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Riktlinje för handläggning av 
synnedsättande diabetes-
makulaödem 
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av 

diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen. 

Vår ambition är att vårt arbete hela tiden speglar livets skiftande situationer och faser. Det 

beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. Vi har med vår 79-åriga 

historia en bred erfarenhet av och kunskap om hur livet med diabetes ser ut.1  

Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt under 

hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning 

och analys av situationen genom avancerad egenvård. Samtidigt är risken stor att personer 

med diabetes över tid drabbas av allvarliga följdsjukdomar såsom ögonkomplikationer. 

Övergripande synpunkter på vårdprogrammet 

Givet att riktlinjen i mycket stor utsträckning bygger ett tidigare antaget europeiskt 

vårdprogram och på långa sträckor motsvarar tidigare rekommendationer samt redan 

etablerad vårdpraxis, så har Svenska Diabetesförbundet få kommentarer riktat mot det 

kunskapsmässiga innehållet i riktlinjen i det följande.  

Däremot kommer vi i större utsträckning att uppehålla oss vid de utmaningarna som finns 

avseende möjligheten att implementera riktlinjen i vårdverksamheten på ett tillgängligt och 

jämlikt sätt runt om i hela Sverige. 

1.0 Syfte 

Svenska Diabetesförbundet välkomnar syftet med riktlinjen, nämligen att skapa en 

kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, effektiv och tillgänglig vård. Speciellt 

avseende jämlik- och tillgängligheten behövs insatser för att detta kan förverkligas.  

 

1 Läs gärna mer på: www.diabetes.se     
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2.0 Metodbeskrivning  

Avseende processen för framtagandet av riktlinjen, så konstaterar Svenska Diabetesförbundet 

att den föreslagna riktlinjen redan är implementerad i stora delar av Sverige, dock inte i 

samtliga samverkansregioner. Detta visar på behovet att uppföljning framgent, om vården på 

detta område ska bli mer jämlik och tillgänglig i hela landet. Följsamheten behöver öka. Vidare 

anser Svenska Diabetesförbundet, att patientperspektivet borde ha varit inkluderat i processen 

från första början, och att det är oklart varför det inte har skett.    

3.0 Bakgrund  

Inga kommentarer.  

4.0 Utredning och diagnostisering 

Det konstateras i riktlinjen, att patienterna kommer från primärvården (screening) och att 

ytterligare utredning ska ske inom den specialiserade ögonsjukvården. Just denna koppling är 

central, eftersom Svenska Diabetesförbundet dels upplever att screeningsprocessen har en 

väldigt varierande kvalitet i primärvården dels kan konstatera att det är svårt att få tider i den 

specialiserade ögonsjukvården.2  

Avseende screeningsprocessen är det exempelvis flera unga vuxna (personer under 30 år) som 

berättar att ögonkontroller och informationen om dessa inte tas på lika stort allvar som 

exempelvis behovet av kontinuerlig fotvård för personer med diabetes. Här kan det finnas 

anledning att låta patienter, som inte är i någon akut riskgrupp, ändå få information om 

och/eller utbildning i vad som i förebyggande syfte är viktigt att tänka på avseende 

ögonkomplikationer. 

5.0 Behandling och handläggning   

Inga kommentarer.  

6.0 Vårdnivå   

Av riktlinjen framgår det: ”Screening för diabetesretinopati sker i samverkan mellan 

primärvårdsnivå och specialiserad ögonsjukvård enligt nationellt rekommenderade intervall.” I 

det sammanhang är det bekymmersamt att andelen med diabetes i primärvården som har fått 

ögonbottenundersökning enligt riktlinje har sjunkit från 75,6 procent år 2018 till 71,6 procent 

år 2021 enligt Nationella Diabetesregistret.3  

Ytterligare är det i detta sammanhang oroväckande att det finns många indikationer på att 

pandemin i kombination med flera behandlingsmöjligheter inom ögonsjukvården har skapat 

 

2 För statistik, se ”Väntetider i vården”: https://skr.se/vantetiderivarden.46246.html  
3 Nationella Diabetesregistret, ”Knappen”, Uttag av statistik 220512, Indikator: 
Ögonbottenundersökning enligt riktlinje (i primärvården) www.ndr.nu   

https://skr.se/vantetiderivarden.46246.html
http://www.ndr.nu/
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väldigt långa köer till många ögonmottagningar. Här blir det centralt att resurser frigöras så 

personer med diabetes som behöver hjälp från den specialiserad ögonsjukvården kan få det 

inom rimlig tid. 

7.0 Kvalitetsuppföljning   

Inga kommentarer.  

8.0 Referenser   

Inga kommentarer.  

Synpunkter och återkoppling på konsekvensbeskrivningen   

Svenska Diabetesförbundet delar de orosmoln som lyfts i sammanfattningen av 

konsekvensanalysen, och som vi redan har påpekat på flera ställen ovan – se avsnitt 4.0 och 

avsnitt 6.0 – nämligen att den nya riktlinjen kommer att medföra ökade behov av resurser i 

form av exempelvis personal, lokaler och utrustning.  

Eftersom resurserna redan är otillräckliga inom den specialiserade ögonsjukvården uppstår 

paradoxen, att en större följsamhet till den nya riktlinjen på vissa ställen kan riskera att 

resultera i ytterligare underbehandling och förlängda väntetider. Det kan i sin tur riskera att 

påverka behandlingsresultaten negativt ifall personer med diabetes får specialiserade 

vårdinsatser för sent. Det är även viktigt att överväga, vem ska följa upp på implementeringen 

av riktlinjen och vilka konsekvenser det får om inte regionerna efterlever denna.  

 

Johanneshov som ovan 

 

Björn Ehlin,                                                                             Flemming Kristensen 

Förbundsordförande                                                                      Ansvarig utredning och påverkan 

 

 

 

 

 


