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Typ 2 diabetes är fortfarande en ovanlig diagnos 
hos unga
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Ropar vi på vargen?
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Ökning av typ1 och typ 2 diabetes i USA hos unga 
(<19 år)

Mayer-Davis et al. NEJM, 2017



Andelen barn med obesitas verkar stiga i vissa 
åldersgrupper i Sverige

Elevhälsan: 66807 barn 5,9 -18,9 år
Övervikt eller fetma hos 18,1 % av flickorna, 18 % av pojkarna
Yngre flickor tyngre än jämnåriga pojkar
Äldre pojkar tyngre än jämnåriga flickor 
Av pojkar 15-18,9 år hade 6.1 % fetma

Var fe
mte skolbarn har övervikt eller obesitas



Varför ska barnläkare bry sig om typ 2 diabetes?

• I barndomen etableras de vanor som kan bidra till att barnet 
utvecklar typ 2 diabetes senare

• Typ 2 diabetes kan gå oupptäckt länge

• Typ 2 diabetes har sämre prognos är typ1 diabetes hos unga



Tre utmaningar med typ 2 diabetes hos unga

• När och hur ställer vi diagnosen?
• Hur fångar vi in patientgruppen?
• Hur behandlar vi?



Diagnosticera typ 2 diabetes: 
Definitionen skiljer sig inte

1. American Diabetes Association; Diabetes Care 1997;20:1183-97, 
2. Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia, WHO 2006.
3. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus Diabetes Care November 2003 ;11 3160-3167

”Prediabetes” Diabetes

Fastande
Plasma (kapillärt 
eller venöst)

Impaired fasting glucose (IFG)
6,1 - 6,9 mmol/l (ref 1, 2)
5,6 - 6,9 mmol/l (ref 3)

7,0 mmol/l

Icke fastande eller 
tvåtimmarsvärde i 
glukosbelastning

Impaired glucose tolerance
(IGT)
7,8-11,0

11,1mmol/l



Två typiska sätt att få diagnos typ 2 diabetes (T2D)

Akuten

Diabetes!

Stämmer inte…

T2D

S-insulin…

OGTT

S-insulin, akanthosis
nigricans

Obesitasbehandling

T2D

OGTTMetformin



1. T2DM är ovanligt även bland ungdomar med hög risk
2. Befolkningsscreening är inte kostnadseffektivt
3. Från 10 års ålder rimligt att ta prover på riskbarn 

(obesitas, tillväxthämning, hereditet, mor med 
graviditetsdiabetes, etnicitet, mensrubbningar)

4. I samma veva bör vi screena för vanligare problem:     
(leverpåverkan, hypertoni, blodfetter)



Markörer för insulinresistens – en tentativ kronologi

• 1. s-insulin ( s-ALAT, s-urat)
• 2. fp-glukos
• 3. HbA1c
• 4. OGTT
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Acanthosis nigricans



Typ 2 är inte ”diabetes light”

Anna E Ek Kongresshallen kl 10-11.10



Behandling

1. Minska vikt, inga söta drycker, öka fysisk aktivitet
Metformin 500 mg  x1
Öka en tablett per vecka till 1g x2.

2. Insulin. Basal
3. Insulin. Basal och måltid GLP-1 analoger



GLP-1 analoger och barn i Sverige
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Läkemedel Indikation Pris för pat. Injektion

Liraglutide (Victoza) Diabetes typ 2 
från 10 år

0 1 per dag

Liraglutide (Saxenda) Fetma 
från 12 år

85 kr/dag 1 per dag

Semaglutide (Ozempic) Diabetes typ 2 
från 18 år

0 1 per vecka



Obesitaskirurgi är en bra 
behandlingsmetod vid T2D

Torsten Olbers G1, kl 10-11.10



Motverka insulinresistensen 

Viktstabilitiet
Viktnedgång
Fysisk aktivitet
Metformin

Insulin

GLP-1 agonister
Obesitaskirurgi



Sammanfattning
• Andelen ungdomar med obesitas ökar
• Typ 2 diabetes är fortfarande ovanligt
• Typ 2 diabetes i högriskindivider bryter ut allt tidigare 

i livet
• Screena riskbarn för typ 2 diabetes och andra 

komplikationer från 10 års ålder
• Typ 2 diabetes är sannolikt farligare än typ1diabetes 

hos ungdomar
• Livsstil och metformin är basbehandling, GLP-1 

analoger lovande
• Obesitaskirurgi botar typ 2 diabetes, i alla fall en tid





annika.janson@regionstockholm.se

Tack!


