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Disposition

• Likheter i behandlingen av typ 1 och typ 2

• Skillnader mellan typ 1 och typ 2-diabetes

• LADA vad är det ?

• Har livsstilen någon betydelse ?

• Injektionsbehandling, när var och hur?

• Kapillära prover – säkerhet och fällor



Likheter i behandlingen av typ 1 & typ 2

• God kontroll blodtryck & blodfetter

• Kontroll av ögon & fötter

• Individuell behandling utifrån aktuell livssituation

• Injektionsteknik & egenkontroll av blodsocker 

• Kunna sköta egenvården & vid behov få hjälp

• Må bra i dagsläget  - ”symtomfrihet”

• Undvika komplikationer i framtiden



Att förebygga diabeteskomplikationer 
genom regelbunden 
undersökning/behandling

Fotstatus, fotterapeut, ortopedtekniska hjälpmedel Blodfettbehandling
Blodtrycksbehandling

Urinalbumin, 
blodtrycksbehandling

Ögonbottenfoto
grafering



Skillnader mellan typ 1 och typ 2-diabetes

Typ 1-diabetes
• Insjuknar oftast före 35 - 40-års ålder

• Viktnedgång vid debut

• Reagerar med kraftig blodsockerstegring 
på kolhydratrika måltider

• Oftast inga symtom längre än ett par 
månader

• Samtidigt annan autoimmun sjukdom

• Tenderar att ha ett svängigt svårinställt 
blodsocker

Typ 2-diabetes

• Insjuknar oftast efter 35 - 40 års-ålder

• Oftast överviktiga, bukfetma

• Tidigare graviditetsdiabetes eller 
övergående höga P-glukos vid stress eller 
infektioner

• Symtomfria eller symtom i form av trötthet 
flera månader innan debut

• 20-50% har komplikationer vid debut (hjärt-
kärlsjd, mikroalbuminuri, retinopati, 
neuropati)

• Ofta jämna värden och förhöjt faste-P-
glukos



Diabetes typ 1/LADA (latent autoimmune diabetes in the adult) 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom och är 
därför insulinkrävande

Vanligast sker debuten före 40 års ålder, men kan 
debutera högt upp i åldrarna

Misstolkas ofta som en typ 2-diabetes vid debut



Antalet personer med typ 1-diabetes 
på våra boenden kommer öka

Hög ålder skyddar inte mot 
diabetes Typ 1!



• Det bör finnas möjlighet på boendet att mäta 
blodketoner

• Aldrig upphöra med insulinbehandlingen vid typ 
1-diabetes trots magsjuka eller liknande

(kräkningar kan även bero på en ketoacidos)

• Allvarlig hypoglykemi av SU-preparat vid typ 2-
diabetes är ALLTID inläggningsfall

Viktigt att komma ihåg!



HbA1c för diagnostik av diabetes mellitus infördes 
i Sverige i januari 2014

• HbA1c för diagnostik av diabetes ska enbart användas på 
icke-gravida vuxna där typ 2-diabetes misstänks

• P-glukos (slumpvärde) tas samtidigt som HbA1c

• Två HbA1c ≥48 mmol/mol eller ett prov ≥ 48 mmol/mol 
samtidigt som P-glukos (fastande eller efter 
glucosbelastning) är över gränsen för diabetes

(vi får inte ställa diagnos på patientnära HbA1c-mätare)



HbA1c räcker inte vid screening för störd 
glukosmetabolism 

Även glukosbelastning behövs, visar svensk 
prospektiv epidemiologisk studie

Läkartidningen. 2015;112:DLDS Läkartidningen 40/2015 



• Normalt matintag under tre dygn

• Fastande

• Inte ha rökt eller snusat på undersöknings-

dagens morgon

• Ej pågående infektion

Blodprov venöst eller kapillärt

Förberedelser inför glukosbelastning 
(OGTT)



Fritt översatt av Lena Landstedt-Hallin

ADA/EASD Position Statement 2012

Målsättning för blodsockerkontroll/HbA1c – faktorer att väga samman…

Lägre/tuffare målvärde Högre målvärde

Patientens inställning till

behandling och förväntad

kapacitet till egenvård
Högmotiverad, följsam till behandling

Mycket god kapacitet för egenvård

Låg motivation, dålig följsamhet

Begränsad förmåga till egenvård

Risk med ev. hypoglykemi,

andra oönskade händelser Låg risk Hög risk

Diabetesduration
Nydiagnosticerad Lång duration

Förväntad återstående 

livslängd Lång Kort

Viktiga andra sjukdomar
Saknas Få/milda Svåra

Kända kärlkomplikationer
Saknas Få/milda Svåra

Resurser, support/stöd
BegränsadeLättillgängliga



En studie publicerad i Viola Obesitas 2009 visar att 8 % 
viktnedgång ger:

 Minskad fetthalt i levern 60%

 Ökad insulinkänslighet i levern med 60%

 Ökad insulinkänslighet i muskulaturen med 97%

Det finns inget läkemedel mot typ 2-diabetes som idag 
kommer i närheten av den behandlingseffekten!



