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Förord 
Egenvård är en viktig del av diabetesvården.  
Men den kräver kunskap om sin sjukdom, kunskap 
om vad jag som lever med typ 2-diabetes behöver  
göra för att må bra, undvika komplikationer och 
kunna leva ett så gott liv som möjligt. 

Undersökningen som ligger till grund för denna 
rapport visar att det finns ett stort behov av 
kunskap hos våra medlemmar, men också att 
personal i hälso- och sjukvården som möter 
människor med typ 2-diabetes kanske inte alltid 
förstår hur informationen tas emot av den som  
just fått sin diagnos. 

Vi inom Diabetesförbundet har ett starkt intresse 
av att se till att personer med typ 2-diabetes mår 
så bra som möjligt. Denna rapport ger oss kunskap 

om hur situationen ser ut för våra medlemmar,  
och vilka områden som behöver förbättras. Den 
utgör ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete  
för att förbättra situationen för dem som lever  
med typ 2-diabetes i Sverige. 

Det är ett intresse som vi delar med företaget 
Boehringer Ingelheim, som medverkat till att  
den här undersökningen blivit av. Rapporten ger 
värdefulla svar för båda parter men hade varit  
svår att genomföra lika djupgående och med 
samma kvalitet om vi gjort den var för sig.

Vi hoppas att rapporten ska bli en ögonöppnare  
för vårdpersonal och beslutsfattare i arbetet  
med att förbättra stödet till personer med typ 
2-diabetes.

T H O M A S  LÖ F V E N I U S 

O R D F Ö R A N D E  F Ö R  D I A B E T E S F Ö R B U N D E T
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Inledning

Hur mycket kunskap har människor som lever med typ 2-diabetes  
om sin sjukdom, och vilket behov av stöd och utbildning finns? Och hur 
tycker vården att den stöttar de patienter som har typ 2-diabetes?  
Vi har gjort en undersökning riktad till Diabetesförbundets medlemmar 
med typ 2-diabetes för att se hur de mår, vilka levnadsvanor de har,  
men också vilken kunskap och attityd de har till sin sjukdom. Sedan har  
vi jämfört svaren med hur vården ser på samma frågor.

Sammanlagt 964 medlemmar med typ 2-diabetes, 110 allmän- 
läkare och 84 sjuksköterskor har deltagit i undersökningen. 

Resultatet visar att det finns ett glapp mellan vad vården tycker sig  
erbjuda och vad medlemmarna tycker sig få för stöd och kunskap.
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VANLIGA SYMPTOM VID TYP 2-DIABETES:

• Du blir trött och kraftlös.

• Du blir mer törstig.

• Du kissar oftare och större mängder.

• Du får försämrad syn och ser dimmigt.

• Du kan få klåda i underlivet.

Det här är typ 2-diabetes

Mer än en miljon människor i Sverige, eller 15 
procent av befolkningen, tros bära på arvsanlag  
för att utveckla typ 2-diabetes. Kostvanor, över- 
vikt och stillasittande har stor betydelse för om 
sjukdomen ska utvecklas. 

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar i hela 
världen, men det finns stora skillnader mellan olika 
länder och regioner, till exempel i Asien, Afrika  
och Stillahavsområdet. Ofta ökar diabetes bland 
folkgrupper som lämnar en traditionell livsstil, 
många gånger på landsbygden, och flyttar in till 
städer. En förklaring är att livsmönstret ändras  
i samband med flytten, vilket kan leda till typ 
2-diabetes. 

Typ 2-diabetes innebär att kroppen inte svarar  
så bra på det egna insulinets signal. Eftersom typ 
2-diabetes är en sjukdom som ofta kommer smy-
gande har många levt med för höga blodsocker- 
halter länge innan diagnosen fastställs. Det är  
en sjukdom som försämras över tid, även med 
behandling, och många kommer förr eller senare 

att behöva insulin eftersom kroppens insulin- 
produktion minskar under sjukdomsförloppet.

Många personer som har typ 2-diabetes är övervik-
tiga. Fetma är en av orsakerna till att kroppsceller-
na förlorar sin känslighet för insulin. Hos den som 
är överviktig men inte har typ 2-diabetes förmår 
kroppen producera så mycket insulin att blodsock-
ret hålls på normala nivåer trots att känsligheten  
i kroppscellerna är nedsatt. Det klarar inte den som 
har anlag för typ 2-diabetes. Följden blir en relativ 
insulinbrist och att blodsockret stiger. 

Idag går det att behandla typ 2-diabetes fram-
gångsrikt. Med medicinering och med rätt kost  
och motion kan risken för hjärt-kärlkomplikationer 
minskas. Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten 
så att cellerna kan ta upp glukosen bättre, vilket 
leder till lägre blodsockernivåer. Bra mat och  
sunda matvanor bidrar också till bättre blodsocker-
värde, bättre blodfetter och viktnedgång. Därför  
är egenvård en viktig del av diabetesvården. 

Mer än 500 000 svenskar lever med diabetes. De flesta av dem, ungefär 
åtta av tio, har typ 2-diabetes. Risken att få sjukdomen ökar med åldern.  
Det här gör typ 2-diabetes till en av våra vanligaste folksjukdomar.
Typ 2-diabetes är starkt ärftligt. Om en förälder har sjukdomen löper barnet 
en 40-procentig risk att också insjukna någon gång under sin livstid.

Behandling vid typ 2-diabetes

Olika former av behandling vid  
typ 2-diabetes:

BIGUANIDER sänker blodsockret genom att 
glukosproduktionen i levern hämmas. Biagun- 
iderna ökar också cellernas känslighet för insulin 
och det gör att socker lättare tas upp från blodet. 
Effekten blir att blodsockerhalten sjunker utan  
att bli för låg. Den vanligaste formen av biagunid 
kallas metformin.

