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Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från fram
tagande av nya uppföljningssystem
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data för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning 
samt för att utveckla algoritmer till de framtida systemen. Denna rapport 
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Förord

Hälso- och sjukvården har genomgått en omfattande utveckling under de senaste 
decennierna. Såväl nya behandlingstekniker som utveckling av vårdens organisation 
har möjliggjort att vi kan bota allt fler och att vi lever längre. Samtidigt står sjukvården 
inför en rad utmaningar. Det finns stora variationer i såväl arbetsmetoder som 
medicinska resultat. Vidare ökar sjukvårdskostnaderna snabbare än BNP och inom 
många områden är brist på personal ett stort problem. Många medarbetare i vården 
vittnar också om otillräckligt koordinerade vårdkedjor, ineffektivt användande av 
resurser, patienter som inte får optimal behandling och frustrerade medarbetare.

Sveus arbete tar sin utgångspunkt i ramverket värdebaserad vård, som innebär att 
vårdens övergripande mål är att uppnå så god hälsa som möjligt med de resurser som 
finns tillgängliga. För att arbeta värdebaserat behöver vården i ökad utsträckning 
organiseras utifrån patienternas behov, tvärs huvudmannagränser, vårdnivåer 
och medicinska discipliner. Därtill behöver vårdens ledning och styrning, i form 
av målsättning, uppföljning, ersättning och stöd till vårdgivarna, skifta fokus från 
produktivitet till effektivitet. Det innebär ett minskat fokus på mängden vård 
som produceras, samt ett ökat fokus på patientrelevanta medicinska resultat och 
kostnaden för att åstadkomma dessa.

Vi saknar idag verktyg för att på ett rättvisande sätt mäta vårdens effektivitet och 
ett huvudsyfte med Sveus är att ta fram sådana. Därtill arbetar Sveus med utveckling 
av ersättningssystem utformade för att främja innovation som leder till effektivare 
arbetssätt. 

Som ett led i Sveus utvecklingsarbete har analyser utförts på historiska data för att 
tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning samt för att utveckla 
algoritmer till de framtida systemen. Denna rapport presenterar delar av de analyser 
som utförts inom diabetesområdet. 

Sveus-arbetet är omfattande och bedrivs i samverkan mellan drygt 50 organisationer 
inklusive specialitetsföreningar, kvalitetsregister, ett flertal patientföreningar och 
sju landsting/regioner. Vår förhoppning är att arbetet ska skapa nya förutsättningar 
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för en kostnadseffektiv, patientcentrerad och jämlik vård samt en stimulerande 
arbetsmiljö för de som arbetar i vården.

Stockholm 2015-05-12
Sveus Styrgrupp

Mats Brommels, professor, Karolinska Institutet, Carl- Gustaf Elinder, avdelningschef, 
Stock holms läns landsting, Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Lands-
tinget Dalarna, Nina Fållbäck-Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jämt land 
Härjedalen, Charlotte Karbassi, stabschef ekonomi, Region Skåne, Mattias Lundbäck, 
handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, Olle Olsson, handläggare, Sveriges 
kommuner och landsting, Marie Röllgårdh, chef koncernavdelning Data & Analys, 
Västra Götalandsregionen, Henning Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region 
Östergötland, Jonas Wohlin, vd, Ivbar, Sven-Arne Åsman, chefscontroller, Landstinget 
i Uppsala län
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BAKGRUND

Sveus (Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- 
och sjukvården) är ett forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att ut-
veckla förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning. Arbetet bedrivs i 
nära samverkan mellan huvudmän, specialitetsföreningar, kvalitetsregister och 
patientföreningar. Fler än 50 organisationer är idag involverade i Sveus.

En central del av Sveus arbete är att utveckla nya värdebaserade uppföljnings-
system. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner 
att kontinuerligt följa upp och analysera den vård som bedrivs. De nya uppföljnings-
systemens egenskaper beskrivs nedan.

•  Utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer.
•  Presenterar en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång (vårdens effektivitet).
•  Utformade för att möjliggöra rättvisande jämförelser.
•  Inhämtar kontinuerligt data och återkopplar via webbgränssnitt.

Som ett led i detta utvecklingsarbete har analyser utförts på historiska data för att 
tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning samt för att utveckla 
algoritmer till de framtida systemen. Denna rapport presenterar delar av de analyser 
som utförts inom diabetesområdet. Rapporten är framtagen av Sveus expertgrupp, 
bestående av medlemmar från deltagande landsting, berörda specialitetsföreningar 
och patientföreningar. Arbetet har koordinerats av forskningsbolaget Ivbar.

Sjukdomsöversikt

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom där blodets nivåer av glukos (socker) är förhöjt, 
vilket i sin tur kan orsaka olika vävnadsskador och metabola problem. Denna rapport 
behandlar typ 1-diabetes (10–15 % av samtliga fall) och typ 2-diabetes (85–90% av 
samtliga fall). Typ 1-diabetes beror på att kroppen saknar eller har nedsatt produktion 
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av hormonet insulin, ett hormon som reglerar stora delar av cellernas upptag av glukos 
från blodet. Symptomen visar sig först när 70–80 % av de insulinproducerande cellerna 
är förstörda. De första tecknen på sjukdomen brukar vara stora urinmängder, ökad törst 
och onormal trötthet och ibland även viktnedgång. Insjuknandet är oftast plötsligt och 
är vanligare bland barn. Typ 2-diabetes ingår i det metabola syndromet1 och beror hos de 
flesta individer på en minskad insulinkänslighet i kroppens celler med förhöjt blodsocker 
som följd. Många personer med typ 2-diabetes är överviktiga, vilket är en av orsakerna till 
att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin. Typ 2-diabetes debuterar vanligen 
efter 40 års ålder och risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir.  

Studiens förutsättningar och population

Resultaten för denna studie baseras på jämförelser mellan landsting med 
avseende på patientsammansättning, hälsoutfall, resursåtgång i vårdkedjan samt 
behandlingsmetoder och andra processmått. Personer med diabetesdiagnos 
(huvud- eller bidiagnos) identifierades under perioden 2007–2012 och data 
extraherades för ytterligare två år före denna identifierade diagnos. Analyserna 
bygger på data från landstingens patientadministrativa system, kvalitetsregister 
(Nationella Diabetesregistret), Statistiska centralbyråns, Socialstyrelsens samt 
Försäkringskassans register. Tack vare studiepopulationens storlek kunde 
analyspopulationen begränsas till att endast omfatta åren 2010–2011 (totalt över 
660 000 individer med diabetes); på så sätt utnyttjades de mest aktuella data, samtidigt 
som ett års uppföljning möjliggjordes. Jämförelserna justerades utifrån behandlade 
patienters sociodemografiska och medicinska förutsättningar. Analyserna har 
genomförts på en anonymiserad forskningsdatabas efter genomgången etikprövning.

RESULTAT OCH FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL FÖR DIABETESVÅRDEN

Figurerna nedan illustrerar en sammanställning av de viktigaste skillnaderna 
i hälsoutfall och resursåtgång på landstings- och regionnivå ur denna rapport. 
Samtliga analyser har justerats för behandlade patienters förutsättningar för att 
möjliggöra jämförbarhet. Figurerna representerar ett stort antal analyser och skall 
ses om en översiktsbild; detaljerade analyser av respektive dimension återfinns i 
rapporten. Varje figur representerar ett landsting och den gröna linjen representerar 
genomsnittet av det aktuella nyckeltalet för övriga landsting. 

Vid tolkning av analyserna i denna rapport bör beaktas att det fortfarande kan 
förekomma skillnader i patientförutsättningar som föreliggande analyser ej har kunnat 

1 Definieras enligt International Diabetes Federation som bukfetma (midjemått > 80 cm hos kvinnor och 
> 94 cm hos män)� Dessutom krävs minst två av följande: förhöjd mängd blodfetter, låg andel HDL-
kolesterol i blodet, förhöjt blodtryck eller blodtryckssänkande behandling, nedsatt glukostolerans eller 
typ 2-diabetes�
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Läkarbesök

Lägre HbA1c
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Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

Landstinget Dalarna Landstinget i Uppsala län

Observerat genomsnitt Sveus övriga landsting

Statistiskt signifikant casemix-justerad avvikelse 
från genomsnittet hos övriga landsting (p < 0,05)

Casemix-justerad avvikelse för landstinget i 
förhållande till genomsnittet hos övriga landsting 
(ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse från 
genomsnittet om 50 % för kontinuerliga variabler 
alternativt oddskvot om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 
(yttre ringen) för binära variabler

Region Skåne Stockholms läns landsting
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Västra Götalandsregionen

TYP 2

Andel utan hjärt-kärl-
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Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

Andel utan hjärt-kärl-
sjukdom i slutenvård

Högre eGFR

Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk Andel utan hjärt-kärl-
sjukdom i slutenvård

Högre eGFR

Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

Andel utan hjärt-kärl-
sjukdom i slutenvård
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Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

Figur� Översikt per landsting avseende centrala hälsoutfalls- och resursmått, typ 2-diabetes�



22 Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen Region Östergötland
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Landstinget Dalarna Landstinget i Uppsala län

Observerat genomsnitt Sveus övriga landsting

Statistiskt signifikant casemix-justerad avvikelse 
från genomsnittet hos övriga landsting (p < 0,05)

Casemix-justerad avvikelse för landstinget i 
förhållande till genomsnittet hos övriga landsting 
(ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse från 
genomsnittet om 50 % för kontinuerliga variabler 
alternativt oddskvot om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 
(yttre ringen) för binära variabler

Region Skåne Stockholms läns landsting

H
äl

sa
Re

su
rs

åt
gå

ng

Andel utan hjärt-kärl-
sjukdom i slutenvård

Högre eGFR

Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

H
äl

sa
Re

su
rs

åt
gå

ng

Västra Götalandsregionen

TYP 1Andel utan hjärt-kärl-
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Läkarbesök

Lägre HbA1c

Lägre predicerad 5-årsrisk

Andel utan hjärt-kärl-
sjukdom i slutenvård

Högre eGFR

Andel statin-
behandlade

Antal klasser
blodtrycksläkemedelNettosjukdagar

Läkarbesök

Lägre HbA1c
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Figur� Översikt per landsting avseende centrala hälsoutfalls- och resursmått, typ 1-diabetes�
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ta hänsyn till på grund av saknade data. Det är viktigt att poängtera att data som använts 
som grund i föreliggande rapport är historiska och att landstingen i dagsläget redan kan 
ha vidtagit åtgärder för problem som redan identifierats. Därtill kan även skillnader i 
rapporteringspraxis förekomma, vilket kan leda till skillnader i resultat. Inom ramen 
för Sveus uppföljningssystem kommer sådana skillnader över tid att kunna reduceras.

Patientsammansättning

Medelåldern för personer med typ 2-diabetes var något lägre i Landstinget i Uppsala 
län jämfört med landstingens genomsnitt (66 respektive 69 år). Andelen män med 
diabetes var högre än andelen kvinnor, både för typ 2- och typ 1-diabetes (genomsnitt 
över alla landsting 58,3 respektive 59,1 %). I Landstinget i Uppsala län och Stockholms 
läns landsting hade 20–25 % av populationen eftergymnasial utbildning vilket var 
högre än i övriga landsting. Andelen födda utanför EU var, som förväntat, högst i 
storstadsregionerna. Diabetesdurationen för personer med typ 2-diabetes var i 
genomsnitt 9 år. 

För personer med typ 1-diabetes följde som förväntat de demografiska faktorerna 
länens totala population i stort. Diabetesdurationen för personer med typ 1-diabetes 
var 22 år i genomsnitt (individer under 18 år ej inkluderade). 

Hälsoutfall

För personer med typ 2-diabetes observerades statistiskt signifikanta 
skillnader mellan landstingen med avseende på inläggningar relaterade 
till hjärt-kärlsjukdom. Eftersom hjärt-kärlsjukdom tar många år att utveckla är 
förekomsten snarare ett mått på hur vården fungerat historiskt sett, än hur den 
fungerar i nutid.
• För personer med typ 2-diabetes i löpande vård (första året efter diabetesdiagnos 

exkluderat) var andelen som diagnostiserades med hjärt-kärlsjukdom inom 
slutenvården högre i Region Skåne och Västra Götalandsregionen, medan den var 
lägre i Region Östergötland jämfört med landstingens genomsnitt.

För personer med typ 2-diabetes observerades statistiskt signifikanta 
skillnader mellan landstingen med avseende på predicerad 5-årsrisk för 
hjärt-kärlsjukdom. Detta är ett mått som är påverkbart för nuvarande vårdgivare 
till skillnad från de faktiska komplikationerna vars påverkan styrs av behandlingen 
under lång tid. 
• För personer med nydiagnostiserad (första året med diagnos) typ 2-diabetes var 

5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom högre i Landstinget Dalarna jämfört med övriga 
landsting. 

• Även för personer i löpande vård var 5-årsrisken högre i Landstinget Dalarna 
jämfört med övriga landsting, medan den var lägre i Region Jämtland Härjedalen, 
Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 
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Den predicerade 5-årsrisken var lägre för både Västra Götalandsregionen och Region 
Skåne (dock inte statistiskt signifikant för Region Skåne) jämfört med resultaten 
av inläggningar relaterade till hjärt-kärlsjukdom. Att 5-årsrisken är ett mått som 
är påverkbart för nuvarande vårdgivare till skillnad från förekomsten av hjärt-
kärlsjukdom som snarare är ett mått på hur vården fungerat historiskt, förklarar 
varför ett landsting kan uppvisa sämre resultat för till exempel förekomsten av hjärt-
kärlsjukdom, men bättre resultat för den predicerade 5-årsrisken. Region Östergötland 
uppvisade goda resultat både med avseende på 5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom och 
förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. 

För personer med typ 1-diabetes observerades statistiskt signifikanta skillnader 
mellan landstingen med avseende på hjärt-kärlsjukdom i slutenvård.
• För personer med typ 1-diabetes i löpande vård var andelen som diagnostiserades 

med hjärt-kärlsjukdom inom slutenvården lägre i Region Jämtland Härjedalen, 
Region Östergötland, Landstinget Dalarna samt Landstinget i Uppsala län, jämfört 
med övriga landsting. 

För personer med typ 1-diabetes observerades statistiskt signifikanta skillnader 
mellan landstingen med avseende på 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom.
• För personer med typ 1-diabetes i löpande vård var 5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom 

högre i Västra Götalandsregionen jämfört med övriga landsting, medan den var 
lägre i Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Landstinget i Uppsala 
län och Stockholms läns landsting.

Övriga hälsoutfall uppvisade endast mindre variationer mellan medverkande 
landsting. Dessa var HbA1c (ett mått på långtidsblodsocker), skattad glomerulär 
filtrationshastighet (eGFR) och ögonkomplikationer, vilket talar för att diabetesvården på 
flera områden kan anses uppnå en relativt jämngod nivå för de medverkande landstingen.

Sammanfattningsvis konstateras att Region Östergötland konsekvent nådde bättre 
resultat jämfört med landstingens genomsnitt för de flesta hälsoutfall, både vad gäller 
personer med typ 2- och typ 1-diabetes. Landstinget Dalarna uppvisade generellt sämre 
resultat jämfört med landstingens genomsnitt. Dessa skillnader kan inte förklaras av 
variation i patientkaraktäristika. Resultaten för den predicerade 5-årsrisken för hjärt-
kärlsjukdom för individer med typ 1-diabetes i löpande vård ger exempel på varför det 
är viktigt att justera för casemix. Genom att bara studera de observerade resultaten 
skulle slutsatsen kunna dras att Landstinget Dalarna och Region Skåne ger sämre 
diabetesvård. Med hänsyn tagen till landstingens patientsammansättning kan dock 
konstateras att i detta fall presterar till exempel Landstinget Dalarna genomsnittligt 
givet dess casemix.
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Resursförbrukning

För såväl personer med typ 2-diabetes som för personer med typ 1-diabetes 
observerades statistiskt signifikanta skillnader mellan landstingen med 
avseende på antalet läkarbesök. Antalet läkarbesök (öppen- och slutenvård) var 
högre i Stockholms läns landsting och lägre i Landstinget Dalarna jämfört med 
medverkande landstings genomsnitt.

För båda diabetestyperna observerades stora variationer mellan landstingen 
även med avseende på resursåtgång för vård vid övriga yrkeskategorier (t.ex. 
besök till sjuksköterska, dietist, kurator). På grund av olikheter i kodningspraxis 
mellan landstingen är det i dagsläget svårt att dra några säkra slutsatser av dessa 
resultat.

Skillnader mellan landstingen vad gäller registreringsrutiner noterades 
både hos personer med typ 2- och typ 1-diabetes. Detta skapar utmaningar 
i jämförelse av resursåtgång mellan landsting. Registrering av vårdkontakter 
var mer komplett bland individer med typ 1-diabetes vilket tyder på skillnader i 
registreringsrutiner mellan primärvård och specialiserad vård, då typ 1-diabetes 
framförallt sköts i specialiserad vård. Dessutom förelåg som väntat utmaningar med 
att knyta vårdaktiviteter till diabetesvård specifikt (diagnoskodning).

Övriga processmått

HbA1c-nivåerna vid diagnos för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes 
var högre i Landstinget i Uppsala län. Detta kan indikera att man i Landstinget i 
Uppsala län diagnostiserar diabetes senare i sjukdomsförloppet. 

Det förelåg tydliga skillnader mellan landstingen vad gäller intensitet i 
läkemedelsbehandling av individer med typ 2-diabetes. 
• Uthämtningen av antalet klasser av blodtryckssänkande läkemedel för personer 

med typ 2-diabetes i löpande vård var signifikant lägre i Landstinget i Uppsala län 
och signifikant högre i Region Jämtland Härjedalen jämfört med övriga landsting. 
Dock framgår inte vilka doser som använts.

• För personer i löpande vård var uthämtandet av statiner signifikant lägre i 
Landstinget i Uppsala län och signifikant högre i Region Jämtland Härjedalen och 
Region Östergötland. 

• Förskrivningen av antalet klasser av diabetesläkemedel för personer under första 
året efter diagnos av typ 2-diabetes var signifikant lägre i Region Östergötland och 
signifikant högre i Landstinget Dalarna och Landstinget i Uppsala län. Även för 
personer i löpande vård var förskrivningen signifikant lägre i Region Östergötland, 
medan den var signifikant högre i Landstinget i Uppsala län.

• I uthämtning av metformin observerades stora variationer mellan landstingen 
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under första året med diagnos; Stockholms läns landsting hade det lägsta uttaget 
(38 %), medan Landstinget Dalarna hade det högsta (57 %.) Under andra och 
tredje året minskade uttagen för Landstinget Dalarna och Landstinget i Uppsala 
län något. Magnituden av minskning var omkring 5–8 procentenheter. 

• Variationen mellan landstingen i uttag av insulin första året med diagnos var ännu 
större än för metformin. I Landstinget i Uppsala län hade 35 % av personer med typ 
2-diabetes hämtat ut insulin under första året medan motsvarande siffra var 11 % 
i Stockholms läns landsting. Uttaget av insulin minskade något för alla landsting 
under andra året för att sedan öka något, undantaget Landstinget i Uppsala län 
där uttaget istället minskade ytterligare något under tredje året. 

Sammanfattningsvis observerades att Landstinget i Uppsala län förskrev färre läke -
medelsklasser förutom för gruppen diabetesläkemedel. Region Jämtland Härje dalen 
var det landsting med flest förskrivna läkemedelsklasser. 
 

Hälsoutfall i förhållande till resursåtgång

Uttaget av insulin minskade något för alla landsting under andra året för att sedan 
öka något, med undantag för Landstinget i Uppsala län där uttaget istället minskade 
ytterligare något under tredje året. För att sätta resursåtgång och övriga processmått 
i ett värdeperspektiv är det viktigt att sätta dem i relation till uppnådda hälsoutfall. 
För båda diabetestyperna observerades en svag tendens till att de landsting 
med mer intensiv vård (till exempel fler läkarbesök och högre förskrivning av 
läkemedel) uppnådde bättre hälsoresultat. 
• Detta gällde framförallt predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, det utfallsmått 

där de ingående komponenterna är relativt lätta att påverka på kort sikt. 
• Antalet läkarbesök föreföll vara ett resursmått som hade stor betydelse för ett 

bättre hälsoutfall, i synnerhet för typ 2-diabetes.
• Spridningen över landsting var betydligt större för observerade jämfört med 

predicerade värden: det fanns alltså betydande variation mellan landstingen även efter 
att hänsyn tagits till olikheter i casemix – detta var särskilt tydligt för typ 2-diabetes. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I denna rapport har variationer i diabetesvårdens hälsoutfall och resursåtgång 
presenterats. Analyserna har inkluderat både den initiala vården direkt efter 
diagnos och den löpande vården. Data från såväl landsting och kvalitetsregister som 
Försäkringskassan och Läkemedelsregistret har kombinerats. De centrala utfalls- och 
resursmåtten har justerats utifrån casemix vid respektive landsting för att möjliggöra 
jämförbarhet. 

Analyserna har påvisat signifikanta skillnader i hälsoutfall och resursåtgång 
inom svensk diabetesvård och resultaten bör kunna användas för att utveckla 
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diabetesvården i Sverige. Inom Sveus webbaserade uppföljningssystem kommer 
stora delar av dessa analyser att kunna följas i realtid. Därmed förenklas avsevärt 
kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

Sveus expertgrupp inom diabetesvård har identifierat fem områden som särskilt 
kritiska för att skapa förutsättningar för en kontinuerligt förbättrad diabetesvård 
i Sverige. Dessa är uppdelade i två kategorier: Förbättring av diabetesvårdens 
organisation respektive Förbättring av diabetesvårdens uppföljning.

Förbättring av diabetesvårdens organisation:

i. Fokusera diabetesvårdens ledning och styrning på effektivitet, inte 
produktivitet. Sjukvårdens ledning på både landstings-/regionnivå och 
sjukhusnivå bör tillsammans med berörda vårdgivare formulera utvecklingsmål 
utifrån förbättring av hälsoutfall och minskning av resursåtgång (vårdens 
effektivitet). Med rätt verktyg, förutsättningar och mål för en ändamålsenlig 
ledning av vården kan förbättringsprojekt stöttas, följas upp på kontinuerlig basis 
och stimulera till ständiga förbättringar. Denna rapport har beskrivit skillnader 
i hälsoutfall och resursåtgång vilka kan användas som utgångspunkt för sådan 
målformulering.

ii. Ge vårdgivarna stöd i att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete och 
säkerställ kunskapsutbyte mellan vårdgivare. Utifrån de skillnader som 
beskrivits i denna rapport är det nödvändigt med fördjupade analyser för att 
identifiera vilka behandlingsprocesser som är mest kostnadseffektiva och leder till 
bästa resultat, s.k. best practice. Med fördel bedrivs förbättringsarbete i samverkan 
mellan berörda verksamheter. Kvalitetsregistret (Nationella Diabetesregistret) bör 
också ha en central roll i ett sådant arbete. 

