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Blodsockerbehandling 
vid diabetes typ 2



För 100 år sedan var 
DIABETES och 
HJÄRTINFARKT sällsynta 
sjukdomar. 



Klassifikation  

Början på 1900-talet
• Svår diabetes 

• Lätt Diabetes 

• ”Medelsvår diabetes”



Karl Petréns fettkost 1912
• 85% fett 
• Proteinrikt 
• Kolhydratfattig (kål) 

• Alkohol (innehåller energi och 
sänker blodsocker) 

• (Opium) 

• Ökade överlevnaden 3-6 år 
med hopp om bot !!! SOM 
VAR PÅ GÅNG?  



William Banting (1796-1878)



1921 Best, Banting, Marjorie och 
Thompson



1940-1997 IDDM och NIDDM 

1955 kunde man 
bestämma 
aminosyrasekvensen 
för insulin och 
upptäckte att typ 2 
ofta hade ÖVERSKOTT 
av insulin.

Sulfonylurea fungerade bara på typ 2



Idag pratar vi om en global 
diabetesepidemi

39m 
Nordamerika & 

Karibien 37m 
Mellanöstern  

& Norra Afrika

25m 
Syd- & Central- 

Amerika

75m 
Sydostasien

138m 
Västra Stilla- 
havsregionen

22m 
Afrika

52m 
Europa

387 miljoner människor har diabetes, världen över…

…och förväntas öka till 592 miljoner år 2035



Fall Leif 54 år
Diabetes 3 år. Metformin 850 mg x 3, Atorvastatin 20 mg, Losartan/hydroklortiazid 
100/25. Gått ner lite i vikt, måttligt med motion. Slutat röka 
BMI    31,0 
Bltr     140/85 
Krea    69  
  eGFR CG:   154 
HbA1c    62 mmol/mol 
S-Kol    5,5  
HDL    0,9 
LDL    2,4 
S-TG    1,8 

• Vad betyder HbA1c 62 översatt till medelblodsocker ? 
• Vad är hans problem Är han sjuk? 
• HbA1c-mål? 
• Probleminventering innan vi agerar? Vad vill vi veta mer?  
• Kan kost och motion vara något? 
• Annan farmakologisk behandling?



http://www.diabethics.com/hba1c-konverterare/


Vad är hans problem? 
Är han sjuk ?
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DCCT -1982-1993  
mikrovaskulära komplikationer



Diagnostik
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Diagnostik



”Multifaktoriell Riskfaktorintervention”
Riskfaktor Mål?
Rökning 0

Fysiska aktivitet Minska stillasitttande 
> 7000 steg per dag 
Fysisk träning 75-150 min/v 
Styrketräning

Midjemått Kvinnor: 80 cm 
Män 94 cm (”halva längden”)

BMI < 25 (27) ???

Lipider Behandla riskgrupper 
1,8 mmol/l vid etablerad kärlsjuka 
2,5 mmol/l

Blodtryck <140/85 
<135/80 vid njursjukdom

HbA1c < 52 mmol/mol (48?) 
Individualisera



Referens: N Engl J Med 2008;358:580-91.



Ref: Gaede el al. N Engl J Med 2008;358:580-91.
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–multifaktoriell behandling lönar sig



Antal riskfaktorer och risk för död



Viktigaste riskfaktorerna för död



• Lönar det sig att behandla 
BLODSOCKRET för att förebygga 
hjärtinfarkt, stroke och gangrän? 

• Vid vilken ålder? 
• I såfall till vilken nivå?  
• Hur individualisera målet? 
• Är vissa läkemedel bättre än andra?



FÖRLORADE LEVNADSÅR VID TYP-2-DIABETES

Kvinnor med typ-2-diabetes 2006
Kvinnor med typ-2-diabetes 2013
Män med typ-2-diabetes 2006
Män med typ-2-diabetes 2013
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Referens: Norhammar et al. Diabetologia 2016



Inkretinbehandling I Primärvården; SE/DIA/0914/0179

Tidig intervention skapar bestående effekt

Holman et al. N Engl J Med. 359: 1577, 2008; UKPDS 33. Lancet. 352: 837, 1998



UKPDS - 80



UKPDS -80 – tidig metformin 
(8,8 år efter studiens slut)



Evidensläget P-Glukos Hjärta Kärl
• UKPDS 1998. Metformin subgruppsanalys på 342 nyupptäckta i England. 36-39% minskad 

CVD och mortalitet !!!??? 
• UKPDS EDIC 18 år efter debut. Sign RR 15% 
• Proactive 2007. Pioglitazone. Primär endpoint (superiority) uppfylldes inte men 

sekundär endpoint på 3-point mace visade 16% riskreduktion. 
•  IRIS 2016 Pioglitazone. Sekundärprevention efter stroke och TIA. Minskad risk för Stroke 

och hjärtinfarkt. 
• EMPA-REG. 2016 Empagliflozin (SGLT-2). Minskad risk för CVD och död 
• Canvas 2017 Invokana (SGLT-2). Minskad risk för CVD och död 
• (CVD Real Nordic 2017) Forxiga (SGLT-2). 49% total mortalitetsminskning 
• TOSCA IT 2017 (Pioglitazon vs SU) 
• LEADER 2016. Liraglutide 1,8 mg (Victoza). Minskad risk hos hjärt kärlsjuka. 
• SUSTAIN 6 Semaglutide 0,25-1,0 (Ozempic). Minskad risk hos hjärt kärlsjuka 
• EXScEL 2017. Exenatid (Gränssignifikant p=0,06) 
• Accord. Ökad mortalitet? 
• VADT Advance. Ingen skillnad 
• Övriga ”säkerhetsstudier visat att det inte är sämre än ”placebo” (gängse behandling).





Fall Leif 54 år
Diabetes 3 år. Metformin 850 mg x 3, Atorvastatin 20 mg, Losartan/hydroklortiazid 
100/25. Gått ner lite i vikt, måttligt med motion. Slutat röka 

BMI    31,0 
Bltr     140/85 
Krea    69  
  eGFR CG:   154 
HbA1c    62 mmol/mol 
S-Kol    5,5  
HDL    0,9 
LDL    2,4 
S-TG    1,8 
  
• HbA1c-mål?



Fall Leif 54 år
Diabetes 3 år. Metformin 850 mg x 3, Atorvastatin 20 mg, Losartan/hydroklortiazid 
100/25. Gått ner lite i vikt, måttligt med motion. Slutat röka 

BMI    31,0 
Bltr     140/85 
Krea    69  
  eGFR CG:   154 
HbA1c    62 mmol/mol 
S-Kol    5,5  
HDL    0,9 
LDL    2,4 
S-TG    1,8 
  

• Probleminventering innan vi agerar? Vad vill vi veta mer? 



Probleminventering 
Liten ”checklista”

• Tar han sina mediciner? 
• Alkohol? 
• Mycket socker och snabba kolhydrater 
• Hög insulinresistens pga stillasittande (perifer) 

och övervikt (central) ? 
• Stress/Sömnapné 
• Andra läkemedel ? 
• Fel diabetesdiagnos (typ 1, pankreasinsuff, 

graviditet, thyreotoxikos) 
• Betacellssvikt? Betacellsdysfunktion?



Leif 54 år
C-peptid 1,1, TSH ua 
Promenader ibland på helgerna med hustrun 
 

FRUKOST Fika LUNCH Fika MIDDAG Kväll NATT

Kaffe juice 2 
smörgåsar

Lagad mat 
Wichyvatten

Kaffebröd 
ibland

Lagad mat 
Lättöl

Macka  

11 14 8-10 10 12 9 9

Alkohol: Ibland en whiskey på kvällarna 
Vin eller öl på fredag och lördag. 
Inte godis men gillar chips och nötter (kan man äta 
mycket!) 
  
