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Svenska Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för personer med diabetes, anhöri-
ga och vårdpersonal. Målet med vårt arbete är att göra det lättare att leva med diabetes så
att alla människor med diabetes och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
För att lyckas med detta arbetar vi ofta med många olika frågor på flera nivåer.

www.diabetes.se



Förord 
Dagligen möts våra medlemmar och andra som lever med diabetes av fördomar som till största 
del bygger på okunskap och föråldrade attityder kring sjukdomen. 

Diabetesförbundet arbetar på många olika sätt för att öka samhällets kunskap kring diabetes, 
på flera nivåer. Journalister kan genom sitt arbete också bidra till en viktig skillnad för alla de 
som lever med diabetes eller riskerar att drabbas. 

Vi har tagit fram denna guide för att ge några enkla tips och råd till dig som ska rapportera 
kring diabetes. Vår förhoppning är att guiden ska underlätta ditt arbete. 

Tillsammans kan vi göra en viktig insats för de tusentals människor som lever med diabetes. 

Svenska Diabetesförbundet
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5 tips till dig som rapporterar om diabetes
Journalisters arbete påverkar på flera olika sätt livet för människor med 
diabetes. Genom att lyfta diabetes medialt och skriva om sjukdomen så 
kan kunskapen i samhället öka, något som är viktigt för alla som lever med 
diabetes.

Vad som skrivs i media spelar också en viktig roll då det kan sätta fokus på de brister 
och ojämlikheter som förekommer inom diabetesvården. Genom att exempelvis rappor-
tera om människor som inte får de undersökningar eller hjälpmedel de har rätt till kan 
den uppmärksamhet du skapar bidra till en förändring i samhället. 

Vi vill här ge dig några tips som kan vara bra att ha när du skriver om diabetes.

1. Skriv ut typen
Det viktigaste tipset vid rapportering om diabetes är att skilja på de två vanligaste 
formerna av diabetes; typ 1- och typ 2-diabetes. 

Trots likheter i namn skiljer sig sjukdomarna åt på många sätt. Att inte skriva ut vil-
ken typ av diabetes artikeln handlar om skapar förvirring hos läsarna, samtidigt som 
det riskerar att spä på de fördomar som finns om sjukdomarna. En artikel skriven om 
diabetes typ 1 kan verka direkt felaktig för någon med diabetes typ 2 och vice versa. 

2. Språket
Det finns inga regler för vad man kallar den person som har fått diabetes, men 
många föredrar att benämnas ”personer med diabetes” snarare än ”diabetiker”. Ordet 
”diabetiker” antyder att en människa är sin sjukdom, en syn vi vill förändra.

3. Var tydlig med begränsningar och råd i vetenskapligt material
Nästan varje dag publiceras nya rön kring antingen vad som orsakar diabetes eller 
möjliga behandlingar. Den största delen av de vetenskapliga studierna är små pussel-
bitar i ett större pussel snarare än det slutgiltiga svaret på frågorna.

Råder forskarna människor att ändra beteenden eller vanor till följd av studien? Om 
inte, säg det. Annars kan människor tro att studiens resultat är ”starkare” än vad det 
faktiskt är. Finns det avgränsningar i studien som har påverkat studiens resultat? 
Avgränsningar nämns sällan i pressmeddelanden och abstracts men de är viktiga för 
att förstå resultatet. 
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4. Tänk på riskfaktorer och symtom
Många människor har dålig kunskap om riskfaktorerna för typ 2-diabetes samt symtomen 
för både typ 1- och typ 2-diabetes vilket är en av anledningarna till sen diagnostisering för 
båda typerna. 

Genom att nämna riskfaktorer och symtom när du skriver om diabetes bidrar du till att öka 
medvetenheten. Det kan hjälpa människor med diabetes att få en diagnos tidigare. Det kan 
även uppmuntra de som ligger i riskzonen att drabbas av typ 2-diabetes att göra livsstils-
förändringar som kan minska risken att insjukna. 