Förbättring av diabetesvårdens uppföljning:

iii. Inför rapportering av patientrapporterade utfallsmått. Diabetesvården ska ges 
med hänsyn till patientens behov, förutsättningar och med beaktande av patientens 
integritet. Vården ska vara patientsäker och personanpassad (personcentrerad) 
med målet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Ett liv med en livslång sjukdom 
som diabetes kräver att patienten självständigt eller med assistans från andra 
tar ansvar för sin sjukdom 24 timmar per dygn; däri ligger den stora skillnaden 
mellan akut och kronisk sjukdom. I syfte att få en bild av patientens perspektiv 
på sin vardag med sjukdomen och huruvida patienten uppfattar stödet från 
vården som tillfredställande, används så kallade patientrapporterade utfallsmått 
– PROM (Patient Reported Outcome Measures) och PREM (Patient Reported 
Experience Measures). Vid Nationella Diabetesregistret pågår för närvarande ett 
forskningsarbete i syfte att utarbeta sådana utfallsmått för diabetesvården.
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iv. Ge vårdgivarna stöd i att harmonisera rapporteringsrutiner av resurs-
kategorier och säkerställa enhetliga kodningsrutiner, i synnerhet inom 
primärvården. Det är problematiskt med ofullständig registrering alternativt 
dåligt utnyttjande av resurskategorier som till exempel kontakt med dietist, 
kurator eller psykolog eftersom det hindrar tillförlitlig analys av resursåtgången. 
Dessa yrkeskategorier är grundläggande för diabetesvårdens förutsättningar till 
goda resultat och hög kvalitet. För att kunna göra kontinuerliga och rättvisande 
jämförelser av hälsoutfall, resursåtgång och behandling inom diabetesvården 
behöver man definiera vilka tillstånd och behandlingar av tillstånd som 
rutinmässigt bör registreras och följas upp, samt kodmässigt definiera hur detta 
ska ske. Automatisk inhämtning av data från journalsystem är en förutsättning för 
att i framtiden få större underlag i beräkningarna och på så sätt förbättra framtida 
jämförelser. 

v. Skapa juridiska förutsättningar för förenklad uppföljning av vårdens 
effektivitet. Kontinuerlig tillgång till information om patientrelevanta hälso-
utfall och resursåtgång är en förutsättning för systematiskt kontinuerligt 
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Sveus skapar nya förutsättningar 
för en sådan uppföljning, men rådande lagstiftning innebär att samtycken kommer 
att behöva inhämtas för delar av denna uppföljning. I takt med att värdebaserade 
uppföljningssystem utvecklas för fler patientgrupper behöver rådande lagstiftning 
ses över.

Denna rapport har identifierat ett antal skillnader i diabetesvården mellan 
medverkande landsting och pekar på att vissa landsting lyckas bättre i sin 
diabetesvård. Skillnaderna förekom i utfall och resurser som borde kunna förändras 
för att på sikt förbättra diabetesvården i Sverige. Behovet av diabetesvård hos 
befolkningen kan variera beroende på bosättning i landet. Detta i sin tur indikerar att 
man på varje landsting bör ifrågasätta hur diabetesvården just här ska organiseras. 
En förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet är att kontinuerligt följa denna 
med avseende på hälsoutfall, resurskonsumtion och behandlingsmetod över tid. De 
underliggande orsakerna som driver de i denna rapport identifierade skillnaderna 
mellan landstingen bör analyseras djupare. Därtill bör framgångsrika arbetssätt 
spridas mellan landstingen. Detta skulle på sikt kunna leda till ökad livskvalitet, 
minskad samsjuklighet och lägre dödlighet för personer med diabetes i Sverige, vilket 
i sin tur innebär minskade samhällskostnader.
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Introduktion

Sedan 2013 bedrivs ett forsknings- och utvecklingsarbete inom vilket sju landsting 
och regioner samverkar för att utveckla förfinade metoder och system för sjukvårdens 
ledning och styrning; Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och 
uppföljning i hälso- och sjukvården.

Arbetet bedrivs i stor utsträckning i separata delprojekt med fokus på utvalda 
patientgrupper. För varje delprojekt har en expertgrupp bildats med representanter 
från deltagande landsting/regioner, berörda specialitetsföreningar, patientföreningar 
och kvalitetsregister. Expertgruppernas arbete har koordinerats av forsknings- och 
utvecklingsbolaget Ivbar, som även stått för metodik samt kvalitativ och kvantitativ 
analys.

En central del av Sveus arbete är att utveckla nya värdebaserade uppföljnings-
system. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner 
att kontinuerligt följa upp och analysera den vård som bedrivs. De nya uppföljnings-
systemens egenskaper beskrivs nedan.

 Utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer
• Fler än 50 organisationer är involverade i arbetet, inklusive berörda specialitets-

föreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, regioner/landsting, universitet, 
Försäkringskassan.

 Presenterar en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång (vårdens 
effektivitet)

• Fokuserar på de hälsoutfall som är mest relevanta för patienten.
• Beaktar så stor del av vårdprocessen som möjligt med data från många olika källor.
• Presenterar uppföljning av olika patientgruppsområden i ett gemensamt format.

1
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 Utformade för att möjliggöra rättvisande jämförelser
• Resultat justeras utifrån behandlade patienters förutsättningar (s.k. casemix-

justering).
• Information struktureras i enlighet med Nationell informationsstruktur 

(Socialstyrelsen).

 Inhämtar kontinuerligt data och återkopplar via webbgränssnitt
• Ger kontinuerlig och lättillgänglig återkoppling för att understödja fortlöpande 

förbättringsarbete och identifiering av avvikelser.

Som ett led i detta utvecklingsarbete har analyser utförts på historiska data för att 
tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning samt för att utveckla 
algoritmer till de framtida systemen. Denna rapport presenterar delar av de analyser 
som utförts inom diabetesområdet. Rapporten fokuserar på jämförelse av landstingen 
ur ett värdeperspektiv och bygger på analys av data från patientadministrativa 
system i deltagande landsting och regioner. Dessa är Region Jämtland Härjedalen 
(RJH), Region Östergötland (RÖ)2, Landstinget Dalarna (LtD), Landstinget i 
Uppsala län (LUL), Region Skåne (RS), Stockholms läns landsting (SLL) och Västra 
Götalandsregionen (VGR). Därtill inkluderar analysen data från kvalitetsregister 
(Nationella Diabetesregistret), Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan.

2 RJH respektive RÖ är inte officiella förkortningar för Region Jämtland Härjedalen och Region 
Östergötland men används i denna rapport för att öka läsbarheten i figurer och tabeller� 
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Sjukdoms- och behandlingsöversikt

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom där blodets nivåer av glukos (socker) är 
förhöjt, vilket i sin tur kan orsaka olika vävnadsskador och metabola problem. Enligt 
riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) diagnostiseras diabetes om minst 
ett av följande fem kriterier (1, 2) uppfylls:

1. Vid två tillfällen på fastande mage ha ett blodsockervärde på minst 7,0 mmol/l.
2. Vid två tillfällen, två timmar efter genomfört oralt glukosbelastningstest3, ha ett 

blodsockervärde på minst 12,2 (i kapillärt blod) eller 11,1 (i venöst blod) mmol/l.
3. Slumpmässigt ha ett blodsocker på minst 12,2 (i kapillärt blod) eller 11,1 (i venöst 

blod) mmol/l vid samtidiga hyperglykemisymptom (för hög blodsockernivå i blodet). 
4. Vid två tillfällen ha ett HbA1c-värde på minst 48 mmol/mol. 
5. Ha ett HbA1c-värde på minst 48 mmol/mol med samtidigt blodsockervärde på 

fastande mage på minst 7,0 mmol/l eller två timmar efter genomfört oralt glukos-
belastningstest, ha ett blodsockervärde på minst 12,2 (i kapillärt blod) eller 11,1  
(i venöst blod) mmol/l.

Denna rapport behandlar typ 1-diabetes (10–15 % av samtliga fall) och typ 2-diabetes 
(85–90 % av samtliga fall). Dessa två typer av sjukdomen uppkommer av olika skäl, 
vilket påverkar såväl sjukdomsförloppet som behandlingsalternativen (3).

Typ 1-diabetes beror på att kroppen saknar eller har nedsatt produktion av 
hormonet insulin, ett hormon som reglerar stora delar av kroppscellernas upptag av 
glukos från blodet. Förmodligen är typ 1-diabetes en sjukdom där immunsystemet 
av okänd anledning angriper och förstör kroppens insulinproducerande celler (de så 
kallade β–cellerna) i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till att insulinproduktionen 

2

3 Intag av 75 g glukos; att genomföra om individens fasteblodsocker uppgår till 6,1-6,9 mmol/l
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helt upphör. Symptomen visar sig först när 70–80 % av de insulinproducerande 
cellerna förstörts. De första tecknen på sjukdomen brukar vara stora urinmängder, 
ökad törst och onormal trötthet och ibland även viktnedgång. Insjuknandet är oftast 
plötsligt och är vanligare bland unga (4). 

Typ 2-diabetes ingår i det metabola syndromet och beror hos de flesta individer 
på en minskad insulinkänslighet i kroppens celler, med förhöjt blodsocker som 
följd. För dessa är bukspottkörtelns produktion av insulin till en början normal eller 
möjligtvis förhöjd medan insulinet har minskad effekt på vävnaderna i kroppen, 
varför blodsockerhalten är hög. Orsaken är att cellernas insulinreceptorer inte 
svarar på insulinet, vilket innebär att cellerna inte tar upp glukos från blodet. På sikt 
påverkar detta även kroppens förmåga att producera eget insulin, vilket ytterligare 
bidrar till ett högt blodsocker. Hos somliga debuterar typ 2-diabetes även initialt med 
nedsatt insulinproduktion (4). Många personer som har typ 2-diabetes är överviktiga 
och just fetma har visat sig vara en av orsakerna till att kroppscellerna förlorar sin 
känslighet för insulin. Typ 2-diabetes debuterar vanligen efter 40 års ålder och risken 
att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir. Sjukdomen utvecklas ofta under lång 
tid och föregås av en period av nedsatt känslighet för insulin och därmed förhöjt 
blodsocker. Många har sjukdomen utan att veta om det, då tröskeln för omedelbara 
symptom är högre än tröskeln för vävnadsskador vilka på sikt ger ökad risk för 
diabetesrelaterade komplikationer (4). 

Diabetesvården ska ges med hänsyn till patientens behov, förutsättningar och med 
beaktande av patientens integritet. Vården ska vara patientsäker och individanpassad 
(personcentrerad) med målet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Ett sätt att nå det 
målet är att erbjuda patienten stöd och utbildning (individuellt eller i grupp) som ska 
utgå från patientens preferenser. Ett liv med en livslång sjukdom som diabetes kräver 
att patienten självständigt eller med assistans från andra tar ansvar för sin sjukdom 
24 timmar per dygn. Målet med all diabetesvård är att patienten ska uppnå en bra 
blodsockerbalans med bibehållen livskvalitet. Patienten ska även känna sig trygg 
med sin sjukdom och ha verktyg för att hantera de hinder som kan uppkomma till 
följd av diabetessjukdomen. Den stora skillnaden mellan akut och kronisk sjukdom är 
just det primära ansvaret för sjukdomen och dess behandling. I syfte att få en bild av 
patientens perspektiv på sin vardag med sjukdomen och huruvida patienten uppfattar 
stödet från vården som tillfredställande används så kallade patientrapporterade 
utfallsmått. Dessa mått benämns PROM (Patient-Reported Outcome Measures) och 
PREM (Patient Reported Experience Measures). Vid NDR pågår ett forskningsarbete 
som syftar till att utarbeta sådana utfallsmått för diabetesvården. En första version har 
testats på 1 600 personer i Västra Götalandsregionen med diabetes. Efter statistiska 
analyser av mätegenskaper och eventuella revideringar kommer formuläret att testas 
på ett större nationellt urval (5, 6).
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2�1 SJUKDOMSÖVERSIKT

2�1�1 Epidemiologi

Prevalensen av diabetes i Sverige har beräknats till 4–5 % för båda typerna av diabetes 
sammantaget (7, 8). Förhöjda glukosnivåer i nivån under gränsen för diabetes är 
kopplat till ökad risk att utveckla diabetes. Detta tillstånd beräknas finnas hos 8–10 % 
av befolkningen. I Stockholms län har självrapporterad diabetesförekomst kartlagts i 
regionala folkhälsoenkäter sedan 1990. År 1990 uppgav 2,6 % av kvinnorna och 3,0 % 
av männen i åldern 18–84 år att de hade diabetes, medan motsvarande siffror 2010 var 
3,8 % för kvinnorna respektive 5,5 % för männen (9). Liksom flertalet sjukdomar som 
ingår i det metabola syndromet ökar typ 2-diabetes med stigande ålder; 2010 uppgav 
6,4 % av stockholmarna i åldern 45–64 år, att de hade diabetes (båda typerna), medan 
denna siffra fördubblades (till 13,1 %) i åldersgruppen 65–84 år. Enligt data från den 
Nationella Folkhälsoenkäten som årligen utförs av Folkhälsomyndigheten (tidigare 
Folkhälsoinstitutet), är den genomsnittliga förekomsten av diabetes i Stockholm 
ungefär densamma som i hela riket (10). Över 400 000 personer i Sverige hämtar ut 
diabetesläkemedel varje år (10).

Globalt sett har antalet personer med diabetes, utan hänsyn tagen till diabetestyp, 
mer än fördubblats under de senaste decennierna (11, 12). Ökningen kan till viss del 
förklaras med en åldrande befolkning, men ungefär en tredjedel av den observerade 
ökningen går inte att förklara med ålder (11). I Europa, speciellt bland kvinnor, är 
ökningen av diabetes mindre än i många andra delar av världen. Svårast har länder i 
Oceanien drabbats och här uppskattar man att över 15 % av männen och nästan lika 
stor andel av kvinnorna (12 %) numera lider av diabetes (11). 

Förutom övervikt och fetma utmärker sig en rad livsstilsfaktorer såsom stillasittande, 
matvanor och tobaksrökning som viktiga riskfaktorer för typ 2-diabetes (13). Det finns 
en tydlig socioekonomisk gradient i diabetesförekomst där både utbildning, inkomst 
och socioekonomisk status är kopplat till diabetes (14). Barn med låg eller hög födelsevikt 
har en ökad risk för att senare utveckla typ 2-diabetes (15). Vissa studier föreslår att 
moderna tiders förändrade miljöfaktorer påverkar risken att utveckla diabetes (16-18). 

Sjukdomsorsaken bakom typ 1-diabetes är ännu oklar. Ärftlighet och vissa typer 
av antigener tycks ge en ökad känslighet för att utveckla sjukdomen, men ärftlighet är 
en betydligt viktigare faktor för typ 2-diabetes jämfört med typ 1 (4). Virusinfektioner 
under barndomen har föreslagits vara av betydelse för utveckling av typ 1 (19). Typ 
1-diabetes tycks också vara kopplat till olika aspekter av tillväxt; såväl hög födelsevikt 
som viktuppgång under det första levnadsåret och övervikt under barndomen är 
faktorer som alla ökar risken att insjukna (15). 

2�1�2 Komplikationer till följd av diabetes

Liksom tidigare nämnts definieras diabetes av förhöjda blodsockerhalter. Sjukdomen 
kan leda till såväl akuta som sena komplikationer. Låga blodsockervärden (hypo-
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glykemi) med symptom som darrighet, aggressivitet och medvetslöshet eller 
alltför höga blodsockervärden som leder till syraförgiftning, räknas som akuta 
komplikationer. Förhöjda blodsockerhalter över längre tid kan leda till sena allvarliga 
komplikationer, med stor påverkan på livskvalitet och allmänt hälsotillstånd. De 
kan också orsaka för tidig död. Dock har överlevnaden bland personer med diabetes 
ökat sedan 1980-talet, i synnerhet bland kvinnor (20). Personer med typ 1-diabetes 
och relativt god blodsockerkontroll (HbA1c ≤ 52 mmol/mol) har observerats ha en 
fördubblad risk att dö i förtid jämfört med personer av samma kön och i samma ålder 
som inte har diabetes (21). Andelen med förhöjda blodsockerhalter (> 73 mmol/mol) 
har enligt Socialstyrelsen ökat under de senaste åren (22).

Gemensamt för många av de långsiktiga komplikationerna är att de orsakas 
av skador på celler som inte använder sig av insulin för att reglera upptaget av 
blodsocker. Dessa celler, i till exempel ögat och blodkärlsväggar, minskar inte sitt 
upptag av blodsocker på grund av brist på insulin, utan tar tvärtom upp mer ifall 
blodsockertillgången är större. Denna påverkan på cellnivå orsakar de långsiktiga 
komplikationerna vid diabetes. Insulin används även till att reglera kroppens 
övergång till att förbränna fett istället för kolhydrater, varpå en insulinbrist påverkar 
blodfetterna (23). 

2.1.2.1 Hjärt- och kärlproblem
Diabetes ökar risken för hjärt-kärlproblem genom en kombination av faktorer, 
där bland annat påverkan på kärlen leder till försämrad syresättning. Risken för 
hjärtinfarkt och stroke ökar också vid för högt blodsocker under en längre tid. 
Även risken för åderförkalkning ökar, vilket i sin tur orsakar eller förvärrar andra 
komplikationer (23). 

2.1.2.2 Njurproblem
Personer med diabetes kan drabbas av försämrad njurfunktion, orsakade genom 
vävnadsskador som en effekt av förändringar i njurarnas blodkärl. Högt blodtryck kan 
i sin tur både orsakas av samt förvärra njurskador. De uppkomna skadorna kan på sikt 
leda till njursvikt, vilket nödvändiggör dialys eller transplantation, med stora kostnader 
och ytterligare medicinska risker som följd. I vissa länder är förstörd njurfunktion som 
orsakats av diabetes den enskilt vanligaste orsaken till njursvikt (23).

2.1.2.3 Ögonproblem
På grund av att även ögonens blodkärl förändras vid diabetes kan sjukdomen leda 
till synrubbningar av varierande grad, ända till blindhet. Exempel på några problem 
som kan uppkomma vid diabetes är svullnader runt gula fläcken (makulaödem), 
blödningar i ögat (där blod skymmer ljusinfallet genom glaskroppen), gråstarr 
(diabetisk katarakt), kärltillväxt över näthinnan eller näthinneavlossning av (23). 
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2.1.2.4 Neurologiska komplikationer
Diabetes, framförallt efter längre tid, kan ge försämrade nervfunktioner – så 
kallad diabetesneuropati (24). Att neuropatier uppstår beror sannolikt på att 
blodkärlsförsörjningen till nerverna påverkas av diabetessjukdomen. De vanligaste 
manifestationerna är nedsatt känsel i fötter och ben (distal sensorisk neuropati), 
att en enskild nerv drabbas (mononeuropati) samt autonom neuropati. Vid 
autonom neuropati fungerar inte det autonoma nervsystemet vilket kan leda 
till nedsatt förmåga till blodtrycksreglering med yrsel, förstoppning orsakad av 
fördröjd magsäckstömning (gastropares) och minskad förmåga att varsebli låga 
blodsockerhalter (hypoglykemier) som följd. Den yttersta konsekvensen av autonom 
neuropati är plötslig död (25).

2.1.2.5 Led- och muskelkomplikationer
Vid så kallad diabetesartropati påverkas ledrörligheten direkt, vilket kan yttra sig i 
minskad rörlighet i till exempel fotleden. Vid diabetes blir även bindväven mindre 
elastisk vilket bidrar till problem med rörligheten (23). Minskad muskelkontroll 
kan leda till muskelatrofi vilket betyder att delar av en muskel inte längre tar emot 
nervsignaler. Nedsatt smärtkänslighet, muskelkontroll och blodcirkulation gör att 
vissa leder kan felbelastas under en längre tid, med utmattningsskador som följd (23).

2.1.2.6 Hud- och fotkomplikationer
I kombination med påverkan på blodkärlen, påverkas även sårläkningsförmågan 
negativt vid diabetes. Det här kan leda till svårläkta sår i vilka infektioner kan få fäste, 
med infektion i benvävnad (osteomyelit) eller kallbrand (gangrän) som följd. Dessa 
tillstånd kan leda till amputation. Försämrad nervfunktion leder även till att huden blir 
torrare på grund av nedsatt svettning, samt att sår bildas men inte uppmärksammas 
på grund av nedsatt smärtkänslighet. Även problem med benstrukturen i foten kan 
förekomma. Den nedsatta smärtkänsligheten gör att patienten oftast inte märker 
problemen, vilket kan ge allvarliga deformiteter som följd (23). 

2.1.2.7 Akuta komplikationer
Även mer akuta komplikationer förekommer vid diabetes. De mest vanligt 
förekommande är hypoglykemi, ketoacidos, hyperosmolaritet och laktacidos. 
Hypoglykemi uppträder när blodsockret är för lågt vilket leder till att främst hjärnan 
får för lite energi. Detta är vanligen en effekt av behandlingen, framförallt med 
insulin, snarare än en direkt komplikation av diabetes. Påverkan på medvetandet 
ingår i symptomen, med till exempel personlighetsstörningar, aggression, skakningar 
och koordinationssvårigheter. Symptomen är många och kan vara diffusa och 
uppträder inte alltid tillsammans. Om åtgärder för att höja blodsockret inte vidtas 
kan tillståndet leda till medvetslöshet och i värsta fall död.

Ketoacidos, ofta även kallat syraförgiftning, uppträder när levern bryter ned fett 
och proteiner genom att den tolkar insulinbrist som energibrist. Detta tillstånd måste 
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åtgärdas genom fettförbränning. Ketonerna som då frigörs sänker blodets pH-värde. 
Denna effekt förstärks av förhöjt blodsocker (hyperglykemi). Insulinet möjliggör för 
sockret som finns i blodbanan att nå målcellerna. Insulinet kan liknas vid en nyckel 
som gör att sockret når målcellerna där det kan omvandlas till energi. Saknas insulin, 
stannar sockret kvar i blodbanan, vilket resulterar i förhöjt blodsocker. Ketoacidos 
kan utlösas av infektioner som leder till ökat insulinbehov. Tillståndet förvärras 
av att försurningen av blodet ytterligare hämmar kroppens förmåga att dämpa 
fettförbränningen. Försurningen (pH < 7,3) av blodet leder till elektrolytrubbningar. 
Det höga blodsockret leder i sin tur till överdriven urinering och törst, vilket 
orsakar uttorkning, viktförlust och allmän svaghet. Tidsförloppet för uppkomsten 
av ketoacidos varierar. Hos pumpbehandlade patienter kan det uppstå på några 
timmar till en halv dag, medan det hos personer med annan insulinbehandling kan 
uppstå på några dagar. Kräkningar kan utvecklas i senare stadier. Till detta kommer 
medvetandepåverkan som kan utvecklas till koma. Obehandlat leder tillståndet till 
döden och även om det hävs kan bestående hjärnskador ha utvecklats (23). 

