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Testa Din risk att insjukna i typ 2 diabetes (www.diabetes.fi). 
1. Ålder 
 Under 45 år (0 poäng) 
  45 - 54 år (2 poäng) 
  55 - 64 år (3 poäng) 
 Över 64 år (4 poäng) 
2. BMI 
 Under 25 kg/m2 (0 poäng) 
  25 - 30 kg/m2  (1 poäng) 
 Över 30 kg/m2  (3 poäng) 
3. Midjemåttet direkt under revbenen  
       Män  Kvinnor 
 Under 94 cm Under 80 cm (0 poäng) 
  94 - 102 cm 80 - 88 cm (3 poäng) 
 Över 102 cm Över 88 cm (4 poäng) 
4. Motionerar Du vanligen varje dag  
minst en halvtimme på jobbet och/ 
eller på fritiden, inklusive vardagsmotion? 
 Ja (0 poäng) 
 Nej (2 poäng) 

 

 

5. Hur ofta äter Du grönsaker, 
frukt eller bär? 
 Varje dag (0 poäng) 
Inte varje dag (1 poäng) 
6. Har Du någon gång regelbundet 
använt blodtrycksmediciner? 
 Nej (0 poäng) 
Ja (2 poäng) 
7. Har prover någon gång visat att Du haft 
förhöjt blodsocker (till exempel vid 
hälsokontroll, i samband med någon 
sjukdom, vid graviditet)? 
 Nej (0 poäng) 
Ja (5 poäng) 
8.Har någon familjemedlem eller släkting 
till Dig fått diagnosen diabetes (typ 1 eller 
typ 2)? 
 Nej (0 poäng) 
 Ja: mor- eller farföräldrarna, syskon 
eller kusiner till mina föräldrar (3 poäng) 
Ja: mina föräldrar, syskon eller barn                            
(5 poäng) 

 
 
 
 

 



Risken att insjukna i typ 2 diabetes inom tio år 

 Under 7 poäng  
Liten: Uppskattningsvis en på hundra insjuknar 
 7 – 10 poäng   
Något förhöjd: Uppskattningsvis en av 25 insjuknar 
 11 – 15 poäng  
Måttlig: Uppskattningsvis var sjätte insjuknar 
 16 - 20 poäng  
Stor: Uppskattningsvis var tredje insjuknar 
 Över 20 poäng  
Mycket stor: Uppskattningsvis hälften insjuknar 



Behandlingsmål vid diabetes 

• Symptomfri patient  
• – ej hyper- eller hypoglykemi (akuta 

komplikationer) 
 

• Förebygga eller bromsa utveckling av 
kroniska komplikationer 
 

→God livskvalitet både på kort och på lång sikt 



Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2010 

Multifaktoriell läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes 

SGLT-2 hämmare 

Ezetimib 



Det idealiska diabetesläkemedlet   

 Glukos ⇓ 
 Vikt ⇓ 
 Blodtryck ⇓ 
 LDL-kolesterol och TG ⇓ 
 HDL-kolesterol ⇑ 
 Sluta röka 
 Välbefinnande ⇑ 

 
 Inga eller få biverkningar 
 
 



 Vävnader av betydelse för behandling vid typ 2 diabetes 
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From Tahrani AA, Lancet 2011 