Kan motion och kost och viktnedgång vara 
framgångsrikt?



Fall Leif 54 år
Diabetes 3 år. Metformin 850 mg x 3, Atorvastatin 20 mg, Losartan/hydroklortiazid 
100/25. Gått ner lite i vikt, måttligt med motion. Slutat röka 
BMI    31,0 
Bltr     140/85 
Krea    69  
  eGFR CG:   154 
HbA1c    62 mmol/mol 
S-Kol    5,5  
HDL    0,9 
LDL    2,4 
S-TG    1,8 

• Kan kost och motion vara något?



Effekter av 8% viktnedgång 
på överviktiga 20-åringar!

• Minskad fetthalt i levern 60% 
• Leverns insulinkänslighet ökar 60% 
• Musklernas insulinkänslighet ökar 97% 

Vitola et al. Obesity (Silver Spring). 2009 September; 17(9): 1744–1748.



KOST

• Snabba kolhydrater 
• Kolhydrater i relation till fysisk aktivitet 
• Energimängd/Energitäthet 
• Alkohol 
• Dryck snacks mellanmål mm



”Snabba kolhydrater”
• 50 cl Coca Cola innehåller 50 g socker (17 

sockerbitar). Kan höja blodsockret till 30 
mmol/l hos en typ 1-diabetiker som inte 
tar insulin till ! 

• Ingen näring = Hög energitäthet (200 kcal) 
• Snabb hungerkänsla. Viktuppgång. 

• Bra under och efter träning. 



Procentuellt kolhydratinnehåll



Viktnedgång 
Energimängd (kcal)

1g Kolhydrat  4 kcal 
1g Protein   4 kcal 
1g Fett     9 kcal 
1g Alkohol   7 kcal 

Fibrer     0 kcal



Energimängd (kcal)

Exempel 1 
  
1 fullkornssmörgås innehåller ca 20 g kolhydrat + 5 g fett = 
80 + 45 kcal = 125 kcal 

Ökar eller minskar vi födointaget med 1 smörgås per dag 
ger det 12 000 kcal på 3 månader vilket motsvarar 1,33 kg 
fett. Dvs en viktuppgång eller minskning med ca ½ kg fett/
månad. 
  
Problemet är att kroppens ämnesomsättning också ändras. 
Kroppen ”sparar energi” under ”svältbetingelser”. Ett sätt 
att bibehålla eller öka energiomsättningen är att öka 
muskelmassan 



Energimängd (kcal)
Exempel 2 

”Lunchbaguetten” innehåller mellan 900 – 1300 kcal 
bestående av vitt bröd (snabba kolhydrater) och ”onyttigt fett”. 
  
Big Mac innehåller 27 gram protein, 26 gram fett och 47 gram 
kolhydrater (plus halva dygnsbehovet av salt 2,4 g) = 530 kcal.   
0,5 l Läsk innehåller 53 g socker = 141 kcal (extremt snabba 
kolhydrater). 
1 portion pommes frites innehåller 59 g kolhydrat och 23 g fett 
= 443 kcal. 
TOTALT: 1113 kcal (2/3 av basalbehovet för en stillasittande 
individ) 
 



Energimängd (kcal)
ALKOHOL 
  
• Höjer inte blodsockret (förbränns direkt eller omvandlas till fett). 

Sänker snarare blodsockret pga hämning av 
glykogennedbrytningen 

• I små mängder (1-2 E/dag) påverkar det lipiderna gynnsamt. 
• I större mängder leder till leversteatos och sämre 

insulinkänslighet, stigande blodsocker och rubbningar i 
lipidmönstret (höga LDL och TG) 

• Fettlösande och leder till muskelatrofi, neuropati och demens. 
• Saknas långtidsstudier rörande alkoholens gynnsamma effekter 
  
1 starköl (33 cl)            150 kcal 
1 flaska vin (75 cl)      ca 700 kcal 
1 flaska starksprit (75 cl)    2200 kcal



Energimängd (kcal)

Exempel 3 
  
2 starköl per dag eller ½ flaska vin = 
300-350 kcal * 30/9 = 1000. Dvs leder till en 
viktökning med 1 kg ökad fettmassa/månad



Fysisk aktivitet ?

• Kan man gå ner i vikt av det ? 
• Har det andra gynnsamma effekter ?



Energibehov (kcal)

Basalmetabolismen + Termogenes  
• 20-30 kcal/kg/dygn (1000-2000 kcal/dygn) 
• 75% i CNS, GI-kanal och inre organ 
• Minskar ca 3% per årtionde efter 35 års ålder 
• Minskar 15% om man slutar röka 
• Ökar med ökad muskelmassa och bättre 

kondition (syreupptagningsförmåga) 

Fysisk aktivitet 
• 100 kcal/h – 8000 kcal/dygn



Energiåtgång (kcal)

• Man kan gå ner i vikt om man håller på tillräckligt länge och 
regelbundet. 

• Kräver en viss grundkondition !!! 
• Om muskelmassan ökar så ökar dessutom basalmetabolismen och 

insulinkänsligheten i muskulatur.



Energiåtgång (kcal)

Exempel 4 
  
1 timmes ”snabb” promenad 4 gånger per vecka 
bränner ca 5600 kcal/månad. Det motsvarar faktiskt 
drygt ½ kg fettmassa per månad. 
  
Om man dessutom räknar med att 
basalmetabolismen ökar 5 % så ökar förbränningen 
för en 70 kg man med 0,05 * 30 * 70 * 30 = 3000 kcal/
månad = knappt ½ kg fett per månad. 
  
Totalt ½ - 1 kg fett per månad om man inte äter 
annorlunda.



Trender sedan 70-talet

• Stillasittande arbeten 
• Grädde har ökat från 6-7 l/pers och år till 10-11 

liter 
• Ost har mer än fördubblats från 7 till 18 kilo/

pers och år 
• Kakao, konfektyr, choklad har ökat från 7 till 17 

kilo/pers och år 
• Läsk har ökat från 22 liter till 90 liter per person 

och år 
• Andelen energi från kolhydrater är oförändrad 

men totala energimängden ökat med 7,5%.



Fall Leif 54 år
Diabetes 3 år. Metformin 850 mg x 3, Atorvastatin 20 mg, Losartan/hydroklortiazid 
100/25. Gått ner lite i vikt, måttligt med motion. Slutat röka 
BMI    31,0 
Bltr     140/85 
Krea    69  
  eGFR CG:   154 
HbA1c    62 mmol/mol 
S-Kol    5,5  
HDL    0,9 
LDL    2,4 
S-TG    1,8 

• Annan farmakologisk behandling?



Fall Leif 54 år
Hur få med honom på tåget? 
Behöver han några farmaka?  

– SU – Repaglinide 
– Pioglitazone 
– Inkretinläkemedel (DPP4-hämmare / GLP-1-

analog) 
– Glucosoxidashämmare 
– SGLT2-hämmare 
– Insulin (regim?)



1. Metformin 1 Metformin / Glucophage Ökar insulinkänslighet i lever, muskel 
och fettcell

2. Insulinfrisättare 4 Glimepiride (SU) 
Repaglinide (Novonorm)

Ökar insulinfrisättning vid högt P-
Glukos.  
Mot postprandiella stegringar

3. PPAR-gamma 10 Pioglitazone (Actos) Ökar insulinkänslighet i fett- och 
muskelceller

4. Glukosoxidas 9 Acarbos (Glucobay) Fördröjer glukosupptaget

5. GLP-1 analog  

     
    Vid CVD 

6. DPP4-hämmar

5 

3 

5

Byetta, Bydureon, Lyxumia, Trulicity, 
Victoza. 