Hyperosmolaritet innebär också kraftigt förhöjt blodsocker, men till skillnad 
från ketoacidos är pH vid detta tillstånd normalt. Hyperosmolaritet medför också 
uttorkning, påverkan av medvetandegrad och urlakning av elektrolyter. Tillståndet 
är vanligare bland äldre personer med typ 2-diabetes.

Laktacidos beror på ansamling av mjölksyra (laktat) i kroppen vilket gör att blodets 
pH-halt sjunker. Tillståndet är en sällsynt, men fruktad, bieffekt av medicinering 
(framförallt metformin och andra biguanider) vid typ 2-diabetes och uppstår 
framförallt vid nedsatt njurfunktion, akut dehydrering eller vid samtidig exponering 
för röntgenkontrastmedel (26, 27). Enligt Socialstyrelsens senaste utvärdering 
av diabetesvården har incidensen av laktacidos vid metforminbehandling ökat 
kraftigt på senare år. Mellan 2007 och 2012 skedde en ökning från 11 personer till 61 
personer per år. Ökningen beror sannolikt på ökad förskrivning av metformin. De 
flesta fall av laktacidos inträffar hos personer med normal njurfunktion som får en 
tillfällig försämring av njurfunktionen (på grund av till exempel akut sjukdom) och 
därmed otillräcklig elimination av läkemedlet (28). Vid allvarlig laktacidos påverkas 
framförallt de neurologiska och hjärt-kärlrelaterade systemen med medvetslöshet, 
koma, krampanfall, lågt blodtryck och kammarflimmer som följd; något som i sin tur 
ökar risken för död (27). 

2�2 GENERELL BESKRIVNING AV VÅRDPROCESS/VÅRDKEDJA

Diabetesvården bedrivs antingen på vårdcentraler (i huvudsak typ 2) eller på sjukhus 
(i princip alla typer) beroende på diagnos, komplexitet och typ av besök. I föreliggande 
rapport har två vårdprocesser kartlagts, en för typ 1-diabetes och en för typ 2-diabetes. 
Dessa skiljer sig i praktiken något åt beroende på stadium av sjukdomen, hur väl 
patienten svarar på behandlingen samt vilket landsting patienten är bosatt i. 

Personer med typ 1-diabetes inleder oftast sin vårdprocess med 3–5 dagars 
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sjukhusvistelse för insulinbehandling, utbildning i att injicera insulin, samt 
laboratorietester. Huvudsyftet med den inneliggande vården är att lära personen att 
hantera insulin och få de första redskapen för att hantera sin egenvård; denna process 
fortsätter sedan i öppenvården. Efter det initiala inneliggande vårdtillfället hålls 
oftast kontinuerlig kontakt med öppenvården med bl.a. ögonbottenfotografering 
och möte med dietist. Vid extremfall, där patienten behöver intensivvård, kan 
vårdprocessen inledas med upp till tio dagars sjukhusvistelse. Under det första året 
sker cirka sex uppföljningar för att i första hand utbilda patienten om sjukdomen och 
att klara egenvården. Dessa uppföljningar inkluderar t.ex. laboratorietester, val av 
insulin samt injiceringsteknik. Därefter rekommenderas ofta två besök till läkare och 
två besök till diabetessjuksköterska per år, men i praktiken sker ofta endast ett besök 
per år. En schematisk bild av vårdprocessen för personer med typ 1-diabetes beskrivs 
i Figur 1 och Tabell 1.

 

1

• Insulinbehandling

Figur 1. Aktiviteter som kan förekomma under första året efter 
diagnosticering av typ 1-diabetes.
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Eventuellt grupputbildning Diabetessjuksköterska Dietist
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• Dietist
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• Laboratorietester

• Vid behov, fotterapeut

 

Figur 1� Aktiviteter som kan förekomma under första året efter diagnostisering av typ 1-diabetes�
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Tabell 1� Aktiviteter som kan förekomma inom den löpande vården vid typ 1-diabetes�

Besök eller aktivitet Vårdnivå

Läkare Specialistvård

Diabetessjuksköterska Specialistvård

Dietist Specialistvård

Psykolog/kurator Specialistvård

Ögonbottenfotografering Specialistvård

Besök relaterade till potentiella komplikationer Specialistvård

Laboratorietester Specialistvård

Personer med typ 2-diabetes inleder oftast vårdprocessen med ett antal besök hos 
läkare, diabetessjuksköterska, fotterapeut, laboratorietester, ögonbottenundersökning 
samt utbildning individuellt eller i grupp inom primärvården. Allt detta följs 
sedan upp, sex respektive tolv månader efter diagnostisering. Efter sex månader 
av en diabetessjuksköterska och efter tolv månader av både en läkare och en 
diabetessjuksköterska. Efter det första året sker oftast ett besök per år till läkaren 
och sjuksköterskan där även laboratorietester ingår. Exempel på vårdprocessen för 
personer med typ 2-diabetes finns i Figur 2 och Tabell 2. 
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Figur	  2.	  Aktiviteter	  som	  kan	  förekomma	  under	  första	  året	  efter	  
diagnosticering	  av	  typ	  2-‐diabetes.	  

Övrigt 

Aktivitet i vårdprocessen 

Anhöriga, andra vårdgivare kan behöva inkluderas vid behov/önskemål 

Laboratorietester (sker kontinuerligt i samband med övriga besök) 

Läkarbesök 

Diabetessjuksköterska 

Multidisciplinärt  
fotteam/fotterapeut 

Ögonbottenfotografering 

Läkarbesök Diabetessjuksköterska 

Grupputbildning Dietist 

 

Figur 2� Aktiviteter som kan förekomma under första året efter diagnostisering av typ 2-diabetes�
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Tabell 2� Aktiviteter som kan förekomma inom den löpande vården vid typ 2-diabetes�

Besök eller aktivitet Vårdnivå

Läkare Primärvård

Diabetessjuksköterska Primärvård

Dietist Primärvård/specialistvård

Psykolog/kurator Primärvård

Ögonbottenfotografering Specialistvård

Multidisciplinärt fotteam/fotterapeut Specialistvård

Besök relaterade till potentiella komplikationer Specialistvård

Laboratorietester Primärvård/specialistvård
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Metod

Analyserna i föreliggande rapport har genomförts på patientadministrativa data från 
de landsting och regioner som deltar i Sveus samt från kvalitetsregister och andra 
nationella register. Analyserna har genomförts på en avidentifierad forskningsdatabas 
efter genomgången etikprövning (diarienummer 2013/1197-31). 

3�1 DATAKÄLLOR OCH LÄNKNING

För att kunna följa upp olika utfalls-, resurs- och processmått länkades följande data-
källor:

• Landstingens administrativa databaser
• Nationella Diabetesregistret 
• Statistiska centralbyråns befolkningsregister
• Socialstyrelsens läkemedelsregister
• Försäkringskassans statistikdatabas

3�1�1 Landstingens administrativa databaser

All vårdproduktion rapporteras av vårdgivarna till administrativa databaser som 
innehåller individbaserade data från både öppen- och slutenvård. Databasernas 
huvudsyfte är att vara ett verktyg för enhetlig vårduppföljning, men data kan även 
användas för olika former av statistikframställning och forskning. De administrativa 
databaserna har använts för att identifiera de personer som ingår i studien och för att 
analysera sjukdomshistorik, resursutnyttjande och hälsoutfall.

3
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3�1�2 Nationella Diabetesregistret (NDR) 

I NDR samlas data in om individer i såväl primär- som specialistvård. Här samlas 
information in om riskfaktorer, processmått och viss behandling. Registret har hög 
täckningsgrad (cirka 90 % 2012), definierat som samtliga personer i åldrarna 50–80 år 
som har hämtat ut recept på diabetesläkemedel (tabletter och eller insulin) under år 
2012 och samtidigt återfinns i NDR år 2012 eller 2013 (3). 

3�1�3 Statistiska centralbyråns befolkningsregister

Statistiska centralbyrån (SCB) för en stor mängd register med data över hela 
befolkningen, vilka även kan användas för forskningsändamål. I detta projekt används 
socioekonomiska data från dessa register för att studera effekten av socioekonomi på 
hälsoutfall och resurser. 

3�1�4 Socialstyrelsens läkemedelsregister

Läkemedelsregistret (LMR) innehåller uppgifter om läkemedel som hämtas ut 
mot recept vid samtliga apotek i Sverige. I LMR ingår alla receptläkemedel, vare 
sig de omfattas av högkostnadsskyddet eller inte, men det finns bara information 
om uthämtade läkemedel vilket innebär att registret inte kan användas för att 
undersöka verkliga skillnader mellan förskrivning, uthämtning och användning 
(29). LMR innehåller heller inga uppgifter kring rekvisitionsläkemedel (läkemedel 
som landstingen köper in och använder inom slutenvården eller öppna specialist-
mottagningar) eller receptfria läkemedel. 

3�1�5 Försäkringskassans statistikdatabas (MiDAS)

Försäkringskassan är den statistikansvariga myndigheten inom socialförsäkrings-
området. Deras statistikdatabas beskriver socialförsäkringens omfattning och 
nyttjande på individnivå. I denna rapport har antal dagar med sjukfrånvaro från 
MiDAS länkats ihop med data från de patientadministrativa systemen.

3�1�6 Länkningsprocedur

Landstingen har identifierat personer i sina administrativa databaser utifrån 
fördefinierade kriterier. De har sedan extraherat vårddata och skickat dessa till SCB 
som ansvarat för länkning med övriga datakällor samt för att personnummer ersatts 
med ett anonymt studienummer. Figur 3 beskriver länkningsförfarandet. 
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• SCB avidentifierar alla personnummer för alla databaser enligt samma kodnyckel
• SCB:s data krypteras och skickas till IVBAR på lämpligt medium

1. Selektionskriterier och 
variabellistor från Ivbar till 
landsting, kvalitetsregister 
och övriga register

2. Landsting och kvalitets-
register identifierar samtliga 
patienter med selektions-
kriterier och skickar 
identifierbara data till SCB

3. a. SCB avidentifierar data 
från landsting och 
kvalitetsregister och skickar 
dessa till Ivbar
b. SCB skickar kodnyckel till 
övriga register för datauttag

4. Övriga register (tex. Social-
styrelsen och Försäkrings-
kassans register) matchar 
sina data mot kodnyckeln 
och skickar avidentifierade 
data till Ivbar

Översikt informationsflöde Teckenförklaring

Landsting

SoS

FK

SCB

NDR
2

1

3

Ivbar

4

2

1

3

2

4

Figur 3. Länkning av datakällor.

 
Figur 3� Länkning av datakällor�

3�2 PATIENTIDENTIFIKATION

Individer inkluderades i forskningsdatabasen om de under perioden 2007–2012 haft 
minst en vårdkontakt med diabetes som huvud- eller bidiagnos (ICD-10: E10, E11 eller 
E14), eller om de under denna period haft kontakt med en diabetessjuksköterska. 

3�3 DEFINITIONER

I följande stycke definieras de begrepp som tillsammans utgör grunden för denna rapport. 

Med diabetesegenvård menas de aktiviteter som patienten måste vidta för att 
ta kontroll över sin diabetes i olika livssituationer. Patienten måste exempelvis 
balansera kost, motion och diabetesläkemedel (30).

Hälsa definieras enligt världshälsoorganisationens som ”ett tillstånd av full-
ständigt fysiskt, psykiatriskt och socialt välbefinnande”(31).

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån 
den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till 
personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som 
påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, 
sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön (31). 

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet omfattar de aspekter av den allmänna 
livskvaliteten som påverkas av hälsan (30).
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3�3�1 Vårdepisoden

Den analyserade vårdepisoden löper under ett år, varefter patienten påbörjar en ny 
episod. Den första vårdepisoden skapas då en patient diagnostiseras med diabetes 
(detta utgör indextillfället för denna episod). En schematisk illustration över 
vårdepisodens utsträckning i tid ges i Figur 4 nedan. Eftersom vissa hälsoresultat, till 
exempel HbA1c, blodtryck och kolesterolnivåer inte mäts exakt efter ett år, tilläts en 
tolerans på ± 3 månader för dessa. Om flera värden för ett hälsoresultat låg inom detta 
intervall användes det värde som låg närmast indextillfället respektive episodens slut. 

 Indextillfälle 

År 0 År -1 År -2 År 1 År 2 

Casemix och patientgrupper 

Processmått & resurser 

PUOH 

Hälsoresultat 

± 3 mån 

Figur	  4.	  Vårdepisodens	  omfattning.	  

 
Figur 4� Vårdepisodens tidsomfattning� 

3�3�2 Klassificering av patientgrupper 

I de analyser som presenteras i denna rapport har individerna delats upp baserat på 
diabetestyp samt utifrån hur lång tid som passerat sedan diagnos. Det första året 
efter diagnos analyseras separat (Tabell 3). 

 

Tabell 3� Klassificering av patientgrupper�

Diabetestyp

Typ 1 Typ 2

Duration
Initial vård (första året) Typ 1, initial vård Typ 2, initial vård

Löpande vård (följande år) Typ 1, löpande vård Typ 2, löpande vård

Diabetestyp har i sin tur definierats genom att kombinera information från LMR, 
NDR och PAS enligt Figur 5.
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Figur	  5.	  Definition	  av	  diabetestyp.	  
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Typ 1-diabetes Typ 2-diabetes 
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Figur 5� Definition av diabetestyp�

3�3�3 Patientkaraktäristika (casemix-faktorer)

Två grupper av patientegenskaper som potentiellt kan påverka utfall och resursåtgång 
har inkluderats i analysen:

• Demografiska och socioekonomiska parametrar såsom ålder, kön, utbildningsnivå.
• Kliniska parametrar såsom tidigare förekomst av komplikationer eller annan 

samsjuklighet.

De set av casemix-faktorer som använts i respektive analys skiljer sig åt beroende på 
utfall. Vilka faktorer som använts i respektive analys redovisas under respektive figur 
i resultatdelen. En fullständig lista på de patientkaraktäristika som inkluderats och 
hur de definierats återfinns i Appendix A.
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3�3�4  Hälsoutfall

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården bygger på ett antal 
centrala rekommendationer, bland andra förebyggandet av diabeteskomplikationer, 
patientutbildning i egenvård, kontroll av blodglukosnivån samt användandet av 
multidisciplinära fotteam (32). Denna rapport studerar förekomst av faktorer som är 
relaterade till dessa rekommendationer om en god diabetesvård. Som komplement 
till de nationella riktlinjerna för diabetesvård har Socialstyrelsen även gett ut en 
vägledning om kost vid diabetes. I föreliggande rapport har nutritionsbehandling 
inte kunnat studeras specifikt (33).

De hälsoutfall som inkluderats i denna analys är:

• Hälsoresultat:
- Diabeteskomplikationer:

• Hjärt-kärlsjukdom
• Mikroalbuminuri
• Ögonkomplikationer
• Neurologiska komplikationer
• Hud- och fotkomplikationer
• Muskel- och ledkomplikationer 
• Njursvikt
• Amputation

• Intermediära hälsoresultat
- Predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom
- Glomerulär filtrationshastighet (skattad; eGFR) 
- HbA1c
- BMI 
- Förändring BMI sedan vårdepisoden inleddes
- LDL-kolesterol 
- Förändring LDL-kolesterol sedan vårdepisoden inleddes 
- eGFR 
- Andel med eGFR < 60 ml/min per 1,73 m2 
- Systoliskt blodtryck 
- Förändring systoliskt blodtryck sedan vårdepisoden inleddes
- Andel rökare 

• Oönskade händelser
- Omedelbara komplikationer (hypoglykemi, hyperglykemi, hyperosmolaritet, 

ketoacidos, laktacidos)

En specifikation av hur dessa hälsoutfall formellt definieras återfinns i Appendix 
A. För ett urval av utfallen har casemix-justerade jämförelser genomförts. Dessa 
preciseras närmare i Tabell 4 nedan. 



Metod

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från framtagande av nya uppföljningssystem 49

Det vore mycket värdefullt att analysera så kallade patientrapporterade utfall 
(PROM och PREM), men i nuläget är detta inte möjligt. Arbete med insamling av 
sådana data pågår dock för närvarande genom NDR. Många fall av svår hypoglykemi 
behandlas enbart i ambulansvård. Sådan ambulansvård som inte leder till 
sjukhusvistelse dokumenteras i dagsläget inte på ett organiserat sätt och är därför 
inte möjlig att följa.

Tabell 4� Casemix-justerade utfall�

Nyckeltal Beskrivning Motivering

Andel med hjärt- kärlkomplikationer Exkluderar hjärtsvikt� Hjärtsvikt presen-
teras separat för typ 1-diabetes�

Stor påverkan på morbiditet, mortalitet 
och kostnader och således ett indirekt 
mått på både patientlidande och 
kostnader�  

Predicerad 5-års risk för hjärt- 
kärl sjukdom vid episodens slut

Beräknas med hjälp av publicerad 
riskprediktor som tagits fram baserat 
på data från NDR� 

Makrovaskulära komplikationer har stor 
patientpåverkan och är den största 
kostnadsdrivaren i diabetespopula-
tionen�  Ett mått som är påverkbart 
för nuvarande vårdgivare till skillnad 
från de faktiska komplikationerna vars 
påverkan styrs av behandlingen under 
lång tid�

HbA1c Indirekt mått på koncentrationen av 
glukos i blodplasman över tid�

Viktigt behandlingsmål vid typ 1� 

eGFR Estimerad glomerulär filtrationshastig-
het�

Bra och lättillgängligt mått för föränd-
ring mellan år på populationsnivå�

Andel med ögonkomplikationer Baseras på data från NDR� Kan användas som markör för mikro-
vaskulära komplikationer generellt�

3�3�5 Resurser

Som mått på resursåtgång har följande faktorer inkluderats:

• besök hos diabetessjuksköterska
• besök hos dietist 
• besök hos fotteam/fotterapeut
• besök hos läkare
• besök hos psykolog/kurator
• besök hos sjuksköterska
• grupp- och teambesök
• nettosjukdagar – definieras som summan av sjukpenning och aktivitets-/sjuk-

ersättning omräknat till heltid per individ 

De formella definitionerna återfinns i Appendix A. Av måtten på resursförbrukning 
presenteras läkarbesök och antalet sjukdagar i casemix-justerade analyser, eftersom 
dessa kunnat identifieras kontinuerligt över landstingen. 
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3�3�6 Processmått

Utöver de mått som beskrivits ovan har ytterligare ett antal processmått som är 
intressanta att följa identifierats. Dessa presenteras i Tabell 5.

Tabell 5� Processmått identifierade för uppföljning�

Processmått Specifikation

HbA1c vid diagnos

Behandling från diagnostillfället över tid 

Blodtryck < 140/85

HbA1c

Viktförändring

Metformin

Statiner

Diabetesläkemedel

Metformin

Sulfonureider

Alfa-glukosidashämmare

Glitazoner

Inkretiner

DPP-4 hämmare

Glitinider

Insulin

Blodtryckssänkande läkemedel

Diuretika

ACE-hämmare

ARB

Kalciumantagonister

Beta-receptorblockerare

Lipidsänkande läkemedel

Statiner

Annan behandling

Ögonscreening under de senaste två (typ 
1) respektive tre (typ 2) åren

Not: Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4); Angiotensine converting enzyme (ACE); Angiotensin-II receptorblockerare (ARB)�

De formella definitionerna för dessa återfinns i Appendix A. Av ovanstående 
processmått redovisas HbA1c vid diagnos, behandling av blodtryck, diabetesläkemedel 
och statiner som casemix-justerade analyser. Det vore önskvärt att kunna ta hänsyn 
till casemix även för gruppbaserad utbildning, men på grund av ofullständig 
rapportering av dessa är det inte möjligt i dagsläget.
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3�4 DATAKVALITET

I följande avsnitt presenteras hur väl diagnoser registreras samt i vilken mån olika 
typer av vårdkontakter registreras inom de administrativa systemen. Detta har en 
direkt påverkan på tillförlitligheten av tillgängliga data.

3�4�1 Registreringsrutiner för diagnoser

Det finns betydande variation inom i hur hög grad diagnoser och åtgärdskoder 
registreras vid olika vårdnivåer. Tabell 6 nedan sammanfattar antalet inläggningar 
i slutenvård samt hur många bidiagnoser som i genomsnitt registrerades per 
inläggning. Det genomsnittliga antalet bidiagnoser var högst i Uppsala och lägst i 
Stockholm. 

Tabell 6� Diagnoser i slutenvård, 2011�

 
RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Antal inläggningar 33 522 75 917 50 051 47 866 202 506 321 192 286 423

Antal bidiagnoser per inläggning 3,2 3,9 2,8 4,5 2,9 2,5 3,0

3�4�2 Registrering av vårdkontakter

Olika vårdkontakter registreras i olika stor utsträckning i landstingen, vilket begränsar 
vilka analyser som kan genomföras samt påverkar tolkningen av genomförda analyser. 
En översikt presenteras nedan. 

Tabell 7� Registrering av vårdkontakter� Definitioner återfinns i Appendix A�

RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Specialistvård

Läkarbesök, mottagning X X X X X X X

Läkarbesök, telefon (X) - X X X X X

Diabetessjuksköterska - X X (X) (X) X -

Dietist (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Psykolog/kurator (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Fotteam/fotterapeut X (X) (X) X (X) X X

Primärvård

Läkarbesök, mottagning X X X X X X X

Läkarbesök, telefon (X) - X X X X X

Diabetessjuksköterska - X X (X) (X) X -

Teambesök* (X) X X (X) (X) X X

Grupputbildning* (X) X X (X) (X) X X

Not: X = Registreras� (X) = Finns möjlighet att registrera, men förekommer sällan� - = Saknas; kontakter som regis-
trerats som ”gruppbesök ELLER gruppteambesök” (ATG-kod: XS901) har klassats som grupputbildning; kontakter som 
registrerats som ”medverkan i team och gruppteambesök” (ATG-kod: XS010) har klassats som teambesök� 
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3�5 STATISTISKA METODER

Olika landsting har olika sammansättning av patienter, så kallad casemix, vilket man 
bör ta hänsyn till vid jämförelser av olika landstings prestation. Målet med casemix-
justeringar är att mäta landstingets prestation oberoende av patientsammansättning. 
Inom ramen för Sveus används två olika tillvägagångssätt för hantering av skillnader 
i casemix; prediktioner av förväntat utfall givet enhetens casemix, samt justerade 
modeller för att estimera enhetens effekt oberoende av dess casemix. Casemix-
faktorer inkluderades baserat på tidigare litteratur och expertgruppens bedömning 
av potentiellt samband mellan casemix-faktor och utfall. Vidare inkluderades endast 
casemix-faktorer som var tillräckligt vanligt förekommande för att deras effekt 
kunde estimeras på utfallet. Resultat klassades som statistiskt signifikanta vid p < 
0,05.

