-diabetes är ett väx-
ande samhällsproblem 
och en välfärdssjukdom 
som slår hårt världen 
över. Fetma är en av de 
stora orsakerna till att 

många med anlag för sjukdomen insjuk-
nar i typ 2-diabetes. 

    –Vid typ 2-diabetes har kroppen för   
mycket insulin som cirkulerar i kroppen 
och cellerna stänger sig för att inte få 
skador av för mycket insulin in i cellerna. 
Det betyder att sockret blir utestängt och 
cirkulerar i blodbanorna istället för att gå 
in i cellerna där det hör hemma, säger Eva 
Bülow, leg sjuksköterska, kostrådgivare 
och livsstilscoach.

En tredjedel av personer med typ 2-dia-
betes klarar att hålla normala blodsock-
ernivåer med behandling bestående av 
kostomläggning och ökad vardagsmotion 
som leder till viktminskning. Viktminsk-
ningen gör att den egna insulinproduk-
tionen räcker till igen och ökad fysisk 
aktivitet förbättrar känsligheten för in-
sulinet, vilket gör att blodsockret återgår 
till normala nivåer. En tredjedel av typ-
2 diabetikerna kräver medicinering för 
att stimulera insulinproduktionen och 
en tredjedel kräver dagliga insulininjek-
tioner – något som blir allt vanligare. 
Men genom att lägga om kosten skulle 
medicinering kunna uteslutas även för de 
grupper som får någon form av medicinsk 

behandling, menar Eva. Hon anser att 
vården ofta alltför lättvindigt låter pa-
tienterna bli så sjuka att de till slut måste 
injicera insulin. 

    –Av de personer jag mött under mina 10 
år som kostrådgivare har 27 stycken haft 
diabetes. Två av dessa hade typ-1 diabetes 
och deras behov av insulin halverades 
efter kostomläggningen. Övriga 25 per-
soner hade typ 2-diabetes och de kunde 
sluta med sin medicinering, eftersom de 
fick normalt blodsocker på mindre än en 
vecka med kostomläggningen, säger Eva.  

Kosten är fundamental för en viktned-
gång, men för många är det svårt att på 
egen hand göra de förändringar som krävs 
för att få en bestående effekt. 

    –Varje gång man känner att det drar 
i väg mot gamla hjulspår, då måste man 
hålla fast vid de nya rutinerna, vilket krä-
ver disciplin. Ju fler gånger man klarar 
det desto längre tid tar det innan man 
åker dit igen. De som verkligen lägger 
om sin livsstil går inte upp i vikt igen 
och slipper därmed sin typ-2 diabetes, 
fastslår Eva, som menar att vad många 
missar är att fokusera på näringsintag 
och inte på kaloriintag. 

    –Man känner inte hunger för att man 
är tom i magen, utan för att man inte 
har tillräckligt med näring kvar från sin 
senaste måltid. Att vara tom i magen är 

inte samma sak som att vara hungrig. 
Magsäcken behöver vara ledig ibland 
också. Detta är en av nycklarna till att 
förstå hur kroppen fungerar vad gäller 
kosthållning, säger Eva. 

Hon menar också att man inte ska blan-
da olika typer av livsmedel då de bryts 
ner på olika sätt i kroppen, vilket gör 
att nedbrytningen av ett visst livsmedel 
blockerar nedbrytningen av ett annat. Att 
nedbrytningen av ett livsmedel avstannar 
gör att vi får problem med matsmältning 

och näringsupptag, samt sätter blod-
sockernivåerna ur spel. När allt istället 
fungerar optimalt kan kroppen själv ta 
hand om läkning av celler och att reglera 
insulinnivåer. 

    – Kroppen kan reparera sig själv om 
man ger den rätt förutsättningar. Det är 
en fantastisk organism om vi bara ger 
den en chans, avslutar Eva. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Eva Bülow, leg sjuksköterska,
kostrådgivare och livsstilscoach

LIONS ÄR MED NÄR DET GÄLLER

DENNA GÅNG  ÄR DET INSAMLING TILL FORSKNING 
OM TYP1-DIABETES

VILL DU VARA MED?