Pankreas 

Muskel 
CNS 

Lever 

Njurar 

Fettväv 

Mag-tarmkanlen 

Hyper-
glykemi 

GLP-1 
Metformin 
Gallsalter 

Metformin 
Insulin 
TZD 

SGLT2- 
hämmare 

Metformin 
Insulin 
TZD 

SU 
GLP-1 
DPP4- 
hämmare 

GLP-1; Dopamin 
Insulin 

Metformin 
Insulin 
TZD 

adipokines 



Insulin- 
produktion 

Insulin- 
behov 

Hyperglykemi 

Utveckling och progression av typ 2diabetes  
– grunden för behandlingsval 

Relativ 
insulinbrist 
orsakad av 
insulinresistens 
och betacellssvikt 

Progression över tid 

Normoglykemi IGT/IFG Diabetes   Tablett-
svikt 

  Insulin sensitizers 

Insulin-substitution 

  ß-cell – skydd/regeneration 

   Insulin-sekretagoger 

Livsstil 



Läkemedel för behandling av hyperglykemi vid typ 2 diabetes 

Kost, vikt (nedgång), fysisk aktivitet (FAR), rökstopp 
 
Förstahandsval 

– Metformin 
Andrahandsval eller tillägg 

– Sulfonureider eller repaglinid - glipizid, glimepirid, Mindiab®, Amaryl® 

Novonorm®  
– Insulin 

• Novomix®, Humalog Mix®, före måltid 
• Insuhuman Basal®, Insulatard®, Humulin NPH®, natt 
• Vid hypoglykemier, Lantus®, Levemir®, Tresiba® 

Tredjehandsval 
– GLP1 analoger 

• Byetta®, Bydureon®, Victoza®, Lyxumia® 

– DPP-4-hämmare 
• Galvus®, Januvia® ,Onglyza®, Trajenta 

– PPAR-γ aktivering  
• Actos® 

– Akarbos  
• Glucobay® 

– SGLT2-hämmare 
• Forxiga®, Invokana®, Jardiance® 

 

Individualisering 
och 
kontraindikationer 
(t.ex nedsatt 
njurfunktion.), 
hypoglykemi, 
viktuppgång eller 
andra biverkningar 
kan ändra valet 
och ordningen 



Metformin  

Har funnits i över 50 år! 
Förstahandsval om ej 
kontraindikationer 
GI-biverkningar hos >20% 
Tas till måltid 

 
Risk för laktacidos vid 
njurfunktionsnedsättning - renal 
elimination av metformin (obs! 
intorkning, akut sjukdom med 
feber, kontraströntgen) 

 
Patienten skall göra uppehåll 
vid risksituationer enl ovan 
 

Leverns glukosproduktion ⇓ 
Perifer insulinkänslighet ⇑ 
P-glukos ⇓ 
Viktneutral 
 
Aktiverar AMP-activated 
protein kinase (Intracellulär 
energisensor) 
 

 



Sulfonureider (och repaglinid) 

Kan ge hypoglykemi 
(långdragen på grund av 
läkemedelsackumulation) 
Ökad hypoglykemirisk vid 
lågt HbA1c och hög ålder 
Viktuppgång 
Gastrointestinala 
biverkningar, hudreaktioner, 
hypoglykemi 
 
Minskande användning 
Repaglinid kortverkande – 
tas till måltid 
 

Stimulerar insulinfrisättning 
–SUR 1 receptor på beta-
cellen 
–Stänger K(ATP) kanaler 
–Depolariserar beta-cellen 
–Kalcium flödar in och 
stimulerar insulinfrisättning 



 Stimulerar insulinfrisättning och syntes av  
proinsulin  
 Hämmar glukagonfrisättning 
 Förlångsammare ventrikeltömning 
→illamående 
 Aptitnedsättning (CNS-effekt)  
 →viktnedgång 

 
 Experimentellt hos försöksdjur 

 Beta-celltillväxt 
 Hämmar programmerad celldöd  
 (apoptos) 
 Endotelfunktion ⇑ 
 Hjärtfunktion ⇑ 

 

Inkretiner (GLP-1 agonister och DPP-4 hämmare) 



PPAR-γ aktivering 

Transkriptionsfaktoragonist 
– aktiverar 150 olika gener 

Effekter 
• P-glukos ⇓ 
• BT ⇓ 
• HDL-kol ⇑ 
• TG ⇓ 
• LDL-kol ⇓ 

Biverkningar 
• Kraftig viktuppgång 
• Hjärtsvikt 
• Vätskeretention/Hemodilution 
• Frakturer 
• Makulaödem 
• Ökad risk för urinblåsecancer (liten riskökning) 



PPAR-γ aktivering 
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Glitazoner 