Victoza 1,8 mg 

Januvia Galvus Onglyza Trajenta

Stimulerar insulinfrisättning 
Hämmar glukagon 
Bromsar magsäcken 
Mättnadscentrum

7. SGLT-2-hämmare 

    Vid CVD

5 

3

Forxiga, Invokana, Jardiance 

Jardiance 10 mg

Ökar utsöndringen av glukos i urinen

8. Insulin 3 Basinsulin 
Måltidsinsulin 
Mixinsulin

Minskar glykogenolys, ökar perifert 
glukosupptag



”Tredje Linjen” 
• GLP-1 
• DPP-4 
• Akarbos 
• Glitazon 
• SGLT-2

VGR 2016









Metformin
• Minskad CV risk (UKPDS 342 överviktiga 

1998) 
• Inga känningar 
• Viktneutralt 
• Gaser, lös avföring 
• Risk vid akut njursvikt – laktatacidos 

• Metformin 2 g/dag     =   0,86 kr



Repaglinide - SU ?
• Ökar insulinfrisättningen 
• Risk för hypoglykemier? 
• Viktuppgång. Ca 2 kg 
• Glimepiride och insulin är i praktiken 

”placebo” och referenssubstans (?) vid 
säkerhetsstudier. 

Glimepiride 2 mg         =  0,71 kr 
Glimepiride 4 mg/dag    =   1,22 kr 
Repaglinide 6 mg/dag       =   2,13 kr 
Repaglinide 12 mg/dag    =   4,26 kr



Viktuppgång av SU/insulin
HbA1c-sänkning på 10 mmol/mol leder till en viktuppgång på 2 kg



SU eller repaglinide till Leif?



Actos / Avandia 
Vad visste vi år 2000
• Potent läkemedel mot central 

insulinresistens via reglering av genen 
PPAR-gamma i fettcellerna. 

• Inga hållpunkter för cancer eller 
levernekros.  

• Inga känningar. 
• Vätskeretention (hjärtsvikt) 

• Försiktighet ihop med insulin. 
• Positiva effekter på ”surrogatmarkörer”



Glitazonerna



Recordstudien 2009 
5,5 år 4 400 pat 

Avandia (rosiglitazon) mot Metformin och SU

• Ingen signifikant skillnad avseende 
mortalitet eller hjärtsjukdom.



PROactiv (3 år 5238 pat) 
• Actos (pioglitazon) mot Metformin, insulin och SU) 
• Ingen superiority för primär sammansatt endpoint (5 variabler)  
• 16% RR för cardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke !



2016 (NEJM) IRIS: ”Pioglitazone after 
Ischemic Stroke or Transient Ischemic 

Attack”

• Dubbelblind randomiserad.  
• 3876 patienter med insulinresistens som haft 

en ischemisk stroke eller TIA 
• Pioglitazon (45 mg) vs Placebo 
• Studietid:  5 år 
• Endpoint: Ischemisk stroke eller hjärtinfarkt. 
• 9% i placebogruppen vs 11,8 i 

placebogruppen
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506930



http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506930



TOSCA IT 2017 
3000 pat 

Pioglitazon - SU

• SU eller Pio i tillägg till Metformin 

• 105 – 108 (3-point MACE) 

• 28 % bortfall 
• EJ Hjärt-Kärlsjuka (primärprevention) 

• 2 kg viktuppgång 

• Färre hypos
• Ingen ökad risk för blåscancer 



Vad vet vi idag ?

• Potent mot central insulinresistens 

• 16 RR för mortalitet och hjärt-kärl-sjukdom 
? 

• Ökad frakturrisk hos kvinnor 

• Viktuppgång 2kg 

• Vätskeretention ! 
• Blåscancer (0.03% per år eller inte). 



Indikationer Pioglitazone 
(Actos)
• Inga känningar 

• Alternativ eller tillägg till metformin. 
• Kan användas vid njursvikt/terminal uremi 
• Höga insulindoser 

• Om ej vätskeretention 

• Försiktighet vid hjärtsvikt och maculaödem 
(diuretika) 

• 30 mg 1x1 = 3,90 kr/dag 



Pioglitazone till Leif?



GLP–1 och GIP  

(m fl  ”inkretiner”)
• ”Inkretiner” är kroppsegna hormon 

(peptider) 
• Stimulerar insulinfrisättning vid matintag 
• Hämmar glukagonfrisättning 
• Viktregulation 
• Förlångsammar magsäckstömning 
• Påverkar CNS (mättnadskänsla) 
• Mycket kort halveringstid (1-2 min) 
• Bryts ner av enzymet DPP4 



Syntetiska GLP1-analoger 
med längre halveringstid 
• HbA1c 8-19 mmol/mol 
• Viktminskning  2-4 kg 

• Illamående 

• Indikation typ 2 i tillägg till tabletter 
eller insulin 

• Inga känningar. 
• LEADER/EXSCEL 

• SUSTAIN 6 

• REWIND



GLP1-RA 



Inkretinbehandling I Primärvården; SE/DIA/0914/0179

HbA1c

Data are estimated mean values from randomization to month 48. 
CI: confidence interval; ETD: estimated treatment difference; HbA1c: glycated hemoglobin.

Presented at the American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, Session 3-CT-SY24. June 13 2016, New Orleans, LA, USA. 

Liraglutide and Cardiovascular 
Outcomes in Type 2 Diabetes  

N Engl J Med 2016; 375:311-322



Inkretinbehandling I Primärvården; SE/DIA/0914/0179

Primary outcome 
CV death, non-fatal myocardial infarction, or non-fatal stroke

The primary composite outcome in the time-to-event analysis was the first occurrence of death from cardiovascular causes, non-fatal 
myocardial infarction, or non-fatal stroke. The cumulative incidences were estimated with the use of the Kaplan–Meier method, and the 
hazard ratios with the use of the Cox proportional-hazard regression model. The data analyses are truncated at 54 months, because less 
than 10% of the patients had an observation time beyond 54 months. CI: confidence interval; CV: cardiovascular; HR: hazard ratio.

Presented at the American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, Session 3-CT-SY24. June 13 2016, New Orleans, LA, USA. 



• BMI över 30 
• Etablerad CVD 
• Njursvikt 
• Behov av kraftfull HbA1c-sänkning

LEADER



SUSTAIN 6 (Ozempic)



SUSTAIN 6 (Ozempic)



SUSTAIN 6 (Ozempic)

NNT 43



SUSTAIN 6 (Ozempic)



GLP-1 RA

• LEADER (Victoza 1,8 mg) 
• SUSTAIN-6 (Ozempic) 
• EXSEL (Bydureon) 
• ELIXA (Lyxumia) 
• REWIND (Trulicity) 2019



GLP-1-analog till Leif? 

Vilken?



DPP4-hämmare  
(Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta)
• DPP4 är enzymet som bryter ned 

GLP1 och GIP (m fl peptider) 

• HbA1c-sänkning ca 5-8 mmol/mol 
• Viktneutralt 
• Tabletter 

• Inga känningar 

• Ca 12,00 kr/dag 

• Säkerhetsstudier finns idag 



DPP4-hämmare till Leif?