3�5�1 Observerade utfall och prediktion av enhetens utfall givet casemix

Figur 6 visar hur det observerade och predicerade utfallet presenteras. Det observerade 
utfallet är vad landstinget faktiskt presterade. Det predicerade utfallet härleds 
genom att predicera utfall för varje patient och summera ihop det predicerade värdet 
för samtliga patienter hos respektive landsting. Detta ger det förväntade utfallet 
givet landstingets casemix och kan tolkas som svar på frågan ”Om alla landsting 
hade behandlat just det landstingets casemix – hur hade resultatet sett ut då?”. Om 
det observerade resultatet skiljer sig från det predicerade är det en signal om att 
landstinget presterar bättre eller sämre än förväntat, givet dess casemix. Variationen 
i predicerad nivå avspeglar dels variationen i casemix mellan landsting, dels effekten 
av casemix på just detta utfall. Den streckade linjen i grafen avser genomsnittet för 
samtliga landstings observerade genomsnittliga utfallsnivåer. Sammantaget syftar 
detta till att illustrera skillnader i casemix och i observerade utfall men det utgör 
ingen formell statistisk analys av landstingens skillnad i utfall jämfört med övriga 
landsting.
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Figur	  6.	  Exempel	  på	  grafisk	  presentation	  av	  observerat	  och	  
predicerat	  utfall	  	  
	  

Landstingets 
observerade 
utfall 

Landstingets 
predicerade 
utfall givet 
dess casemix 

 

Figur 6� Exempel på grafisk presentation av observerat och predicerat utfall 

3�5�2 Casemix-justerade jämförelser mellan enheter

Figur 7 visar ett exempel på hur jämförelser mellan landsting presenteras i rapporten. 
Det är en formell statistisk analys med 95-procentiga konfidensintervall som pekar på 
landstingseffekten jämfört med ett genomsnitt, med hänsyn tagen till landstingets 
casemix.

De casemix-justerade resultaten i denna rapport har modellerats med mixed effects-
modell om inte annat anges. I vissa fall konvergerade inte mixed effects-modellerna för 
ett givet utfall. Dessa modellerades då som fixed effects. De utfall som modellerades 
med fixed effects var andel personer med hjärt-kärlsjukdom, predicerad 5-årsrisk för 
hjärt-kärlsjukdom, andel med ögonkomplikationer samt antal klasser av expedierade 
blodtrycksläkemedel under vårdepisoden (anges även i direkt anslutning till figuren). 
Resultatet av en mixed effects-modell påvisar huruvida enskilda landsting skiljer sig 
från genomsnittet av samtliga landsting, medan en modell skattad med fixed effects 
istället jämför ett enskilt landsting mot genomsnittet av övriga landsting.

I Figur 7 kan skillnader mellan landsting utläsas genom att jämföra konfidens-
intervallen direkt mot varandra; inget landsting skiljer sig signifikant från 
genomsnittet, då samtliga konfidensintervall täcker linjen för genomsnittet. 
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Figur	  7.	  Exempel	  av	  grafisk	  presentation	  av	  jämförelse	  mellan	  
landsting.	  

Landstingets 
avvikelse från 
genomsnittet, 
justerat för casemix 
med 95 % KI. 

Landsting 1 Landsting 2 Landsting 3  

Figur 7 Exempel på grafisk presentation av vårdgivarjämförelse� 

Tolkningen av de estimat och skalor som presenteras i rapportens olika grafer 
beror på vilken statistisk modell som använts för att analysera det aktuella utfallet. 
Detta avgörs av vilken typ av variabel utfallsmåttet är. För kontinuerliga variabler 
(exempelvis HbA1c) motsvarar varje enhet i en graf en enhet på utfallsmåttet. För 
analys av binära (1/0; ja/nej) variabler användes en logistisk regression och i dessa 
fall presenteras skillnader i enheten odds. I rapporten presenteras de logaritmerade 
oddsen; dessa tolkas som den procentuella chansen för ett utfall. För räkneutfall (på 
engelska count data) har en negativ binomial modell använts; denna ger logaritmerade 
counts som resultat och kan tolkas på motsvarande sätt som för binära variabler.
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Resultat och diskussion

Nedan följer en översikt av de huvudsakliga resultaten från jämförelsen. På grund 
av ett stort antal vårdgivare, i synnerhet inom primärvården, redovisas resultaten 
endast på landstingsnivå. Studiepopulationen består av individer med minst en 
registrerad diabetesdiagnos som huvud- eller bidiagnos (ICD-10: E10, E11 eller E14) 
under åren 2007–2012. Tack vare studiepopulationens betydande storlek kunde 
analyspopulationen begränsas till att endast omfatta åren 2010–2011; på så sätt 
utnyttjades de mest aktuella data samtidigt som ett års uppföljning möjliggjordes. 
På grund av avsaknad av data i tidiga år samt befintliga data till och med år 2013 
(vilket möjliggör ett års uppföljning) för Landstinget Dalarna inkluderades även 
år 2012 för detta landsting. Eftersom typ 1- och typ 2-diabetes är olika sjukdomar 
presenteras resultaten för de båda diabetestyperna var för sig. Typ 2-diabetes drabbar 
flest individer och redovisas därför först. I Figur 8 presenteras ett flödesschema för de 
olika analyserna och vilka exkluderingar som föregått dessa. 

4
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1

Studiepopulation (2007-2012)
1 099 805 episoder från Sveus-landstingen (RJH, LiÖ, LtD, LUL, 
RS, SLL, VGR) med minst en registrerad diabetesdiagnos (ICD-

10: E10, E11, E12 som huvud- eller bidiagnos).

Exkluderade om saknad 
utbildningsnivå eller osannolika 
laboratorievärden

Analyspopulation (2010-2011) för 
ojusterade hälsoutfall och 

indikatorer på hälsoresultat 
(n=666 550)

Typ 1-diabetes
(n=73 523)

Typ 2-diabetes
(n=593 027)

Hjärt-
kärlsjukdom/

Hjärtsvikt
Löpande vård 
(n=22 253)

Predicerad 5-
årsrisk för hjärt-

kärlsjukdom
Löpande vård 

(n=1 430)

HbA1c 
Initial vård 
(n=340)

Löpande vård 
(n=13 396)

eGFR
Initial vård 
(n=234)

Löpande vård 
(n=9 207)

Ögonkomplikati
oner

Initial vård 
(n=373)

Löpande vård 
(n=15 445)

Hjärt-kärlsjukdom
Initial vård
(n=20 001)

Löpande vård 
(n=165 943)

Predicerad 5-
årsrisk för hjärt-

kärlsjukdom
Initial vård 
(n=1 940)

Löpande vård 
(n=13 783)

HbA1c 
Initial vård 
(n=8 013)

Löpande vård 
(n=82 471)

eGFR
Initial vård 
(n=6 693)

Löpande vård 
(n=67 862)

Ögonkomplikatio
ner

Initial vård (n=8 
874)

Löpande vård 
(n=84 844)

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, 
förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, BMI, 
rökstatus, 
diabetesduration, 
förmaksflimmer

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, BMI, 
rökstatus, 
diabetesduration, 
förmaksflimmer

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, BMI, 
rökstatus, 
diabetesduration, 
förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, LDL, systoliskt 
blodtryck

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, 
förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, BMI, 
rökstatus, 
diabetesduration, 
förmaksflimmer

Exkluderade om saknade 
värden på någon av 
följande:  kön, ålder, 
utbildningsnivå, civilstånd, 
födelseregion, BMI, 
rökstatus, 
diabetesduration, 
förmaksflimmer

Exkluderade om saknade 
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följande:  kön, ålder, 
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rökstatus, diabetesduration, 
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episodstart, LDL, systoliskt 
blodtryck

Figur 8. Flödesschema över populationsstorleken i de olika analyser som presenteras i denna rapport

 

Figur 8� Flödesschema över populationsstorleken i de olika analyser som presenteras i denna rapport� 
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4�1 TYP 2-DIABETES

I följande avsnitt presenteras resultaten för personer med typ 2-diabetes. 

4�1�1 Analyspopulation och hälsa vid episodstart

Antalet individer i analyspopulationen och täckningsgraden mellan registren för 
personer med typ 2-diabetes presenteras i Tabell 8 nedan. Analyspopulationen har 
utgått från PAS. Täckningsgraden har definierats som hur stor andel av uttaget från 
NDR som återfinns i PAS. Omatchade från registret utgör andelen i NDR som ej 
återfinns i PAS, vilket är ett indirekt mått på hur väl den identifikationsstrategi fallit 
ut som använts för identifikation av personer vid datauttaget ur PAS. Täckningsgraden 
för individer med typ 2-diabetes är överlag något lägre än för individer med typ 
1-diabetes. Majoriteten av de personer som rapporterats in i NDR återfinns i uttaget 
från PAS. Uttaget från Landstinget i Uppsala län utmärker sig genom att nästan var 
tionde person som registrerats i NDR ej återfinns i uttaget från PAS.

Tabell 8� Antal personer och matchningsgrad i register, 2010–2011, typ 2-diabetes�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Antal PAS 308 517 8 711 23 116 16 101 16 416 63 579 88 922 91 672

Antal NDR 231 551 6 531 20 149 12 792 8 588 48 026 68 846 66 619

Täckningsgrad (%) 77,6 77,1 86,7 83,1 57,1 76,4 79,5 76,9

Omatchade från registret (%) 3,4 2,8 0,5 4,6 9,2 1,1 2,6 5,9

Tabellerna nedan beskriver patientegenskaper per landsting vid episodens start. 
Som framgår av Tabell 9 var medelåldern för personer med typ 2-diabetes något 
lägre i Uppsala jämfört med genomsnittet för alla landsting. Andelen män med typ 
2-diabetes var högre (58,3 %) än andelen kvinnor med sjukdomen; framförallt Västra 
Götaland hade en hög andel män med typ 2-diabetes (63,9 %). Vad gäller andel med 
eftergymnasial utbildning låg Uppsala och Stockholm högre än övriga landsting; 
20–25 % av invånarna i dessa två landsting hade högskoleutbildning. Jämtland 
Härjedalen, Östergötland och Dalarna hade något lägre andel med eftergymnasial 
utbildning (13–14 %). Andelen gifta bland personer med typ 2-diabetes var cirka 50 % 
i genomsnitt; inom Jämtland Härjedalen var andelen något lägre än snittet (43,4 %). 
Andelen födda utanför EU var som förväntat högst i storstadsregionerna Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne samt lägst i de mindre regionerna. Av personerna med typ 
2-diabetes i Stockholm var 18,3 % födda utanför EU. 
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Tabell 9� Demografi och socioekonomi för personer med typ 2-diabetes (initial och löpande vård)� 

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Ålder (medel) 68,7 70,8 69,2 69,6 66,2 68,8 66,8 70,2

Andel män (%) 58,3 56,4 54,4 55,6 56,7 56,6 56,6 63,9

Utbildning 

Högskola (%) 17,9 13,4 14,0 13,1 20,2 16,9 24,1 15,8

Gymnasium (%) 41,1 44,6 39,9 42,6 39,5 40,4 43,3 39,3

Grundskola (%) 41,0 42,0 46,1 44,3 40,3 42,7 32,6 45,0

Civilstånd

Gift/partnerskap (%) 51,0 43,4 52,8 48,7 50,2 52,8 50,3 51,4

Ogift (%) 15,3 22,5 14,6 17,5 18,2 13,2 15,7 14,7

Skild (%) 18,2 15,7 15,4 17,0 17,2 18,1 21,0 17,5

Änka/änkling (%) 88,7 18,3 17,2 16,9 14,4 15,8 12,9 16,5

Andel födda utanför EU (%) 11,3 1,9 7,6 2,6 8,0 11,5 18,3 10,1

I Tabell 10 presenteras hälsostatus vid episodstart för individer med typ 2-diabetes. 
Medelålder vid diagnos var lägst i Uppsala och högst i Jämtland Härjedalen. BMI 
för personerna med typ 2-diabetes låg vid den nedre gränsen för fetma (BMI 30) för 
samtliga landsting; i genomsnitt hade personerna ett BMI på 29,8. Andelen personer 
med fetma, definierad som BMI 30 eller högre, var högst i Skåne (46,1 %) och lägst i 
Uppsala (38,0 %). Diabetesdurationen för personer med typ 2-diabetes var i genomsnitt 
9 år. HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste 6–8 veckorna. Medelvärdet 
för HbA1c över alla landsting var 55,1 mmol/mol. Uppsala var det landsting med högst 
HbA1c i genomsnitt (59,4 mmol/mol). LDL-kolesterol (medelvärde 2,7 mmol/l) låg 
relativt jämnt över landstingen. Värt att notera är att LDL inte rapporteras till NDR 
i någon högre utsträckning; i synnerhet har vissa landsting låg rapportering. Under 
2011 låg andelen inrapporterat LDL för personer med typ 2-diabetes mellan 31 och 
91 % för de landsting som medverkar i Sveus (34). Det systoliska blodtrycket var i 
medeltal 135,8 mm Hg. Andelen rökare var högst i Stockholm (23,2 %) och lägst i 
Dalarna (11,9 %). Cirka hälften av personerna med typ 2-diabetes rapporterades 
utöva regelbunden fysisk aktivitet, definierad av NDR som 30 minuters promenad 
eller motsvarande. Glomerulär filtrationshastighet (eGFR) skattades med hjälp av 
den reviderade Malmö-Lund formeln (35). I genomsnitt var eGFR 71,1 ml/min per 1,73 
m2. I Östergötland observerades lägst eGFR (67,2 ml/min per 1,73 m2) och i Uppsala 
respektive Stockholm observerades högst GFR i genomsnitt (medelvärde 72,9 ml/min 
per 1,73 m2 i båda landstingen). Förekomsten av högt blodtryck, hypertoni, uppvisar 
stora variationer landstingen emellan. I Jämtland Härjedalen var andelen individer 
med diagnostiserad hypertoni 16,7 %, medan 36,2 % i Uppsala hade diagnostiserats 
med tillståndet. Dessa resultat skulle kunna spegla diagnossättningstraditionen i 
landstingen eftersom frekvensen av förskrivning av blodtryckssänkande läkemedel 
inte är mindre i Jämtland Härjedalen (Figur 27).

På grund av skillnader i kodningsförfarande vad gäller retinopati i PAS har data för 
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denna parameter hämtats uteslutande från NDR. Trots detta uppvisade landstingen 
stora skillnader. Jämtland Härjedalen, Östergötland och Stockholm var de landsting 
med lägst andel retinopati hos personer med typ 2-diabetes (cirka 21-29 % i 
genomsnitt), medan Dalarna och Uppsala låg betydligt högre med i genomsnitt 46,2 
respektive 38,5 % individer med retinopati. Även hudsår och fotsår uppvisade sådana 
stora variationer mellan landstingen att skillnader i kodningsrutiner förmodas vara 
orsak.

Tabell 10� Hälsostatus vid episodstart för personer med typ 2-diabetes (initial och löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Medelålder vid diagnos 58,4 60,0 58,9 58,2 49,5 58,9 57,5 59,3

BMI (kg/m2, medel) 29,8 29,8 30,1 29,9 29,1 30,1 29,5 29,8

Andel med fetma (%) 43,9 43,4 45,9 45,4 38,0 46,1 41,9 43,9

Diabetesduration (år, medel) 8,9 8,7 9,3 10,2 13,3 8,6 9,0 8,5

HbA1c (mmol/mol, medel) 55,1 56,1 55,1 57,2 59,4 54,9 55,4 54,2

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,7 2,7 2,5 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

135,8 137,2 133,4 138,0 134,9 136,4 135,9 135,4

Andel rökare (%) 17,6 12,5 15,1 11,9 13,9 17,7 23,2 16,1

Fysisk aktivitet

Aldrig (%) 30,1 29,8 26,6 31,0 28,2 30,3 28,7 31,8

Regelbunden (%) 44,9 37,7 43,0 41,9 45,8 40,4 47,7 47,7

Daglig (%) 25,0 32,5 30,4 27,1 26,0 29,4 23,7 20,5

Hjärt-kärlsjukdom (%) 13,7 11,3 13,5 16,9 16,7 15,7 11,9 13,0

Hypertoni (%) 24,2 16,7 20,4 28,7 36,2 26,0 22,3 23,1

Ateroskleros (%) 2,4 1,8 2,2 2,2 3,0 2,9 2,5 2,0

Hjärtsvikt (%) 7,2 5,0 7,0 8,6 9,0 7,9 7,2 6,3

Glomerulär filtrationshastighet 
(eGFR ml/min per 1,73 m2, medel)

71,1 70,5 67,2 70,5 72,9 70,8 72,9 70,3

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

26,5 27,1 33,1 26,2 23,6 27,5 23,3 27,8

Kronisk njursvikt med dialys (%) 0,8 0,6 0,5 0,9 0,9 1,1 0,6 0,7

Retinopati (%) 35,5 28,7 21,1 46,2 38,5 35,6 26,7 34,2

Glaskroppsblödningar (%) 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 0,3

Ateroskleros i extremitet (%) 1,6 1,5 1,1 1,7 2,1 1,9 2,0 1,1

Hudsår (%) 1,25 0,46 0,96 0,75 1,15 1,51 1,87 0,80

Amputation fot eller ben (%) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3

Fotsår (%) 0,7 0,1 0,3 1,2 0,9 1,3 0,5 0,5

Angiopati (%) 1,7 1,5 1,7 1,8 1,6 2,4 1,4 1,4

Förmaksflimmer/-fladder (%) 8,3 5,7 7,7 9,9 9,5 9,4 7,7 8,0

Substansmissbruk (%) 1,9 1,2 2,4 1,5 1,4 1,9 2,3 1,6

Psykisk diagnos (%) 1,2 0,7 1,0 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1

Depressiv episod (%) 1,6 0,6 1,3 1,3 1,8 2,0 1,8 1,5

Demens (%) 2,2 1,6 2,0 1,9 1,5 2,2 1,9 2,8

Not: Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)�



4�1�2 Hälsoutfall 

I följande avsnitt presenteras nyckeltal relaterade till hälsoutfall för personer med typ 
2-diabetes. Avsnittet inleds med analyser där hänsyn tagits till landstingens casemix 
och avslutas med ojusterade analyser.

4.1.2.1 Hjärt-kärlsjukdom i slutenvård
Figur 9 presenterar andelen personer med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under 
vårdepisoden för individer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. Den observerade 
frekvensen var högst i Dalarna (7,2 %) och lägst i Jämtland Härjedalen (3,2 %). 
I analysen av casemix-justerad avvikelse från genomsnittet observerades inga 
signifikanta avvikelser.

Figur 9. Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under 
vårdepisoden för nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes. 
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Figur 9� Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under vårdepisoden för nydiagnostiserade 
personer med typ 2-diabetes� Figuren visar andel med hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse 
från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför 
EU, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Hjärt-kärlsjukdom är definierad som förekomst av angina pectoris, akut hjärtinfarkt 
och komplikationer till akut hjärtinfarkt, reinfarkt, andra vaskulära hjärtsjukdomar, ateroskleros, cerebral 
blödning, infarkt samt icke specificerad cerebrovaskulär händelse� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR.

I Figur 10 presenteras andelen personer med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under 
vårdepisoden för individer med typ 2-diabetes i löpande vård. I denna grupp var den 
observerade andelen högst i Västra Götaland (8,5 %) och lägst i Uppsala (5,8 %). I 
analysen av casemix-justerad avvikelse från övriga landsting låg Västra Götaland och 
Skåne signifikant högre än landstingsgenomsnittet, medan Östergötland låg lägre. 
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Eftersom risken för makrovaskulär sjukdom, såsom hjärtinfarkt, påverkas av faktorer 
som verkar över lång tid, utgör detta mått en indikation på hur vården har fungerat 
historiskt. 

Figur 10. Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under vårdepisoden 

för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 10� Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under vårdepisoden för personer med typ 
2-diabetes, löpande vård� Figuren visar andel hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse från 
genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Hjärt-kärlsjukdom är definierad som förekomst av angina pectoris, akut hjärtinfarkt 
och komplikationer till akut hjärtinfarkt, reinfarkt, andra vaskulära hjärtsjukdomar, ateroskleros, cerebral 
blödning, infarkt samt icke specificerad cerebrovaskulär händelse� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR. 

4.1.2.2 Predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom
Baserat på NDRs riskmotor beräknades 5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom för individer 
med typ 2-diabetes. Algoritmen baseras på Zethelius et al 2011 (36). Endast värden 
inom intervallen 16–50 för BMI och 20–800 µmol/l för kreatinin inkluderades. Tidigare 
hjärt-kärlsjukdom definierades genom ICD-10-koderna: I20, I21, I23, I24, I25, I61, I63, 
I64 samt KVÅ-koderna FNA, FNB, FNC,FND, FNE, FNF och FNG. NDRs riskmotor 
som använts för att predicera 5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom för typ 2-diabetes 
inkluderar tolv olika parametrar4. För att kunna skatta 5-årsrisken för en individ 

4 Debutålder, diabetesduration, totalkolesterol-HDL–kolesterol-kvot, HbA1c, systoliskt blodtryck, BMI, 
kön, rökstatus, mikroalbuminuri, makroalbuminuri, hjärtflimmer och tidigare hjärt-kärlsjukdom (senaste 
två åren)�
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måste alla dessa tolv parametrar finnas tillgängliga, dessutom ska de ha registrerats 
inom det angivna tidsintervallet (± 3 mån). Detta resulterade i ett stort bortfall av 
observationer för den beräknade 5-årsrisken. För att uppskatta bortfallets betydelse 
genomfördes en bortfallsanalys där man inte upptäckte några nämnvärda skillnader 
i jämförelse med den totala populationen (se Appendix C). Det stora bortfallet medför 
dock en osäkerhet i hur resultaten ska tolkas såtillvida att det skulle kunna vara ett 
par vårdgivare inom ett specifikt landsting som är duktiga på att registrera data och 
följaktligen driver resultaten. 

Socialstyrelsen delar in diabetes i olika nivåer utifrån risken för att insjukna eller 
avlida i hjärt-kärlsjukdom: måttlig (2–8 % risk för hjärt-kärlhändelser över fem år), hög 
(8–20 % risk för hjärt-kärlhändelser över fem år) eller mycket hög risk (över 20 % risk 
för hjärt-kärlhändelser över fem år) (32). I Tabell 11 presenteras fördelningen av dessa 
risknivåer över landstingen. Skillnaderna landstingen emellan var stora, i synnerhet 
för personer som låg i gruppen med mycket hög risk. Bland nydiagnostiserade 
individer i Östergötland befann sig inga i kategorin ”hög risk”, medan 25 % av de 
nydiagnostiserade personerna i Dalarna hamnade i denna kategori. Dessa resultat 
bör dock tolkas med försiktighet på grund av liten analyspopulation till följd av 
ett omfattande bortfall. Vissa av de laboratorievärden som ingår i riskprediktorn 
rapporteras nämligen inte in i NDR i någon större uträckning. Blodfetter har till 
exempel historiskt sett inte rapporterats in i någon högre omfattning från just 
Östergötland. Bland personer i löpande vård fanns till exempel 47,2 % av individerna 
i Dalarna i kategorin ”mycket hög risk” medan 24,8 % hamnade i denna kategori i 
Jämtland Härjedalen. 