5. Ta diabetes på allvar
Många människor tror att diabetes är en relativt ofarlig sjukdom och inser inte att om sjuk-
domen inte tas omhand ordentligt kan det leda till förödande komplikationer och för tidig 
död. Bara i Sverige dör fem personer varje dag som en följd av diabetes.

Genom att betona allvaret i sjukdomen kan journalister hjälpa människor att förstå vikten 
av att följa förskriven medicinering och att sträva efter en jämn blodsockernivå, ett bra 
blodtryck och kolesterolvärde.
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Diabetes – ett samhällsproblem
Diabetes är något som berör stora delar av samhället. Människor med sjuk-
domen, deras anhöriga och alla de som ligger i riskzonen att drabbas om-
fattar en stor del av vår befolkning. 

En folksjukdom vi inte kan blunda för
Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag har ca fyra procent av be-
folkningen sjukdomen och antalet kommer sannolikt att öka de närmaste åren. I Sverige 
ökar sjukdomen främst för att man lever allt längre när man väl insjuknat. 

Diabetes kräver stora resurser
Det är svårt att göra en exakt uppskattning över vad diabetesvården kostar årligen, men 
beräkningar visar att summan uppskattningsvis ligger runt 9 miljarder kronor1.

Normala värden för långtidsblodsockret över tid minskar risken för komplikationer till 
följd av sjukdomen. Förebyggande insatser samt att patienter erbjuds de undersökning-
ar de har rätt till är viktiga delar i en kostnadseffektiv behandling och kan på sikt minska 
samhällskostnaderna.  

Berör många
Diabetes är en allvarlig sjukdom som på många olika sätt berör och har ett högt nyhets-
värde. 

I Sverige har vi internationellt sett mycket goda möjligheter att leva med diabetes sam-
tidigt som det finns stora ojämlikheter inom diabetesvården och brister inom andra om-
råden som påverkar det vardagliga livet för de hundratusentals patienter och anhöriga 
som lever med sjukdomen. 

Det som behövs är en bättre allmän förståelse för allvaret i diabetes och en politisk vilja 
att efterfråga förbättringar i sjukvården för människor med sjukdomen. Här kan du som 
journalist vara med och göra en viktig skillnad. 

1 http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Diabetes.pdf
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Diabetes i siffror
Det finns många viktiga siffor att 

hålla koll på, här presenterar vi några 
viktiga om diabetes i Sverige.  

källa: www.diabetes.se

50 

personer diagnosticeras 
dagligen med diabetes

 

50 000 
människor varav 8000 
barn har typ 1-diabetes

 
 

Årligen beräknas 
kostnaderna för diabetes till 

9 miljarder

450 000
svenskar men antagligen 
fler lever med diabetes 

idag

Varje dag 
utvecklar 2 

barn
 typ 1-diabetes

Typ 2-diabetes utgör 
85-90 % av alla 

de som lever med 
diabetes
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Ur vår intervjufilm ”Gör det lättare att 
leva med diabetes

”Det är en  
ständig balansgång”

”Det tar tid att smälta 
att ens barn har en 

dödlig sjukdom”
Ur vår intervjufilm ”Gör det lättare att 

leva med diabetes



Vad är diabetes?
Diabetes är en livslång sjukdom som inte går att bota. I Sverige lever åtminsto-
ne 450 000 människor med diabetes men fler uppskattas bära på sjukdomen 
utan att veta om det. Ungefär var tredje person med typ 2-diabetes går odiag-
nostiserad. 

Insulinbrist vid diabetes 
Vid diabetes är mängden socker i blodet för hög eftersom kroppen av olika anledningar inte 
släpper in det i cellerna. Det beror på att det insulin som bukspottkörteln producerar inte läng-
re räcker till, ofta i kombination med att cellernas känslighet för insulin är nedsatt, alternativt 
att kroppens produktion av insulin helt har avstannat.