SGLT2-hämmare 

Forxiga, Invokana, Jardiance
• 70 g kolhydrat per dag 
• Viktnedgång 2-4 kg 
• HbA1c 7-12 mmol/mol 
• Viss diuretisk effekt 
• Svampinfektioner i underlivet 
• Urinvägsinfektioner 
• 14 - 16.- kr/dag 
• Ketoacidos ? 
• Tåamputation 
• EMPA-REG / CANVAS / CVD-Real / DECLARE



Viktminskning av SGLT2
HbA1c-sänkning på 10 mmol/mol leder till en viktuppgång på 2 kg





Baseline characteristics 
Placebo  

(n=2333)
Empagliflozin  

10 mg  
(n=2345)

Empagliflozin  
25 mg  

(n=2342)
Age, years 63.2 (8.8) 63.0 (8.6) 63.2 (8.6)

Male 1680 (72.0) 1653 (70.5) 1683 (71.9)

Region

Europe 959 (41.1) 966 (41.2) 960 (41.0)

North America* 462 (19.8) 466 (19.9) 466 (19.9)

Asia 450 (19.3) 447 (19.1) 450 (19.2)

Latin America 360 (15.4) 359 (15.3) 362 (15.5)

Africa 102 (4.4) 107 (4.6) 104 (4.4)
Data are n (%) or mean (SD) in patients treated with ≥1 dose of study drug 

 88



*Medication taken alone or in 
combination  
**Placebo, n=1135; empagliflozin 10 mg, 
n=1132; empagliflozin 25 mg, n=1120

Glucose-lowering medication*

Metformin 1734 (74.3) 1729 (73.7) 1730 (73.9)

Sulphonylurea 992 (42.5) 985 (42.0) 1029 (43.9)

Thiazolidinedione 101 (4.3) 96 (4.1) 102 (4.4)

Insulin 1135 (48.6) 1132 (48.3) 1120 (47.8)

Mean daily dose, U** 65 (50.6) 65 (47.9) 66 (48.9)

Placebo  
(n=2333)

Empagliflozin 
10 mg  

(n=2345)

Empagliflozin 
25 mg  

(n=2342)
HbA1c, % 8.08 (0.84) 8.07 (0.86) 8.06 (0.84)

Time since diagnosis of type 2 diabetes, years

≤5 423 (18.1) 406 (17.3) 434 (18.6)

>5 to 10 571 (24.5) 585 (24.9) 590 (25.2)

>10 1339 (57.4) 1354 (57.7) 1318 (56.3)

Baseline characteristics: type 2 
diabetes

Data are n (%) or mean (SD) in patients treated with ≥1 dose of study drug 
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*Based on narrow standardised MedDRA 
query “cardiac failure”   

Baseline characteristics: CV complications

Placebo  
(n=2333)

Empagliflozin  
10 mg  

(n=2345)

Empagliflozin  
25 mg  

(n=2342)
Any CV risk factor 2307 (98.9%) 2333 (99.5%) 2324 (99.2%)

Coronary artery disease 1763 (75.6%) 1782 (76.0%) 1763 (75.3%)

Multi-vessel coronary artery 
disease

1100 (47.1%) 1078 (46.0%) 1101 (47.0%)

History of MI 1083 (46.4%) 1107 (47.2%) 1083 (46.2%)

Coronary artery bypass graft 563 (24.1%) 594 (25.3%) 581 (24.8%)

History of stroke 553 (23.7%) 535 (22.8%) 549 (23.4%)

Peripheral artery disease 479 (20.5%) 465 (19.8%) 517 (22.1%)

Single vessel coronary artery 
disease

238 (10.2%) 258 (11.0%) 240 (10.2%)

Cardiac failure* 244 (10.5%) 240 (10.2%) 222 (9.5%)
Data are n (%) in patients treated with ≥1 dose of study drug 
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Cumulative incidence function. MACE, 
Major Adverse Cardiovascular Event; HR, 
hazard ratio

3-point MACE

 92

Empagliflozin 10 mg 
HR 0.85 

(95% CI 0.72, 1.01) 
p=0.0668 

Empagliflozin 25 mg 
HR 0.86 

(95% CI 0.73, 1.02) 
p=0.0865 



Cumulative incidence function. HR, hazard ratio 

CV death  
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Empagliflozin 10 mg 
HR 0.65 

(95% CI 0.50, 0.85) 
p=0.0016 

Empagliflozin 25 mg 
HR 0.59 

(95% CI 0.45, 0.77) 
p=0.0001 



Cox regression analysis. MACE, Major 
Adverse Cardiovascular Event;  
HR, hazard ratio; CV, cardiovascular; MI, 
myocardial infarction  
*95.02% CI

Patients with event/analysed
Empagliflozin Placebo HR (95% CI) p-value

   3-point MACE 490/4687 282/2333 0.86 (0.74, 
0.99)* 0.0382

CV death 172/4687 137/2333 0.62 (0.49, 0.77) <0.0001

Non-fatal MI 213/4687 121/2333 0.87 (0.70, 1.09) 0.2189

Non-fatal stroke 150/4687 60/2333 1.24 (0.92, 1.67) 0.1638

0,10 1,00 10,00

CV death, MI and stroke
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Favours empagliflozin Favours placebo



0,10 1,00 10,00

Patients with event/analysed
Empagliflozin Placebo HR 95% CI p-value

All-cause mortality 269/4687 194/2333 0.68 (0.57, 
0.82) <0.0001

CV death 172/4687 137/2333 0.62 (0.49, 
0.77) <0.0001

Non-CV death 97/4687 57/2333 0.84 (0.60, 
1.16) 0.2852

All-cause mortality, CV death and non-
CV death

Favours empagliflozin Favours placebo

AR: 3,6 % 
NNT: 28 



Cumulative incidence function. HR, hazard ratio 

Hospitalisation for heart failure
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Empagliflozin 10 mg 
HR 0.62 

(95% CI 0.45, 0.86) 
p=0.0044 

Empagliflozin 25 mg 
HR 0.68 

(95% CI 0.50, 0.93) 
p=0.0166 



Composite of  
 doubling of serum creatinine  

 initiation of renal replacement therapy  
 death due to renal disease

Kaplan-Meier estimates in patients treated with ≥1 dose of study drug. Hazard ratios are based on Cox regression analyses.  
Post-hoc analyses.



eGFR (CKD-EPI formula) over 192 weeks 

Pre-specified mixed model repeated measures analysis in all patients treated with ≥1 dose of study drug(OC-AD). 
All participants in the study were able to reach the study visit at week 94; patient numbers declined thereafter based on study design.  
eGFR, estimated glomerular filtration rate; CKD-EPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration.
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No. in follow-up for  
adverse/outcome events 

No. analyzed
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Fler studier

• Canvas (ADA 2017) Invokana 
• CVD real (2017) 95% Forxiga 
• Declare (2018) Forxiga



SGLT2-hämmare 

När använda?
• Höga HbA1c 

• Överviktiga 

• Etablerad hjärt-kärlsjukdom (Jardiance) 

• Njursjukdom? 

• Ej till äldre sköra patienter? 



SGLT-2 till Leif?



Leif 54 år Vad gjorde vi ?
• NPH till natten 24 E och vaknar nu med värden 

under 6.  
• Inga känningar. 
• HbA1c 51 (P-Glukos snitt 8,3) 
• Har minskat ner till en smörgås på morgonen, 

lagt till ett ägg och skippat juicen. Stiger nu 
inte efter frukost 

• Ökat 2 kg i vikt 
• Är vi nöjda? 

• Amlodipin 5 mg och Atorvastin 40 mg 



Problem med insulin

• Vid intensiv insulinbehandlad diabetes 
(och SU) ökar vikten med 2 kg för varje 
10 mmol/mol som HbA1c sänks ! 

• Insulinkänningar försvårar att komma til 
målvärde? 

• Kräver dostitrering (skötersketid) 
• Priset 
• Teststickor (1.50 kr)



Erling 68 år

Diabetes 12 år. Hyperlipidemi, hypertoni, 
Metformin 2 g. BMI 29. Gillar god mat och vin. 
Kör hårt på sin träningscykel periodvis med god 
effekt på sockret när han tränar. Ligger fastande 
runt 10. Efter frukost 15-16. Sedan kvar på den 
nivån under dagen. HbA1c 71. 