Tabell 11� Fördelning av riskkategorier över landstingen baserad på Socialstyrelsens indelning, personer 
med typ 2-diabetes�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Nydiagnostiserad typ 2-diabetes

Måttlig risk (andel, %) 33,2 25,0 35,0 12,5 40,0 34,0 41,6 29,4

Hög risk (andel, %) 55,3 68,8 65,0 62,5 40,0 52,6 49,4 58,8

Mycket hög risk (andel, % ) 11,3 6,3 0,0 25,0 20,0 13,4 9,1 11,3

Typ 2-diabetes, löpande vård

Måttlig risk (andel, %) 16,1 20,0 12,6 6,6 12,0 17,2 16,2 16,7

Hög risk (andel, %) 55,2 54,5 57,4 46,2 57,9 51,4 58,8 55,5

Mycket hög risk (andel, %) 28,4 24,8 29,6 47,2 29,0 31,2 24,9 27,6

För personer med nydiagnostiserad diabetes var den observerade 5-årsrisken högst i 
Dalarna (Figur 11). I analysen av casemix-justerad avvikelse från övriga landsting låg 
Dalarna signifikant högre jämfört med övriga landsting. 
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Figur 11. Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-
kärlsjukdom för nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes. 
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Figur 11� Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-kärlsjukdom för personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Figuren visar 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse 
från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född  
utanför EU, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med fixed effects-modell. 

För individer i löpande vård var den observerade 5-årsrisken högst i Dalarna (Figur 12). 
Analysen med hänsyn tagen till landstingens casemix (predicerade resultat) pekar på 
att Dalarna hade sämre resultat än förväntat, givet landstingets casemix. Det motsatta 
gäller för Östergötland, som hade bättre resultat än förväntat givet dess casemix. I 
analysen av casemix-justerad avvikelse från övriga landsting låg Östergötland, Skåne 
och Västra Götaland signifikant lägre jämfört med övriga landsting, medan Dalarna 
låg betydligt högre. Den predicerade 5-årsrisken representerar status idag, till 
skillnad från föregående analyser (hjärt-kärlsjukdom) som är en funktion av vården 
över tid. Detta resonemang förklarar varför Västra Götaland låg under landstingens 
genomsnitt vad gäller 5-årsrisken, men över genomsnittet med avseende på hjärt-
kärlsjukdom (avser löpande vård), vilket är ett tecken på att vården i dagsläget är 
bättre än vården historiskt sett i detta landsting. Även skillnader i rapportering och/
eller diagnossättning skulle kunna förklara dessa resultat.
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Figur 12. Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-
kärlsjukdom för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 12� Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-kärlsjukdom för personer med typ 
2-diabetes, löpande vård� Figuren visar 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse från 
övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför 
EU, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med fixed effects-modell.

4.1.2.3 Förändring av HbA1c under episoden
Förändringen i HbA1c under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 
2-diabetes presenteras i Figur 13. Den största förbättringen (minskning av HbA1c) 
observerades i Östergötland och den minsta förändringen observerades i Dalarna. 
Efter att hänsyn tagits till casemix kvarstod variationen landstingen emellan. I 
analysen av casemix-justerad avvikelse från landstingens genomsnitt låg Dalarna 
över genomsnittet, medan Östergötland, Skåne och Västra Götaland låg under.
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Figur 13. Förändring i HbA1c under episoden för personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 13� Förändring i HbA1c under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes�  
Figuren visar förändring i HbA1c per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix 
(kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, 
HbA1c vid episodstart, diabetesduration, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk 
diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.1.2.4 HbA1c vid episodens slut
För individer med typ 2-diabetes i löpande vård förväntas ingen större förändring av 
HbA1c utan värdet skall hållas så stabilt som möjligt. Därför är det mer intressant att 
titta på HbA1c vid episodens slut för personer i löpande vård. Uppsala uppvisade det 
högsta observerade HbA1c-värdet vid vårdepisodens slut (Figur 14). Vid jämförelse 
av predicerade värden kan slutsatsen dras att landstingens casemix har påverkan 
på utfallet. Den nedre grafen illustrerar den isolerade landstingeffekten. Jämtland 
Härjedalen, Dalarna och Uppsala låg signifikant över landstingens genomsnitt, 
medan Östergötland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland låg under genomsnittet, 
vilket betyder att de tre förstnämnda landstingen lyckats sämre med att hålla HbA1c 
vid så normal nivå som möjligt, medan de tre sistnämnda landstingen lyckats bättre.

 



66 Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Resultat och diskussion

Figur 14. HbA1c vid episodens slut för personer med typ 2-diabetes, 
löpande vård. 
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Figur 14� HbA1c vid vårdepisodens slut för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� Figuren visar 
förändring i HbA1c per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i ka-
tegorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, diabetesduration, 
hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.1.2.5	 Estimerad	glomerulär	filtrationshastighet	(eGFR)
Golden standard för att ange njurfunktion är att använda glomerulär filtrations-
hastighet (GFR) som ett mått på njurens förmåga att rena blodet. Njurfunktionen 
kan skattas genom den estimerade glomerulära filtrationshastigheten – eGFR – som 
kan anses vara det bästa måttet för förändring mellan år på populationsnivå. Ju högre 
eGFR, desto bättre fungerande njure. Förändringen i eGFR över tid vore ett intressant 
mått att analysera. Detta bör dock göras med flera års observation för att undvika 
alltför stor osäkerhet i modellen, vilket med föreliggande data inte varit möjligt. 

Det observerade medelvärdet vid första vårdepisodens slut var 75,8 ml/min 
(Figur 15). Prediktionen av eGFR med hänsyn tagen till casemix visade ingen större 
skillnad jämfört med observerade värden; möjligheten att kunna ta hänsyn till 
patientsammansättningen hade alltså stor betydelse och avslöjar att den variation 
vi ser endast drivs av variation mellan landstingen. I analysen av casemix-justerad 
avvikelse från övriga landsting låg Stockholm högre än landstingens genomsnitt. 
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Figur 15. Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid 
episodens slut för personer med nydiagnostiserad typ 2 
diabetes. 
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Figur 15� Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid vårdepisodens slut för personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Figuren visar eGFR per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, diabetesduration, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, 
psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

Det observerade medelvärdet för individer med typ 2-diabetes i löpande vård var 
70,3 ml/min (Figur 16). I analysen av casemix-justerad avvikelse från övriga landsting 
låg Uppsala och Stockholm högre än landstingens genomsnitt. Personer med typ 
2-diabetes i dessa två landsting uppvisade alltså bättre njurfunktion än genomsnittet. 
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Figur 16. Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid 
episodens slut för personer med typ 2 diabetes, löpande vård. 
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Figur 16� Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid episodens slut för personer med typ 2- 
diabetes, löpande vård� Figuren visar eGFR per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för 
casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflim-
mer, eGFR vid episodstart, diabetesduration, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk 
diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.1.2.6 Ögonkomplikationer under vårdepisoden
En för hög blodsockernivå under många år ger skador på kärlen vilket resulterar i     
läckage och ett försämrat blodflöde. De små kärlskador som orsakar ögon kompli-
kationer vid diabetes kan upptäckas genom ögonbottenfotografering. Många av 
skadeeffekterna kan förhindras om patienten lyckas hålla sitt blodsocker nära en 
normal nivå under flera år. 

Som Figur 17 visar hade individer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes i 
Östergötland högst andel ögonkomplikationer (7,8 %) medan Jämtland Härjedalen och 
Dalarna hade lägst (0,9 respektive 0,8 %). Dalarna låg signifikant bättre i jämförelse 
med övriga landsting i den casemix-justerade analysen, medan Östergötland låg 
sämre. Skillnader bland nydiagnostiserade patienter speglar troligen skillnader i 
registrering av data eller diagnossättning, snarare än verkliga skillnader i prestation. 
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Figur 17. Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för 
nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes. 
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Figur 17� Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för nydiagnostiserade personer med typ 
2-diabetes� Figuren visar andel ögonkomplikationer per landsting och avvikelse från övriga landsting, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, diabetesduration, hjärtkärl- och fotkomplikation, psykiatrisk diagnos och depressiv 
episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR Skattad med fixed effects-modell.

Bland individer med typ 2-diabetes i löpande vård liknade mönstret det för 
nydiagnostiserade individer (Figur 18). Även här presterade Östergötland sämre 
givet sin casemix, medan Dalarna presterade bättre än förväntat. Dalarna såväl 
som Jämtland Härjedalen och Stockholm låg signifikant bättre i jämförelse med 
övriga landsting i den casemix-justerade analysen, medan Östergötland låg sämre. 
Mot bakgrund av att Östergötland visat sig bättre än genomsnittet för de andra 
rapporterade utfallen och Dalarna tvärtemot visat sig sämre kan dessa resultat 
tyda på skillnader i rapporteringsrutiner snarare än på skillnader i prestation. En 
alternativ förklaring skulle kunna vara att Östergötland är mer noggranna med att 
diagnostisera/rapportera ögonkomplikationer. 
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Figur 18. Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer 
med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 18� Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, löpande 
vård� Figuren visar andel ögonkomplikationer per landsting och avvikelse från övriga landsting, justerat 
för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, för-
maksflimmer, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl, ögon-, och fotkomplikation, njursvikt, 
psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med 
fixed effects-modell.

4.1.2.7 Ojusterade hälsoresultat och intermediära hälsoresultat
I det följande presenteras hälsoresultat och intermediära hälsoresultat under 
vårdepisoden utan justering för landstingens casemix. Andelen med hypertoni bland 
personer med typ 2-diabetes var lägst i Jämtland Härjedalen och Östergötland, 
medan Västra Götaland hade en högre andel personer med diagnostiserad hypertoni 
än övriga landsting (alla vårdnivåer inkluderade; Tabell 12). Vad gäller hypertoni som 
endast diagnostiserats inom specialistvård var Jämtland Härjedalen och Uppsala de 
landsting med lägst (12,2 %) respektive högst (23,2 %) frekvens av tillståndet. Detta 
speglar förmodligen skillnader i vårdorganisation hos de båda landstingen, men 
skulle också kunna bero på hur bra vårdgivaren är på att registrera diagnoskoden för 
hypertoni. Både för neurologiska samt hud- och fotkomplikationer är skillnaderna 
påtagliga mellan landstingen. Detta skulle kunna bero på skillnader i diagnossättning 
och registrering snarare än verkliga prevalensskillnader.
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Tabell 12� Hälsoresultat under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes (initial och löpande vård)�

 
Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Njursvikt (%) 2,5 1,6 2,2 2,4 3,4 3,1 2,5 1,9

Hypertoni (%) 40,0 31,2 31,7 37,6 37,9 37,6 36,2 49,3

Hypertoni endast inom 
specialistvård (%)

15,0 12,2 13,2 17,8 23,2 16,4 13,2 14,4

Mikroalbuminuri (%) 24,1 31,6 18,0 18,8 22,8 19,9 29,9 23,7

Ögonkomplikationer (%) 9,4 13,3 6,6 19,3 8,5 13,6 5,0 8,4

Neurologiska komplikationer (%) 0,6 0,2 0,5 0,6 1,0 0,9 0,5 0,6

Hud- och fotkomplikationer (%) 2,2 1,8 1,7 2,2 2,6 2,9 2,3 1,7

Amputation fot eller ben (%) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

I genomsnitt minskade vikten under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad 
typ 2-diabetes (procentuell viktförändring -1,6 procentenheter). Minskningen var högst 
i Västra Götaland och näst intill oförändrad i Uppsala (Tabell 13). Den genomsnittliga 
andelen rökare vid episodens slut bland nydiagnostiserade över alla landsting var 
18,8 %; Dalarna hade lägst andel rökare och Stockholm hade högst andel. 

Tabell 13� Intermediära hälsoresultat vid episodens slut för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes� 

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Procentuell viktändring sedan 
vårdepisoden inleddes (procenten-
het, medel)

-1,6 -1,3 -1,7 -1,0 0,2 -1,3 -1,5 -1,9

BMI (kg/m2, medel) 30,0 29,7 30,2 30,2 29,0 30,3 29,8 30,0

Förändring BMI sedan vårdepiso-
den inleddes (kg/m2, medel)

-0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,1 -0,5 -0,4 -0,6

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,9 2,8 2,6 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8

Förändring LDL-kolesterol sedan 
vårdepisoden inleddes (mmol/l, 
medel)

-0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

eGFR (ml/min per 1,73 m2, medel) 76,7 75,8 73,9 74,9 75,6 76,5 79,6 75,3

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

17,4 14,7 20,9 17,9 19,8 18,1 14,0 19,0

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

134,9 135,8 132,2 138,2 132,8 135,4 135,3 134,6

Förändring systoliskt blodtryck 
sedan vårdepisoden inleddes (mm 
Hg, medel)

-2,0 -2,1 -2,0 -0,7 -1,1 -1,7 -1,4 -2,6

Andel rökare (%) 18,8 13,8 17,3 13,0 15,3 17,6 24,8 18,1

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)� 

För personer med typ 2-diabetes i löpande vård minskade vikten under vårdepisoden 
i genomsnitt med 0,3 procentenheter (Tabell 14). Den genomsnittliga andelen rökare 
vid episodens slut bland individer i löpande vård var över alla landsting 17,1 %; Dalarna 
hade lägst andel rökare och Stockholm hade högst andel. 
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Tabell 14� Intermediära hälsoresultat vid episodens slut för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Procentuell viktändring sedan 
vårdepisoden inleddes (procenten-
het, medel)

-0,3 -0,3 -0,2 -0,5 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3

BMI (kg/m2, medel) 29,7 29,9 30,0 30,1 29,1 29,8 29,4 29,7

Förändring BMI sedan vårdepiso-
den inleddes  (kg/m2, medel)

-0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,6 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 2,7 2,6

Förändring LDL-kolesterol sedan 
vårdepisoden inleddes (mmol/l, 
medel)

0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

eGFR (ml/min per 1,73 m2, medel) 70,5 69,7 66,6 70,1 72,3 70 72,7 69,4

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

28,0 27,8 34,5 27,2 24,3 29,2 24,4 29,8

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

135,6 136,7 132,9 137,7 135,0 136,3 135,9 135,1

Förändring systoliskt blodtryck 
sedan vårdepisoden inleddes (mm 
Hg, medel)

-0,4 -0,8 -0,6 -0,7 -0,8 -0,3 -0,4 -0,3

Rökare (%) 17,1 12,2 14,1 11,7 13,0 16,4 22,4 16,0

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)� 

I Tabell 15 presenteras omedelbara komplikationer, det vill säga komplikationer 
som är direkt relaterade och omedelbart kopplade till diabetes och diabetesvård, 
hos personer med typ 2-diabetes. Den sista raden i respektive tabell representerar 
summan av ovanstående rader. Förekomsten av omedelbara komplikationer var högst 
i Uppsala och lägst i Västra Götaland. 

Tabell 15� Omedelbara komplikationer under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes (initial och 
löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Svår hypoglykemi (%) 0,2 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1

Ketoacidos (%) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0

Hyperosmolaritet (%) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1

Hyperglykemi (%) 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2

Laktacidos (%) 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Totalt (%) 0,8 0,5 0,8 0,8 1,5 0,8 0,9 0,5

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); *frekvens < 0,05; på grund av avrundning kan totalen för respektive 
kolumn skilja sig från de rader den baseras på�
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4�1�3 Resursåtgång

I detta avsnitt presenteras resursutnyttjande under vårdepisoden för personer 
med typ 2-diabetes. Fokus har legat på vårdkontaktsbesök och totalt antal 
nettosjukskrivningsdagar (sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning i åldrarna 18–
65 år). Ojusterade analyser för besök hos olika personalkategorier presenteras först, 
varpå analys av läkarbesök samt nettosjukskrivningsdagar justerade för casemix 
följer. I idealfallet vore det önskvärt att kunna observera vårdbesök som är direkt 
relaterade till diabetes. Detta har inte varit möjligt och är således en svaghet i dessa 
analyser. Inom Jämtland Härjedalen och Västra Götaland särskiljs inte besök till 
diabetessjuksköterska. Således har det inte varit möjligt att följa denna vårdkontakt 
för dessa båda landsting. Västra Götaland separerar inte heller besöken till 
sjuksköterska utan dessa slås ihop med flera andra kontakttyper (t.ex. barnmorska, 
distriktssjuksköterska, oftalmologassistent, uroterapeut). För att kunna presentera 
resursåtgång i Västra Götaland för besök till sjuksköterska har antagandet gjorts 
att majoriteten av de registrerade besöken i denna blandade kategori härrör från 
just sjuksköterskebesök. Detta antagande måste naturligtvis vägas in vid tolkning 
av resultaten. Det bör återigen poängteras att data som ligger till grund för dessa 
analyser är historiska och registrering av besök kan därför vara underrapporterade 
om man jämför med nutid. Besök till exempel till diabetessjuksköterska är med 
största sannolikhet högre idag. Även besök till fotterapeut har varit svåra att fånga. 
Fotvården för individer med typ 2-diabetes i Jämtland Härjedalen sker till exempel 
nästan uteslutande hos privata fotvårdare och har därför ej fångats i föreliggande 
analyser. Endast besök inom specialistvårdens fotvård registreras vilka enbart 
utnyttjas vid allvarligare fotproblem.

I de ojusterade analyserna för individer med nydiagnostiserad typ-2 diabetes hade 
Stockholm klart flest läkarbesök (Figur 19). Minst antal läkarbesök observerades i 
Dalarna. De landsting med minst antal läkarbesök vägde till viss del upp detta 
genom fler besök till diabetessjuksköterska och/eller sjuksköterska. Stockholm var 
det landsting med flest antal telefonkontakter till läkare, medan Västra Götaland 
hade flest registrerade kontakter till sjuksköterska. Huruvida dessa resultat beror på 
olikheter i kodningspraxis mellan landstingen är inte utrett. 
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Figur	  19.	  Resursåtgång	  under	  episoden	  för	  personer	  med	  
nydiagnostiserad	  typ	  2-‐diabetes.	  
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Figur 19� Resursåtgång under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Figuren 
visar genomsnittligt antal vårdkontakter fördelat på personalkategori per landsting� Källa: patientadmi-
nistrativa system. * indikerar att denna kontakt av olika anledningar inte är möjlig att följa för specifikt 
landsting�

För individer i löpande diabetesvård indikerade de ojusterade analyserna generellt 
något färre läkarbesök jämfört med initial vård (Figur 20). Även i denna patientgrupp 
tenderade de landsting med minst antal läkarbesök att till viss del väga upp detta 
genom fler besök till diabetessjuksköterska och sjuksköterska. Telefonkontakter 
var generellt sett fler i löpande vård jämfört med initial vård. Antalet grupp- och 
teambesök föreföll vara fler under första året efter diagnos jämfört med åren efter, 
förutom i Stockholm och Västra Götaland där antalet besök var ungefär detsamma. 
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Figur	  20.	  Resursåtgång	  under	  episoden	  för	  personer	  med	  typ	  2-‐
diabetes,	  löpande	  vård.	  	  
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Figur 20� Resursåtgång under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� Figuren 
visar genomsnittligt antal vårdkontakter fördelat på personalkategori per landsting� Källa: patientadmi-
nistrativa system. * indikerar att denna kontakt av olika anledningar inte är möjlig att följa för specifikt 
landsting�

I Figur 21 presenteras antalet läkarbesök för individer med nydiagnostiserad typ 
2-diabetes justerat för landstingens casemix. I prediktionen givet casemix var 
skillnaderna landstingen emellan betydligt mindre jämfört med de observerade 
värdena. Det visar att patientsammansättningen inte spelar någon stor roll 
här. Landstingseffekten i Dalarna tyder på signifikant färre besök jämfört med 
genomsnittet justerat för casemix. Det omvända förhållandet gäller i Stockholm; här 
sker fler besök jämfört med genomsnittet givet casemix. Det är viktigt att nämna 
att denna analys inte tagit hänsyn till längden på ett läkarbesök. Således skulle ett 
läkarbesök i landsting med färre besök potentiellt kunna vara längre än i ett landsting 
med fler besök. 

 



76 Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Resultat och diskussion

Figur 21. Antal läkarbesök under episoden för personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 21� Antal läkarbesök under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Fi-
guren visar antal läkarbesök per landsting och avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, 
ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fot-
komplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR.

I Figur 22 presenteras antalet läkarbesök för individer med typ 2-diabetes i 
löpande vård justerat för casemix. Mönstret som framkommer här liknar det för 
nydiagnostiserade individer. Dalarna uppvisade färre besök än förväntat givet 
sin patientsammansättning, medan Stockholm hade fler besök än förväntat. 
Landstingseffekten i Dalarna tyder på signifikant färre läkarbesök jämfört med 
genomsnittet givet casemix. I Stockholm skedde fler besök jämfört med genomsnittet.
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Figur 22. Antal läkarbesök under episoden för personer med typ 2-
diabetes, löpande vård. 
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Figur 22� Antal läkarbesök under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� Figuren 
visar antal läkarbesök per landsting och avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder 
i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fot-
komplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR.

I Figur 23 presenteras det totala antalet nettosjukdagar under vårdepisoden för 
personer med typ 2-diabetes. Jämtland Härjedalen och Västra Götaland hade fler 
sjukdagar än förväntat, medan Dalarna hade något färre än förväntat. Den nedre 
grafen illustrerar den isolerade landstingeffekten. Den visar att Jämtland Härjedalen 
och Västra Götaland hade signifikant fler sjukdagar jämfört med landstingens 
genomsnitt oberoende av casemix, medan Dalarna hade färre. Viktigt att poängtera 
är dock att dessa resultat inte säger något om huruvida sjukfrånvaron skett på grund 
av individens diabetes eller om den har en helt annan orsak.
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Figur 23. Totalt antal nettosjukdagar under vårdepisoden för 
personer med typ 2-diabetes.
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Figur 23� Totalt antal nettosjukdagar under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes� Figuren visar 
antal sjukdagar per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i  
kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, diabetesduration, förmaks-
flimmer, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, Försäkringskassan. 