SULFONUREIDER stimulerar kroppens insulin- 
frisättning i bukspottkörteln. Medicinen ger risk  
för insulinkänning, det vill säga att blodsockret  
blir för lågt. 

METIGLINIDER stimulerar också bukspottskörtelns 
insulinfrisättning men har mindre effekt vilket 
minskar risken för lågt blodsocker.

GLITAZONER förbättrar insulinkänsligheten 
framförallt genom att minska mängden fettsyror  

i lever och muskler. En risk med behandling med 
glitazoner är att de medför en ökad risk att kroppen 
ska samla på sig vätska och ska därför inte ges  
till hjärtsjuka personer.

AKARBOS påverkar kolhydrater i mag-tarm- 
kanalen så att höjningen av blodsockret fördröjs 
efter måltid.

Livsstilsförändringar som bra kost och regelbunden motion är en 
viktig bas i behandlingen av typ 2-diabetes. Men de flesta behöver 
också någon form av läkemedelsbehandling, i form av tabletter 
eller insulin, eller både och. 
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MEDLEMMAR: 
Upplever du att du är delaktig vid val av 
medicinsk behandling av din typ 2-diabetes?

MEDLEMMAR: 
Har du blivit erbjuden regelbundna  
fotundersökningar av vården?

VÅRDEN:  
Är patienter med typ 2-diabetes som regel 
delaktiga vid val av medicinsk behandling?

VÅRDEN:  
Erbjuder ni som regel regelbundna fotunder-
sökningar till patienter med typ 2-diabetes?

59 % – JA
34 %  –  nej
7 % –  vet ej

59 % – JA
39 %  –  nej
2 % –  vet ej

16 %  –  nej
4 % –  vet ej

80 % – JA

8 %  –  nej
2 % –  vet ej

90 % – JA

INKRETINLÄKEMEDEL ökar insulinfrisättning i 
bukspottkörteln och minskar frisättningen av 
glukagon. Tillsammans leder det till att sockerhal-
ten i blodet minskar. Inkretinerna verkar bara efter 
måltid vilket innebär att risken för att få för lågt 
blodsocker är låg. Det finns främst två typer av 
läkemedel i denna grupp, GLP-1 receptor agonister 
(GLP1-RA) och DPP-4 hämmare. DPP-4 hämmare 
sänker inte blodsockret lika kraftigt som GLP1-RA, 
vilka också leder också till viktnedgång. Vissa 
GLP1-RA har även visat sig minska risken för nya 
hjärt-kärlhändelser.

SGLT-2-HÄMMARE är läkemedel som eliminerar 
överflödigt socker från kroppen via urinen. Efter-
som socker innehåller kalorier kan det leda till att 
man går ned i vikt. Vissa SGLT2-hämmare minskar 
även risken för nya hjärt-kärlhändelser.

INSULIN
Den vanligaste anledningen till att personer med 
typ 2-diabetes behöver insulinbehandling är att 
de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln 
har slutat fungera eller fungerar dåligt. I Sverige 
får hälften av alla med typ 2-diabetesbehandling 
med insulin, enbart eller i kombination med tab-
letter. Cirka hälften av alla med typ 2-diabetes har 
börjat med insulin inom tio år efter det att diag-
nosen ställts. 

Vanliga komplikationer vid typ 2-diabetes

För högt blodsocker under lång tid påverkar blod- 
kärl och nerver. Först kommer skador på de små 
kärlen vilket kan leda till problem med ögon, njurar 
och nerver. Därefter följer skador på de större 
kärlen i hjärtat, hjärnan och benen. 

ÖGONKOMPLIKATIONER 
Ögonförändringar kommer ofta smygande och ger 
inte symptom förrän i ett senare skede av sjuk- 
domen. Därför är det viktigt med regelbundna 
kontroller, för att kunna sätta in behandling och 
förhindra synnedsättning. Den som har diabetes  
får en remiss av sin diabetsläkare till ögonbotten- 
fotografering, och får därefter gå på ny kontroll 
efter två till tre år om det inte finns några föränd-
ringar på ögonbotten. Den som har måttliga 
förändringar får gå på kontroll varje år. 

De vanligaste komplikationerna i ögat vid typ 
2-diabetes är näthinnestörningar, eller diabetes- 
retinopati.

Ett annat ögonproblem som kan uppstå vid typ 
2-diabetes är glaukom, som orsakas av att vätska 
ansamlas inne i ögat. Detta ökar trycket i ögat, 

vilket pressar samman blodkärlen som leder blod  
till näthinnan och synnerven. Det här skadar 
näthinnan och nerven, och leder till nedsatt syn. 
Risken att få glaukom är 40 procent högre för den 
som har diabetes. 

Ett annat ögonproblem är grå starr, eller katarakt, 
som innebär att ögats lins grumlas och därmed 
blockerar ljuset. Orsaken är ett överskott på blod- 
socker vid typ 2-diabetes. Personer med diabetes 
har 60 procent högre risk att utveckla grå starr än 
personer utan diabetes. Personer med diabetes får 
också grå starr i yngre åldrar, jämfört med andra. 

FOTKOMPLIKATIONER 
Nervskador gör att känseln försämras i underben 
och fötter, och därför kanske man inte alltid  
känner när fötterna skadas. Sämre blodcirkulation 
gör att skavsår och andra sår har svårare att läka. 
Genom att regelbundet undersöka fötterna går det 
att tidigt hitta förändringar i blodkärl och nerver  
och behandla för att förhindra allvarliga skador  
på fötterna. 

 

Mellan 2006 och 2014 fördubblades sjukdomskostnaderna i Sverige för 
typ 2-diabetes, från 5,5 miljarder kronor till 11,6 miljarder kronor. En av  
de främsta anledningarna är de komplikationer och följdsjukdomar som  
är en följd av typ 2-diabetes.

