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    - Måluppfyllelse   - Psykosociala situationen - problem  
      - Informera om vårdcentralens service - Diabetessjukdomen, kost, motion, insulin 
      - Nationella diabetesregistret  - Tablettbehandling, Hypoglykemi - symtom 
      - Egna kontroller, teknik, tolkning fotvård - Följdsjukdomar, impotens, CVD, neuropati etc. 
      - Vid behov injektionsteknik  - Fotvård 
      - Diabetesförbundet   - Patientöverenskommelse skriftligt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVER VID DEBUT OCH VID ÅRSKONTROLL HOS LÄKARE 

Debut/Årskontroll Utvidgad provtagning ord. av läkare 
Midja/Längd/Vikt ● Leverprover  ● Ankel/arm-index 
HbA1c ● Kontroll av B-vitaminstatus (B12) kan vara motiverat vid  
U-alb/Krea-kvot (morgonurin)    långvarig metforminbehandling 
Lipidstatus  
S-Kreatinin Vid misstanke om LADA/betacellssvikt: 
 Kontrollera i första hand GAD 65-ak (IA2-ak mindre känslig) 
EKG vid debut, därefter frikostigt vb. f-P-C-peptid <0,7 nmol/l om f-P-glukos >7,7 talar för β-cellssvikt 

 
 

Vid debut remisser till:  Ögonbottenfoto – se Vårdpraxis Diabetesretinopati – riktlinjer för primärvården 
Fotvård för instruktion om egenvård, Dietist 

Återbesök:   Första året flera besök, därefter årskontroll – tätare vid behov 
  Rapportera till Nationella Diabetesregistret (NDR) minst en gång/år 
Teamarbete: Regelbundna diabetesronder med diabetessköterska och läkare med uppföljning av 

enskilda patienter samt enhetens NDR-data 
Samtal/undervisning     

 Patientens frågor/funderingar    
 Diabetessjukdomen – syfte med åtgärder och kontroller, tecken på komplikationer 
 Fysisk aktivitet: Råd och stöd för ökad fysisk aktivitet. Dagl 30 min promenad/cykling + 2 ggr/v intensivare. FAR. 
 Kost – remiss till dietist vid behov 
 Rökstopp 
 Behandlingsmål – överenskommelse, bedömning av nytta/risk ssk äldre 
 Läkemedelsbehandling  
 Egenmätning av P-glukos vid behandling med SU/glinider eller insulin (risk för hypoglykemi); vid nydebut; vid 

uppföljning av förändring i behandling; vid akuta tillstånd eller i pedagogiskt syfte 
 Nationella diabetesregistret (NDR) – information. 
 Diabetesförbundet, lokal diabetesförening  
 Planera återbesök/uppföljning 

 
Screening för tidig upptäckt av komplikationer – läkarkonsultation vid tecken på komplikation 

 Hjärt-kärlsjukdom – blodtrycksmätning, LDL-nivå, tecken på nedsatt perifer cirkulation, EKG 
 Fötter – regelbunden nervundersökning (stämgaffel 128Hz och monofilament); palpation av pulsar; inspektion 
 Njurar – årlig albumin/krea kvot 
 Andra neuropatiska/cirkulatoriska komplikationer, t ex impotens 
 Ögon – remiss till ögonklinik vid debut – se ovan 

 
Eftersatta områden som kräver särskild uppmärksamhet och läkarmedverkan (NDR-data) 

 Brett angripa riskfaktorer – blodglukos, högt blodtryck, högt kolesterol, rökning. 
 Måluppfyllelse HbA1c – särskilt vid nydiagnosticerad typ-2-diabetes, sätt in Metformin tidigt. 
 Fotstatus enligt ovan vid besök – bedöm, dokumentera och rapportera till NDR. 
 Tidig remiss till multidisciplinärt fotvårdsteam/diabetesfotvårdare vid fotsår. 
 Rökare: Rådgivning och uppföljning, recept på nikotinersättningsmedel eller remiss till rökavvänjningsklinik.  
 Ögonbottenfoto – remittera, uppmärksamma ev retinopati och rapportera undersökningsdatum till NDR. 

 
 

VÅRDRUTINER TYP-2-DIABETES 2011   

 
 

                 Riskgrupper                            Åtgärder efter screening av riskpatient  (icke fastande)                          
▪ Övervikt/bukfetma ▪ Hypertoni ▪ Lipidrubbning ”Slump” P-glukos Åtgärd 
▪ Hjärt-kärlsjukdom ▪ Tid. graviditetsdiabetes <8,0 Ingen 
▪ Förstagradssläkting med T2DM ▪ Mykoser  >8,0 Kontroll av f-P-glukos x 2, v.b.OGTT** 
▪ Sjd i bukspottskörteln ▪ Steroidbehandling   
 

 Kapillär plasma Venös plasma 
 Fastande **OGTT(2tim) Fastande OGTT(2 tim) 
Förhöjt fasteblodsocker (IFG) 6,1 – 6,9  6,1 – 6,9  
Nedsatt glukostolerans (IGT)  8,9–12,1       7,8-11,0 
*Diabetes  >7,0 >12,2 >7,0        >11,1 
Graviditetsdiabetes  >10,0         >9,0 
 
*OBS! Ett faste-P-glukos på 7,0 mmol/l kan teoretiskt variera mellan 6,3 – 7,9 mmol/l (2 SD). Vid osäkerhet (och symtomfri patient) skall provtagningen 
upprepas.  fP-glukos är användbart vid diagnos och för egenkontroller men behöver ej tas rutinmässigt vid årskontroller. 
**OGTT Oralt glukostoleranstest: 75 gram glukos intas fastande, P-Glukos mäts före intag och efter 2 timmar. 
 