4�1�4  Processmått 

Processmått kan exempelvis vara mått på tid mellan olika aktiviteter eller tid i 
aktiviteterna, vilka undersökningar som utförs vid ett visst tillstånd eller vilka 
läkemedel som används. I följande avsnitt presenteras HbA1c-värden vid diagnos, 
intensitet i läkemedelsbehandling samt läkemedelsanvändning för individer med 
typ 2-diabetes. Denna rapport har inte analyserat skillnader eller förekomst av 
behandling med insulinpump kontra traditionell pumpbehandling. Inte heller har 
möjlighet till egenkontroll genom tekniska hjälpmedel (blodsockermätare, CGM-
system etc.) analyserats. 

4.1.4.1 HbA1c vid diagnos
HbA1c vid vårdepisodens start för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes 
kan ses som ett mått på hur tidigt i förloppet personens diabetes fångas upp (Figur 
24). Uppsala uppvisade det högsta observerade HbA1c-värdet (59,8 mmol/mol), ett 
värde som var något högre än förväntat givet dess casemix. Landstingens casemix 
hade ingen stor påverkan på utfallet. Uppsala låg över landstingens genomsnitt (hade 
högre genomsnittligt HbA1c), medan Västra Götaland låg under genomsnittet. Detta 
skulle kunna tyda på en senare diagnos i Uppsala medan Västra Götaland eventuellt 
identifierar patienter tidigare i sjukdomsförloppet.
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Figur 24. HbA1c vid episodens start för personer med nydiagnostiserad 
typ 2-diabetes. 
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Figur 24� HbA1c vid vårdepisodens start för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Figuren 
visar HbA1c per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier 
och utbildningsnivå)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

4.1.4.2 Ojusterade analyser av läkemedelsanvändning
Nedan följer en presentation av vårdförfarande, i huvudsak expediering av läkemedel, 
under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes (Tabell 16). Socialstyrelsen har 
i sina senaste riktlinjer för diabetesvården (32) konstaterat att det idag finns en 
varierande praxis över landet beträffande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes. 
Det har även tillkommit nya läkemedel under de senaste fem till tio åren. 

Metformin ökar insulinkänsligheten och har använts inom diabetesvården i 
mer än 50 år. Läkemedlet har en dokumenterad effekt på diabeteskomplikationer, 
inklusive hjärt-kärlsjukdom (32). Inom Sveus var andelen personer som fått metformin 
expedierat mellan 40 och 50 %; expedieringen var högst i Dalarna, Uppsala och 
Skåne, medan den var lägst i Stockholm. Enligt Socialstyrelsens rekommendation 
”bör hälso- och sjukvården erbjuda metformin i monoterapi som förstahandsval vid 
läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes”. Detta eftersom metformin har visad effekt 
på förtida död och komplikationer samt HbA1c-nivåer. Analyserna av förfarandet 
inom vården vilka presenteras i denna rapport överensstämmer väl med denna 
rekommendation. 

Sulfonureider, repaglinid (tillhör gruppen glitinider) och insulin ger en sänkning 
av HbA1c som likställs med effekten av metformin. Det finns samtidigt en lång 
erfarenhet av dessa läkemedel. En annan viktig aspekt av ovan nämnda läkemedel 
som tilläggsbehandling är att de kortsiktigt har lägre behandlingskostnad jämfört 
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med andra möjliga tilläggsbehandlingar (32). Om behandling med metformin ger 
otillfredsställande effekt på glukosnivån är nästa steg att sätta in sulfonureider 
(prioritet 4 enligt Socialstyrelsen) (37). Inom Sveus var andelen personer som fått 
någon sulfonureid expedierad under vårdepisoden mellan 9 och 26 %; andelen var 
högst i Uppsala, och lägst i Jämtland Härjedalen och Skåne. Vad gäller glitinider var 
användningen avsevärt lägre (andelen expedierade läkemedel inom denna grupp låg 
mellan 0,9 och 4,9 %). Lägst andel expedieringar av glitinider hade Jämtland Härjedalen 
medan Västra Götaland utmärkte sig åt andra hållet med expediering av glitinider i 
4,9 % av fallen. Eftersom typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom måste behandlingen 
successivt förstärkas för att uppnå glukoskontroll – tio år efter insjuknande har 
nära hälften av individerna insulinbehandling (32). Detta konstaterande stämmer 
ganska väl överens med föreliggande data givet tid från diagnos för personer med 
typ 2-diabetes. Det landsting med högst andel expedierat insulin var Uppsala, vilket 
också är det landsting med högst genomsnittlig diabetesduration. Stockholm hade 
lägst andel personer som fått insulin och var även ett av de landsting med lägst 
genomsnittlig diabetesduration. Dock föreligger variation i praxis över landet när 
det gäller insulinbehandling, både vad gäller tidpunkt för insättande och val av 
behandling (32).

Vid lanseringen av alfa-glukosidashämmare fanns stora förhoppningar, men 
eftersom effekten på HbA1c är mindre än för metformin, sulfonureider, insulin 
och glitazoner används dessa läkemedel i mycket liten utsträckning kliniskt (37).
Denna grupp läkemedel har även låg prioritet (nivå 9) enligt Socialstyrelsens senaste 
riktlinjer (32) och samma mönster syns bland landstingen i Sveus; i genomsnitt 
förskrevs endast 0,3 % alfa-glukosidashämmare. Även expedieringen av glitazoner 
var blygsam bland landstingen med en andel på, i genomsnitt, 1,1 %.

Inkretinläkemedel, där GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare ingår, har varit 
godkända sedan 2007. Dessa läkemedel är väsentligt dyrare än övriga och betraktas 
därför som tredjehandspreparat (prioritet 7 respektive 8 enligt Socialstyrelsen). DPP-
4-hämmare som tillägg till metformin har också en mindre HbA1c-sänkande effekt än 
andra preparat som tillägg. Detta avspeglas också i landstingen som medverkar i Sveus 
där stora variationer mellan landstingen observerades. Totalt sett var expedieringen 
av inkretiner högst i Uppsala (5,6 %) medan expedieringen i Östergötland var hälften 
så stor (2,7 %). För DPP-4-hämmare observerades samma expedieringsmönster. 

Bland läkemedel som används för blodtryckskontroll (diuretika, ACE-hämmare/
ARB, kalciumantagonister och beta-receptorblockerare) var expediering av ACE-
hämmare/ARB i genomsnitt vanligast, vilket också var förväntat (42,7 % av personerna 
i landstingen inkluderade i Sveus hade fått dessa läkemedel expedierat). Överlag var 
andelen personer som hämtat ut något av läkemedlen i Tabell 16 lägre i Stockholm. 
Bland övriga läkemedel observerades bland annat en skillnad mellan landstingen 
beträffande andelen som fått statiner expedierat under vårdepisoden. I Östergötland 
hade hela 55,1 % av personerna med typ 2-diabetes expedierats statiner; motsvarande 
siffra i Stockholm var 40,8 %. Läkemedelsbehandling med statiner av individer med 
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ökad risk för hjärt-kärlsjukdom dämpar riskökningen påtagligt och har samtidigt 
få biverkningar. Den som har högst risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom har också 
störst nytta av behandling med statiner (32). I sina senaste riktlinjer rekommenderar 
därför Socialstyrelsen att ”hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med diabetes 
och	mycket	hög	risk	för	hjärt-kärlsjukdom	behandling	med	statiner	(prioritet	1)” samt 
”erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandling med 
statiner	(prioritet	2)”. 

Fotografering av ögonbotten är fortsatt högt prioriterat i Socialstyrelsens 
riktlinjer för diabetesvården eftersom risken för utveckling av synnedsättning 
minskar genom regelbunden undersökning och behandling vid behov. Vad gäller 
landstingen som medverkar i Sveus observerades stora variationer i frekvensen av 
ögonbottenundersökning de senaste tre åren (Tabell 16). I Dalarna genomgick flest 
personer med typ 2-diabetes ögonbottenundersökning, medan frekvensen var lägst 
i Skåne. Huruvida dessa skillnader beror på variationer i kodningspraxis kvarstår att 
utreda.
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Tabell 16� Behandling under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes (initial och löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Andel behandlande med  
diabetesläkemedel

Metformin (%) 44,8 46,5 42,7 50,5 50,0 49,5 41,4 42,8

Sulfonureider (%) 13,3 9,1 13,6 19,8 26,2 9,4 15,3 10,2

Glitinider (%) 3,1 0,9 0,7 1,4 1,5 4,9 1,5 4,9

Alfa-glukosidashämmare (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4

Glitazoner (%) 1,1 0,9 0,6 1,4 1,0 1,0 0,8 1,4

Inkretiner (%) 3,8 4,1 2,7 5,1 5,6 5,2 3,2 3,1

DPP-4 hämmare (%) 2,7 3,0 1,8 3,1 4,7 3,6 2,3 2,2

Insulin (%) 25,4 34,7 32,3 28,8 38,3 26,1 22,0 22,4

Andel behandlande med blod-
tryckssänkande läkemedel

Diuretika (%) 28,2 33,2 35,5 30,0 30,0 31,7 22,2 28,5

ACE-hämmare (%) 27,8 31,7 32,9 31,3 30,7 28,8 25,4 26,4

ARB (%) 14,9 16,9 15,2 19,9 17,5 14,5 13,7 14,1

Kalciumantagonister (%) 25,3 27,7 28,7 30,1 27,8 25,3 22,6 25,1

Beta-receptorblockerare (%) 36,3 37,9 41,9 41,2 41,4 38,0 31,7 35,9

Andel behandlande med lipidsän-
kande läkemedel

Statiner (%) 45,8 48,3 55,1 48,5 49,0 50,7 40,8 43,3

Andel annan behandling

Ögonscreening under de senaste 
tre åren (%)

54,1 65,2 70,9 71,4 52,1 36,7 55,7 54,5

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4); Angiotensine converting enzyme (ACE); 
Angiotensin-II receptorblockerare (ARB)�

4.1.4.3 Läkemedelsbehandling av nydiagnostiserade patienter
Socialstyrelsen har i sina senaste nationella riktlinjer ett riktvärde för behandlingsmål 
vid högt blodtryck på under 140/85 mm Hg (32). I föreliggande rapport analyserades 
andelen som uppnått dessa mål. Det bör dock påpekas att de nuvarande riktlinjerna 
började gälla från 2014. Vid tidpunkten då data som ligger till grund för denna 
rapport samlades in gällde ett blodtryck på under 130/80 mm Hg som riktlinje (38). 
Östergötland hade störst andel individer med typ 2-diabetes som nådde målet under 
första året med diagnos (Figur 25). Östergötland uppvisade också en ökning av andelen 
som nådde målet över tid, så gjorde även Västra Götaland. Jämtland Härjedalen hade 
tillsammans med Uppsala en nedåtgående trend över tid, medan övriga landsting 
hade en mer oförändrad andel som uppfyllde behandlingsmålet.
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1

Figur 25. Andel som når Socialstyrelsens behandlingsmål för blodtryck 

för personer med typ 2-diabetes. 

Måluppfyllelse av Socialstyrelsens behandlingsmål för blodtryck, typ 2-diabetes, ojusterat
Andel i procent som uppnådde målet på under 140/85 mm Hg för nydiagnostiserade 2009
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Figur 25� Andel som når Socialstyrelsens behandlingsmål för blodtryck för personer med nydiagnostise-
rad typ 2-diabetes, 2009–2011�  Källa: patientadministrativa system, NDR. 

Personer med diabetes och HbA1c över 70 mmol/mol löper större risk för allvarliga 
komplikationer. Andelen med typ 2-diabetes som hade ett HbA1c över detta värde 
vid vårdepisodens slut analyserades därför över tid (Figur 26). Uppsala hade både den 
högsta andelen efter första året med diagnos samt den största ökningen efter tre år 
med diagnos. Östergötland var det enda landsting med en nästan konstant andel med 
förhöjt HbA1c över tid. 
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1

Figur 26. Andel med HbA1c över 70 mmol/mol, personer med 

nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009-2011.

Förhöjt HbA1c enligt Socialstyrelsens riktlinjer, typ 2-diabetes, ojusterat
Andel i procent som hade HbA1c över 70 mmol/mol för nydiagnostiserade 2009
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Figur 26� Andel med HbA1c över 70 mmol/mol, personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009-
2011�  Källa: patientadministrativa system, NDR.

Även antalet klasser av blodtryckssänkande läkemedel som expedierades till 
nydiagnostiserade patienter analyserades över tid (Figur 27). Överlag minskade 
genomsnittet av antalet klasser som expedierades. Stockholm uppvisade klart 
lägre antal expedierade klasser av blodtryckssänkande läkemedel under första året 
med diagnos och även de två efterföljande åren. Både Östergötland och Stockholm 
uppvisade nästintill konstant antal klasser över tid.
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1

Figur 27. Antal klasser av uthämtade blodtryckssänkande läkemedel, 

personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009-2011. 

1

Antal klasser av blodtryckssänkande läkemedel, typ 2-diabetes, ojusterat
Medelvärde av antal uthämtade klasser blodtryckssänkande läkemedel, nydiagnostiserade 2009
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Figur 27� Antal klasser av uthämtade blodtryckssänkande läkemedel, personer med nydiagnostiserad 
typ 2-diabetes, 2009–2011� Källa: patientadministrativa system, NDR, LMR.

Metformin rekommenderas att sättas in tidigt i behandlingen tillsammans med kost 
och motion. Stora variationer observerades mellan landstingen för nydiagnostiserade 
individer som hämtade ut metformin under första året med diagnos; Stockholm 
hade det lägsta uttaget (38 %), medan Dalarna hade det högsta (57 %) (Figur 28). 
Detta är en intressant observation med tanke på att Dalarna hade en mycket liten 
minskning av HbA1C under första året och därmed inte kan sägas ha lyckats så väl 
med diabetesvården. Under andra och tredje året minskade uttagen för Dalarna och 
Uppsala något. Magnituden av minskning var omkring 5-8 procentenheter. 
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1

Figur 28. Andel som hämtat ut metformin, personer med 

nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009-2011. 

Uttag av metformin, typ 2-diabetes, ojusterat
Andel i procent som hämtat ut metformin under vårdepisoden, nydiagnostiserade 2009
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Figur 28� Andel som hämtat ut metformin, personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009–
2011�  Källa: patientadministrativa system, NDR, LMR.

Variationen mellan landstingen i uttag av insulin första året med diagnos var större 
än för metformin (Figur 29). I Uppsala var andelen som hämtat ut insulin 35 % under 
första året medan den i Stockholm var 11 %. Uttaget av insulin minskade något för 
alla landsting under andra året för att sedan öka något, undantaget Uppsala där 
uttaget istället minskade ytterligare något under tredje året. En minskning under 
andra året är helt rimlig eftersom personer med typ 2-diabetes och riktigt höga 
blodsockervärden vid diagnos ofta får några veckors övergående insulinbehandling 
initialt. Att förskrivningen av insulin minskade över tid kan också bero på brister i 
uppföljning snarare än förskrivning/uthämtning. 
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1

Figur 29. Andel som hämtat ut insulin, personer med nydiagnostiserad 

typ 2-diabetes, 2009-2011. 

Uttag av insulin, typ 2-diabetes, ojusterat
Andel i procent som hämtat ut insulin under vårdepisoden, nydiagnostiserade 2009
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Figur 29� Andel som hämtat ut insulin, personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes, 2009–2011�  
Källa: patientadministrativa system, NDR, LMR.

4.1.4.4 Blodtryckssänkande läkemedel
I Figur 30 presenteras antal klasser av blodtrycksläkemedel som personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes fått expedierat, justerat för landstingens casemix. 
Det observerade genomsnittet över alla landsting var 1,5 läkemedelsklasser per 
person. Samtliga landsting förskrev dessa läkemedel ungefär enligt förväntan givet 
deras casemix. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till patientsammansättningen i 
detta fall. Personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes i Östergötland hämtade 
ut signifikant fler klasser av blodtryckssänkande läkemedel jämfört med övriga 
landsting, medan personer i Uppsala och Skåne hämtade ut signifikant färre. Det 
är viktigt att poängtera att det är landstingen som jämförs vilket inte medför någon 
värdering om optimal behandling. 
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Figur 30. Antal klasser av expedierade blodtrycksläkemedel under 
vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 30� Antal klasser av expedierade blodtrycksläkemedel under vårdepisoden för personer med 
nydiagnostiserad typ 2-diabetes�  Figuren visar antal klasser av blodtrycksläkemedel per landsting och 
avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, 
född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabe-
tesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos 
och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. Skattad med fixed effects-
modell�

För personer med typ 2-diabetes i löpande vård var som förväntat det observerade 
genomsnittet för expediering något högre jämfört med personer i initial vård (Figur 
31). Jämtland Härjedalen expedierade signifikant fler klasser av blodtryckssänkande 
läkemedel jämfört med övriga landsting, medan Uppsala expedierade signifikant 
färre läkemedel jämfört med övriga. Det är viktigt att framhålla att användningen av 
kombinationsläkemedel och given dos av olika läkemedel ej framgår i dessa analyser. 
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Figur 31. Antal klasser av expedierade blodtrycksläkemedel under 

vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 31� Antal klasser av expedierade blodtrycksläkemedel under vårdepisoden för personer med typ 
2-diabetes, löpande vård�  Figuren visar antal klasser av blodtrycksläkemedel per landsting och av-
vikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född 
utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesdura-
tion, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. Skattad med fixed effects-
modell�

4.1.4.5 Statiner
Enligt Socialstyrelsens senaste nationella riktlinjer för diabetesvård bör hälso- och 
sjukvården ”erbjuda personer med diabetes och mycket hög eller hög risk för hjärt-
kärlsjukdom behandling med statiner”. Detta eftersom höga blodfetter medverkar 
till diabetes av hög svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på förtida död och 
hjärt-kärlsjukdom (32). Den observerade andelen personer med nydiagnostiserad typ 
2-diabetes som expedierats statiner var lägst i Stockholm och högst i Östergötland 
(Figur 32). I Östergötland var andelen som hämtade ut statiner högre än förväntat 
givet landstingets casemix. I Stockholm var andelen något lägre än förväntat. Justerat 
för casemix var andelen som hämtade ut statiner i Östergötland signifikant högre 
än landstingens genomsnitt. Det omvända gällde för Stockholm där andelen som 
hämtade ut statiner var signifikant lägre än genomsnittet. 
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Figur 32. Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för 
personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 32� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 
2-diabetes� Figuren visar andel med statinbehandling per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, 
LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

För individer med typ 2-diabetes i löpande vård var expedieringen av statiner som 
förväntat högre jämfört med individer i initial vård (Figur 33). Uppsala och Stockholm 
hade i denna analys lägst andel statinexpedieringar (62,3 % respektive 62,4 %), 
medan Östergötland hade högst andel (73,8 %). Oberoende av casemix var andelen 
som hämtade ut statiner i Stockholm signifikant lägre än landstingens genomsnitt.
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Figur 33. Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för 
personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 33� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, 
löpande vård� Figuren visar andel med statinbehandling per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, 
LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. 

Personer med hög respektive mycket hög predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom 
analyserades separat vad gäller uttag av statiner under vårdepisoden. För 
nydiagnostiserade individer med typ 2-diabetes observerades högst andel som hämtat 
ut statiner i Dalarna (95,0 %) och lägst andel i Uppsala (61,2 %) (Figur 34). I Dalarna 
var andelen som hämtade ut statiner högre än förväntat givet landstingets casemix, 
medan andelen i Uppsala var lägre än förväntat. Justerat för patientsammansättning 
hämtade en större andel av individerna i Dalarna ut statiner jämfört med övriga 
landsting, medan en mindre andel av individerna i Uppsala gjorde det. 
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Avvikelse från övriga landsting, log-oddskvot

Figur 34. Andel expedierade med statiner för personer med typ 2-
diabetes och hög predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom.
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Figur 34� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes och 
hög predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom� Figuren visar andel med statinbehandling per landsting 
och avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civil-
stånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, 
diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk 
diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. Skattad med fixed 
effects-modell� 

I löpande vård såg mönstret något annorlunda ut (Figur 35). Högst andel som 
hämtat ut statiner observerades i Jämtland Härjedalen (89,7 %) och lägst andel 
observerades i Östergötland (75,0 %). I Jämtland Härjedalen var andelen som 
hämtade ut statiner högre än förväntat, givet landstingets casemix. Där hämtade en 
större andel individer ut statiner jämfört med landstingens genomsnitt, oberoende av 
patientsammansättning. 
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Figur 35. Andel expedierade med statiner för personer med typ 2-
diabetes och mycket hög predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom.
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Figur 35� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes och 
mycket hög predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom�  Figuren visar andel med statinbehandling per 
landsting och avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildnings-
nivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid 
episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, 
psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. Skattad 
med fixed effects-modell�

4.1.4.6 Diabetesläkemedel
Vid debut av typ 2-diabetes börjar man vanligen med ett läkemedel i form av tabletter 
för att hålla blodsockret på en nivå så nära den normala som möjligt. Efter hand 
kan behandlingen behöva trappas upp och då kombineras ofta olika sorters tabletter. 
Med tiden kan man behöva lägga till insulinbehandling, oftast kombinerat med 
tabletter. I följande avsnitt presenteras analyser på sammanlagd expediering av 
diabetesläkemedel (Figur 36 och Figur 37), diabetesläkemedel förutom insulin (Figur 
38 och Figur 39) samt expediering av enbart insulin (Figur 40 och Figur 41), justerat 
för landstingens casemix. 

För personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes hade Östergötland lägst 
observerad frekvens av uttag av antal diabetesläkemedel, medan frekvensen var 
högst i Uppsala (Figur 36). I analyserna som åskådliggör landstingseffekter hade 
Östergötland signifikant lägre frekvens av uttag av diabetesläkemedel jämfört med 
landstingens genomsnitt, medan Dalarna hade signifikant högre frekvens jämfört 
med genomsnittet. Resultaten speglar mest sannolikt skillnader i terapitradition 
mellan landstingen. De landsting med fler klasser av läkemedel har en högre tröskel 
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till insättande av insulin/lägre insulindoser vilket leder till att flera klasser av 
läkemedel används.