Resultat från undersökningen, 

EXEMPEL:
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Andra möjliga fotproblem är fotsvamp, blåsor, 
inflammerad knöl vid stortån, valkar och charcotfot 
(deformeringar i foten). Dessa problem kan lätt 
förvärras hos den som har typ 2-diabetes.

NERVSKADOR 
Nervskador (neuropati) är en långsiktig komplika-
tion av typ 2-diabetes. Nerver är länkarna mellan 
hjärnan och resten av kroppen. Förutom att göra 
det möjligt för oss att se, höra, känna och röra oss, 
hjälper nerverna kroppen att hålla kontakten med 
hjärtat och lungorna. Höga nivåer av blodglukos 
kan skada de små blodkärlen som försörjer nerver-
na, vilket leder till att viktiga näringsämnen inte 
når nerverna. Detta kan leda till skadade nervfibrer 
eller i värsta fall förlorade nervfibrer. 

Runt 50 procent av alla personer med diabetes  
har någon form av nervskador. Det finns två olika 
typer av neuropati. Perifer neuropati, som orsakar 
stickningar, smärta, domningar eller svaghet i 
fötter och händer, och autonom neuropati, som 
påverkar nerver i kroppen som styr kroppssystem 
såsom hjärta och blodkärl.

NJURKOMPLIKATIONER (NEFROPATI) 
I njurarna läcker äggviteämnen från blodet ut i 
urinen och kan skada njurarnas reningsförmåga.  
Ett tidigt tecken på njurskada är mikroalbuminuri, 
eller äggvita, i urinen. Därför ska tester för att  
se om det finns mikroskopiska mängder äggvita  
i urinen göras regelbundet.

Njursjukdom är vanligare hos personer med 
diabetes än hos personer som inte har diabetes. 
Sjukdomen orsakas av skador på blodkärl i  
njurarna, vilket leder till försämrad funktion.  
I njurarna finns det små hål som fungerar som filter. 
Medan blodet rinner genom njuren passerar små 
molekyler, till exempel avfallsprodukter, igenom 
hålen och kommer ut i urinen. Nyttiga substanser, 
som protein och röda blodkroppar, är för stora för 
att kunna passera genom hålen och stannar kvar  
i blodet. Höga blodsockernivåer gör att njurarna  
får jobba för högtryck. Efter en lång tids extra 
arbete börjar njurarna läcka och förlorar små 
mängder protein till urinen. Detta kallas mikro- 
albuminuri. När njurarna börjar förlora stora mäng-
der protein i urinen kallas det makroalbuminuri. 

Orsaken är att bindväven runt leder och senor 
påverkas av blodsockret. Problem i händerna  
är vanligast och drabbar både yngre som äldre 
personer.

Även munhälsan påverkas av diabetes. För vuxna 
personer med diabetes som haft sin sjukdom längre 
är tandköttssjukdom, så kallad parodontit, vanligare 
än hos andra. Den troliga orsaken är att det är kopp-

lat till reaktioner i immunologiska systemet med  
en ökad infektionsbenägenhet i munnen. En  
annan bidragande orsak är skador i de små  
blodkärlen, som ger ett minskat blodflöde till  
tandköttet och ett försämrat näringsutbyte i 
vävnaderna runt tänderna.

Men den komplikation som leder till störst ökad 
dödlighet är hjärt-kärlkomplikationer. Enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO, ligger hjärt- och 
kärlsjukdom bakom drygt hälften av alla dödsfall 
bland personer med typ 2-diabetes, vilket gör det 
till den vanligaste dödsorsaken bland personer 
med diabetes. Personer med diabetes har dubbelt 
så hög risk att få hjärt-kärlsjukdomar

Studier visar till och med att patienter med typ 
2-diabetes löper samma risk att drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar som personer som sedan 
tidigare har en utvecklad kranskärlssjukdom. 

Den vanligaste kärlkomplikationen vid diabetes  
är hjärtinfarkt. Det är också vanligare med stroke,  
i form av blodpropp eller blödning i hjärnan, och  
så kallad fönstertittarsjuka på grund av nedsatt 
cirkulation i benen, hos patienter med diabetes  
än hos andra. 

Fler än var femte patient som vårdas på sjukhus  
för hjärtinfarkt har redan tidigare fått diagnosen 
diabetes. Bland dem som inte har en känd diabetes 
och kommer in för vård av en hjärtinfarkt har nära 
nog två tredjedelar en redan utvecklad diabetes 
eller ett förstadium till sjukdomen men som inte 

tidigare har upptäckts. Hjärtinfarkt är i sig självt 
allvarligt och patienter med diabetes drabbas 
alltså oftare än andra och med en större risk att få 
rytmrubbningar och hjärtsvikt som följd. 

Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom beror på  
att kärlen skadas och blir trängre hos en person 
med diabetes, till följd av åderförfettning. Det beror 
bland annat på förhöjda blodsockernivåer. Andra 
faktorer som orsakar åderförfettning är rökning, 
högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Vid typ 
2-diabetes finns en koppling mellan det så kallade 
metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdom. Det 
metabola syndromet är en störning i ämnesomsätt-
ningen som leder till minskad insulinkänslighet 
(insulinresistens), förhöjt blodtryck, blodfettsrubb-
ningar och bukfetma. Allt detta leder sammantaget 
till åderförkalkning samt en nedsatt förmåga hos 
kroppen att lösa upp blodproppar. 

Detta gör att det är så viktigt att tidigt upptäcka 
och korrekt behandla en diabetessjukdom. 

Människor med diabetes har också 
lättare än andra att få besvär med 
smärta och stelhet från lederna som 
axlar, händer, nacke och höfter.
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Ur undersökningen – medlemmarnas behandling;

MEDLEMMARNA VÅRDEN
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Vilken eller vilka tablettbehandlingar får du?

Vilken läkemedelsbehandling får du för din typ 2-diabetes?