• Vad motsvarar hans HbA1c 71 i blodsocker 
• Mål-HbA1c – Målblodsocker? 
• Farmakologisk behandling?



Erling 68 år

Börjar med Victoza 0,6 mg i en vecka 
därefter 1,2 mg. 
  
TEL 2 månader 
Gått bra utan illamående. Fastevärden runt 
7-9. Vikt oförändrad. Undrar om han ska öka 
till 1,8 mg.



Erling 68 år

 6 månader 
Hba1c minskat till 50 mmol/mol (-21). Vikt 
99 kg (-4 kg). Han berättar att han på egen 
hand har ökat till 1,8 mg. Mycket nöjd och 
senaste månaden också kommit igång mer 
med sin träningscykel. 

ÅB 1,5 år  
HbA1c 42 (-19 mmol/mol), Vikt 95 kg (- 9).



Erling 71 år

ÅB 3 år 
  
Hba1c 48, Vikt 97 kg 
  
Utredd högt och lågt för slemhosta och 
nasofaryngit i ett år utan förklaring. 
Glömde sin Victoza när han var på semester 
på Island i en vecka och mådde då utmärkt. 
Nu inte använt det på 3 dagar och mår fint.



Erling 71 år

Victoza utsatt 4 månader  
Nu diabetes 15 år och endast Metformin 
Ingen slemhosta eller nasofaryngit 
Hba1c 62, Vikt 97 kg (oförändrat)



Erling 71-75 år

Insätter Januvia 100 mg.   

2014: 3 månader senare 
HbA1c 50. Vikt 93 kg 

2016 Hållit vikt och HbA1c. 
2018 Hållit vikt och HbA1c



Birgitta 53 år 
• Diabetes 18 år med insulin från debut. 
• BMI 40. Neg GAD, C-peptid 0,75 vid debut.  
• Anger måttligt med alkohol. Lämnar en rimlig 

kostanamnes. 
• NSTEMI för 4 år sedan. 
• Humalog 40+40+40 och Lantus 120+0+0+80 E (320 E/

dygn). = 94.- kr/dag 
• HbA1c genom åren 70-80 mmol/mol.  
• Ej tålt Metformin. Upplevde ingen effekt av Avandia 

(roziglitazone). Illamående av Victoza. Ingen effekt 
av Januvia. 

• Preproliferativ retinopati, bilaterala maculaödem. 
• HbA1c 78 (P-Glukos: ca 13 mmol/mol i snitt).









Freestyle LIBRE

• Mäter sockerhalten i underhudsfettet 
• Fördröjning på 5-10 min 
• Inte exakt 
• Ger en TREND 
• Inga larm 
• Behöver ej kalibreras 
• 32 .- kr per dag



CGM typ 2 ???

• Insulinbehandlade med känningar och 
höga värden 

• Synliggöra effekter av 
livsstilsintervention 

• Hur mycket påverkar det patientens val 
av kost och livsstil?



Birgitta 53 år 
Bytte Lantus till Insuman basal 
+ Jardiance 10 mg 1x1 
= 59.- kr/dag  

6 månader 
Ingen viktnedgång 
HbA1c 62







Kjell 72 år (1)

• Typ 2 i 10 år. Metformin och Glimepiride. 
Överviktig. Legat ganska högt i blodsocker 
genom åren och man har prövat alla nya 
läkemedel utan nämnvärd effekt. 
Misstanke om alkohol i överkant 

•  Nu pankreascancer med spridning, stentad 
i gallgångarna men ej opererad. Mår 
ganska bra. God aptit ingen viktnedgång. 
HbA1c 92 

• Läkemedelsval hur var när



Kjell 72 år (2)

• Metformin och SU utsatt. 
• Insatt på NPH till natten och måltidsinsulin. 

Problem med nattliga hypoglykemier varför 
man bytt till Abasaglar 

• 50 E Abasaglar till natten + Humalog 6+6+6  
• Nu inlagd pga lunginflammation. Har 

känningar nattetid och högt dagtid. 
• Förslag till ändring?



Insulinerna
1E = 1 E 
Dyrare insuliner är inte ”starkare”



Kjell 72 år (3)

• 6+6+6+50 = 68 E 
• Byter till NPH 45+0+20 E NPH = 65 E.  
• Ligger bra dagtid nästa dag runt 8-9 men 

sjunker under natten till 3,2 på morgonen



Kjell 72 år (4)

• Ändrar till 50+0+10 
• Fortsatt lite låg natt och hög dag 
• Ändrar till 60+0+0 
• Mål P-glukos 10 (5-15) 

• Kostnad för Abasaglar 50 + 18 Humalog = 
19.- kr/dag 

• Kostnad för 60 E Insuman Basal = 9,75



Fall 6 Ove 60 år  
diabetsdebut

Hypertoni, Hyperlipidemi. Slutade med mediciner för 6 månader sedan då 
tabletterna tog slut.  

Jobbar som egen företagare i byggbranschen. Senaste veckorna törstat mer än 
vanligt, normal urinmängd, känt sig trött. Söker lördag em på akuten. Vill absolut 
inte bli inlagd. 
  
P-Glukos  17,8 
HbA1c   >130  
Urinsticka Glucos 2+ ketoner 2+ 
Vikt    103 
BMI    30 
Bltr    190/105 
Puls   80 
  
• HbA1cmål? 
• Blodsockermål? 
• Behandling?



…Ove 60 år
• Metformin 500 mg 1x1 dosökning var tredje dag 
• Initiala kostråd (undvik allt sött, kaffebröd 

mm) 
• Söka akut om han mår dåligt? 
• Kompletterar med Thyr, C-peptid och GAD. 
• Mätare 
• Enalapril 10 mg 

• Åter måndag.



Ove 60 år 
måndag

• Blodsocker uppmätta ca 18 fastande och 
stigande över dagen med värden 25 efter 
måltid 

• Inleder basal bolus 2+2+2 Humalog och 8 
NPH till natten 

• Upptitrering med mål fastevärde under 7 
och efter måltid under 10



Ove 60 år 
1 månad

• Thyr ua, C-peptid 1,2, GAD neg. 
• Vikt plus 3 kg. 
• Genom täta kontakter (blodsockermätning och 

telefon/mail 2 ggr per vecka titrerat upp 
insulindoser till 8+8+8 och 24 NPH till natten. 
Metformin 2 g. 

• Fastesocker < 8 och dagtid < 10. HbA1c 72  
• Tycker han äter bra. Vill inte ändra nåt. Har 

inget emot att äta tabletter men tycker det är 
bökigt med insulin. 

• Jobbar med fysiskt aktivt arbete.



Ove 60 år 
3 månader

  
• Inte kunnat trappa ut insulin (8+8+8+24) 
• HbA1c 63. Fastevärden runt 8 och dagtid runt 

10 
• Vill bara jobba inte ändra på mat eller börja 

motionera 
• Kör bil i jobbet. Vil inte ha känningar eller 

mäta blodsocker så ofta. 
• S-Kortisol och renin/angiotensin ua. 
• 4 blodtrycksänkare



Ove 60 år 
6 månader

• Genom att behålla metformin och  sätta in 
pioglitazon 30 mg samt en DPP-4-hämmare 
(Galvus, Januvia, eller Onglyza) har vi kunnat 
ta bort hans insulin. 

• HbA1c 45 
• Ingen risk för känningar 
• Enkelt för patienten 
• Tar nu 4 blodtrycksänkare, 1 statin och 3 

diabetesläkemedel 
• Mycket nöjd



Ove 6o år

12 månader efter debut: 

• HbA1c 48 mmol/mol 
• Ögonfoto visat makulaödem och han har 

fått perifera ödem. 
• Vad göra ?