KONTAKTA NÄRMASTE LIONSKLUBB 
Läs mer på vår hemsida lions.se eller 
ring 08-744 59 00

Lions Clubs International Sverige
För samhällsansvar och livskvalitet



Medeon bygger ett ekosystem inom diabetes 

The science park for the life sciences & health

Medeon Science Park erbjuder 
ändamålsenlig affärsutveckling 
och en kreativ miljö för tidiga 
och etablerade bolag. Vårt fokus 
ligger på kunskapsintensiva 
företag inom life science; läke-
medelsutveckling, medicinteknik, 
bioteknik och hälsovård.

Forskningsparken i Malmö, mitt i 
Greater Copenhagen och i hjärtat av 
Medicon Valley

En inspirerande och innovativ miljö med många intressanta bolag inom 
diabetesområdet.

• Diabetes Samverkan Sverige – projektledning 

• Världsdiabetesdagen – arrangör

• Diabetescenter – initierad process, samverkan vård, akademi och näringsliv

• LUDC Lunds universitets Diabetescentrum – nära samarbetspartner

• Diabetes Focus Team – stöd till SME:s 

• Medeonstipendiet – fokus diabetes, delas ut årligen

Läs mer på medeon.se 

• Ökad innovationskraft
• Nationellt kunskapsutbyte
• Tvärsektoriell samverkan

diabetessamverkansverige.se
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” Ingen ska 
behöva insjukna 
i typ 2 diabetes ”

www.sigridthx.com

What is a better word for competence ?

Competencies
The Life Science 
Consulting Group.

Gathered in one 
business – 
passionate about 
finding solutions 
that provide 
Life Science with 
top talent.

find your talent at pharmarelations.com

Nordic reach
Local expertise
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Många kämpar med vikten utan hållbara resultat. Du som vill bli av med det 
”farliga fettet” istället för underhuds och det strukturella fettet; varför inte skaffa 
dig kunskap om hur just din kropp fungerar för att uppnå en hållbar hälsa och 
vikt genom livet? På Bülow Clinic har grundaren till Bülowmetoden Eva Bülow, 
hjälpt Lasse att klara av att gå ner 41,1 kg och bli av med sin diabetes 2.

ETT LÄTTARE LIV MED BÜLOWMETODEN 
”YOUR HEALTH IS YOUR WEALTH”

Läs Lasses egna ord genom Bülowmetoden 
till en bättre hälsa och vikt på vår hemsida. Även 
andra klienters ”testimonials” som Eva Bülow 
hjälpt till rätta med sina hälsoproblem då allt 
verkade som mest hopplöst.

För konsultation kontakta 
Eva Bülow, Leg. sjuksköterska
info@bulowclinic.com, mobil 0707 20 69 29  
www.bulowclinic.com

     Bülowmetoden består av tre delar: 

Fas I. Beroende på klientens behov, 
 alternativt 23, 30 eller 40 dagars program.
Denna fas kallas permanent justering av 
kroppsvikten till dess ideala vikt. Fokus 
ligger på reducering av rätt sorts fett 
det sk ”farliga fettet”. Det fantastiska 
är att det fungerar även om man behöver 
gå upp i vikt. Fast då äter man på ett 
annat sätt.

Fas 2.  Består av 6 veckor där klienten 
får alla verktyg i vertygslådan för att 
behålla vikten. 

Fas 3. Resten av livet. De som lägger om 
sin livsstil kommer inte att gå upp i vikt 
igen om de följer rekommendationer.

     Eva Bülow, utbildad sjuksköterska 
från Sophiahemmet i Stockholm har 
lång erfarenhet av mat och kostfrågor. 
Genom åren har hon hjälpt klienter att 
bli av med diabetes, högt blodtryck, 
högt kolesterol, Crohn’s-sjukdom, acid 
reflux, värk i leder och muskler etc... 

LASSE MED DIABETES TOTALA VIKTMINSNING = 41,1 KG

      Eva har också skrivit två böcker: . ”Bülows Kök” som kom 2008. . Den andra boken ”Ät Vad Du Är” 
kom 2010. I den beskriver hon hur vår  
kropp vill få näring för att kunna 
reparera sig själv och hur man håller 
den så basisk som möjligt, vilket är  
en del av Bülowmetoden. 