Vilken eller vilka injektionsbehandlingar får du?

Upplever du att din typ 2-diabetes  
påverkar din livskvalitet?

Upplever du att typ 2-diabetes  
påverkar patientens livskvalitet?
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Ja, mycket negativt
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45 
Nej, ingen 
påverkan

44
Ja, ganska 
negativt

Typ av 
behandling

Kön,
i procent

Fördelat på ålder,
i procent

Man Kvinna 18 – 24 25 – 44 45 – 64 65 – 

 Tablettbehandling 85 84 - 79 88 82

 Injektionsbehandling 51 42 - 41 44 48

 Ingen läkemedels- 
     behandling

4 7 - 13 4 6

 Vet ej 0 0 - 0 0 0

Typ av 
behandling

Kön,
i procent

Fördelat på ålder,
i procent

Man Kvinna 18 – 24 25 – 44 45 – 64 65 – 

 Metmorfin 88 87 - 86 89 85

 DPP-4-hämmare 15 14 - 7 14 16

 SGLT2-hämmare 16 10 - 16 13 11

 Sulfonylurea/ 
     Glinider

7 6 - 5 7 7

 Glitazon 1 0 - 2 0 1

 Annat –Janument, 
     Januvia, Synjardy,  
    Mindiag m fl.

11 7 - 18 6 11

 Vet ej 2 0 - 0 0 2

Typ av 
behandling

Kön,
i procent

Fördelat på ålder,
i procent

Man Kvinna 18 – 24 25 – 44 45 – 64 65 – 

 GLP-1-RA 28 34 - 48 35 25

 Insulin 88 76 - 65 80 85

 Annat –Victoza,
    Xultophy m fl.

5 12 - 13 8 8

 Vet ej 0 0 - 0 0 0

Totalt utfall i procent av svarande,  
varje svarande kan ange mer än ett alternativ.

Totalt utfall i procent av svarande,  
varje svarande kan ange mer än ett alternativ.

Totalt utfall i procent av svarande,  
varje svarande kan ange mer än ett alternativ.

Utfall i procent Utfall i procent

7
Ja, mycket 
negativt

9
Ja, mycket 
negativt

4
Vet ej

3
Vet ej

Ålder på svarande: 48 procent var i åldern 45 – 64 år, 46 procent var 65 år eller äldre, 6 procent var i åldersgruppen 25 – 44 år. 56 procent av de 
svarande var kvinnor. Samtliga angivelser är i procent och är avrundade till närmaste heltal. Eventuella skillnader baserade på nedbrytningar mot 
bakgrundsvariablerna (ålder och kön) bör betraktas som tendenser i de fall när n-talen är låga. 
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Om undersökningen

964 
medlemmar

ålder på svarande

53% 

110 
 läkare

84 
sjuksköterskor

svarande från alla 
regioner i landet

SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN har varit att ta 
reda på hur mycket personer med typ 2-diabetes  
vet om sin sjukdom och känner sig involverade i sin 
egen behandling. För att nå så många och så brett 
som möjligt har undersökningen utformats som  
en webbenkät.

Rapporten bygger på två parallella undersökningar 
med samma frågeområden riktade till Diabetesför-
bundets medlemmar som är över 18 år och har typ 
2-diabetes, och till allmänläkare och distriktssjuk-
sköterskor inom primärvård som regelbundet 
träffar patienter med typ 2-diabetes. 

Sammanlagt 964 medlemmar, 110 allmänläkare 
och 84 sjuksköterskor från alla regioner i landet 
besvarade en webbenkät under undersöknings- 
perioden december 2018 till februari 2019. 
Därefter har materialet analyserats och färdig-
ställts i en rapport. 

Knappt hälften av de medlemmar som svarade,  
48 procent, var i åldern 45 – 64 år och 46 procent 
var 65 år eller äldre. Sex procent av dem som 
svarade var i åldersgruppen 25 – 44 år. 56 procent 
av de svarande var kvinnor. 

Mer än hälften av medlemmarna i undersökningen, 
eller 60 procent, har haft sin typ 2-diagnos i sex år 
eller mer. Den största gruppen, 37 procent, har haft 
sin diagnos i mer än tio år.

De allra flesta som svarat på undersökningen,  
94 procent, är icke-rökare. Av rökarna vill 73 
procent sluta röka. 42 procent är fysiskt aktiva som 
mest 60 minuter per vecka och 39 procent har ett 
BMI på över 30. Nästan nio av tio behandlas med 
metformin, ett läkemedel som ökar cellernas 
känslighet för insulin och dämpar upptaget av 
socker från maten. Av dem med injektionsbehand-
ling står 82 procent på insulin. 

47 procent av de läkare och sjuksköterskor som 
ingår i undersökningen träffar i genomsnitt 5–10 
patienter med typ 2-diabetes varje vecka, och  
31 procent träffar 11 – 20 patienter. Tio procent 
träffar fler än 20 patienter med typ 2-diabetes 
varje vecka, vilket innebär att de tillfrågade har 
omfattande erfarenhet och kontakter med patien-
ter med typ 2-diabetes. 

MEDLEMMAR I DIABETES- 
FÖRBUNDET ÖVER 18 ÅR

ALLMÄNLÄKARE OCH 
DISTRIKTSSJUKSKÖTERSKOR 

träffar
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i val av behandling

träffar 
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träffar 
20 patienter/v
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Att kunskap är viktigt är såväl medlemmar som 
vårdrepresentanter överens om. Sju av tio vård- 
representanter uppger att de erbjuder utbildning 
om typ 2-diabetes, men bara 33 procent av med-
lemmarna säger sig ha fått ett sådant erbjudande. 