BESÖK HOS DIABETESSKÖTERSKA OCH LÄKARE 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

BEHANDLINGSMÅL  
Baserat på Information från Läkemedelsverket 2010 och konsensusdokument från ADA/EASD 2008 

Riskfaktor Önskvärt Otillfredsställande 

HbA1c 
 

Typ 2 diabetes < 52 mmol/mol (< 6,0%)  
< 42 mmol/mol (< 5,0%) för nydebuterade 

> 63 mmol/mol (>7%) 

P-glukos Före måltid < 52 mmol/mol (< 6,0%)  
Efter måltid < 73 mmol/mol (< 8,0%)  

Blodlipider Totalkolesterol < 4,5 mmol/L 
 LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L 
Blodtryck Njurfrisk < 130/80 
 Mikroalb./nefropati 

(U-alb/krea-kvot > 3) 
< 125/75 

 

Behandlingstrappa vid otillräcklig glukoskontroll 
Metformin bör i princip sättas in till alla med typ 2-diabetes redan vid 
diagnos i kombination med kraftfull livsstilsintervention. Successiv 
dosökning med ca en veckas intervall. Doser över 2 g ger ofta obetydlig 
effektökning. OBS! Skall sättas ut vid nedsatt njurfunktion (beräkna 
kreatininclearance) eller risk för snabb försämring av njurfunktionen. 
Informera patienten om att ej ta Metformin vid allvarlig sjukdom eller 
gastroenterit.  
 
1.     Metformin + livsstilsintervention  
 

2 a.  Tillägg av SU eller insulin 
      - Sulfonureider  (glipizid, glimepirid)  
      - Insulin 
        Alt 1   Basinsulin till natten  
        Alt 2  " Mixinsulin"  i två- eller tre-dosregim 
        Alt 3  ”Måltidsinsulin” Insulin vid måltider komb. med 
                  basinsulin. 
 

2 b. Alternativ andrahandsbehandling. När behandling enl 2a 
bedöms som mindre lämplig (hypoglykemirisk, uttalad viktuppgång, 
otillräcklig effekt) Bör ej ges till patienter med lång diabetesduration och 
liten egen insulinproduktoion. (utan inbördes ordning) 

- Alfaglukosidashämmare (akarbos)   
- DPP-4-hämmare (saxagliptin, sitagliptin, 

vildagliptin)  
- Glinider (repaniglid)  
- Glitazoner (pioglitazon) 
- GLP-1-analoger (exenatide, liraglutide) 
 

LIPIDER  I första hand statiner, ev. kan fibrat väljas vid isolerad 
TG- stegring. 
 
ASA        Lågdos-ASA till patienter med känd arterio-         
sklerotisk kärlsjukdom utan kontraindikationer. 
 
BLODTRYCK  Behandling vid tryck över 130/80. ACE-hämmare 
rekommenderas som förstahandsmedel (ARB vid biverkan). Komb-
inationer med tiazider i låg dos och/eller Ca-blockerare. Vid samtidig 
nefropati  (mikro- eller makroalbuminuri) är behandlingsmålet <125/75.  
 
För detaljer seTerapirekommendationer VLL 2011 

• Akut komplikation, ex. infektioner, svår hyper- 
hypoglykemi. 

• Insulininställning vid komplicerad sjukdomsbild, 
spec. sociala förhållanden, bristfällig 
patientmedverkan. 

• Nedsatt njurfunktion (S-krea >180-200 och/eller 
GFR <30ml/min) 

• Fotsår med eller utan perifer kärlsjukdom. 
Andra allvarliga fotkomplikationer ex. djup 
infektion, Charcotfot. 

• Tveksamhet i diagnostiken avseende 
diabetestyp (Typ-1 - Typ-2 –, LADA) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Adresser: Detta och ytterligare dokument och länkar relaterade till behandling av diabetes typ 2 finns på : 
LINDA http://intranet.vll.se under rubriken vårdpraxis eller på www.vll.se 

Dessa vårdrutiner är utarbetade av Västerbottens Läns Landstings expertgrupp för diabetes typ-2.  
Behandlingsrekommendationer och mål för behandling grundas på Nationella riktlinjer för Diabetesvården 2010. 

REMISS TILL MEDICINKLINIK 
 

Uppföljning av patienter med graviditetsdiabetes: 
- Efterkontroll på hälsocentral (VHU-sköt, Diab-

sköt eller DL) inom ett år efter förlossning, 
därefter med 2 års intervall. 

- Mottagningsbesöket ska vara inriktat på 
riskfaktor-intervention (vikt ↓, motion, kost, 
rökning) 

- Prover: ● Lipider ● Blodtryck ● Midja ● BMI     
●  f-P-glukos, ev. Glukosbelastning 75 G OGTT 

- Se särskild vårdprogram på vårdpraxis LINDA.  
     
 
 
 
 
 
 
 

GRAVIDITETSDIABETES 

Vårdrutiner T2DM 2011 VLL:s diabetesexpertgrupp, HS/EF 
 

BEHANDLING 
 

NJURAR 
 

 Mikroalbuminuri enligt NDR: För diagnos krävs kvantifiering där två 
av tre prov tagna inom ett år skall vara positiva dvs. alb/kreatinin 
kvot >3 (eller tU-albumin 20-200μg/min). Kastat prov på morgonurin 
rekommenderas. Om prov tas annan tid på dagen gäller annan 
beslutsgräns som är högre, vilket måste beaktas vid tolkning av 
resultat. Obs vanlig felkälla hematuri. 

http://intranet.vll.se/�
http://www.vll.se/�

