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De nationella riktlinjerna för diabetesvården bör 
uppdateras 
Jag följde med intresse interpellationsdebatten om diabetesvården, som du nyligen 
medverkade i. Du pekade på de nationella riktlinjerna, som ett viktigt verktyg för en bra 
diabetesvård. Jag håller med, samtidigt ser jag ett stort behov av att dessa uppdateras.     

För de över 500 000 personer i Sverige som lever med diabetes är behovet för att igen se 
över riktlinjerna påtagligt. Uppdaterade riktlinjer för diabetesvården behövs sett i ljuset 
av den teknologiska utvecklingen, nya medicinska insikter, och nya rön om sambanden 
mellan psykisk ohälsa och sjukdomen. Nedan tre konkreta exempel på, varför det behövs.   

Oktober år 2021 antogs ett nytt internationellt konsensusdokument för diabetes.  Här 
framgår det att personer med typ 1 diabetes återkommande bör screenas för psykiska 
ohälsa.1 Vår egen undersökning från i höstas om tillgången till psykosocialt stöd 
bekräftade behovet.2 Personer med diabetes som inte mår bra har mycket svårare att 
klara av sin egenvård. Det ökar risken för komplikationer och följdsjukdomar, vilket är 
mycket kostsamt. Psykosocialt stöd i diabetesvården bör ses över i uppdaterade riktlinjer.   

Även förskrivning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för 
kardiovaskulär händelse bör revideras. Här finns det evidens för, och konsensus kring, att 
personer med typ 2 diabetes med ökad kardiovaskulär risk bör få dessa läkemedel.3   

Ett tredje område, där diabetesvården bör utvecklas rör kontinuerlig glukosmätning för 
patienter med typ-2 diabetes via CGM (medicintekniskt hjälpmedel).4  Det ger förbättrad 
blodsockerkontroll jämfört med egenmätning av blodglukos med fingerstick och 
blodglukosmätare, och kan ge hälsoekonomiska vinster.5    

Jag är samtidigt bekant med att Socialstyrelsen resursmässigt har svårt att prioritera 
uppdatering av nationella riktlinjer givet att behovet finns på flera sjukdomsområden. 
Behovet för att uppdatera de nationella riktlinjerna för diabetesvården är dock så stort, 
att det vid behov bör prioriteras extra resurser till Socialstyrelsens arbete på området.  

Diabetesförbundet medverkar förstås gärna i framtagandet av uppdaterade riktlinjer för 
diabetesvård, och jag tar gärna ett möte inom kort för att diskutera dessa frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

Björn Ehlin, 
förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet 

 
1 The Management of Type 1 Diabetes in Adults. A Consensus Report by the American Diabetes Association 
(ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) | Diabetes Care | American Diabetes 
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2 Se de två bifogade bilagorna: ”Bristfällig tillgång till psykosocialt stöd i svensk diabetesvård” och ”Om jag 
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