Det förekommer också att personer med typ 
2-diabetes avböjer erbjudandet om utbildning, 
främst med hänvisning till att de redan har tillräck-
lig kunskap eller har inhämtat kunskap på annat 
håll. Undersökningen visar att såväl medlemmar 
som vårdpersonal anger internet som en viktig 
kunskapskälla. Men också information via vänner 
och bekanta. 

Avslutningsvis tycks kommunikationen mellan 
vården och patient vara avgörande för informatio-
nen och hur stödet tas emot. Undersökningen visar 
också att sjuksköterskornas uppfattning generellt 
sett ligger närmare patienternas än läkarnas. 

Sammanfattning av resultatet

DIABETESFÖRBUNDETS UNDERSÖKNING visar 
att det finns olikheter i hur patienterna tycker sig 
få information om sin sjukdom och stöd för att 
kunna ändra sin livsstil, och hur vårdpersonalen 
tycker sig ge information och stöd. 

Många medlemmar tycker att typ 2-diabetes 
påverkar livskvaliteten negativt, och nio av tio 
tycker att stödet från vården är ganska eller mycket 
viktigt. Positivt är att två av tre medlemmar är 
nöjda med stödet från vården i stort, och att tre av 
fyra känner sig trygga med vårdpersonalen.

De vårdrepresentanter som ingår i undersökningen 
delar bilden att typ 2-diabetes är en sjukdom som 
påverkar livskvaliteten negativt. Så många som 
åtta av tio läkare och sjuksköterskor tycker att 
stödet från vården är mycket viktigt för patientens 
möjlighet att förbättra sin livskvalitet. 

Men på frågan om medlemmarna erbjudits stöd  
att sluta röka, öka sin fysiska aktivitet och kostråd- 
givning så ser bilden lite annorlunda ut. Till exem-
pel är det bara 20 procent av medlemmarna som 
säger sig ha erbjudits stöd för ökad fysisk aktivitet 
mot 85 procent av vårdrepresentanterna. Det  
här glappet finns också i frågor om huruvida man 
erbjudits diabetesutbildning, undersökning om 
äggvita i urinen, fetmakirurgi och kostrådgivning.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer slår fast att 
vården för personer med typ 2-diabetes ska 
anpassas till individens särskilda förutsättningar, 
erfarenheter och önskemål och att individen ska 
ges möjlighet att själv vara delaktig i utformningen 
av den egna vården. Det är viktigt för att öka 
förståelsen för och följsamhet till behandlingen, 
och minska risken för följdsjukdomar. 

Mindre än hälften av medlemmarna uppger att  
de med hjälp av vården satt upp mål för egenvår-
den, och bara drygt hälften tycker att de har fått 
tillräcklig information om sin sjukdom från vården.  
53 procent av patienterna uppger att de fått möj- 
lighet att påverka valet av behandling, medan 88 
procent av vårdpersonalen anser att patienterna 
som regel har inflytande över behandlingsvalet.

Samtidigt tycker medlemmarna i enkäten i större 
utsträckning än vårdrepresentanterna att de har 
tillräcklig kunskap om riskerna med typ 2-diabetes, 
vad som krävs för att förebygga komplikationer, 
vilka följdsjukdomar som är vanliga vid typ 2-diabe-
tes och vad som är målet för den egna behandlingen.

Bara drygt hälften tycker att de har  
fått tillräcklig information om sin 
sjukdom från vården.

RESULTAT – 
EXEMPEL PÅ 

GLAPPET
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Teresa Hermansson
42 ÅR, LEDARE PÅ FRISKIS & SVETTIS

Krister Gustafsson 
DIABETESSJUKSKÖTERSKA SEDAN 1991

TERESA HERMANSSON var 31 år, tränade tre till 
fyra gånger i veckan, cyklade till och från jobbet,  
åt regelbundet och hälsosamt. En hälsokontroll  
på jobbet avslöjade att hon hade typ 2-diabetes. 
Diagnosen kom som en chock, säger hon. 

– Jag gick in i en bubbla efter att ha fått beskedet. 

I efterhand har hon förstått att stress är en faktor 
som påverkar blodsockret och risken att få typ 
2-diabetes.

Teresa konstaterar att hon hade behövt ha någon 
att prata med efter diagnosen. Störst stöd fick hon 
av en väninna med typ 1-diabetes.

– Jag hade behövt få träffa andra i samma situation. 

Hon tror att hon hade blivit hjälpt av att ett slags 
mentorskap och fungerar idag själv som mentor  
åt en kvinna i hennes egen ålder, adopterad lik- 
som Teresa.

Med tanke på att hon redan motionerade regel- 
bundet och åt hälsosamt hade Teresa behövt få 
information om vad som var rätt kosthållning.  
Men det dröjde ett och ett halvt år innan hon fick 
träffa en dietist. 

Idag har hon kontakt med en dietist en till två 
gånger per år. Jobbet på Friskis & Svettis innebär 
att hon hon får äta när arbetet tillåter. 

– Men tack vare dietisten har jag fått goda råd  
och kan hålla mig glad och pigg hela dygnet.

Som f.d. ledamot i Diabetesförbundets förbunds- 
styrelse är hon medveten om vilka rättigheter man 
har som patient. Hon beskriver sig också som 
nyfiken och frågvis, men konstaterar att alla inte 
vågar ställa motfrågor i mötet med vården.

– Jag känner min kropp bäst. Men jag vet många 
som följer läkarens och diabetessjuksköterskans 
råd trots att det inte känns riktigt bra. Istället går 
de in på olika grupper i sociala medier och hittar 
information där. 

DIABETESFÖRBUNDETS UNDERSÖKNING bekräf-
tar vad diabetessjuksköterskan Krister Gustafsson kan 
känna ibland: att vårdpersonalen uppfattas som 
vårdgivare snarare än coach och vägledare. 

– Det är ju inte jag som har sjukdomen, utan jag är 
bara den som ska lyssna till den enskilda personens 
berättelse för att se om jag kan bidra med något som 
kan förbättra situationen. 

