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Prevalens övervikt och fetma i Sverige

§ Övervikt och fetma ökar
§ Med ålder
§ Över tid 1989 → 2018

§ Övervikt 7→ 15%
§ Fetma 0,8 → 4%

§ Prevalens 24 % bland 6-9 
åringar
§ Övervikt 17 %
§ Fetma 7%

(WHO Childhood Obesity Surveillance
Initiative, Spinelli Obesity Facts 2019)
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Prevalens typ 2 diabetes hos barn svårbedömt

§ Långsamt insjuknande

§ Vid mer akuta symtom – misstolkas som typ 1
§ Kommer i sena tonår 16-18 år – får ej diagnos förrän i vuxen 

ålder 

§ I olika populationer varierar prevalensen mycket
§ Etnicitet
§ Grad av fetma
§ Gener
§ Fysisk aktivitet

I Swediabkids relativt stabil incidens sedan år 2000



Epidemiologi – Världen och Sverige

– Globala prevalensen 2014 - 422 miljoner vuxna människor
– 95 % av all diabetes är typ 2 diabetes

– Swediabkids årsrapport 2020
– 7927 personer registrerades 

– Typ 1 diabetes   97.2 %
– Typ 2 diabetes   1.4 %
– Annan typ eller oklar typ 1.4 %



Prevalensen av typ 2 diabetes hos barn i
Sverige?

• 1->1,4% typ 2 diabetes i
Swediabkids?

• Screening för ”tyst” typ 2 bland 
skolungdomar med övervikt/fetma –
inga fall av typ 2 

• Hos kohort av barn med fetma – få fall 
typ 2 men hög förekomst prediabetes

men
• Tecken på att insjuknandet ökar

(Hagman et al Nutr Diabetes 2016)
och
• På kliniken: alltfler unga patienter med 

typ 2 diabetes insjuknar…
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Utveckling av typ 2 diabetes hos barn

Allvarligare vid tidig debut?



Ökad metabol risk och mer komplikationer 
vid tidigt debuterande typ 2 diabetes  jmf 
med typ 1 diabetes

Figures from Constantino et al. Diabetes Care 2013

Överlevnad Mortalitet i CVD



Pediatric Diabetes 2020 Nov;  21:1310-1321



Metod 
– design och studie population

• Design
• Retrospektiv kohort studie, “nested” fall-kontroll studie

• Population
• Ungdomar från Swediabkids, registrerade 2000-2014 med 

• Typ 2 diabetes diagnos vid 10–18 års ålder (n=153)
• Typ 1 diabetes matchade för ålder-, kön- och sjukdomsduration (n= 735)

• Unga vuxna från NDR, registrerade 1996-2014 med
• Typ 2 diabetes diagnos vid 18–25 års ålder (n=1260) 
• Typ 1 diabetes matchade för ålder-, kön-, och sjukdomsduration (n=3013)



Ökande antal diagnostiserade fall med tidigt debuterande typ 2 
diabetes vid 10–25 års ålder mellan 2000–2014

Hittar vi alla fall av typ 2 diabetes?



Prevalens av komplikationer bland ungdomar med 
diabetesduration 5 år

Typ 1 diabetes
n=499

Typ 2 diabetes
n=130

p-value

Retinopati %
(n)

19.2
(85/442)

24.6
(32/103 )

0.008

Mikroalbuminuri %
(n)

3.8
(16/416)

7.7
(10/113)

0.029

Högt systoliskt blodtryck 
>95:e percentilen %
(n)

7.3
(24/328) 

13.2
(12/91)

0.077

Högt diastoliskt blodtryck
>95:e percentilen %
(n)

2.4
(8/328) 

9.9
(9/91) 

<0.001

HbA1c (mmol/mol) 
Medel ± SD

66±18 59±22 <0.001



Typ 1 diabetes
n=883

Typ 2 diabetes
n=297

p-value

Retinopati %
(n)

43.8
(373/851)

39.7
(98/247)

0.273

Mikroalbuminuri %
(n)

4.8
(42/883)

15.2
(45/297)

<0.001

Högt systoliskt blodtryck 
>95:e percentilen %
(n)

4.9
(39/799) 

15.4
(39/253 )

<0.001

Högt diastoliskt blodtryck
>95:e percentilen %
(n)

4.4
(35/851)

12.6
(32/253)

<0.001

HbA1c (mmol/mol) 
medel ± SD

63±14 62±19 0.583

Prevalens av komplikationer bland unga vuxna med 
diabetesduration 10 år



Mikroalbuminuri
(Log rank p<0.001)

Retinopati
(Log rank 0.029)

Tidigare och mer frekventa 
komplikationer vid typ 2 jmf med typ 1 diabetes

Kaplan Meier kurva som visar sannolikheten för mikroalbuminuri - och retinopatifri överlevnad 
vid typ 1 och 2 diabetes vid justerat för ålder, HbA1c, BMI och blodtryck



COX regression för associationen mellan typ 2 (vs.1) diabetes justerat för 
ålder, kön, diabetesduration, BMI, HbA1c och blodtryck

Mikroalbuminuri Retinopati

Högre risk för mikroalbuminuri vid typ 2 diabetes jmf med typ 1 
diabetes

Hazard Ratio
(95 % KI)

p-värde

3.32
(2.86-3.85)

<0.001

Hazard Ratio
(95 % KI)

p-värde

1.17
(1.06-1.30)

0.04



Hazard Ratio
(95 % KI)

p-värde

Pojkar 4.92
(3.99-6.07)

<0.001

Flickor 2.36
(1.91-2.91)

<0.001

Högre risk för komplikationer hos pojkar med typ 2 diabetes

COX regression för associationen mellan typ 2 (vs.1) diabetes och
komplikationer – stratifierat för kön
Justerat för ålder, diabetes duration, BMI, HbA1c och blodtryck

Hazard Ratio
(95 % KI)

p-värde

Pojkar 1.64
(1.42-1.89)

<0.001

Flickor 0.80
(0.68-0.95)

0.008

Mikroalbuminuri Retinopati



BMI störst
betydelse för 
utveckling 
mikroalbuminuri 

HbA1c störst 
betydelse för 
utveckling
retinopati



Sammanfattning

• Ökning av fall med tidigt debuterande  typ 2 diabetes 
över tid

• Hög förekomst av komplikationer vid tidigt 
debuterande diabetes, både typ 1 och 2 diabetes

• Högst förekomst av komplikationer vid tidigt 
debuterande typ 2 diabetes

• Pojkar och unga män med typ 2 diabetes högre risk 
för mikroalbuminuri och retinopati



Stor risk för komplikationer vid tidigt 
debuterande diabetes

§ TODAY multicenter RCT 2004-
2011 (metformin, metformin+ 
rosiglitazone, metformin
+livsstil)

§ Uppföljning 2020 
§ 500 deltagare vid 

medelålder 26,4 år med 13 
år diabetesduration
§ Hypertension 67,5 %
§ Njurpåverkan 54,8%
§ Dyslipidemi 51,6 %
§ Nervpåverkan 32,4 %

NEJM 2021



Hur skall vi hjälpa de barn som har fetma och hög risk för
framtida sjukdom?

BVC
Skola

Familj

BUMM

Överviktsenhet
Barnendokrinolog/diabetes

Dietist



Utmaningar för ungdomar med typ 2 diabetes och fetma

§ Svårt att ändra livsstil och
viktutveckling

§ Hitta motivation att ändra livsstil

§ Tät kontakt med sjukvård för att
hålla motivationen uppe?

§ Hela familjen behöver stöd

§ Hög grad av samsjuklighet
§ Blodfetter
§ Förhöjda levervärden
§ Förhöjt blodtryck



Utmaningar inom typ 2 diabetes vården för unga

• Behandlingen behöver
intensifieras!

• Få behandlingsalternativ

• Barndiabetesteam med 
störst erfarenhet av typ 1 
diabetes

• Samarbete olika vårdgivare
– diabetesmottagning och
överviktsenhet



§ Barn med fetma behöver intensivt 
stöd för kost, livsstil och 
motionsförändring

§ Upptäcka och behandla 
samsjuklighet

§ Nya glukossänkande läkemedel 
som skyddar hjärta och njurar 
– GLP-1 analoger och SGLT2 hämmare?

§ Ställningstagande till 
viktminskningskirurgi



Barndiabetes 2031?

Typ 1 
Barnfetma

Typ 2

MODY Diabetes +
Syndrom

Neonatal diabetes

“hybrid”

Insulinresistens
Insulinsekretion

Prevention!!
-samhälle
-BVC
-förskola/skola



Tack för mig!