En på marknaden: pioglitazone, liten användning 
 
Flera verkningsmekanismer genom att minska 

insulinresistensen mm och har även effekter på 
blodfettsrubbningarna 

 
Inte godkänt som förstahandsterapi överallt 
 
Problem med biverkningar; hjärtsvikt, 

hjärtkärlsjukdomar, benskörhet, viktuppgång, 
makulaödem 



SGLT2-hämmare 

 Florizin och familjär renal glukosuri ledde 
in på spåret 

 Hämmar reabsorption av glukos via 
hämning av Sodium-Glucose 
Cotransporter 2 (SGLT-2) i proximala 
tubuli 

 



SGLT2 hämmning 

SGLT1 

Proximala  
tubuli 

S1 

Glomerulus Distala  
tubuli 

Henle’s  
slynga 

Samlings- 
rören 

Glukos 
filtration 

Glukos 
reabsorption 

S3 

180 g glukos  
filteras 

Varje dag 

S2 

SGLT
2 

Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol. 2001;280:F10–8; 2. Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–42. 

No glucose 

• Njurarna resorberar 180 g glukos från urinen per dag  
• SGLT2 hamming leder till utsöndring av upp till 70 g glukos per dag 
• Lägre HbA1c, kroppsvikt och  blodtryck 

BLOOD 
URIN 
SGLT2  
hämmare 
 

X 
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Alfaglukosidashämmare 

Hämmar tunntarmsmukosans alfaglukosidaser vilket 
ger långsammare och mindre glukosupptag 

 
Absorberas nästan inte alls 
 
20-30% får gastrointestinala besvär, gaser och diarre 



Moderna insulinregimer vid typ 2 diabetes 

Morgon (7-8) Lunch (11-13) Middag (17-18) Kväll(21-23) 

Evidensbaserade regimer 

Metformin eller SU+metformin NPH* 

Tvåfasinsulin (Tvåfasinsulin 
eller kort analog) 

Tvåfasinsulin 
 

Kort (analog) Kort (analog) Kort (analog) NPH* 

Övriga improviserade, skräddarsydda regimer 
Tvåfasinsulin Kort (analog) NPH* 

* Extradoser till mellanmål 
*Vid nattlig hypoglykemi: 
Glargin/detemir 
Vid nattlig hypoglykemi med Glargin- ge 
injektionen tidigare på dagen. 
I sista hand degludec  



Insulinstart - typ 2-diabetes 

Insulininställning i öppen eller sluten vård 
(dagvård) 

Patientens ålder och möjlighet att medverka är 
vägledande 

Många behöver en stor dos (insulinresistenta) 

Fasteglukos mål om man väljer nattinsulin, 
annars glukoskurva 

Mål: Faste-glukos 5-7 mmol/l; Börja med 12 E 
(obesitas och högt HbA1c 14-16 E). Öka 2 E 
åt gången 

Inte bråttom att öka doser 

 



Behandling med SU vs DPP4-hämmare i kombination 
med metformin – risk för död (observationsstudie) 

* 

*Adjusted for age, gender and for prior fragility, CVD, statins, antihypertensives and low dose aspirin.  

JW Eriksson et al, EASD 2015 

* 



* Adjusted for age, gender and prior fragility 

Behandling med SU vs DPP4-hämmare i kombination med 
metformin - risk för allvarlig hypoglykemi (obeservationsstudie) 
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* * * 

*Adjusted for age, gender and for prior fragility, CVD, statins, antihypertensives and low dose aspirin.  

JW Eriksson et al, EASD 2015 

* 



SGLT-2 hämmare Empagliflozin–kardiovaskulär död (Empa 
Reg Outcome studien) (klinisk prövning) 

HR 0.62 
(95% CI 0.49, 0.77) 

p<0.0001 
 

Cumulative incidence function. HR, hazard ratio  

NEJM 2015 



Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:311-322 

In the time-to-event 
analysis, the rate of the 
first occurrence of death 
from cardiovascular 
causes, nonfatal 
myocardial infarction, or 
nonfatal stroke among 
patients with type 2 
diabetes mellitus was 
lower with liraglutide 
than with placebo 

GLP-1 Liraglutide och kardiovaskulär händelser  
vid typ 2 diabetes (LEADER) (klinisk prövning) 

N Engl J Med 2016; 
375:311-322 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Figure 1 Primary and Exploratory Outcomes. The primary composite outcome in the time-to-event analysis was the first occurrence of death from cardiovascular causes, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke. The cumulative incidences were estimated with the use of the Kaplan–Meier method, and the hazard ratios with the use of the Cox proportional-hazard regression model. The data analyses are truncated at 54 months, because less than 10% of the patients had an observation time beyond 54 months. The insets show the same data on an enlarged y axis.