Ove 6o år

12 månader efter debut: 

• EKG, hjärta, lungor, BNP, S-Alb ua. U-Alb/
Krea 9,6 

• Minskar Amlodipin till 5 mg 
• Sätter ut Pioglitazon 
• Furix 40 mg 1x1 till ödemen är borta.



Ove 6o år

15 månader efter debut: 

• HbA1c 56 mmol/mol 
• Perifera ödem försvunnit 
• Inte varit på ögonkontroll ännu



Ove 60 år 
24 månader

• Bytte Januvia till Victoza 
• HbA1c 49 mmol/mol 
• Perifera ödem borta 
• Fått 4 Lucentisbehandlingar 
• Blodtryck 135/85



Jessica 47 år

• Diabetes i tre år. Svårt att tåla Metformin men 
kämpar med 500 mg 2+0+1.  

• Fick skyhögt blodsocker när hon satte ut 
Metformin och provade Januvia 

• Fick känning av Glimepirid 
• Ätit kolhydratsnålt men tröttnat på det. 
• Tränar på gym. 
• GAD neg C-peptid 0,76 
• BMI 26 
• HbA1c 67. Vaknar runt 11.



Jessica

• Minskade metformin till 500 mg 1x2 
• Jardiance 10 mg 
• Repaglinide 2 mg till kolhydratrik måltid.  
• Telefon efter 2 v. Fastevärde 6-7



Jessica

• ÅB 1,5 månad 
• Tolererat Metformin 500 mg 1x2 
• Tagit repaglinide 1 mg 1+2+2 
• Inga svampinfektioner 
• HbA1c 55 
• Fastevärde 7-8,  Oftast under 10 dagtid 

men någon gång 20 (efter en pizza)



Jessica

• Talar mer om kolhydrater (snabba/
långsamma och total mängd). 

• Ökar repaglinide till 2 mg tabletter. (max 
8 st per dag). 



Jessica 6 månader

• Första hon gör är att be om ursäkt för att hon 
slarvat och syndat och ätit så mycket kolhydrater. 
Skäms och oroar sig för komplikationer. Helt slutat 
med allt med tillsatt socker.  

• Svårt med Metforminet för magen. 
• HbA1c 62 
• Dagtid oftast runt 6 men drar iväg efter 

kolhydratrika måltider. Pizza ger henne 17 i 
blodsocker. Inte tagit mer än 1 Repaglinide till 
maten 

• Ofta fastevärden nu runt 10 ??? 
• Gått ner 2 kg i vikt.



Jessica

• Tillsammans med väninna späker hon sig 
med artiklar om diabetes. Är övertygad 
om att hon ska amputera sina ben inom 
kort eftersom hon är så slarvig. 

• Efter ett tag framkommer också att hon 
är LIVRÄDD för att hon ska få känning på 
natten och dö. Skyddsäter 2 smörgåsar på 
kvällen fast hon inte är hungrig. 



Fall 8 Ella 84 år
Nyinflyttad på särskilt boende. Diabetes typ 2 oklart 
hur länge. Hjärtsvikt, haft hjärtinfarkt och stroke. 
Vikt 78 kg. Haft sår på fötterna som är läkta nu. 
Metformin 1,5 g, Glimepiride 4 mg (+ 12 andra 
läkemedel för svikt, blodtunnande, depression mm).  
  
Vikt   78kg 
HbA1c  82 (mmol/l) 
Krea   154 
  eGCR (CG) 30 (Obs Överskattat !!! Vid låga GFR 
eller liten muskelmassa) 

Vad motsvarar HbA1c ? 
Vad vill vi veta mer ?



 Ella 84 år

Frukost MM Lunch MM Middag Kväll Natt

Kaffe 
Gröt (halv) 

Halv smörgås?

Lagad mat 
Wichyvatten 
Ibland inte 

hungrig

Kaffebröd 
ibland

Lagad mat  
(halv port) 

Lättöl

 

11
 

14-16
 

19-25 25-28 23

FRUKOST: Äter oftast halv portion men inte alltid 
LUNCH: ?? 
MIDDAG: ?? 
Är förtjust i kaffebröd men dottern vill gärna att hon äter frukt och 
morötter istället ? 
Metformin och Glimepiride är utsatta



C. NPH/Mix i 1-2dos 
Abasaglar, Lantus, Toujeo, Tresiba i endos ?

Preparat och dos Mål (individuellt) Dosändring (max)

Humalog mix 25 
Novomix 30 eller 
NPH 
6-12 E före frukost

Em (före middag) 
under 10

Öka 2-4 E var 
tredje dag

Om höga värden på 
morgnar eller sena 
kvällar 
Lägg till en dos till 
middagen

Kvällsvärden under 
10 
Morgonvärden 
under 8 

Öka 2 E varannan 
dag



Ella 84 år ORDINATION
1. 
Blodsockermål

Inga värden under 5.  
Flest värden mellan 8-15.

2. 
Grunddosering

20 E Insuman basal på morgonen oavsett om 
hon äter eller ej

3. När mäta P-
Glu

före frukost, före middag och till natten i 3 
dagar nästa vecka

4. Åtgärd Om P-glukos under 5 till natten ska hon ha 
att äta 
Om över 20 ingen åtgärd om hon mår bra.

5. Extra 
kontroller

Endast vid förvirring, agitation etc.



Nattliga hypoglykemier 
Carl Johan Östberg et al 2009

• 98 patienter i särskilt boende med 
insulin och HbA1c < 6% 

• Blodsockerkurvor under 3 dygn 
• 69% någon hypoglykemier 
• 50% av dessa nattetid 
• Peroral behandling sattes ut och 

insulindoserna halverades 
• Fungerade för 75 % efter 3 månader



Nattliga hypoglykemier 
Carl Johan Östberg et al 2009

• 98 patienter i särskilt boende med 
insulin och HbA1c < 6% 

• Blodsockerkurvor under 3 dygn 
• 69% någon hypoglykemier 
• 50% av dessa nattetid 
• Peroral behandling sattes ut och 

insulindoserna halverades 
• Fungerade för 75 % efter 3 månader



Fall 9 Stig Larsson 67 år
Diabetes 30 år, insulin sedan 7 år. Remiss för högt HbA1c och 
svängande blodsocker. 
  
Änkeman, bor på en gård och arbetar aktivt i skogen under dagarna. 
Dottern som är distriktsköterska hjälper honom med mat att värma till 
middag. Sköter annan mathållning själv.  
  
HbA1c 92 mmol/mol 
  
Ofta lågt blodsocker med känning när han jobbar i skogen. Främst på 
eftermiddagarna. Pat tycker det är jobbigt att testa sitt blodsocker då 
han är ute och jobbar mycket, smutsig om händerna osv. 
  
Frukost    8E Humalog 
Middag  14E Humalog 
Kvällsmat      8E Humalog 
  
Natt   30E Insuman basal



Stig Larsson 67 år

• Frukost 8.00:  1 smörgås, gröt, sockerfri 
sylt, kaffe, 1 glas mjölk  

• 11-kaffe: 2 smörgåsar, kaffe 
• Middag 14.00:  3 potatisar, 14 köttbullar, 

sås eller smör och 1 tomat 
• Kvällsmat 19.00:  4 smörgåsar och 

mjölk (3 glas)



Stig Larsson 67 år

• Vad har han för genomsnittlig P-Glukos 
• När ligger han högt i blodsocker?  
• Bör han ändra i sin kost? 
• Borde insulindoseringen ändras? Hur 

skulle den i så fall se ut?