Insulin behövs för att ”öppna” cellerna så att de kan släppa in sockret och förse cellerna med 
den näring de behöver. Vid diabetes har kroppen inte förmågan att själv använda socker/glu-
kos som bränsle vilket istället flyter ut i blodet och höjer blodsockret. 

Det är möjligt att leva ett långt och friskt liv med diabetes. Chansen ökar om man över tid ef-
tersträvar att ha så normala blodsockervärden som möjligt. Komplikationer till följd av diabetes 
uppstår oftast om man under längre tider har höga värden för långtidsblodsockret, HbA1c. 
Men komplikationer som bland annat stroke, njurskador, amputation och i värsta fall till för ti-
dig död kan uppstå trots jämna värden för långtidsblodsockret. 

De två vanligaste och mest kända formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. Andra 
mindre vanliga former av diabetes är MODY, LADA och graviditetsdiabetes.

Symtom på diabetes
Oavsett typ är symtomen kraftigt ökade urinmängder, ökad törst, extrem trötthet och ibland 
också oförklarlig viktnedgång. 

Vid typ 1-diabetes är symtomen väldigt tydliga och utvecklas snabbt, särskilt hos barn. Vid typ 
2-diabetes är symtomen inte lika uppenbara då de vanligtvis kommer smygande och utvecklas 
över åren. Det är anledningen till att typ 2-diabetes ofta upptäcks av en slump vid hälsokon-
troller hos läkaren.

Att få diagnosen tidigt är viktigt för att:
Vid typ 1- diabetes kan man bli väldig sjuk, mycket snabbt. Insulinbristen i kroppen kan leda 
till syraförgiftning, ketoaciodos, – ett akut, livshotande tillstånd som kräver omedelbar behand-
ling. Ju längre en person med typ 2-diabetes går odiagnostiserad desto högre risk löper hen 
att utveckla allvarliga komplikationer.

Att leva med diabetes
Det är viktigt att människor med diabetes får den sjukvård och hjälp till egenvård som krävs 
för att kunna hantera sjukdomen. Diabetes är en sjukdom som aldrig går över, som aldrig tar 
paus eller semester. Den finns där oavsett vad som händer i livet. Trots att sjukdomen är krä-
vande på många sätt upplever många att det går att leva ett bra och normalt liv med diabetes. 
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Två typer av diabetes
Många tror att diabetes är en enda sjukdom men det är faktiskt ett sam-
lingsnamn på flera olika sjukdomar, med två vanligare former och andra 
mindre vanliga.  

För människor med diabetes är det viktigt att omgivningen förstår skillnaden mellan de 
olika typerna och, ännu viktigare att journalister gör det. Som journalist bör du därför 
tydligt skriva i texten ifall det handlar om båda sjukdomarna eller en av dem.

Typ 1-diabetes 
Typ 1-diabetes utvecklas när de insulinproducerande cellerna i kroppen förstörs och 
insulinproduktionen helt eller nästan helt har upphört. Eftersom brist på insulin är livs-
hotande måste alla med typ 1-diabetes behandlas med insulin varje dag, antingen via 
sprutor eller med pump.

Vad orsakar typ 1-diabetes?
Ingen vet med säkerhet varför de insulinproducerande cellerna förstörs men det mest 
troliga är att det beror på en autoimmun reaktion, det vill säga att  betacellerna i buk-
spottkörteln angrips av kroppens eget immunförsvar. Det man inte vet är varför den 
autoimmuna attacken startar. 
 
Forskarna tror att det krävs en kombination av ärftliga anlag och yttre faktorer som vi-
rus, stress eller kemikalier för att sjukdomen ska debutera. Men den har inget med livs-
stil eller vikt att göra.

Sjukdomen kan debutera när som helst under livet men vanligtvis före 40 års ålder, och 
är oftast i de tidiga tonåren.

Hur vanligt är det?
Ungefär 50 000 människor lever med typ 1- diabetes i Sverige. Av dessa är cirka 8 000 
barn under 18 år. 
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Typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes utvecklas när kroppen fortfarande har förmåga att producera insulin men inte 
i tillräckliga mängder för att täcka kroppens behov då cellernas känslighet för insulinet är ned-
satt. 