Faktorer som kan påverka valet av behandling 
vid typ 2 diabetes 

 Patientens inställning och förväntad medverkan i 
behandlingen 

 Risker för hypoglykemi, andra biverkningar 
 Diabetesduration 
 Förväntad återstående livslängd 
 Manifesta vaskulära komplikationer 
 Sjukvårdsresurser, patientstöd 
 
 



Individualisering av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes 

Läkemedel Effektivitet* Hypoglykemi Vikt Viktiga 
biverkningar 
 

Kostnad 

Metformin Hög Låg risk Neutral GI/laktacidos Låg 

Metformin + kombinerat med 
SU-repaglinid Hög Ökad risk Ökning Hypoglykemi Låg 

DPP4-
hämmare 

Intermediär Låg risk Neutral Ovanliga Hög 

GLP-1 
agonist 

Hög Låg risk Minskar GI Hög 

Pioglitazon Hög Låg risk 
 

Ökning Ödem, 
hjärtsvikt 

Hög 

SGLT2-
hämmare 

Intermediär Låg risk Minskar 
något 

Genitala, 
intorkning 

Hög 

Insulin Högst Hög risk Ökning Hypoglykemi Variabel 



Diabetesläkemedel och nedsatt njurfunktion  

1 Limited experience 
(dotted line);  
2 monitor for fluid 
retention;  
3 avoid introducing as 
new therapy or  
if conditions increasing 
lactic acidosis risk. 

Nephrol Dial Transplant. 2010;25:2044–7 



Övervikt 
Kirurgisk behandling 
Hälso- och sjukvården skall 

– erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning 
vid typ 2-diabetes med svår fetma (BMI <40) (prioritet 
5) 
 

 
 
Hälso- och sjukvården kan 

– erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning 
vid typ 2-diabetes med fetma (BMI 35-40) och 
svårigheter att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll 
(prioritet 6) 

 
 



Överviktskirurgi vid BMI > 35 enl Nationella riktlinjerna 

Kan förebygga och bota diabetes. 
• Oklart varför! 
• Studier kan ge ledtrådar till nya diabetesmediciner 

Övervikts
-kirurgi 

Cancer 

Diabetes 

Hjärtkärl-
sjukdom 

Över-
levnad 



Lärandemål - föreläsning 2  

Behandling av typ 2 diabetes – algoritmer för 
läkemedel och insulin 

Glukossänkande läkemedel – egenskaper, 
biverkningar 

Livsstilens betydelse 
Glukosmålen – vilka individuella avvägningar skall 

göras 
– Egenmätning av glukos (diabetessjuksköterska) 
– Typ 2 diabetesbehandling i praktiken (Klinisk praktik, 

falldiskussionsseminarium) 
 
 
 



Bonusmaterial 



Idrott och motion 

Hjälpa unga personer med diabetes att 
bemästra diabetes vid idrott och hård 
motion 
– Främst typ 1 
– Anpassa insulinbehandling och glukoskontroll till 

idrott 
Motion och rörelse som behandling 

– Främst typ 2 
– Vardagsmotion 



Träning och diabetes – långsiktiga effekter 

Insulinkänslighet 
– ökar 

Glukoskontroll (HbA1c) -Typ 1 diabetes 
– påverkas i liten utsträckning av att man 

börjar träna 
– oregelbunden träning ger svängningar 
– avbrott i regelbunden träning försämrar 



Glukoskontroll (HbA1c) -Typ 2 diabetes 
– Bättre av vardagsmotion 

Blodlipider – gynnsamma effekter 
– ⇓ VLDL-TG och LDL-kolesterol 
– ⇑ HDL-kolesterol 

Träning och diabetes – långsiktiga effekter 



Träning och diabetes – risker 

Infektioner 
– aldrig träna med feber i kroppen 
– starta försiktigt efter infektionssjukdom 