Figur 36. Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel under 
episoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 36� Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel under episoden för personer med nydiag-
nostiserad typ 2-diabetes� Figuren visar antal klasser av diabetesläkemedel per landsting och avvikelse 
från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför 
EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, sys-
toliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv 
episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

För individer med typ 2-diabetes i löpande vård var expedieringen av 
diabetesläkemedel som förväntat högre jämfört med individer i initial vård; i 
genomsnitt hämtades 1,4 diabetesläkemedel ut per person (Figur 37). I analyserna för 
att åskådliggöra landstingseffekter hade Östergötland signifikant lägre frekvens av 
uttag av diabetesläkemedel jämfört med landstingens genomsnitt, medan Uppsala 
hade signifikant högre frekvens uthämtade läkemedel jämfört med genomsnittet. 
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Figur 37. Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel under 
vårdepisoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 37� Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel under episoden för personer med typ 2-dia-
betes, löpande vård� Figuren visar antal klasser av diabetesläkemedel per landsting och avvikelse från 
genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, 
BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systo-
liskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv 
episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

Även efter exkludering av insulin från analyserna av expedierade diabetesläkemedel 
observerades skillnader mellan landstingen för personer med nydiagnostiserad typ 
2-diabetes. Östergötland hade lägst frekvens av expedierade läkemedel, medan 
Dalarna låg högst i frekvens (Figur 38). I den predicerade analysen givet landstingens 
casemix kvarstod skillnaderna mellan landstingen vilket indikerar att casemix har 
betydelse för detta utfall. Med hänsyn tagen till casemix hämtades signifikant färre 
diabetesläkemedel ut i Östergötland, medan signifikant fler hämtades ut i Dalarna 
jämfört med landstingens genomsnitt.
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Figur 38. Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel, exklusive 
insulin, under episoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-
diabetes. 
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Figur 38� Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel, exklusive insulin, under episoden för perso-
ner med nydiagnostiserad typ 2-diabetes� Figuren visar antal klasser av diabetesläkemedel per landsting 
och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, 
född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabe-
tesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos 
och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

Vid analys av personer med typ 2-diabetes i löpande vård var variationen landstingen 
emellan lägre. Casemix-justering hade liten påverkan på tolkningen (Figur 39). I 
denna analys observerades fler signifikanta skillnader jämfört med nydiagnostiserade 
individer, men det förklaras sannolikt av storleksskillnaderna i dessa båda grupper. I 
analysen av casemix-justerad avvikelse från övriga landsting låg Jämtland Härjedalen 
och Östergötland under landstingens genomsnitt, medan övriga landsting, förutom 
Stockholm, låg över genomsnittet.
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Figur 39. Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel, exklusive 
insulin, under episoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 39� Antal klasser av expedierade diabetesläkemedel, exklusive insulin, under episoden för perso-
ner med typ 2-diabetes, löpande vård� Figuren visar antal klasser av diabetesläkemedel per landsting 
och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, 
född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabe-
tesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos 
och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

Skillnader i expedieringen av insulin mellan landstingen jämfördes i separata 
analyser. För individer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes observerades stor 
variation landstingen emellan (Figur 40). Den observerade genomsnittliga frekvensen 
av insulinanvändning över alla landsting var 14,2 %; Uppsala hade störst andel 
expedieringar (36,8 %). Justerat för casemix uppvisade Uppsala en signifikant högre 
andel uthämtningar av insulin jämfört med landstingens genomsnitt, även efter 
justering för HbA1c vid episodstart.
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Figur 40. Andel med expedierat insulin under vårdepisoden för 
personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. 
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Figur 40� Andel med expedierat insulin under episoden för personer med nydiagnostiserad typ 2-diabe-
tes� Figuren visar andel med insulin per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix 
(kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, 
eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, 
ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministra-
tiva system, SCB, NDR, LMR.

För personer i löpande vård observerades Uppsala med högst andel personer (50,5 %) 
som hämtat ut insulin (Figur 41). Expedieringen var dock inte nämnvärt högre än 
förväntat givet Uppsalas casemix. Den isolerade landstingseffekten visade att 
Jämtland Härjedalen hade signifikant högre andel uttag av insulin under episoden 
jämfört med landstingens genomsnitt. 
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Figur 41. Andel med expedierat insulin under episoden för personer 
med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 41� Andel med expedierat insulin under episoden för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Figuren visar andel med insulin per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, 
ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fot-
komplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR, LMR.

 

4�2 TYP 1-DIABETES

I följande avsnitt presenteras resultaten för personer med typ 1-diabetes. 

4�2�1 Analyspopulation och hälsa vid episodstart

Antalet personer i studiepopulationen och täckningsgraden mellan registren 
för personer med typ 1-diabetes presenteras i Tabell 17 nedan. Täckningsgraden 
har definierats som hur stor andel av uttaget från NDR som återfinns i 
patientadministrativa system (PAS). Omatchade från registret är andelen i NDR som 
ej återfinns i PAS, vilket är ett indirekt mått på hur väl den identifikationsstrategi som 
använts för identifikation av personer vid datauttaget ur PAS fallit ut. Generellt sett 
är täckningsgraden hög (> 80 % i de flesta landsting) och identifikationsstrategin har 
fallit väl ut med undantag av Uppsala där cirka 20 % av de personer som rapporterats 
in i NDR inte återfinns i uttaget från PAS.
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Tabell 17� Antal personer och täckningsgrad i Nationellt Diabetesregister, 2010–2011, typ 1-diabetes�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Antal PAS 39 225 939 3 035 1 912 2 195 7 686 11 312 12 146

Antal NDR 34 958 736 2 553 1 589 1 962 6 486 11 266 10 366

Täckningsgrad (%) 85,4 76,1 82,6 81 70,7 82,2 94,5 83,6

Omatchade från registret (%) 4,2 2,9 1,8 2,5 20,9 2,6 5,1 2,0

Tabellerna nedan beskriver patientegenskaper vid episodstart (episodens första 
diabetesrelaterade diagnos) per landsting. Som förväntat följer de demografiska 
faktorerna länens totala population i stort (Tabell 18). Medelåldern för personer 
med typ 1-diabetes var något lägre i Jämtland Härjedalen jämfört med genomsnittet 
medan den var något högre i Stockholm. Andelen män med typ 1-diabetes var högre 
(59,1 %) än andelen kvinnor med sjukdomen; framförallt Västra Götaland hade en hög 
andel män med diabetes (66,4 %). Vad gäller andel med eftergymnasial utbildning 
låg Stockholm och Uppsala högre än övriga landsting med omkring 37 % vardera. 
Dalarna hade den lägsta andelen med eftergymnasial utbildning (23,7 %). Andelen 
gifta bland personer med typ 1-diabetes var cirka 40 % i genomsnitt; inom Jämtland 
Härjedalen var andelen något lägre än genomsnittet (32,4 %). Andelen födda utanför 
EU var högst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne samt lägst 
i Jämtland Härjedalen. 

Tabell 18� Demografi och socioekonomi för personer med typ 1-diabetes (initial och löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Ålder (medel) 45,0 41,0 42,0 43,0 43,0 43,0 48,0 45,0

Andel män (%) 59,1 58,0 56,6 58,3 55,8 55,7 56,0 66,4

Utbildning 

Högskola (%) 31,8 26,6 28,8 23,7 37,3 31,4 37,7 28,8

Gymnasium (%) 46,3 51,1 49,5 52,9 43,8 46,3 43,8 46,2

Grundskola (%) 22,0 22,3 21,7 23,4 19,0 22,4 18,6 25,0

Civilstånd

Gift/partnerskap (%) 39,2 32,4 38,4 35,6 38,6 40,5 39,2 40,0

Ogift (%) 44,3 54,0 48,4 48,7 47,0 43,7 42,6 43,2

Skild (%) 12,4 10,7 10,3 12,4 11,3 11,9 14,1 11,8

Änka/änkling (%) 4,1 2,9 2,8 3,3 3,1 4,0 4,1 5,0

Andel födda utanför EU (%) 5,0 0,9 3,1 1,7 2,7 4,3 7,5 4,8

I Tabell 19 presenteras hälsostatus vid episodstart för ett urval relevanta faktorer. 
Medelålder vid diagnos var lägst i Östergötland och högst i Stockholm. BMI för 
personer med typ 1-diabetes låg vid den nedre gränsen för övervikt (BMI 25) för 
samtliga landsting; i snitt hade personerna ett BMI på 26,2. Andelen personer med 
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fetma, definierad som BMI 30 eller högre, var högst i Jämtland Härjedalen (21,1 %) 
och lägst i Uppsala (13,8 %). Diabetesdurationen för personer med typ 1-diabetes var 
22 år i genomsnitt. Dalarna hade högst HbA1c av alla landsting (66,9 mmol/mol). 
LDL-kolesterol (medelvärde 2,6 mmol/l) låg relativt jämnt över landstingen där 
landstinget i Uppsala uppvisade högst värde för denna parameter (2,9 mmol/l). Värt 
att notera är att LDL inte rapporteras till NDR i någon högre utsträckning, i synnerhet 
har vissa landsting låg rapportering. Under 2011 låg andelen inrapporterat LDL för 
personer med typ 1-diabetes mellan 53 och 95 % för de landsting som medverkar 
i Sveus (34). Det systoliska blodtrycket var i genomsnitt 128,0 mm Hg. Glomerulär 
filtrationshastighet (eGFR) skattades med hjälp av den reviderade Malmö-Lund 
formeln (35). I genomsnitt var eGFR 82,3 ml/min per 1,73 m2. Uppsala och Stockholm 
var de landsting med högst respektive lägst eGFR i genomsnitt. Andelen rökare var 
högst i Skåne och lägst i Jämtland Härjedalen. Cirka hälften av personerna med typ 
1-diabetes utövade regelbunden fysisk aktivitet, definierad av NDR som 30 minuters 
promenad eller motsvarande.

På grund av misstänkta skillnader i kodningsförfarande vad gäller retinopati i PAS, 
har data för denna parameter hämtats uteslutande från NDR. Trots detta uppvisar 
landstingen här stora skillnader. Jämtland Härjedalen, Dalarna och Skåne var de 
landsting med högst andel retinopati hos individer med typ 1-diabetes (cirka 70%), 
medan Uppsala, Stockholm och Västra Götaland låg på cirka 60 %. I Östergötland 
diagnostiserades 50 % av analyspopulationen med retinopati. Även beträffande 
hudsår och fotsår uppvisades sådana skillnader mellan landstingen att det finns 
misstankar om variation i kodningsrutiner. Amputation av fot eller ben är åtgärder 
som kräver stora insatser och därför borde vara säkra ur diagnossättningssynpunkt. 
I genomsnitt hade 0,6 % av personerna med typ 1-diabetes genomgått amputation av 
fot eller ben upp till två år före episodstart. 
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Tabell 19� Hälsostatus vid episodstart för personer med typ 1-diabetes (initial och löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Medelålder vid diagnos 27,4 23,6 22,6 23,4 22,8 27,6 30,2 28,2

BMI (kg/m2, medel) 26,2 26,8 26,2 26,6 25,7 25,9 26,3 26,1

Andel med fetma (%) 17,7 21,1 18,1 20,0 13,8 15,5 19,0 17,2

Diabetesduration (år, medel) 22,0 25,2 23,7 24,2 23,1 22,2 21,0 21,3

HbA1c (mmol/mol, medel) 64,5 66,5 64,2 66,9 65,3 64,5 64,0 64,4

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 2,6 2,7 2,6

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

128,0 128,1 126,1 128,5 125,2 128,8 129,2 127,3

Andel rökare (%) 13,9 10,2 13,8 11,0 13,2 17,2 16,8 11,5

Fysisk aktivitet

Aldrig (%) 21,7 24,1 14,7 21,4 17,6 22,1 24,8 21,6

Regelbunden (%) 53,2 49,1 57,1 50,5 52,0 50,5 53,4 53,9

Daglig (%) 25,1 26,7 28,2 28,2 30,5 27,4 21,8 24,5

Hjärt-kärlsjukdom (%) 5,9 5,4 5,6 6,1 6,2 5,5 5,7 6,4

Hypertoni (%) 18,5 18,2 16,1 17,4 21,9 17,0 18,0 20,6

Ateroskleros (%) 1,7 1,3 1,3 1,9 1,3 1,7 2,0 1,5

Hjärtsvikt (%) 2,0 1,6 1,3 1,6 1,7 1,8 2,8 1,9

Glomerulär filtrationshastighet 
(eGFR ml/min per 1,73 m2, medel)

82,3 84,6 81,4 84,4 85,4 83,3 80,5 82,7

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

13,6 8,6 10,6 10,0 9,0 12,9 15,3 14,6

Kronisk njursvikt med dialys (%) 1,0 1,1 0,5 1,0 1,5 1,3 0,7 1,1

Retinopati (%) 66,9 72,8 50,5 72,8 62,0 72,2 63,2 63,3

Glaskroppsblödningar (%) 1,4 1,7 1,2 1,3 2,1 1,5 1,5 1,1

Ateroskleros i extremitet (%) 1,2 0,9 0,7 1,4 1,0 1,2 1,7 0,8

Hudsår (%) 1,4 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 2,9 0,6

Osteopati i fot eller ben (%) 0,3 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,1

Amputation fot eller ben (%) 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,6 0,6 0,4

Fotsår (%) 1,2 0,4 0,3 2,2 1,1 2,2 1,0 0,9

Angiopati (%) 2,9 2,6 2,0 3,7 1,8 4,5 2,1 2,7

Förmaksflimmer/-fladder (%) 1,9 1,2 1,3 1,4 1,4 1,7 2,3 2,1

Substansmissbruk (%) 2,0 1,2 3,5 1,9 1,6 2,0 2,2 1,6

Depressiv episod (%) 2,1 1,6 2,2 2,0 2,1 2,3 2,3 1,9

Demens (%) 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,7 0,9 1,2

Not: Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)�

4�2�2 Hälsoutfall 

I följande avsnitt presenteras nyckeltal relaterade till hälsoutfall för personer med typ 
1-diabetes. Avsnittet inleds med analyser där hänsyn tagits till landstingens casemix 
och avslutas med ojusterade analyser.
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4.2.2.1 Hjärt-kärlsjukdom i slutenvård
Figur 42 presenterar andelen personer med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under 
vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. Den observerade 
frekvensen var högst i Stockholm (5,6 %) och lägst i Uppsala (2,8 %). I analysen av 
casemix-justerad avvikelse från övriga landsting låg Jämtland Härjedalen, Uppsala, 
Östergötland och Dalarna signifikant lägre än landstingens genomsnitt. Eftersom 
risken för makrovaskulär sjukdom påverkas av faktorer som verkar över lång tid, 
utgör detta mått en indikation på hur vården har fungerat historiskt. 

 

Figur 42. Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under vårdepisoden 
för personer med typ 1-diabetes, löpande vård.
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Figur 42� Andel med hjärt-kärlsjukdom i slutenvård under vårdepisoden för personer med typ 1-diabe-
tes, löpande vård� Figuren visar andel hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse från övriga lands-
ting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, förmaks-
flimmer, eGFR vid episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv 
episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med fixed effects-modell�

Andelen personer med typ 1-diabetes i löpande vård som under episoden vårdades 
för hjärtsvikt i slutenvård presenteras i Figur 43. Variationen landstingen emellan 
var överraskande stora och skillnader i kodning kan inte uteslutas. Den observerade 
andelen med hjärtsvikt var högst i Stockholm (2,9 %) och lägst i Östergötland (0,8 %). 
Vad gäller den isolerade landstingseffekten kan konstateras att Stockholm hade en 
signifikant högre andel personer med hjärtsvikt jämfört med landstingens genomsnitt 
oberoende av casemix. Detta stämmer överens med resultaten för andelen med hjärt-
kärlsjukdom där Stockholm också tenderade att ligga högre än genomsnittet.
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Figur 43. Andel med hjärtsvikt i slutenvård under vårdepisoden för 
personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 
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Figur 43� Andel med hjärtsvikt i slutenvård under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, 
löpande vård� Figuren visar andel hjärtsvikt per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för 
casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.2.2.2  Predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom
Baserat på NDRs riskmotor beräknades 5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom för 
individer med typ 1-diabetes. Algoritmen för typ 1-diabetes baseras på Cederholm et 
al 2011 (39). Endast personer med värden inom intervallen 16–50 för BMI och 20–800 
µmol/l för kreatinin inkluderades i analysen. Tidigare hjärt-kärlsjukdom definierades 
genom ICD-10-koderna: I20, I21, I23, I24, I25, I61, I63, I64 samt KVÅ-koderna FNA, 
FNB, FNC,FND, FNE, FNF och FNG. NDRs riskmotor som använts för att predicera 
5-årsrisken för hjärt-kärlsjukdom för typ 1-diabetes inkluderar åtta olika parametrar5. 
För att kunna skatta 5-årsrisken för en individ måste alla dessa åtta parametrar 
finnas tillgängliga, dessutom ska de ha registrerats inom det angivna tidsintervallet 
(± 3 mån). Detta resulterade i ett stort bortfall av observationer för den beräknade 
5-årsrisken. För att uppskatta bortfallets betydelse genomfördes en bortfallsanalys 
där inga nämnvärda skillnader i jämförelse med den totala populationen upptäcktes 
(se Appendix C). 

5 Debutålder, diabetesduration, totalkolesterol-HDL–kolesterol-kvot, HbA1c, systoliskt blodtryck, 
rökstatus, makroalbuminuri och tidigare hjärt-kärlsjukdom (senaste två åren)�
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För individer med typ 1-diabetes i löpande vård var den observerade 5-årsrisken 
högst i Dalarna och lägst i Uppsala (Figur 44). Jämfört med övriga landsting låg 
Jämtland Härjedalen signifikant lägre givet casemix, medan Västra Götaland låg 
signifikant högre jämfört med övriga landsting. 

Resultaten ger exempel på varför det är viktigt att kunna justera för casemix. 
Genom att bara titta på de observerade resultaten skulle slutsatsen kunna dras att 
Dalarna och Skåne ger sämre diabetesvård. Med hänsyn tagen till landstingens 
patientsammansättning kan dock konstateras att dessa landsting presterar 
genomsnittligt vad de borde givet casemix.
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Figur 44. Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-
kärlsjukdom, personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

Avvikelse från övriga landsting, procentenheter

Medelvärde 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, procent

 

Figur 44� Predicerad 5-årsrisk (baserad på NDRs riskmotor) för hjärt-kärlsjukdom, personer med typ 
1-diabetes, löpande vård� Figuren visar 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom per landsting och avvikelse från 
övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför 
EU, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med fixed effects-modell�

4.2.2.3 HbA1c vid vårdepisodens slut
HbA1c vid första vårdepisodens slut, ett år efter diagnos, för personer med 
nydiagnostiserad typ 1-diabetes presenteras i Figur 45. Samtliga landsting låg över 
Socialstyrelsens behandlingsmål på 52 mmol/mol ett år efter första diagnos. Det 
högsta värdet observerades i Jämtland Härjedalen och det lägsta i Västra Götaland. 
I de casemix-justerade analyserna tenderade Västra Götaland att ligga lägre jämfört 
med landstingens genomsnitt.
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Figur 45. HbA1c vid vårdepisodens slut för personer med 
nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 
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Figur 45� HbA1c vid vårdepisodens slut för personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes� Figuren visar 
medelvärdet för HbA1c per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i 
kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, diabetesdura-
tion, hjärtkärl-, ögonkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientad-
ministrativa system, SCB, NDR.

För individer med typ 1-diabetes i löpande vård hade Jämtland Härjedalen det högsta 
observerade HbA1c-värdet vid vårdepisodens slut och Stockholm det lägsta (Figur 
46). Landstingens casemix verkade inte ha någon stor påverkan på utfallet. Den nedre 
grafen som illustrerar den isolerade landstingeffekten visar att Jämtland Härjedalen 
låg signifikant över landstingens genomsnitt, medan Skåne och Stockholm låg under 
genomsnittet. Detta innebär att Jämtland Härjedalen lyckades sämre med att hålla 
HbA1c vid så normal nivå som möjligt, medan Skåne och Stockholm lyckades bättre.
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Figur 46. HbA1c vid episodens slut för personer med typ 1-diabetes, 
löpande vård. 
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Figur 46� HbA1c vid vårdepisodens slut för personer med typ 1-diabetes, löpande vård� Figuren visar 
medelvärdet för HbA1c per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i 
kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, diabetesdura-
tion, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.2.2.4	 Estimerad	glomerulär	filtrationshastighet	(eGFR)
Som tidigare nämnts kan njurfunktionen skattas genom den estimerade glomerulära 
filtrationshastigheten – eGFR – vilket anses vara det bästa måttet för förändring 
över tid på populationsnivå. För nydiagnostiserade personer med typ 1-diabetes 
observerades högst eGFR i Jämtland Härjedalen medan det lägsta värdet observerades 
i Skåne (Figur 47). Samtliga landsting presterade nära vad som förväntats givet sin 
casemix.
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Figur 47. Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid 
episodens slut för personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 
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Figur 47� Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid första vårdepisodens slut för personer 
med nydiagnostiserad typ 1-diabetes� Figuren visar eGFR per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, diabetesduration, hjärtkärl-, ögonkomplikation, psykiatrisk diag-
nos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

Det observerade medelvärdet för individer med typ 1-diabetes i löpande vård var 81,9 
ml/min (Figur 48). I analysen av isolerad landstingseffekt hade Stockholm signifikant 
högre eGFR jämfört med landstingens genomsnitt. Personer med typ 1-diabetes i 
Stockholm uppvisade alltså bättre njurfunktion än genomsnittet. 
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Figur 48. Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid 
episodens slut för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 
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Figur 48� Estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) vid vårdepisodens slut för personer med typ 
1-diabetes, löpande vård� Figuren visar eGFR per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för 
casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaks-
flimmer, eGFR vid episodstart, diabetesduration, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykia-
trisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR.

4.2.2.5 Ögonkomplikationer under vårdepisoden
Som tidigare nämnts kan många av de små kärlskador, som i förlängningen ger 
upphov till ögonkomplikationer och som orsakas på grund av långvarigt förhöjd 
blodsockernivå, förhindras om patienten lyckas med att långsiktigt hålla sin 
blodsockernivå närmare den normala. I följande avsnitt presenteras andelen 
ögonkomplikationer för personer med typ 1-diabetes. 