Han säger att han och hans kollegor förstår att  
det kommer som en chock att få diagnosen  
typ 2-diabetes, och att det därför är svårt att ta  
in informationen. 

– Jag brukar fråga om patienterna vet något  
om sjukdomen, och om de känner någon som  
har sjukdomen. 

Krister Gustafsson har arbetat som diabetessjuk-
sköterska sedan 1991. Sedan tre år tillbaka jobbar 
han som diabetessamordnare i Region Sörmland, 
med rutiner, riktlinjer och lokala anpassningar  
för diabetesvården. 

– Vi vet att det är jättestora skillnader i kunskap 
om diabetes i hälso- och sjukvården – hur konstigt 
det än kan låta eftersom det är en av våra stora 
folksjukdomar.

Regionen gjorde en storsatsning för drygt elva år 
sedan som innebar att man anställde fler fotvårds-
terapeuter och dietister, samt skapade tre samord-
nartjänster.

– Vårt uppdrag är att stötta barnkliniken, vuxen- 
kliniken, primärvården och kommunen i deras 
arbete med diabetesvård. Men vår roll är bara 
rådgivande. 

”  Jag tror att många kanske vet vad  
de behöver göra, men att förändra 
vanor är inte så lätt.”

”  Jag hade behövt få träffa  
andra i samma situation.”
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PETER POLLAK fick beskedet att han hade typ 
2-diabetes när han skulle fylla 64 år. Han tror att 
det är för tidigt att ge omfattande information om 
sjukdomen, och vilka förändringar man som patient 
måste göra, i samband med att man får sin diagnos. 

– Jag skulle önska att vården förstod att det hand- 
lar om en drastisk förändring i livet. Jag tror att man 
som patient måste få tid på sig, och att vården be- 
höver hjälpa en att komma in i diabetestänkandet. 

På sjukhuset, i samband med diagnosen, fick han 
besked att han skulle få lära sig att ta sprutor. 

– Innan de skrev ut mig fick jag träffa en person 
som skulle prata med mig om hur jag skulle leva 
med min diabetes. Jag satt med henne i en och en 
halv timme och fattade inte ett enda dugg. Det här 
med sprutor var så främmande att jag var helt 
koncentrerad på det.

Att både hålla koll på maten och ta sprutor blev 
nästan lite för mycket i början. Men så småningom 
fick han kontakt med diabetessjuksköterskan på 
närsjukhuset som kallade ihop en grupp där del- 
tagarna fick lära sig ha koll på maten. Bland annat 
gick de tillsammans och kollade matvaror på Ica. 

– Att träffas i grupp är bra, insikten om att man 
inte är ensam om sin sjukdom. 

– IBLAND FÅR MAN SÄGA SAMMA SAK flera 
gånger, det är som om patienten inte hört informa-
tionen tidigare trots att jag vet att både jag och 
diabetessjuksköterskan gett den.

Cristina Rodrigo är allmänläkare och diabetes- 
ansvarig på en husläkarmottagning i skärgårds-
kommunen Österåker i norra Stockholms län. 
Mottagningen har ungefär 1 100 patienter med  
typ 2-diabetes, och Cristina som har jobbat på 
samma vårdcentral sedan 1995 känner sina 
patienter och deras familjer väl. 

Hon konstaterar att det ofta är som om patienten 
och läkaren är på olika nivåer.

– Det är en svår sjukdom, för de flesta av våra 
patienter uppfattar det inte som att de har problem 
med sin sjukdom. 

Så när Cristina Rodrigo mest är bekymrad över 
patientens stigande njurvärden, så funderar 
patienten över om hen kan tacka nej till tårtan på 
60-årskalaset eller över eksemet på benet. 

Kanske måste vårdpersonalen vara lite mer lyhörda 
för vad patienten säger, konstaterar hon.

 – Det gäller för oss att förstå att patienten hellre 
vill prata om eksemet på underbenet och att vi får 
ta det där andra lite senare. 

Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar, och det stäl- 
ler krav på vården, konstaterar hon. Det behövs fler 
diabetessjuksköterskor, dietister och fotspecialister.

Att kunna arbeta mer förebyggande och i ett tidigt 
skede skulle ge ett stort värde, säger Cristina 
Rodrigo. 

– Det finns mycket man skulle kunna göra på ett 
pre-diabetesstadium, även i livsmedelsbutiker och 
på gymmet om man kunde komma ut och informera. 

Hon har också ett samarbete med Friskis & Svettis, 
och ordnar sittgympa och seniorgympa.

– I den bästa av världar skulle patienter kunna 
komma till vårdcentralen var tredje månad och 
kanske träffas i grupp. 

Ersättningssystemen sätter dock käppar i hjulet för 
aktiviteter som ligger utanför uppdraget. 

– Vården styrs av ekonomiska och politiska beslut, 
och det gör det svårt för oss doktorer och eldsjälar 
att göra så mycket. 

Peter Pollak 
77 ÅR, PENSIONÄR

Cristina Rodrigo 
ALLMÄNLÄKARE OCH DIABETESANSVARIG

Diabetesförbundets undersökning visar att 70 
procent av medlemmarna är oroliga för sin hälsa. 
Det var Peter också. 

– Jag var jätteorolig. Började med stavgång och 
gick med i Viktväktarna och gick ner 25 kilo. 

Peters fru Kerstin Bouvin har varit med under hela 
resan och det har varit till stor hjälp, konstaterar 
han. Hon håller koll på Peters medicinska historia 
men ser också till att han äter när han ska. 

”  Jag skulle önska att vården  
förstod att det handlar om en  
drastisk förändring i livet.”