För många människor räcker en livsstilsomläggning med hälsosam kost och regelbunden fysisk 
aktivitet för att kontrollera sjukdomen. Men allt eftersom sjukdomen fortskrider kan tabletter 
och även insulin behövas för att hålla blodsockret på en bra nivå.

Vad orsakar typ 2-diabetes? 
Det är svårt att veta den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår, men risken att utveck-
la sjukdomen beror både på arv och miljö. Tvärtemot vad många tror är typ 2-diabetes mer 
ärftlig än typ 1. 

Det är riktigt att sjukdomen ökar i samband med minskad aktivitet och övervikt. Idag har vi rik-
lig tillgång till mat och vi rör oss inte lika mycket som vi gjorde tidigare. Under sådana förhål-
landen bidrar arvsanlagen till att man får diabetes på samma sätt som de också kan medverka 
till övervikt, men sjukdomens debut behöver inte ha något med livvstil eller vikt att göra.
Den som har anlag för att få typ 2-diabetes kan hålla sjukdomen borta så länge insulinbehovet
inte är större än förmågan att producera insulin. Om behovet ökar, till exempel för att man ökar 
i vikt, stressar eller blir sjuk, riskerar gränsen att passeras och sjukdomen bryter ut. 

Vanligtvis drabbas människor över 40 år. Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir. 
Bland de som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes.

Hur vanligt är det?
85-90 procent av de ca 450 000 personer som lever med diabetes i Sverige har typ 2-diabe-
tes. 
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Så kan Diabetesförbundet hjälpa 
Oavsett om du behöver bakgrundsinformation eller letar efter någon som kan kom-
mentera händelser, rapporter eller beslut som berör diabetesvården så gör vi alltid 
vårt bästa för att hjälpa till. 

Kontaktpersoner
Frågor från media besvaras i första hand av förbundsordförande Fredrik 
Löndahl.

Frågor kan också besvaras av förbundsdirektör Cecilia Gomez.

Lokalt kan våra läns- och lokalföreningar bistå med hjälp. Kontaktupp-
gifter till föreningarna finns på Diabetesförbundets webbplats:https://
www.diabetes.se/om-oss/foreningar/

Diabetes.se källa till mer information
På vår webbplats hittar du också information om de olika diabetessjuk-
domarna, komplikationer, rättigheter och hur det är att leva med diabe-
tes bland mycket annat. 

Här hittar du även vår logotyp och pressbilder för nerladdning.

 

Presskontakt
 
Fredrik Löndahl
Förbundsordförande

Mobil: 070-994 53 45
E-post: ordf@diabetes.se
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Källor till kunskap
I Sverige finns det en rad organisationer och enheter som har en stor generell och/eller 
specifik kunskap om diabetes och som efter bästa förmåga vill bidra med underlag till 
journalisters arbete. 

Tips!  
Diabetessjuksköterskor är en stor källa till kunskap. Deras dagliga möten med människor med diabetes ger 
dem en unik kompetens om diabetes och hur det är att leva med sjukdomen. 

 

Patientorganisationer
Diabetesförbundet
www.diabetes.se

Internationella diabetesfederationen 
(IDF)
www.idf.org

Professionen
Svensk Förening för Sjuksköterskor i 
Diabetesvård (SFSD) 
www.diabetesnurse.se/

Diabetolognytt, Svensk förening för 
diabetologi, SFD
www.diabetolognytt.se

Insamling
Diabetesfonden
www.diabetesfonden.se

Barndiabetesfonden
www.barndiabetesfonden.se

Övriga
Diabetesportalen, Lunds universitet
www.diabetesportalen.se

Nationella Diabetesregistret, NDR 
www.ndr.nu

Sjukvårdsrådgivningen, 1177
www.1177.se

Nationella Riktlinjer för diabetesvården
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabe-
tesvarden
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