Fall 10 Solbritt  68 år
Solbritt ringer vårdcentralen en måndag i början av oktober pga 
diarréer sedan 1,5 vecka. Får gå på toa 4-5 ggr per dag. Tycker hon är 
lite trött och yr. Du ser i journalen att hon har diabetes och frågar hur 
blodsockret ligger. Hon tycker blodsockret ligger bra (under 10) och 
hon äter och dricker. Mår inte illa eller kräks. Har ingen feber. Har inte 
varit utomlands. Maken har inga diarréer. 
  
Hade i september en böld i höger axill som tömdes och hon fick 
Heracillin under 10 dgr. Det har läkt fint. 
  
Alla dagens läkartider är bokade och i morgon är det utbildningsdag 
för hela vct. Du frågar därför en stafettläkare (som inte känner 
patienten) vad du ska göra. 
  
Tänkbara diagnoser? 
Vilka råd ger du?



Solbritt  68 år

Solbritt fick råd om: 
  
• Dricka mycket 
• Extra blodsockerkontroller 
• Höra av sig igen om några dagar om det inte blev bättre 
  
Ringer igen fredag morgon… Blev till en början lite bättre 
men nu är det sämre igen. Kanske lite mindre diarréer men 
yrslig och matt. 
  
Vad gör du nu? 
Tänkbara diagnoser?



Solbritt  68 år

Patienten kommer ner till vårdcentralen med hjälp av 
maken. 
  
Status 
AT Blek och kall perifert. 
Buk  Klagar på diffus smärta men mjuk vid palpation. 
Hjärta  RR 110 per minut 
Bltr 130/70 
Lab  P-Glukos 19. CRP 12. 
  
  
Patienten så dålig så hon skall till akuten



Solbritt  68 år
Diagnos fråga ? 
Om du vetat nedanstående. Skulle det ändrat ditt beslut i tisdags?  
  
Gift, pensionerad lärarinna. Diabetes typ 2 sedan 8 år. Hypertoni 
och hyperlipidemi. Ögonfoto ua, ingen neuropati, Krea 89, 
mikroalbumiuri.  
  
T. Metformin 500 mg  2x2 sedan 5 år och tolererat det bra. 
T Simvastatin 40 mg  1 tn 
T Enalapril 20 mg   1x1 
Orudis retard 200 mg 1 tn 
Trombyl 75 mg    1x1 (ingen känd hjärt kärlsjukdom) 
  
Uppger alltid att hon har blodsockervärden under 10 och att hon 
mår bra. Varierande HbA1c. Bästa var i våras 65 mmol/mol. Senast 
75 mmol/mol. Dricker mycket sällan alkohol och har aldrig rökt.



Solbritt  68 år

• Laktat bildas vid anaerob förbränning. Vid dålig syresättning av 
kroppens vävnader (tex vid hjärtsvikt, respinsuff, sepsis, intorkning, 
chock) 

• Laktat måste återbildas till Glukos vilket kräver mer energi än det man 
vinner på anaerob förbränning (syreskuld) 

• Metformin i överdos blockerar återbildandet av laktat till glukos 
• Vid akut njursvikt kan inte metformin utsöndras via njurarna och 

ansamlas i kroppen. 
• Njursvikten beror på intorkning (diarréer och vätskeförluster pga högt P-

Glukos) och samtidig behandling med ACE-hämmare (eller ARB) och 
NSAID som minskar det glomerulära filtrationstrycket genom att 
konstringera arteriolerna till glomeruli.



Solbritt  68 år
 Laktatacidos uppträder: 
  
Vid akut sjukdom med cirkulationssvikt och dålig syresättning av perifer vävnad. 
Vid akut njursvikt (te x intorkning, konstraströntgen) vid samtidig behandling med 
Metformin 
  
Vid sjukdom med hot om intorkning:  
  
SÄTT ALLTID (tillfälligt) UT: 
  
Metformin 
ACE-hämmare, ARB 
NSAID 
Diuretika 
Andra blodtryckssänkare? 
Digitalis 
(Morfin?)



Solbritt  68 år

Metformin och KRONISK NJURSVIKT ? 

eGFR 45 Kontrollera Cr-EDTA-clearance eller  
Iohexol-clearance  (halvera dosen) 
eGFR < 30 (sätt ut). 



Vid nedsatt njurfunktion ?
• SGLT-2 dålig effekt eGFR < 60 (men 

njurprotektivt!) 
• Metformin 2 g, 1g vid eGFR < 45. Sätt ut vid 

eGFR 30 
• Repaglinide eGFR 15 
• Glimepiride till eGFR 30 (ackumulation?) 
• GLP-1RA eGFR 15 (ej studerat vid sämre 

funktion) 
• DPP4 Kan fortsätta vid terminal uremi och 

dialys 
• Pioglitazon till eGFR 15 om ej vätskeretention 
• Insulin till uremi och vid dialys (sänka doser?)



Fall 11 Selma 72 år
• T Metformin 500 mg 2x2.Enalapril 20 mg 1x1 
• Patienten har fått svår muskelvärk och stelhet 

i axlar och höfter.  
• Patienten kontrollerar blodsockret varje dag 

och har noterat högre fastevärden runt 10. 
Brukar normalt ligga runt 6-7. 

CRP 34 
SR 85, 
Hb 120 
Urinsticka ua



Selma 72 år
  
Är trött och tagen. Du misstänker PMR och 
planerar att på försök sätta in Prednisolon 20 mg. 
  
Vad kommer att ske? 
  
Plan ???



Selma 72 år
Telefonsamtal efter 2 dagar 

Mycket bättre med hennes värk men har fått 
väldigt högt P-Glukos. Morgon 12 mmol/l, före 
middag 25 mmol/l och till natten 18 mmol/l 

Insulin ??? 
 





Fall 12 Rudolf 75 år
Tel.  
  
Diabetes 1,5 år.  
P-Glukos runt 30 vid debut. Inlagd på ÖS och insatt på Metformin och 
NPH till natten som inte kunnat trappas ut. 
Gick ner 5 kg vi debut som han nu återhämtat. 
Metformin 2,5 g och Insuman basal 22 E till natten.  
Har sovit dåligt senaste månaden då han måste upp och äta pga 
känningar 2-3 ggr i veckan.  
P-Glukos på em runt 16.  
  
• Hur gör ni med insulinet ? 
• Hypoteser om hans problem 
• Mer prover ? 
 
 



 Rudolf 75 år
HbA1c   85 (snitt: ca 13,5 mmol/mol) 
TSH   8   
GAD   > 1000 
C-peptid  0,2 
  
Flyttat NPH till morgonen och blivit av med sina nattliga 
känningar. Har mätt ordentligt i tre dagar.  
  
Har på hustruns initiativ googlat gått över till kolhydratsnål kost. 
  
Se lista  
  
Vad gör du nu ?



Klassifikation WHO 1997
1.Typ 1 (10-15%) 

Definition: Destruktion av de insulinproducerande betacellerna och 
samtidigt bevarad god insulinkänslighet. 

2. Typ 2 (70-80%) 
Definition: Nedsatt känslighet för insulin, med eller utan defekt 
insulinproduktion och/eller frisättning. 

3.  Andra specificerade typer (5-10%) 
Monogenetiska rubbningar av insulinsekretionen och insulinfunktion 
(MODY 1-5) 
Sjukdomar i pankreas Pankreatiter, Cystisk fibros, Hemokromatos m.fl. 
Läkemedels inducerad Kortison, Neuroleptika 
Endokrina sjukdomar Cushing, Akromegali, Tyreotoxikos, Feokromocytom 
Genetiska syndrom Down’s syndrom, Turner, Klinefelter mfl. PCOS (?) 
Infektioner: Coxsackie, CMV, kongenitall rubella.  