”  I den bästa av världar skulle  
patienter kunna komma till  
vårdcentralen var tredje månad  
och kanske träffas i grupp. ”



DIABETSRAPPORTEN – TYP 2 DIABETSRAPPORTEN – TYP 224 25

Viktigt att vården möter patienternas 
frågor och oro

ATT FÅ DIAGNOSEN TYP 2-DIABETES innebär en 
stressande situation. Och stress har effekten att vi 
lätt blir smala i vårt tänkande, säger psykologen 
Niklas Laninge som har lång erfarenhet av att 
arbeta med kommunikation som ett sätt att 
åstadkomma beteendeförändring. Han tycker inte 
att det är så överraskande att det finns en sådan 
stor skillnad i vad personer med typ 2-diabetes 
tycker sig få för information och stöd i sin sjukdom, 
och vad vårdpersonalen tycker sig ge.

Det handlar inte om att vårdpersonalen är dålig på 
sitt jobb, utan om att vården och patienterna har 
olika bilder och förväntningar. 

– Det är svårt att fånga de nyanserna i mötet. 

Patienterna Peter Pollak och Teresa Hermansson 
beskriver var och en för sig hur beskedet om att de 
fått typ 2-diabetes kom som en chock, och att det 
var svårt att ta till sig den information som gavs i 
samband med diagnosen.

– Minnet är ingen inspelningsmekanism. Det är 
lättare att minnas det man förstår. Det som sticker 
ut, det som är det mer dramatiska, konstaterar 
Niklas Laninge. 

Diabetesförbundets undersökning visar att det 
finns utrymme för förbättring. Det handlar om att 
involvera närstående om sådana finns, att inte ge 
för mycket information vid första mötet och att 
istället följa upp med ett nytt möte ganska snart.

– Tiden är en avgörande faktor. Ju snabbare man 
kan adressera patientens funderingar desto bättre. 

Checklistor och broschyrer i all ära, det viktiga  
är att vården har tid att möta patientens frågor, 
resonerar han. 

För den som får typ 2-diabetes är det viktigt  
med livsstilsförändringar. Men det är svårt att 
ändra sina vanor, oavsett om det handlar om 
maten, om att sluta röka eller att börja träna,  
säger Niklas Laninge.

”  Jag tror att alla fattar vad de  
måste göra, men det är svårt  
att leva upp till. Vissa blir jätte- 
motiverade, men de flesta tänker: 
Hur farligt kan det vara? ”

Från vårdens sida kan det kännas som en balans-
gång att försöka informera om risker med livsstil 
utan att skrämma eller skuldbelägga. 

– I terapi pratar vi ofta om att normalisera, och  
att göra skillnad mellan bakslag och nederlag. När 
en beteendeförändring är svår så måste man få 
säga att det är svårt. 

Utbildning om vad som är nyttigt förändrar inte 
beteende, är hans beska budskap.

– Ska man kunna förändra sitt beteende så måste 
det vara enkelt. 

För allt det vi inte får göra handlar om att välja bort. 
Det hade varit mycket lättare om det handlade om 
att välja det hälsosamma istället. Men så ser inte 
livet ut.

För att det ska lyckas måste det finnas ett socialt 
stöd, i form av vänner, familj och kollegor som är 
med om förändringen. Och som är intresserade av 
att det ska gå bra. Det kan till exempel handla om 
att hela familjen ställer om sin kost. 

Niklas Laninge 
PSYKOLOG OCH BETEENDEVETARE

MEDLEMMARNA: 
Har du blivit erbjuden kostrådgivning av vården?

VÅRDEN: 
Har du erbjudit kostrådgivning till patienterna?

65 % – JA
33 %  –  nej
2 % –  vet ej

97 % – JA
3 %  –  nej
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”      Jag tror att man som patient 
måste få tid på sig, och att  
vården behöver hjälpa en att  
komma in i diabetestänkandet.”
PETER POLLAK, 77 ÅR

Talar vården och patienterna 
förbi varandra?
Socialstyrelsens nationella riktlinjer slår fast att vården för personer med typ  
2-diabetes ska anpassas till individens särskilda förutsättningar, erfarenheter  
och önskemål och att individen ska ges möjlighet att själv vara delaktig i  
utformningen av den egna vården. 

Ändå är det många medlemmar som inte känner sig involverade in sin egenvård.

BARA TVÅ AV TRE i Diabetesförbundets undersök-
ning säger sig ha kunskap om målet med behand-
lingen, eller har kunskap om följdsjukdomar. Och 
endast drygt hälften vet vad de själva kan göra för 
att förebygga komplikationer.

Vårdpersonalen tycker sig ha gett mycket informa-
tion men det är en bild som patienterna inte delar, 
visar undersökningen. 

En förklaring kan vara att mycket av informationen 
ges i samband med att patienten får sin diagnos. 
Det är för tidigt att ge omfattande information om 
sjukdomen, och vilka förändringar man som patient 
måste göra, i ett så tidigt skede, menar Peter Pollak 
och Teresa Hermansson som båda varit med om att 
få diagnosen typ 2-diabetes. 

– Jag skulle önska att vården förstod att det 
handlar om en drastisk förändring i livet. Jag tror att 
man som patient måste få tid på sig, och att vården 
behöver hjälpa en att komma in i diabetestänkan-
det, säger Peter Pollak. 

Liknande tankegångar är Teresa Hermansson  
inne på: 

– Många känner skam och skuld när de får sin 
diagnos. Det är när man accepterat diagnosen som 
man är som mest mottaglig för information. 

Att ge information utan att skrämma eller skuld- 
belägga innebär en balansgång, konstaterar 
läkaren Cristina Rodrigo. 

– Vi försöker få patienterna att förstå att det här 
är en allvarlig, dödlig sjukdom. Men samtidigt vill  
vi inte skrämma dem.

Cristina Rodrigo säger att hennes patienter till  
viss del är delaktiga i val av behandling, men i vissa 
lägen måste läkaren ändå avgöra.