Kombinationer av tabletter och insuliner vid typ 2-
diabetes

 Kontrollera glukosprofiler innan val av regim!

 Insulinresistens? 

 Störd insulinsekretion? 

 Individens egenvårdsförmåga ?



sulfonureider glipizid, Mindiab

glimepirid, Amaryl

andra insulinfrisättare repaglinid, NovoNorm

biguanider metformin, Glucophage

tiazolidindioner pioglitazon, Actos

alfaglukosidashämmare akarbos, Glucobay

DPP4-hämmare sitagliptin, Januvia, vildagliptin, Galvus, saxagliptin, Onglyza, 

linagliptin,Trajenta

SGLT-2-hämmare dapagliflozin, Forxiga, empagliflozin, Jardiance, 

kanagliflozin, Invokana



Snabbverkande (måltidsinsulin)
Actrapid

Insuman Rapid

Humulin Regular

NovoRapid

Apidra

Humalog

Medellångverkande (basinsulin)
Insulatard

Insuman Basal

Humulin NPH

Långverkande (basinsulin)
Lantus
Levemir
Tresiba

Mixinsuliner
NovoMix30
Insuman Comb 25
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50



Kortison och diabetes



Tunntarmshormon

 Stimulerar insulinsekretionen

 Hämmar glukagonfrisättning

 Reglerar magsäckstömningen

 Ger mättnadssignal



GLP-1 analoger
Byetta (2 ggr/dag)

Viktoza (1 ggr/dag)

Lyxumia (1 ggr/dag)

Bydureon (1 ggr/vecka)

Trulicity (1 ggr/vecka)

?

?

?

Kombinationer (basinsulin)
Xultophy (1 ggr/dag)

?

?

?

Inkretiner



Glöm inte att fråga patienten om han/hon äter några 
hälsokostpreparat!



INTERAKTIONER

Naturläkemedel som innehåller johannesört 
kan minska effekten av blodfettssänkande 
läkemedel 

Läkemedelsverket uppmanar sjukvården att inte kombinera 
några läkemedel alls med naturläkemedel som innehåller 
johannesört.

Ett glas grapefruktjuice kan räcka för att ge 2-3 
faldigt ökade läkemedelshalter i blodet

(interagerar exempelvis med kalciumantagonister, statiner)



Metformin/Glucophage

Avbryt behandlingen vid:

Magsjuka, svår infektion eller en akut sjukdom som gör att personen inte kan 
äta eller dricka.

I samband med röntgenundersökning med jodkontrast



Vem kan förskriva kostnadsfria 
hjälpmedel?

Läkare eller någon annan som verksamhetschefen förklarat är 
behörig (SOSFS 2008:1)

Diabetshjälpmedel 

Mätare för att mäta glukos/ketoner i blodet

Blodprovstagare

Insulinpennor för flergångsbruk

Pumphjälpmedel



Iordningställande av insulininjektion

”Grumliga insuliner” måste blandas noga direkt före injektionen

Grumliga insuliner är NPH och Mixinsuliner

Ampulldelen innehåller 1-3 st kulor som hjälper till att blanda

Dosering av insulin sker i E/ml 

”dela dosen” - i två injektioner om dosen > 40 E

100 E/ml har tidigare varit den enda styrkan, nu finns även 200E/ml



Injektionsteknik
Håll kvar 10 sek efter 
injektionen

Variera stickställe för att 
reducera uppkomst av 
lipohypertrofier

Undvik injektioner i 
låren



Lipodystrofier 



Blodsockerkontroller
Hur ofta och hur gör man ?



Hur ofta ?

Utgångspunkt är patientens individuella mål

Vilka risker finns det för hypoglykemier?
- Läkemedelsbehandling 
- Nutrition 

Har man tänkt ändra behandlingen?

Hur mår personen (kognitivt) ?

Utvärdera alltid !



Hur gör man ?

• Tvätta händerna 

• Torka torrt

• Stick tillräckligt djupt – ”man skall inte behöva klämma hårt på 
fingret”

• Torka bort första bloddroppen



Olika typer av mätare

Lösa teststickor Kasettmätare



Kapillära prover – säkerhet och fällor

Dagens patientmätare klarar +/- 10%

Vid oväntat höga värden gör om testet

HbA1c 

Vad visar det ?

Vad visar det inte ?

Oväntat lågt värde, inom referensområdet, vad kan vara felet?



Patientutbildning



Praktisk övning



Tack för oss!
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