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Tillgängligheten och kontinuiteten i 
primärvården behöver öka för personer med 
diabetes typ 2  
Ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet visar att 22 procent som lever med diabetes typ 2 
inte har fått träffa sin läkare under de senaste 12 månaderna. Vidare är det 1 av 5 (19 procent) i 
samma grupp som uppger att vården fungerar ”dåligt” eller ”mycket dåligt”, när det gäller 
möjligheten att få hjälp när det behövs. Avseende kontinuitet – ”jag träffar samma vårdpersonal som 
känner min sjukdomshistorik, när jag går på diabeteskontroll” – uppger 23 procent att vården 
fungerar ”dåligt” eller ”mycket dåligt”. Se undersökningsresultaten på sidan 2-3.  

- Här behövs åtgärder, så att läkare och sjuksköterska får rimliga förutsättningar att faktiskt 
träffa sina patienter regelbundet. Detta är en förutsättning för att personer med diabetes typ 
2 får det stöd de behöver för att klara av sin viktiga egenvård, så att de inte utvecklar 
allvarliga komplikationer, konstaterar Svenska Diabetesförbundets ordförande Björn Ehlin 

Svenska Diabetesförbundet kommer att närvara i Almedalen 2022 och diskutera bland annat dessa 
och många andra angelägna frågor när det gäller den svenska diabetesvården. Syftet är att öka 
kunskapen om diabetesfrågorna samt bidra till en utveckling där diabetesvården blir bättre samt mer 
tillgänglig och jämlik i hela landet. Läs mer: Svenska Diabeteförbundet i Almedalen (diabetes.se)   

Svenska Diabetesförbundet: Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, i alla 
åldrar och alla typer av diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas 
av sjukdomen. Vi har med vår 79-åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om hur livet med 
diabetes ser ut, och vi stöttar personer med diabetes genom hela livet i olika situationer och faser.  

Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes är en kronisk 
sjukdom som personen lever med från insjuknandet och 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. Dagligen dör 5-6 personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken. 

Metod: Undersökningen genomfördes med webbenkät som skickades ut till medlemmar i Svenska 
Diabetesförbundet med tillgänglig mejladress som har uppgett att de har antingen typ 1- eller typ 2-
diabetes. Syftet var att insamla information om hur personer med diabetes upplever den svenska 
diabetesvården på en rad olika områden. I detta underlag redovisas på en övergripande nivå 
delresultat från undersökningen som avser tillgänglighet och kontinuitet i diabetesvården.  

Frågeformuläret skickades ut till 8 554 potentiella respondenter fredagen den 10 juni och enkäten 
kommer att avslutas fredagen den 1 juli år 2022. Två påminnelser kommer gå ut under denna period. 
Vid bearbetning av den aktuella statistiken hade 3 213 svar inkommit, vilket ger en aktuell 
svarsfrekvens på 37,6 procent (måndagen den 27 juni). 

Kontaktuppgifter: Vill du komma i kontakt med Svenska Diabetesförbundet före eller under 
Almedalen eller har du frågor om undersökningen, kontakta gärna Flemming Kristensen, ansvarig 
utredning och påverkan - 070 463 77 25 eller flemming.kristensen@diabetes.se   
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Hur många gånger har du fått träffa din läkare 
under de senaste 12 månaderna?  
 

 

Hur fungerar din diabetesvård generellt när det 
gäller tillgänglighet?  
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Hur fungerar din diabetesvård generellt när det 
gäller kontinuitet?  

 
Några röster från undersökningen bland 
personer som lever med diabetes typ 2  

- “Vårdcentralen har dåligt med personal så det blir väntetider, och även olika 
personal vid mina besök” 
 

- “Det är glesare mellan besöken. Jag får läsa provresultat på 1177 och får ingen 
personlig återkoppling” 
 

- “Det kan ta upp till halvtannat år, innan det är möjligt att få träffa en läkare” 
 

- “Det saknas läkare som kan diabetes på den vårdcentralen där jag är skriven” 
 

- ” Det är ofta byte av personal, och jag har inte fått någon kallelse under de 2 
sista åren” 
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