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Detta vill vi särskilt framhålla ur ovanstående kapitel
ISPAD guidelines sammanfattar de stadier diabetespatienten går igenom, från det
asymtomatiska stadiet till kronisk diabetes med eller utan långtidskomplikationer.
Klargöranden gällande definitioner finns i kommentarerna nedan. Grunderna i prediktion av
diabetesrisk gällande såväl genetisk risk som autoantikroppar och glukostoleranstest täcks
översiktligt. Det betonas att screening för diabetesrisk i nuläget enbart sker i
forskningssammanhang och måste åtföljas av kompetent rådgivning för
autoantikroppspositiva individer. Uppföljning av individer med hög risk i studier kan medföra
en tidig diagnos, ofta innan symptom på diabetes uppkommit (fas 3) och innan HbA1c hunnit
stiga, samt minskar risken för ketoacidos vid debuten, vilket är av stor betydelse. Vid en tidig
diagnos utan symptom (fas 3) rekommenderas insulin när HbA1c >48 mmol/mol (6,5 %).
Tidigt i förloppet är det viktigt att skilja på typ 1 och typ 2 diabetes, där autoantikroppar mot
betacellsantigen bekräftar diagnosen typ 1 diabetes. Vid negativa autoantikroppar kan
övervikt, ålder >10 år, ärftlighet, acantosis nigricans och en hög C-peptid tyda på typ 2
diabetes.
Flertalet barn och ungdomar med typ 1 diabetes återtar en viss insulinsekretion så kallad
partiell remission (fas 4). Ketoacidos vid debut och låg ålder minskar sannolikheten till
remission. Det finns idag ingen behandling som kan återställa eller bibehålla betacellsfunktionen under en längre tid efter den kliniska diabetesdiagnosen, men kontrollerade
studier pågår i Sverige [1, 2]. Vid etablerad typ 1 diabetes är insulin den enda aktuella
behandlingen. Forskning pågår gällande transplantation av betaceller eller stamceller.
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Kommentarer för svenska förhållanden
De internationella riktlinjerna ovan är giltiga även för svenska förhållanden. Dock ingår inte
specifika definitioner på de tre första faserna, vilka nedan anges och förtydligas:
Fas1: Autoimmunitet (bekräftad mot mer än en autoantikropp mot betacellsautoantigen
(GADA, IA-2A, IAA, ZnT8A) med normal glukostolerans
Fas 2: Autoimmunitet (enligt ovan), med dysglycemi (f-glukos 6,1–6,9 mmol/L och/eller 30,
60, 90 min p-glukos under OGTT ≥11,1 mmol/L och/eller 120 min p-glukos på OGTT 7,8–11,0
mmol/L)
Fas 3: Autoimmunitet och diabetesvärden (f-glukos ≥7,0 mmol/L, 120 min p-glukos på OGTT
≥11,1 mmol/L), inga symptom. Obs! Utan symptom skall diabetesvärden uppmätas vid två
separata tillfällen i enlighet med ADA kriterier innan diabetesdiagnos kan ställas [3].
Fas 4: Symptomatisk diabetes med eller utan autoantikroppar (symptom + f-glukos ≥7.0
mmol/L och /eller 120 min p-glukos på OGTT ≥11,1 mmol/L och/eller slumpvis taget glukos
≥11,1 mmol/L)
Venös provtagning förutsätts vid alla prover som ej tas fastande. Kapillär provtagning i icke
fastande situationer medför att högre gränsvärden måste tillämpas (se kapitel 1).
Screening för diabetesrisk
Det finns ännu ingen säkerställd intervention som kan förebygga eller förhindra att klinisk
diabetes bryter ut [4, 5]. Därmed skall screening och försök till intervention endast utföras i
kontrollerade studier, och inte utanför dessa.
Barn med ökad genetisk risk för typ 1 diabetes samt släktingar till individer med typ 1
diabetes följs i svenska och internationella kontrollerade studier. Individer som har utvecklat
autoantikroppar (fas 1 och 2) kan inkluderas i preventionsstudier [6]. Uppföljning av
individer med hög risk i denna typ av studier kan medföra en tidig diagnos, ofta innan
symptom på diabetes uppkommit (fas 3) och innan HbA1c hunnit stiga samt skyddar mot
ketoacidos vid debuten [7, 8, 9].
Insulinbehandling av tidigt upptäckt diabetes
I ISPAD guidelines skriver man att insulin bör påbörjas vid HbA1c >48 mmol/mol. Vi anser att
detta bör förtydligas för svenska förhållanden. I Sverige bör insulinbehandling påbörjas så
fort diabetes är diagnosticerad dvs i fas 3 om p-glukos stiger över 8 mmol/L delar av dygnet,
oavsett aktuellt HbA1c. Det är dock viktigt att den medicinska behandlingen av dessa tidiga
fall av diabetes individualiseras på bas av hur glukoskurvan ser ut och att insulinbehovet ofta
är lågt vid diagnosen hos dessa patienter
Differentialdiagnostiska överväganden
Överviktsepidemin har ökat incidensen av typ 2 diabetes i många länder till 1/3 av de
nydebuterade patienterna med diabetes, men i Sverige är incidensen fortfarande låg, 0,5–
1%. Typ 2 diabetes är vanligare hos individer av icke-kaukasiskt ursprung och uppkommer då
vid lägre BMI. Differentialdiagnostiken mellan typ 1 och typ 2 diabetes får vägledning av den
kliniska presentationen, men bekräftas genom avsaknad av betacellsautoantikroppar vid
debuten. Vid inkomsten tas även C-peptid och HLA-genotyp, vilket ger ytterligare diagnostisk
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säkerhet. Vid negativa betacellsautoantikroppar ska typ 2 diabetes eller monogen diabetes
beaktas som differentialdiagnoser [10].
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