• förkylning, influensa, magsjuka 

Nervskador 
– skaderisk f.a. fötter och fotleder vid nedsatt känsel 

Ögon 
– undvik hård motion vid blodkärlsnybildningar 

Njurar 
– ej hård motion vid manifest proteinuri 

 



Träning/motion och diabetes – 
individuella råd anpassade till: 

Patienten 
• ålder 
• diabetesduration 
• glukos-kontroll 
• insulin-dos 
• eventuella komplikationer 

Typ av motion/träning 
Träningens intensitet och regelbundenhet 
 



Förebygga diabetes hos riskgrupper 
Diabetes Prevention Study(Finland) –  3 år 

Intervention Kontroll Sign 

Andel 
stillasittande 

17 % 29 % <0.0028 

Moderat-hård 
LTPA 

+61 +6 <0.0057 

Energi 
(kcal/dag) 

-204 -97 <0.0067 

Mättat fett (E%) -3.2 -1.9 <0.0001 

Fiber (g/1000 
kcal) 

2.4 1.1 <0.0013 

Lindström et al. Diabetes Care 2003;26:3230-36 



Livsstilsförändring – följ råden så går det bra!                           
Diabetes Prevention Study 

Tuomilehto et al. New Engl J Med 2001;344:1343-50 



Diabetes Prevention Study – fungerar 
långsiktigt 

Tuomilehto J et al. New Engl J Med 2001;344:1343-50 



Frisättning av  
inkretiner 

GLP-1 och  GIP 

Magtarm-
kanalen 

Inaktiv 
GLP-1 

Inaktiv 
GIP 

Inkretiner och glukosreglering 

Adapted from: Drucker DJ. Cell Metab 2006;3:153–65. 

  Glukagon 
(GLP-1) 

 Insulin 
(GLP-1 och GIP) 

Glukosberoende effekter 

Pancreas 

β celler 
a celler 

 
Glukosupptag i 
perifier vävnad 

 
Hepatisk 

glukosproduktio
n 

Blodglukos 
i fasta och 

postprandiellt 

DPP-4 
Enzym 

Födointag 

Presentatör
Presentationsanteckningar
The role of the incretin system in glucose homoeostasisThe incretin hormones, GLP-1 and GIP, are released by the intestine throughout the day, and levels are increased in response to a meal. The incretins are part of an endogenous system involved in the physiological regulation of glucose homoeostasisWhen blood glucose concentrations are normal or elevated, GLP-1 and GIP increase insulin synthesis and release from pancreatic β-cells by intracellular signalling pathways involving cyclic AMP. With higher insulin levels, tissue glucose uptake is enhancedIn addition, GLP-1 lowers glucagon secretion from pancreatic α-cellsDecreased glucagon levels, along with higher insulin levels, lead to a reduction in hepatic glucose production and are associated with a decrease in blood glucose levels in the fasting and postprandial states. The effects of GLP-1 and GIP are glucose dependentThe activity of GLP-1 and GIP is limited by the DPP-4 enzyme, which rapidly inactivates incretin hormonesGLP-1 is most responsive to lipids and carbohydratesThe actions of GLP-1 are mediated via its receptor, GLP-1RGLP-1R is expressed on islet -cells, and its stimulation leads to the activation of cyclic AMP and both protein kinase A-dependent and protein kinase A-independent actionsReferences:Drucker DJ. The biology of incretin hormones. Cell Metab 2006;3:153–65.Baggio LL, et al. Gastroenterology 2007;132:2131–57.Drucker DJ. Curr Pharm Des 2001;7:1399–412. Drucker DJ. Mol Endocrinol 2003;17:161–71. 



β-cells  
respons 

α -celler: 
 Postprandiell 
glukagon sekretion.  

β-celler: 
Förstärker glukosberoende 
insulinsekretion. 

Effekter av GLP-1 

Adapted from Baggio LL, et al. Gastroenterology 2007;132:2131–57; Lovshin JA, Drucker DJ.  
Nat Rev Endocrinol 2009;5:262–9.. 

GLP-1 frisätts vid födointag Ökar mättnadskänsla  
och minskar aptit. 