      Min första diabetes 2 patient som 
vi kan kalla Lasse gick Fas I à 40 dagar 
två gånger som visas i grafen nedan.  

Innan han gjorde andra omgången fas 
1 fick kroppen vila i 6 veckor som kallas 
Fas 2. Han gick ner sammanlagt 41,1 kg 
och efter 20 dagar var hans blodsocker 
normalt och han fasade ut sin medicin. 
”Övriga positiva biverkningar”:  
snarkning, smärtor i knän, rygg och fötter 
försvann och han fick tillbaka sin energi. 

    Att gå Bülowmetoden innebär att 
inflammationer försvinner och pH-värdet 
normaliseras.      
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Första gången 
Lasse gick FAS 1. 

Andra gången 
Lasse gick FAS 1. 
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Ta hand om de 
viktiga sakerna i livet.

Fötter som mår bra är viktigt för alla. För dig som 
har diabetes är det extra angeläget att ge dem både 
uppmärksamhet och rätt omvårdnad. Välkommen in 
till någon av våra medicinska fotterapeuter, så ger vi 
dina fötter precis den behandling de behöver. 
Du hittar oss på www.sverigesfotterapeuter.com
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B ältros är en virussjukdom 
som orsakas av samma 
virus som vattkoppor. 
Vattkoppsvirus orsakar 
vattkoppor i yngre år 
och lägger sig sedan i ett 

begränsat område vid ryggmärgen, där 
virus ligger vilande i en nervkoppling. 
Via nervgrenar som går ut till huden från 
nervkopplingen försöker viruset då och 
då ta sig ut till huden för att ge upphov 
till nya vattkoppsblåsor. I blåsorna finns 
viruset, vars mål är att sprida sig till andra 
personer. 99 procent av Sveriges befolk-
ning har haft vattkoppor, vilket innebär 
att nästan alla riskerar att drabbas av 
bältros någon gång i livet. Hög ålder, 
stress, annan sjukdom som ökar risken 
för bältros och mediciner som försämrar 
immunförsvaret är de fyra stora riskfak-
torerna för att drabbas. Kvinnor löper 
generellt sett lite större risk än män att 
drabbas.  

Bältros drabbar antingen höger eller vän-
ster kroppshalva, då virus sprider sig i 
en nervgren på höger eller vänster sida. 

Bältros kan förebyggas med vaccin
Bältros, en mycket smärtsam virussjukdom, drabbar mellan 25 
och 50 procent av befolkningen. 

Symtomen på bältros är intensiv värk och 
smärta, som ofta kan komma före själva 
utslagen. Utslagen ses ofta i ett decime-
terbrett område i brösthöjd och ner mot 
naveln, eller på ryggen, men de kan även 
sprida sig upp i ansiktet och runt ögonen. 
Risken för stroke om man har utslag i 
ansiktet fyrdubblas det första året efter 
bältros. Infektionsläkare Professor Lars 
Rombo, som föreläser om bältros, berättar 
om de smärtor som ofta är förknippade 
med sjukdomen. 

    –Helveteseld, som sjukdomen kallas 
i våra grannländer, är ett bra namn, för 
det kan göra fruktansvärt ont. Det är en 
molande, skärande, brännande, intensiv 
smärta. Allting gör ont. På en smärtskala 
mellan 0-10 så hamnar bältros på mellan 
7 och 10 när patienter med bältros inter-
vjuas, på samma nivå som förlossning 
och njursten.

Beroende på den drabbades ålder kan 
smärtan sitta i olika lång tid. Är man un-
der 40 år så försvinner den oftast inom 
ett par veckor, medan många personer 

över 60 år kan ha smärta 3-12 månader 
innan den försvinner. 

Det finns idag inget botemedel mot bäl-
tros. Sjukdomen kan dock delvis före-
byggas om barn får vaccin mot vattkop-
por, eftersom vaccinet gör att risken för 
bältros då minskar och dels med vaccin 
mot bältros.  

    –Det finns ett beprövat vaccin mot 
bältros som ger ganska bra skydd under 
flera år. Efter 10 år ska man ta en dos till. 
Nu har det även kommit ett nytt vaccin 
som ger över 90 procents skydd de första 
fyra åren. Det börjar nu komma studier 
på skyddsnivån efter längre tid som visar 
på ett fortsatt mycket gott skydd av detta 
vaccin avslutar Lars.