– Det är klart att de till viss del bestämmer själva, 
men i vissa lägen finns det kanske inte så många 
alternativ, till exempel när insulin behövs eller 
njurfunktionen är nedsatt.

Och jag kanske inte säger till patienten att ”du kan 
välja mellan de här olika medicinerna”.

Nio av tio läkare och diabetessjuksköterskor  
i undersökningen uppger att de tar upp och  
diskuterar de nationella riktlinjerna med patienten,  
i relation till patientens sjukdom och behandling. 
Endast drygt sex av tio medlemmar är av samma 
uppfattning. 

Teresa, f.d. ledamot i Diabetesförbundets styrelse, 
beskriver sig som en nyfiken och frågvis patient, 
säger också att hon blir informerad av sin diabetes-
sjuksköterska när det kommer uppdateringar  
av riktlinjerna.

Läkaren Cristina säger:
– Jag går inte in i detalj på riktlinjerna. Men det är 

viktigt att påpeka att alla patienter, oavsett 
diagnos, har rätt att vara delaktiga i sin behandling. 

Bara en tredjedel av medlemmarna i undersökningen 
uppger att de erbjudits diabetesutbildning. En 
fjärdedel av vårdrepresentanterna uppger att de 
inte som regel erbjuder utbildning för patienter 
med typ 2-diabetes. Här finns stora geografiska 
skillnader. I Västra Götalandsregionen uppger 85 
procent att de erbjuder utbildning medan siffran  
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”   Många känner skam  
och skuld när de får  
sin diagnos. Det är när  
man accepterat  
diagnosen som man  
är som mest mottaglig  
för information.” 
TERESA HERMANSSON

En utmaning är att många patienter 
hämtar sin information om sjuk- 
domen från nätet.

i sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Jönkö-
pings, Östergötlands och Kalmar län, är 56 procent.

– Min diabetessjuksköterska och jag upplever att 
vi skulle behöva ha mycket mer resurser. Vi hade 
själva diabetesskolor på mottagningen, men det 
har vi inte möjlighet till längre eftersom vi har fått 
så många personer med diabetes. Vi kämpar med 
näbbar och klor för att få mer resurser till de 1 100 
diabetespatienter vi har nu, säger Cristina Rodrigo.

Alla fyra efterlyser bättre skriftlig information  
om sjukdomen. Idag är den skriftliga information 
sjukvården sprider främst framtagen av läkeme-
delsindustrin och Diabetesförbundet.

Webbaserade utbildningar är också en tänkbar 
lösning, främst för de yngre, resonerar Cristina 
Rodrigo.

Men även läkarna skulle behöva gå i diabetesskola, 
framhåller hon och får medhåll av Krister Gustafs-
son. För diabetessjuksköterskorna finns en fort- 
bildningsmöjlighet, men för allmänläkarna, oavsett 
om de jobbar i primärvården eller på klinik, är dia- 
betespatienterna bara en del av patientunderlaget. 

– Här finns ofta en kunskapsdiskrepans mellan 
diabetessjuksköterskan och läkaren som försvårar, 
för vi behöver ju jobba i team, säger han.

Inte minst behövs utbildning om alla alternativ 
bland läkemedel som finns, konstaterar Cristina 
Rodrigo som ofta är ute och föreläser för läkare  
och sjuksköterskor.

Både läkaren Cristina och patienterna Peter och 
Teresa lyfter behovet av att få träffas i grupp. 

– Jag tror att det skulle vara en god idé att bilda 
referensgrupper med patienter och läkare/ 
diabetessjuksköterska för att utveckla dialogen, 
säger Teresa Hermansson.

En utmaning är att många patienter hämtar sin 
information om sjukdomen från nätet. En del 
information kan absolut vara relevant, men det 
finns information som är rent förkastlig, konsta- 
terar Krister Gustafsson. Mycket, och ibland felak-
tig, information sprids också via sociala medier.

– Vi inom vården har inte tid att sitta och kolla vad 
som skrivs, men jag måste samtidigt kunna bemöta 
den felaktiga information patienten fått via nätet, 
säger han. 

– De som skriver mest är oftast de som har mest 
synpunkter, och de kanske inte alltid har det mest 
vetenskapliga underlaget för det som de hävdar.  
Så det är svårt, säger Cristina Rodrigo. 
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Så går vi vidare

 Det finns ett uppenbart behov av att stärka patientens kunskap om sin sjukdom 
och vad jag som patient själv kan göra för att minska risken för följdsjukdomar. 

Vi i Diabetesförbundet kommer att stärka vårt arbete för att öka 
kunskapen hos våra medlemmar och andra om typ 2-diabetes.

Vi kommer att ta fram faktablad på andra språk än svenska samt  
lätt svenska för att fler ska kunna ta del av information om diabetes 
typ-2. Vi kommer också, för att underlätta mötet mellan patient och  
diabetesvården att ta fram informationsblad om specifika komplika- 
tioner och livsstilsförändringar. För att nå ut till patienten genom 
vården med informationsmaterial gör vi riktade insatser i olika kanaler 
och samarbeten.

Diabetesförbundet kommer att ta fram en checklista för  patientens 
rättigheter i vårdkontakter. Vi kommer även att arbeta för att  
patientens roll i vårdmötet lyfts in som en specifik fråga i arbetet  
med den nationella kunskapsstyrningen. 

För att behandlingsmål ska nås i större omfattning krävs ökad kunskap och 
förståelse. För att nå ut bredare och nå fler behöver informationen bli mer 
lättillgänglig, individanpassad och flexibel.

Informationen om vilka rättigheter man har som patient behöver stärkas. Det 
måste bli tydligare vad jag som patient kan förvänta mig när det gäller till exem-
pel ögonbottenundersökningar, fotundersökningar, delaktighet i behandlings- 
beslut och hur detta förhåller sig till gällande riktlinjer och rekommendationer. 
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