Lever: 
 Glukagon minskar 
hepatisk glukosproduktion. 

 Fördröjer magtömning. 

β-cells belastning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GLP-1 has a number of pancreatic effects that impact glucose regulation in humansUpon food ingestion, GLP-1 is secreted into the circulation from L-cells of the small intestineGLP-1 increases β-cell response by enhancing glucose-dependent insulin secretionGLP-1 enhances β-cell proliferation and survival in animal models and isolated human islets2,Its half-life is 2.0-4.0 minutesGLP-1 decreases β-cell workload and hence the demand for insulin secretion by:Regulating the rate of gastric emptying such that meal nutrients are delivered to the small intestine and, in turn, absorbed into the circulation more smoothly, reducing peak nutrient absorption and insulin demandDecreasing postprandial glucagon secretion from pancreatic α-cells, thereby decreasing postprandial hepatic glucose output Having effects on the central nervous system, resulting in increased satiety (sensation of satisfaction with food intake) and a reduction of food intakeBy decreasing β-cell workload and improving β-cell response, GLP-1 is therefore an important regulator of glucose homeostasis.GLP-1 has several extra-pancreatic effects that impact glucose regulation in humans:Upon food ingestion, GLP-1 is secreted into the circulation from L-cells of the small intestineGLP-1 increases/promotes satiety and appetiteThe reduced concentration of glucagon reduces hepatic glucose outputIn the stomach, GLP-1 also aids in regulation of gastric emptyingReferences:  Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology. 2007 May;132(6):2131-57. Lovshin JA, Drucker DJ. Incretin-based therapies for type 2 diabetes mellitus. Nat Rev Endocrinol. 2009;5:262-9. Drucker DJ. The biology of incretin hormones. Cell Metab. 2006;3:153-65.   Holst JJ, et al. The incretin system and its role in type 2 diabetes mellitus. Mol Cell Endocrin. 2009; 297:127-36.
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*P<0.05 mellan typ 2-diabetes och NGT gruppen. 
Adapted from Toft-Nielsen MB, et al. J Clin Endocrinol Metab 
2001;86:3717–23. 

Måltid 

*P<0.05 mellan typ 2-diabetes och NGT gruppen. 

* 
* 

* 
* * * * 

* 

NGT (n=33) 
IGT (n=15) 
Typ 2 diabetes (n=54) 

Vid typ 2-diabetes är frisättningen av GLP-1 i 
samband med måltid reducerad 
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Behandlingskoncept  
GLP-1 eller DPP4- hämmare  

Fördelar – och möjliga indikationer  
 
• Ökad insulin-produktion 
 

• Minskad glukosproduktion i levern 
 

• Bevarad beta-cells funktion/massa?  
 

• Låg (ingen?) risk för hypoglykemi  
 

• Viktnedgång, minskat födointag                
   
• Hämmad GI-motilitet 
 

• Positiva hjärtkärl-effekter? 
 

• Neuroprotektion?  
Parkinson, Alzheimer etc 
 

•Etc etc 
 
 

DPP-4 

Inaktivt GLP-1 

Aktivt GLP-1 

Presentatör
Presentationsanteckningar
After ingestion of food, GLP-1 is released into the circulation, stimulating insulin release.1  Additionally, this hormone exerts many other beneficial effects; i.e., delayed gastric emptying,2 decreased glucagon secretion,3 improved beta-cell function,4,5 and reduced food intake.6After GLP-1 is released into the circulation, it is degraded by DPP-IV, resulting in the formation of the inactive form of the peptide.1  In addition, DPP-IV degrades other GI peptides, including the insulinotropic peptides GIP1 and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP),1 as well as GLP-2, which acts as a central satiety factor.7Use of a DPP-IV inhibitor would help prevent degradation of GLP-1 and other gut incretins into their inactive metabolites and thereby would prolong and preserve their beneficial effects in patients with type 2 diabetes.1  



Effekter av SGLT2-hämmare vid typ 2-diabetes 

– Utsöndring av upp till ca 70 g socker per dygn - leder 
till 

• Lägre HbA1c 
• Viktnedgång (upp till 300 kcal energiförlust per dygn) 
• Blodtryckssänkning 
• Biverkningar: Infektion (underliv, UVI?). Vätskeförlust? 

