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Typ 2 diabetes – olika uttryck
§ Blodsocker HHH och ketoner vid diagnos

§ Kortisonutlöst hyperglykemi

§ Långsamt avtagande ß-cellsfunktion

§ mm

5 kluster enligt Ahlqvist et al



Multipla hormonella / metabola rubbningar

Omarbetad från:  Inzucchi SE, Sherwin RS i: Cecil Medicine 2011 

Lee :Cell 2007
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Adapted from Rabasa-Lhoret R et al. Enc Med Chir 2003;506–516.
Holman, Diabetes Res Clin Pract 1998;40 (S1) ref. UKPDS 16 1995

Typ 2-diabetes – typexempel över utvecklingen



Behandlingstrappan förr
§ 1 Metformin

§ 2 Metformin + SU

§ 3 Insulin (+ Metformin)

De flesta fick behov av insulin efter några år



Icke somatisk insulinresistens – problem från förr
§ Patient
– Det mesta försvann med bra hjälpmedel

§ Vården
– Mest doktorn
– Avvaktan istället för proaktiv insulininsättning
– Diabetessköterskan central
– Med tiden blev svensk primärvård duktiga på att använda insulin



Behandlingstrappan nu

Grundfilosofi:
Personcentrerad vård ska erbjudas 

till alla med typ 2-diabetes

ADA/EASD Consensus report. Diabetologia (2018) 61: 2461–2498 



Möjligheter med nyare behandlingar
§ Ingen/mycket liten hypoglykemirisk

§ Ingen viktuppgång

§ Bättre för patienten

§ Minskad risk för allvarliga händelser/komplikationer

§ Bättre behandling tidigt sparar förhoppningsvis ß-cellsfunktion



Jämförelse mellan olika studier och utfall av hårda endpoints
(För njursjukdom oftast sekundära analyser)



Efter två läkemedel
§ Problem med medicineringen?

§ Biverkningar?

§ Hypoglykemi risk / konsekvenser?

§ Hur stort är behovet av HbA1c-sänkning?

§ Tillägg peroralt eller injektion?
– Vad står patienten på sen tidigare



Njursjukdom
§ Läkemedelsverket 2017
– GFR < 60 ml/min DPP-4 hämmare eller insulin

§ Läkemedelsverket 2019
– GFR 15 ml/min GLP-1 RA (vissa)
– GFR 45 ml/min SGLT2i

§ ADA/EASD 
– GFR 30 ml/min Väldokumenterat hjärt/njurskydd



Vilken patient?
§ Överviktig

§ Magerlagd

§ Tecken på insulinresistens

§ Hyperglykemisymptom

§ Samsjuklighet / komplikationer?



ADA/EASD Consensus report. Diabetologia (2018) 61: 2461–2498 

SE20D
I00042

ADA/EASD 2018. Behövs injektionsbehandling för att nå mål?
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ADA/EASD 2018. Behövs injektionsbehandling?
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ADA/EASD 2018. Behövs injektionsbehandling?
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ADA/EASD 2018. Exempel på injektionsbehandling



ADA/EASD 2018. Alternativ injektionsbehandling
§ “Patienter som inte når målvärden med basal insulin i kombination med perorala

läkededel kan få intensifierad behandling med GLP-1 receptor agonister, SGLT2 
inhibitorer eller måltidsinsulin” 

1 Basinsulin
2 Basinsulin + SGLT2i

• Insulindosen kan då behöva reduceras
3 Basinsulin + måltidsinsulin + SGLT2i

§ Individanpassning!



ADA/EASD 2018. vid injektionsbehandling



Normoglykemisk ketoacidos
§ ”Reducera inte insulin över-aggressivt”
§ OBS risken med ”low-carb” dieter 
§ Annan allvarlig sjukdom
– Alkoholöverkonsumtion
– Infektion med ökat insulinbehov
– Intorkning

§ Risk vid långvarig diabetes (bristande insulinproduktion)
§ Svält/fasta
§ Informera patienten
§ Utrustning för att mäta blodketoner
§ C-peptid?
– Nja
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Nytta / risk med kombinationsbehandling i ”svansen”?



Kombinationsbehandling vid långvarig T2DM?
§ Blodsockersänkningen 
– Avtar för GLP1
– Avtar för SGLT2i om njurfunktionen minskar

§ Ketoacidosrisken
§ Mindre viktuppgång

§ Mindre hypoglykemirisk
– Främst om viss egenproduktion av insulin

§ Hjärt/njurskydd
– Specifik effekt utöver glukossänkning? Hur stor? Effekt om GLP1 och SGLT2i 

kombineras?
§ Hjärtsvikt
– Diuretisk effekt av SGLT2i
– Specifik effekt därutöver?



Många patienter fordrar insulinkunskap i primärvården
§ Patienter med nedsatt njurfunktion alltmer vanliga

§ GLP-1 RA, SGLT2i, SU, metformin tveksamt/olämpligt hos sköra patienter

§ Kommer ofta behövas för att nå behandlingsmålen

§ Dessutom blir typ 1 diabetes allt mer vanligt i äldrevården



Möjliga problem kommande år
§ Kunskapen att hantera insulin sjunker

§ Insulin kommer in för sent

§ Kostnader för kombinationer utan mervärde

§ Specifika biverkningar ökar
– T.ex. normoglykemisk ketoacidos



Patienternas kunskap kommer att öka
§ Behandlingsalternativ

§ Målvärden

§ CGM

§ Egenvård med semiautomatiskt stöd



Kristallkulan
§ Att kunna hantera insulin vid T2DM kommer även fortsättningsvis att vara viktigt

§ Insulin kommer även i framtiden att ha en given plats

§ CGM-användningen kommer att öka

§ Insulinpump till ett fåtal

§ Strävan efter mer välkontrollerat HbA1c fordrar nyare insuliner + CGM

§ Modeller för säkerhetsövervakning / utsättande av SGLT2i och GLP-1 RA behövs

§ Kontinuerlig utbildning behövs för att upprätthålla kompetensen



Tack för mig