Skribent: Anna Bjärenäs

Vår första återvunna rengöringsduk!
Tillverkad av 100% återvunnen polyester och med 100% effektiv  
mikrofiberrengöring. Tar bort upp till 99,99 % av bovine coronavirus 
från vinylytor vilket har testats på tredjeparts laboratorium.

 
Läs mer på vileda-professional.se

POWER

Effektiv och hållbar
  r-MicroTuff Swift 100 % RECYCLED

MATERIALS
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Det övergripande målet för fotsjukvår-
den är att reducera amputationsfrek-
vensen hos personer med diabetes och 
därmed minska antalet sår - därför ska 
alla personer med diabetes erbjudas en 
årlig fotundersökning. 

De komplikationer som förknippas 
med fötterna är neuropati och angi-
opati (nedsatt cirkulation). Neuropa-
tin har ett smygande förlopp. Vanliga 
tecken är bortfall av ytlig känsel, mus-
kelförtvining, nedsatt svettsekretion 
och bortfall av behåring. Det brukar 
leda till torra fötter med sprickor på 
t.ex hälar och förhårdnader på belast-
ningsytor. Den nedsatta cirkulationen 
orsakas dels av arteroskleros i benens 
stora artärer (makroangiopati) dels av 
störningar i kapillärerna (mikroangi-
opati)   

För att stärka diabetesteamet är 
det en tillgång att ha en fotterapeut 
knuten till teamet på vårdcentralen.                                                                                                                                  
Endast 18% av Sveriges 312 kommu-
ner och stadsdelar erbjuder en enkel 
fotundersökning vid sina boenden enl. 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser 
2020 – Kommunal hälso och sjukvård. 
Kanske behöver man säkra kompetens-
försörjningen genom utbildning om 
fotproblem för diabetessjuksköterskor, 
läkare och ortopedingenjörer - även 
för fotterapeuter. 

Förbundet Sveriges Fotterapeuter har 
bildat en arbetsgrupp som ska titta på 
fotterapeutbildningen i Sverige och de 
välkomnar också den 7,5 hp – ”Fotsjuk-
vård och prevention av fotkomplikatio-
ner” en uppdragsutbildning för fotte-
rapeuter på Sophiahemmets Högskola 
som just nu pågår. Patientföreningarna 
är viktiga budbärare och en tillgång i 
förbättringsarbetet. Alla personer som 
har diabetes har också ett eget ansvar 
att kontrollera sina fötter – varje dag. 
Det kan vara i samband med dusch 
på morgonen eller på kvällen.(forts.
vänster spalt).                              

Ann Lindström 
Vårdutvecklingsledare Fotterapeut/Utbildare

Akademiskt primärvårdscentrum

Tipset är: Lär känna dina fötter, så mär-
ker du om du får en förhårdnad, en rod-
nad, blir svullen eller får ett sår och kan 
snabbt kontakta vården. Om vi hjälps åt 
och undersöker alla fötter på de personer 
med diabetes, så kommer vi att hitta de 
som ligger i riskzonen för att utveckla sår, 
då kan vi sätta in förebyggande åtgärder 
tidigt – vården spar pengar och det vik-
tigaste av allt – vi minskar lidandet för 
de personer med diabetes som riskerar 
amputation.

/ Ann Lindström



Bältros kan du få ändå
BERGSKLÄTTRARE

 
Läs mer om bältrosvaccin  

och behandling

Nästan alla över 50 år har risk att få bältros 
I Sverige drabbas 30 000 årligen
Har du tur känns det lite grann
Har du otur kan det vara väldigt smärtsamt
Nervsmärtan kan finnas kvar i många år

DET FINNS VACCIN

 

Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information
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Få vet att typ 2-diabetes handlar både om arv och miljö.  
Detta skapar fördomar som komplicerar vardagen med sjukdomen. 

Ingen person med typ 2-diabetes är den andra lik. Men alla  
förtjänar ett liv med långsiktig hälsa. Utan komplikationer. 

 
Läs mer på novonordisk.se/nollkomplikation

Du ärvde din mormors  
humor, kärlek till jazz och
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