 Effekten är oberoende av insulin 

Fungerar vid 
insulinbrist (också 
vid typ 1-diabetes?) 

Komplement till andra 
läkemedel  

Sällan för lågt 
blodsocker 



Hypertoni vid diabetes 

Typ 1 diabetes 
I huvudsak beroende på nefropati 

Typ 2 diabetes 
Del av det metabola syndromet 
Associerad med nefropati 

  
Ovanliga samband 

Njurartärstenos 
Endokrina sjukdomar (Mb Cushing, Mb Conn, 

feokromocytom, acromegali) 
Hormonbehandling (antikonception, glukokortikoider) 



A systematic review – effect of BP 
reduction in diabetes 

Effektmått 
Number of 

participants 
(number of 

studies 

Risk in 
control 
group 

(range) 
(%) 

Relative effect 
(95% CI) 

Absolute 
effect 

(Range) 
(%) 

Strength 
of 

evidence 
(GRADE) 

p 

All-cause 
mortality 22118 (10) 

6-20  
(1,5 – 6,0 
%/year) 

0,85 (0,79-0,92 +0,6 - -5,2  ++++ P<0.0001 

Stroke 22247 (10) 3-12  
(0,9-3,1 %/year) 0,82 (0,74-0,92) -0,3 - -4,0  ++++ P=0.0006 

Myocardial 
infarction 15 420 (9) 3-18  

(0,7-3,3 %/year) 0,77 (0,69-0,86) -0,5 - -8,1  ++++ P<00001 

Fixed effect model. 
Random model : 
All-cause mortality:  RR 0,85 (0,77-0,93) 
Stroke:   RR 0,76 (0,64-0,91) 
Myocardial infarction :  RR 0,81 (0,74-0,89) 

 ABCD-N, ABCD-H, ADVANCE, IDNT, RENAAL, IDNT, UKPDS38, MICRO-HOPE, SHEP, Syst-Eur, HOT, SCOPE.  

Carlberg B National Swedish diabetes guidelines 



Behandling av hypertoni vid diabetes 

Undvik rökning, för mycket alkohol, överkonsumtion av salt 
övervikt, fysisk inaktivitet, initiera stresshantering 

Flera läkemedel krävs för målen (<140/80 mm Hg; lägre 
(<130/80) kan övervägas hos unga)) 

– Evidens för nytta saknas för att behandla blodtryck till under 130/80 
mm Hg 

Förstahandsmedel 
– ACE-I/Angiotensinreceptorblockerare (ARB) 
– Kalciumblockerare (CCB) 
– (Tiazid) 
– Eller kombination i låg dos (ACE-I+ CCB, ACE-I+tiazid) 
– Beta-blockerare, men i huvudsak vid kardiovaskulär sjukdom 

Alternativ vid biverkningar, på särskilda indikationer och som 
tillägg 
– Furosemid (diabetesnefropati) 



Målsättning lipidsänkning 
LDL-kolesterol <1.8 / 3  mmol/l , beroende på total 

risk 
Generisk statin 
Fibratbehandling har ringa effekt på överlevnad och 

kardiovaskulär sjukdom (Fibrat TG och HDL) 
Typ 1 diabetes – lägre grad av evidens- men lång 

duration (>20 år) och begynnande komplikationer 
är indikation 

 
Lipider kan nu tas  
icke-fastande (direkt LDL- 
mätning) 

NDR 2011 



Kardiovaskulära outcomes-studier för nya 
diabetesbehandlingar/läkemedel 

Krav från myndigheter. Säkerhet? 
Nästan alltid neutrala hittills (ffa DPP4) 
Intensiv glukossänkning hos högrisk-patienter – 

tecken till ökad risk (!) för hjärtdöd enligt vissa 
studier (ACCORD, ADVANCE) 

Metformin svag positiv effekt i öppen studie (UKPDS, 
1998) 

SGLT2-hämmare positiv Låg hypoglykemirisk, 
viktnedgång, BT-sänkning…. 

GLP-1 nyligen positiv 
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