4. Graviditetsdiabetes (1-2% av alla graviditeter) 
Definition: Debut (eller upptäckt) av diabetes eller nedsatt 
glukostolerans under graviditet



Novel subgroups of adult-onset diabetes and their 
association with outcomes: a data-driven cluster 

analysis of six variables 
www.thelancet.com/diabetes-endocrinology  

Published online March 1, 2018  
 

ANDIS (Skåne)         8 980 
Scania Diabetes registry     1 466 
New Dibetics in Uppsala         844 
DIREVA nydiagnostiserade (Finland)     878 
DIREVA Längre uppföljning (Finland) 2 607 

SUMMA:           14 775    

 



ANDIS (”traditionell” klassifikation) 

TYP 1: 
• GAD-positiva 
• C-peptid < 0,3

LADA: 
• GAD-positiva 
• C-peptid > 0,3

Exkluderade: 
Typ 1 före 18 år 
1,2% sekundär diabetes



Nydiagnostiserade vuxna (utan uppenbar 
sekundär diabetes)

6 Variabler (vid debut): 

• Ålder 
• GAD 
• BMI 
• HbA1c 
• HOMA2-B (betacellsfunktion) 
• HOMA2-IR (insulinresistens) 

• Retinopati, Nefropati 
• Risk för CVD 
• Läkemedelsbehandling 
• Måluppfyllelsle HbA1c 



SAID (Severe Autoimmune Diabetes)  
6,4 %

• Ålder ➔ 
• GAD + 
• BMI ➔ 
• HbA1c !! 
• HOMA2-B " 
• HOMA2-IR " 

Typ 1 (LADA?) 
42% insulin vid debut 
Sällsynt metformin vid debut 

Låg CVD-risk 



SIDD (Severe Insulin Dependent Diabetes)  
17,5%

• Ålder ➔ 
• GAD  - 
• BMI ➔ 
• HbA1c !!! 
• HOMA2-B " 
• HOMA2-IR " 

30% insulin vid debut 
Mycket metformin vid debut 
Snabbast till oralt läkemedel nr 2 
Längst tid till måluppfyllelse HbA1c 

Stor risk för retinopati 
Ökad risk för CVD jfrt SAID





SIDD cluster 2

• Luras vi av negativa GAD? 
• Ska vi ta IA-2A, IAA och ZnT8? 
• Faste C-peptid vid debut + stimulerat C-

peptid? 
• Risk med nya reklistan att missa denna 

grupp. 
• Är dom typ 1 eller vissa av dom typ 1?



SIRD (Severe Insulin Resistent Diabetes)  
15,3 %

• Ålder ! 
• GAD  - 
• BMI ! 
• HbA1c " 
• HOMA2-B !! 
• HOMA2-IR ! 

4% insulin vid debut 
Lite metformin (varför?) 
Ökad förekomst av NASH 

Kraftigt ökad risk för Njursvikt 
Kraftigt ökad risk för CVD 



SIRD Cluster 3

• Varför får dom inte metformin (ej pga 
njursvikt) 

• Lipider? (saknas data) 
• Hypertoni? (saknas data) 
• Alkohol? 
• Genetik? 

• Metformin + SGLT-2 + pioglitazone



MOD (Mild Obese Diabetes)  
21,6 %

• Ålder " 
• GAD  - 
• BMI !! 
• HbA1c " 
• HOMA2-B ! 
• HOMA2-IR ➔ 

• Låg CVD-risk 



MARD (Mature Age Related Diabetes)  
39,1 %

• Ålder ! 
• GAD  - 
• BMI ➔ 
• HbA1c " 
• HOMA2-B ! 
• HOMA2-IR ➔ 

• Viss Ökad CVD-risk 



MARD Cluster 5

• Sen debut, normalvikt och måttligt HbA1c 
har bra prognos ! 

• Har alla diabetes ?



Fall 13 Vanja 40 år
remiss  
• Typ 2 i 8 år 
• Metformin utsatt för 10 månader sedan pga diarréer och 

därefter HbA1c 83 (snitt 13 mmol/l). 
• Insatt på Insuman basal 28+0+0+40 och Apidra 20 E till 

middag (88 E). HbA1c 66 (snitt 10,5 mmol/l). 
• Sjukskriven pga värk i fötter och händer (karpaltunnel 

plus neuropati???). 
• Frukost smörgås, Lunch Sallad och bröd, Middag Ris och 

kött och grönsaker. 
• BMI 29 stabilt



Vanja 40 år
• Jardiance 10 mg och Pioglitazone 15 mg. Halverar 

insulindoser till 40 E NPH till natten. 
• Ska mäta före och efter frukost, före och efter lunch 

och före och efter middag. 
• Remiss till dietist.  
• FRUKOST: Minskat på en smörgås till förmån för 

youghurt eller kvarg.  
• LUNCH endast lite sallad.  
• MIDDAG byter ris till ”mörk bulgur”, kyckling och 

grönsaker.



Vanja 40 år
• TEL 2 månader: 
• Före frukost 8-10, efter 12, Före middag 10 efter 14. 

Varken bättre eller sämre 
Vad göra?



Vanja 40 år
• Sätter in repaglinide 2 mg till frukost och 

middag som vi sedan dosökar till 4+0+4 
mg.



Vanja 40 år
ÅB 8 månader 

• Före frukost 5-7, efter 7-9 
• Lunch inte mätt 
• Middag före 8, efter 7-12. 
• HbA1c 46 (snitt 7,5 mmol/l) 

Minskat HbA1c från 66 mmol/mol med 88E insulin (20 kr/
dag) Till 46 mmol/mol med 40 E insulin, Pio 15 mg 
Jardiance 10 mg och repaglinide 8 mg (26 kr/dag)



Vanja 40 år
TEL 12 månader 

• Fått känning några gånger dagtid. Vet inte om hon gjort 
något speciellt (mat, motion annan sjukdom?) 

• Fastevärden runt 5-7 (som förut) 
• Sänker NPH till 30 E



Sigrid 87 år (1)

• Diabetes 25 år. Normalviktig. Insulinberoende från 
start. Mycket insulinkänslig och haft problem med 
känningar genom åren. Typ 1 eller LADA. 

• Nu darrig och nedsatt syn. Behöver hjälp med 
med blodsockermätning och insulingivning. 

• Hemtjänst x4 plus trygghetslarm. 
• Problem med känningar på em och nätter (2-4 i 

blodsocker när hon larmar) 
• Remiss för SAP eller CGM med larm . Sonen har 

googlat. 
• Vad vill vi veta?



Sigrid 87 år (2)

• FRUKOST (9-tiden) : Gör själv. 2 smörgåsar och 
kaffe. 24 E NHP insulin. Ofta värden mellan 
5-8 före frukost. 

• LUNCH (13-tiden): Lagad mat som levereras. 
Kan variera en del me för det mesta potatis 
past eller ris eller efterrätt. Oft 12-18 före 
lunch. 6 E Humalog.  

• KVÄLLSMAT (17-tiden): Fixar själv: Kan 
variera. Fil, smörgås, kräm ??? 

• Får en Libre, konto på DIASEND och 
kostregistrering.



ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN 
INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT



Sigrid 87 år (4)



Sigrid 
87 år 
(3)



Sigrid 87 år (5)

• Flyttar 6 E Humalog från Lunch till frukost 
• Fortsatt kostregistrering med fokus på 

kolhydrater. 
• Kostlista och minst 40 g kolhydrat per 

måltid. 
• Senarelägga kvällsmaten 





Sigrid 87 år (7)



Sigrid 87 år (7)