I analysen av nydiagnostiserade individer med typ 1-diabetes uteslöts Jämtland 
Härjedalen på grund av ofullständiga data. I Dalarna observerades högst andel 
ögonkomplikationer (10,6 %) medan Stockholm låg lägst med 4,8 % (Figur 49). 
Stockholm presterade bättre än förväntat givet casemix och låg signifikant bättre 
i jämförelse med övriga landsting efter justering för casemix. Skillnader bland 
nydiagnostiserade patienter speglar troligen skillnader i registrering av data eller 
diagnossättning, snarare än verkliga skillnader i prestation. 
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Figur 49. Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer 
med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 
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Figur 49� Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 1-dia-
betes�  Figuren visar andel ögonkomplikationer per landsting och avvikelse från övriga landsting, justerat 
för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, diabetesduration, 
hjärtkärlkomplikation och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad 
med fixed effects-modell�

Individer med typ 1-diabetes i löpande vård uppvisade ett något annorlunda mönster 
jämfört med nydiagnostiserade (Figur 18). Skåne presterade sämre givet casemix, 
medan framförallt Jämtland Härjedalen, men också Dalarna och Stockholm 
presterade bättre än förväntat. Jämtland Härjedalen hade signifikant lägre andel fall 
av ögonkomplikationer i jämförelse med övriga landsting i den casemix-justerade 
analysen. 
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Figur 50. Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer 
med typ 1-diabetes, löpande vård. 
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Figur 50� Andel ögonkomplikationer under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande 
vård�  Figuren visar andel ögonkomplikationer per landsting och avvikelse från övriga landsting, jus-
terat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, diabetesduration, hjärtkärl- och ögonkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och 
depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. Skattad med fixed effects-modell�

4.2.2.6 Ojusterade hälsoutfall och indikatorer på hälsoresultat
I följande avsnitt presenteras hälsoutfall och indikatorer på hälsoresultat under 
vårdepisoden utan justering för landstingens casemix. Andelen personer med typ 
1-diabetes och diagnostiserad hypertoni var lägst i Östergötland och Uppsala. Av 
personerna i Västra Götaland hade 25,6 % hypertoni (alla vårdnivåer inkluderade; 
Tabell 20). Både för neurologiska samt hud- och fotkomplikationer fanns påtagliga 
skillnader mellan landstingen. Detta skulle kunna bero på skillnader i diagnossättning 
snarare än verkliga prevalensskillnader.
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Tabell 20� Hälsoresultat vid episodens slut för personer med typ 1-diabetes (initial och löpande vård)�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Hypertoni (%) 19,6 17,8 14,1 15,6 14,1 16,2 18,7 25,6

Hypertoni endast inom  
specialistvård (%)

14,2 16,1 12,5 13,1 13,9 13,2 12,5 16,9

Mikroalbuminuri (%) 15,2 15,3 14,4 14,4 14,8 14 16,5 15,2

Neurologiska komplikationer (%) 3,9 0,8 3,2 4,3 1,8 6,8 3,0 3,2

Hud- och fotkomplikationer (%) 3,6 2,3 1,9 3,9 2,1 4,9 3,8 3,2

Njursvikt (%) 2,7 1,9 1,4 2,0 2,6 3,0 3,1 2,9

Amputation fot eller ben (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar)�

Bland personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes hade i genomsnitt 7,1 % ett eGFR 
under 60 ml/min per 1,73 m2 (Tabell 21). Dalarna hade högst andel (9,4 %) personer 
med eGFR under 60 ml/min per 1,73 m2, medan Uppsala hade lägst andel (2,8 %). Den 
genomsnittliga andelen rökare vid första episodens slut var över samtliga landsting 
17,5 %.

Tabell 21� Intermediära hälsoresultat vid episodens slut för personer med nydiagnostiserad typ 1-dia-
betes�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

BMI (kg/m2, medel) 25,1 24,3 25,6 25,2 24,4 24,2 25 25,6

Förändring BMI sedan vårdepiso-
den inleddes  (kg/m2, medel)

0,4 -0,7 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,6

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,8 2,5 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8

Förändring LDL-kolesterol sedan 
vårdepisoden inleddes (mmol/l, 
medel)

-0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3

eGFR (ml/min per 1,73 m2, medel) 89,3 91,7 86,9 85,8 89,8 89,0 90,1 89,8

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

7,1 6,7 8,3 9,4 2,8 7,3 6,4 7,6

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

123,9 125,1 122,8 127,8 122,4 124,6 124,6 122,7

Förändring systoliskt blodtryck 
sedan vårdepisoden inleddes (mm 
Hg, medel)

-0,1 5,6 4,7 2,2 -5,0 -0,1 0,8 -1,8

Andel rökare (%) 17,5 0,0* 17,8 16,4 23,4 15,9 18,7 17,5

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)� 
*Inga observerade värden�

För personer med typ 1-diabetes i löpande vård ökade vikten under vårdepisoden i 
genomsnitt med 0,4 procentenheter (Tabell 22). Den genomsnittliga andelen rökare 
vid episodens slut bland individer i löpande vård var över alla landsting 13,9 %. 
Jämtland Härjedalen hade lägst och Stockholm högst andel rökare. 
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Tabell 22� Intermediära hälsoresultat vid episodens slut för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Procentuell viktändring sedan 
vårdepisoden inleddes (procenten-
het, medel)

0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,5

BMI (kg/m2, medel) 26 27,1 26,5 26,7 25,6 26 25,8 25,9

Förändring BMI (kg/m2, medel) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1

LDL-kolesterol (mmol/l, medel) 2,6 2,7 2,5 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6

Förändring LDL-kolesterol sedan 
vårdepisoden inleddes (mmol/l, 
medel)

0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0

eGFR (ml/min per 1,73 m2, medel) 82,4 85,9 81,4 84,5 84,1 82,8 82,0 82,1

Andel med eGFR < 60 ml/min per 
1,73 m2 (%)

13,7 6,8 12,4 10,1 11,6 13,0 14,1 15,0

Systoliskt blodtryck (mm Hg, 
medel)

128 128,1 126,4 128,4 125,7 129,5 129,0 127,2

Förändring systoliskt blodtryck 
sedan vårdepisoden inleddes (mm 
Hg, medel)

0,1 -0,2 0,3 0,2 1,7 0,5 0,0 0,0

Rökare (%) 13,9 10,3 14,7 10,6 15,5 16,3 16,5 11,6
 
Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)�

I Tabell 23 och Tabell 24 presenteras omedelbara komplikationer, det vill säga sådana 
komplikationer som är direkt relaterade och omedelbart kopplade till diabetes 
och diabetesvård. Den sista raden i respektive tabell representerar summan av 
ovanstående rader. Många, men långt ifrån alla, personer med typ 1-diabetes har 
ketoacidos när de diagnostiseras med diabetes. För just nydiagnostiserade personer 
med ketoacidos representerar därför siffrorna den sammanlagda frekvensen av 
ketoacidos snarare än tillståndets uppkomst under den första vårdepisoden. För 
individer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes (Tabell 23) var förekomsten av 
omedelbara komplikationer högst i Skåne och lägst Uppsala. Vad gäller andelen 
individer med hyperosmolaritet under vårdepisoden skiljde sig Jämtland Härjedalen 
från övriga landsting. Andelen i Jämtland Härjedalen var 17,9 % jämfört med 
landstingens genomsnitt som var 6,8 %. Skillnader landstingen emellan vad 
gäller registreringsrutiner vid första diagnos skulle kunna förklara resultaten 
för hyperosmolaritet. I och med att resultaten presenterade i Tabell 23 baseras på 
sjukhusinläggningar är hyperglykemi sannolikt underrapporterat.
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Tabell 23� Omedelbara komplikationer under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 
1-diabetes�
 

Totalt RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Svår hypoglykemi (%) 1,0 2,4 2,4 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7

Ketoacidos (%) 4,0 8,3 3,6 4,8 2,9 5,2 3,5 3,4

Hyperosmolaritet (%) 6,8 17,9 4,1 6,0 4,1 7,7 5,9 7,4

Hyperglykemi (%) 3,2 2,4 3,0 3,9 3,3 4,8 3,2 2,0

Totalt (%) 14,9 31,0 13,0 15,2 11,2 18,6 13,4 13,5

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); på grund av avrundning kan totalen för respektive kolumn skilja sig från 
de rader den baseras på�

För personer i löpande vård är förekomsten av omedelbara komplikationer ett mycket 
bra mått på hur väl landstingen lyckats med att utbilda patienten i egenvård. Skåne 
hade den högsta förekomsten av totala omedelbara komplikationer (5,4 %), medan 
Västra Götaland låg lägst med 3,2 % (Tabell 24).

Tabell 24� Omedelbara komplikationer under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes,  
löpande vård�

Totalt RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Svår hypoglykemi (%) 0,7 0,2 1,1 0,5 1,0 0,8 0,7 0,5

Ketoacidos (%) 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,4 0,8 0,8

Hyperosmolaritet (%) 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,8 1,2 1,1

Hyperglykemi (%) 1,0 1,6 1,2 0,9 1,6 1,4 0,9 0,8

Totalt (%) 3,9 4,0 4,3 3,5 4,8 5,4 3,7 3,2
 
Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); på grund av avrundning kan totalen för respektive kolumn skilja sig från 
de rader den baseras på�

4�2�3 Resursåtgång 

I detta avsnitt presenteras resursutnyttjande under vårdepisoden för personer 
med typ 1-diabetes. Fokus ligger på vårdkontaktsbesök och totalt antal 
nettosjukskrivningsdagar (sjukpenning och aktivitets-/sjukersättning i åldrarna 
18–65 år). Ojusterade analyser för besök hos olika personalkategorier presenteras 
först, sedan följer analys av läkarbesök samt nettosjukskrivningsdagar justerade för 
casemix. I idealfallet vore det önskvärt att kunna observera vårdbesök som är direkt 
relaterade till diabetes. På grund av ofullständig diagnossättning i samband med 
besök har detta inte varit möjligt vilket är en svaghet i dessa analyser. Inom Jämtland 
Härjedalen och Västra Götaland särskiljs inte besök till diabetessjuksköterska. 
Således har denna vårdkontakt inte kunnat följas för nämnda landsting. Västra 
Götaland separerar inte heller besöken till sjuksköterska utan dessa slås ihop med flera 
andra kontakttyper (t.ex. barnmorska, distriktssjuksköterska, oftalmologassistent, 
uroterapeut). För att kunna presentera resursåtgång i Västra Götaland för besök 
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till sjuksköterska har antagandet gjorts att majoriteten av de registrerade besöken i 
denna blandade kategori härrör från just sjuksköterskebesök. Detta antagande måste 
naturligtvis vägas in vid tolkning av resultaten.

I de ojusterade analyserna för individer med typ 1-diabetes hade Stockholm och 
Västra Götaland flest läkarbesök (Figur 51). Minst antal läkarbesök observerades i 
Dalarna. De landsting med minst antal läkarbesök vägde till viss del upp detta genom 
fler besök till diabetessjuksköterska och sjuksköterska. Stockholm hade även flest 
antal telefonkontakter, både till läkare och diabetessjuksköterska/sjuksköterska. Att 
ovanstående resultat beror på olikheter i kodningspraxis mellan landstingen kvarstår 
som en möjlig förklaring. 

 

Figur	  51.	  Resursåtgång	  under	  vårdepisoden	  för	  personer	  med	  
nydiagnostiserad	  typ	  1-‐diabetes.	  
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För individer i löpande diabetesvård pekar de ojusterade analyserna på något färre 
läkarbesök i Stockholm och Västra Götaland jämfört med den initiala vården (Figur 
52). Jämtland Härjedalen hade i genomsnitt ca 1 läkarbesök mer i löpande vård 
jämfört med initial vård. En förklaring till detta kan vara att dessa patienter är äldre. 
Även i denna patientgrupp tenderar de landsting med minst antal läkarbesök att till 
viss del väga upp detta genom fler besök till diabetessjuksköterska och sjuksköterska. 
Telefonkontakterna var i denna grupp generellt fler, förutom i Stockholm där antalet 
telefonkontakter, framförallt till sjuksköterska, var betydligt lägre vid löpande vård 
jämfört med initial vård. Antalet grupp- och teambesök föreföll vara fler under 
första året efter diagnos (Figur 51) jämfört med åren efter (Figur 52), åtminstone i de 
landsting som rapporterar detta konsekvent. 

Figur	  52.	  Resursåtgång	  under	  vårdepisoden	  för	  personer	  med	  typ	  1-‐
diabetes,	  löpande	  vård.	  	  
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Figur 52� Resursåtgång under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�  Figuren 
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Unga vuxna med typ 1-diabetes är en grupp som är särskilt intressant att undersöka 
separat eftersom övergången från barn- till vuxenvård kan kräva extra insatser. I 
Figur 53 presenteras denna patientgrupp för löpande vård. Antalet läkarbesök för 
gruppen unga vuxna (18–25 år) skiljde sig i genomsnitt med ca ett läkarbesök för 
samtliga landsting jämfört med alla patienter i löpande vård. Detta skulle kunna 
förklaras av lägre ålder. Eftersom besöken som analyserats i föreliggande rapport 
inte nödvändigtvis måste vara diabetesrelaterade är det sannolikt att yngre personer 
konsumerar mindre vård eftersom de generellt är friskare än äldre. Dock verkar 
denna skillnad inte gälla för antalet besök till diabetessjuksköterska, åtminstone 
inte för de landsting där detta kunde följas. En rimlig förklaring skulle kunna vara 
att yngre personer behöver mer stöd i sin diabetesegenvård och därför träffar en 
diabetessjuksköterska oftare. Samma tendenser observerades för övriga kontakttyper, 
inklusive telefonkontakter samt grupp- och teambesök.  

 

Figur	  53.	  Resursåtgång	  under	  vårdepisoden	  för	  personer	  med	  typ	  1-‐
diabetes,	  löpande	  vård	  i	  åldrarna	  18-‐25	  år.	  	  
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Figur 53� Resursåtgång under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande vård i åldrarna 
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I Figur 54 presenteras antalet läkarbesök för individer med nydiagnostiserad typ-1 
diabetes, justerat för casemix. Vid jämförelse av de predicerade värdena givet casemix 
var skillnaderna landstingen emellan betydligt mindre jämfört med de observerade 
värdena. Detta visar att det är viktigt att ta hänsyn till patientsammansättningen. 
Uppsala, till exempel, uppvisade färre besök än förväntat givet casemix, medan 
Stockholm hade fler besök än förväntat. Landstingseffekten i Uppsala och Dalarna 
påvisar signifikant färre läkarbesök jämfört med genomsnittet justerat för casemix. 
Det är viktigt att nämna att denna analys inte tagit hänsyn till längden på ett 
läkarbesök. Således skulle läkarbesök i ett landsting med färre besök potentiellt 
kunna vara längre än i ett landsting med fler besök. Man kan spekulera i om 
patienterna i Jämtland Härjedalen, Dalarna och Uppsala var inlagda på sjukhus fler 
dagar i samband med debuten, men efter analys av vårdtiden vid diagnos visade sig 
detta inte vara fallet. 

 

Figur 54. Läkarbesök under vårdepisoden för personer med 
nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 

7

6

5

2

3

0

1

4

5,75,4
4,6

6,66,6

5,0

3,8
3,1

4,44,8

6,0

3,3

2,2
2,8

Observerat Predicerat

4

-6

0

-2

6

2

-4

RÖRJH SLL VGRRSLULLtD

Avvikelse från genomsnittet, antal besök

Läkarbesök, antal

95 % K.I. n 366  

Figur 54� Läkarbesök under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes� Figuren 
visar antal läkarbesök per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder 
i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid 
episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fot-
komplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, 
SCB, NDR.

Justerade antal läkarbesök för individer med typ 1-diabetes i löpande vård presenteras 
i Figur 55. Med hänsyn tagen till casemix fanns det ingen stor variation landstingen 
emellan, vilket innebär att patientsammansättningen inte har någon stor betydelse 
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här. Dalarna uppvisade färre besök än förväntat givet sin patientsammansättning, 
medan Stockholm hade fler läkarbesök än förväntat. 

Figur 55. Läkarbesök under vårdepisoden för personer med typ 1-
diabetes, löpande vård.
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Figur 55� Läkarbesök under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�  Figuren visar 
antal läkarbesök per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i katego-
rier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, 
HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, 
njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR. 

Resultaten för gruppen unga vuxna presenteras i Figur 56. Precis som resultaten för 
de ojusterade analyserna var antalet läkarbesök för unga vuxna lägre jämfört med alla 
personer i löpande vård. En rimlig förklaring till detta är att dessa individer, på grund 
av sin låga ålder, inte söker vård för andra åkommor/symptom än just diabetes. Givet 
casemix hade Dalarna färre läkarbesök jämfört med landstingens genomsnitt. 
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Figur 56. Läkarbesök under vårdepisoden för personer med typ 1-
diabetes, löpande vård i åldrarna 18-25 år. 
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Figur 56� Läkarbesök under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, löpande vård i åldrarna 18-
25 år�  Figuren visar antal läkarbesök per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix 
(kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, 
eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, LDL, hjärtkärl-, 
ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)� Källa: patientadministra-
tiva system, SCB, NDR.

Det totala antalet nettosjukdagar under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes 
presenteras i Figur 57. Det observerade antalet sjukdagar var lägst i Uppsala och 
högst i Västra Götaland. Västra Götaland hade fler sjukdagar än förväntat, medan 
Östergötland och Stockholm hade något färre dagar än förväntat. Den nedre grafen 
som illustrerar den isolerade landstingeffekten visar att Östergötland och Stockholm 
hade signifikant kortare sjukskrivning/sjukersättning jämfört med landstingens 
genomsnitt, medan Västra Götaland hade signifikant längre sjukskrivning/
sjukersättning jämfört med genomsnittet. Sjukskrivningsbilden för personer med typ 
2- respektive typ 1-diabetes var förhållandevis lik. Det är inte orimligt att tänka sig 
att detta beror på regionala skillnader i sjukskrivningstradition. Dessa resultat säger 
dock inget om orsaken till sjukfrånvaron. Det är således osäkert om den är direkt 
relaterad till diabetes eller ej.
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Figur 57. Totalt antal nettosjukdagar under vårdepisoden för personer 
med typ 1-diabetes. 
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Figur 57� Totalt antal nettosjukdagar under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes�  Figuren 
visar antal sjukdagar per landsting och avvikelse från genomsnittet, justerat för casemix (kön, ålder i  
kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, diabetesduration, förmaksflimmer, 
hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, Försäkringskassan. 

4�2�4 Processmått 

I följande avsnitt redovisas i huvudsak läkemedelsanvändning för individer med 
typ 1-diabetes. Deskriptiv statistik oberoende av casemix presenteras före casemix-
justerade analyser av särskilt intressanta processmått. 

4.2.4.1 Ojusterade analyser
Nedan följer en presentation av vårdförfarande, i huvudsak expediering av läkemedel, 
under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes (Tabell 25). Andelen personer 
som fått metformin expedierat var något högre än förväntat. Stockholm och Västra 
Götaland hade högst andel uthämtat metformin (9,7 respektive 8,6 % vardera). Övriga 
blodsockerkontrollerande läkemedel exklusive insulin förskrivs i betydligt lägre 
grad till individer med typ 1-diabetes. Stora variationer observerades i frekvensen av 
ögonbottenundersökning de senaste två åren. I Stockholm genomgick flest personer 
med typ 1-diabetes ögonbottenundersökning, medan frekvensen var lägst i Skåne. 
Huruvida dessa skillnader beror på variationer i kodningspraxis kvarstår att utreda.
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Tabell 25� Behandling under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes (initial och löpande vård)� 
 

Total RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR

Andel behandlande med diabe-
tesläkemedel

Insulin (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Metformin (%) 7,3 3,5 3,3 4,3 4,5 5,4 9,7 8,6

Sulfonureider (%) 1,0 0,3 0,2 0,3 0,9 0,3 2,1 0,9

Glitinider (%) 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6

Alfa-glukosidashämmare (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Glitazoner (%) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2

Inkretiner (%) 0,7 0,2 0,2 0,4 0,9 1,0 0,7 0,9

DPP-4 hämmare (%) 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4

Andel behandlande med blod-
tryckssänkande läkemedel

Diuretika (%) 15,6 14,6 12,5 13,9 14,1 14,4 15,6 17,8

ACE-hämmare (%) 21,4 22,0 18,2 20,4 17,5 20,1 23,0 22,0

ARB (%) 11,5 10,8 8,9 12,8 12,7 11,0 12,7 11,1

Kalciumantagonister (%) 15,5 15,2 13,8 15,8 14,6 13,6 16,9 15,7

Beta-receptorblockerare (%) 18,3 16,1 16,0 16,5 19,1 17,1 19,8 19,0

Statiner (%) 37,8 41,6 37,8 35,4 34,8 36,3 38,5 38,6

Andel annan behandling

Ögonscreening under de senaste 
två åren (%)

79,2 78,1 77,9 80,7 72,9 70,9 85,3 79,6

Not: En episod motsvarar ett år (365 dagar); Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4); Angiotensine converting enzyme (ACE); 
Angiotensin-II receptorblockerare (ARB)� 

4.2.4.2 Blodtryckssänkande läkemedel
För personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes var analyspopulationen så pass 
liten att tolkning av resultaten skulle vara alltför osäker. Dessa resultat redovisas 
därför inte i föreliggande rapport. För personer med typ 1-diabetes i löpande vård 
observerades lägre uthämtning i Östergötland än i övriga landsting (Figur 58). Både i 
Östergötland och Dalarna hämtades signifikant färre klasser av blodtryckssänkande 
läkemedel ut jämfört med övriga landsting. Användningen av kombinationsläkemedel 
och given dos av olika läkemedel framgår dock ej i dessa analyser. 
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Figur 58. Antal klasser av expedierade blodtryckssänkande 
läkemedel under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, 
löpande vård. 
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Figur 58� Antal klasser av expedierade blodtryckssänkande läkemedel under vårdepisoden för personer 
med typ 1-diabetes, löpande vård�  Figuren visar antal klasser av blodtrycksläkemedel per landsting och 
avvikelse från övriga landsting, justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, 
född utanför EU, BMI, rökstatus, förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, diabetesduration, systoliskt 
blodtryck, LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv  
episod)� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR. Skattad med fixed effects-modell�

4.2.4.3 Statiner
Som tidigare nämnts bör hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsen senaste 
nationella riktlinjer för diabetesvården erbjuda personer med diabetes och mycket hög 
eller hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandling med statiner (32). Den observerade 
andelen personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes som expedierats statiner var 
lägst i Östergötland och högst i Dalarna (Figur 59). I analysen av casemix-justerad 
avvikelse från övriga landsting observerades inga statistiskt signifikanta skillnader 
(32). 
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Figur 59. Andel expedierade med statiner under episoden för personer 
med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 
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Figur 59� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med nydiagnostiserad typ 
1-diabetes�  Figuren visar andel med statinbehandling per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, 
LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

För individer med typ 1-diabetes i löpande vård var expedieringen av statiner som 
förväntat högre jämfört med individer i initial vård (Figur 60). Andelen personer som 
hämtade ut statiner var lägst i Stockholm (47,2 %), medan den var högst i Jämtland 
Härjedalen (63,9 %). Givet casemix var andelen som hämtade ut statiner i Jämtland 
Härjedalen signifikant högre än landstingens genomsnitt. Det omvända gällde för 
Dalarna och Stockholm; här var andelen som hämtade ut statiner signifikant lägre 
än genomsnittet. 
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Figur 60. Andel expedierade med statiner under episoden för personer 
med typ 1-diabetes, löpande vård. 
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Figur 60� Andel expedierade med statiner under vårdepisoden för personer med typ 1-diabetes, 
löpande vård� Figuren visar andel med statinbehandling per landsting och avvikelse från genomsnittet, 
justerat för casemix (kön, ålder i kategorier, utbildningsnivå, civilstånd, född utanför EU, BMI, rökstatus, 
förmaksflimmer, eGFR vid episodstart, HbA1c vid episodstart, diabetesduration, systoliskt blodtryck, 
LDL, hjärtkärl-, ögon- och fotkomplikation, njursvikt, psykiatrisk diagnos och depressiv episod)�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR.

 

4�3 SAMMANFATTADE RESULTAT

Nedan redovisas en översikt av resultaten från denna rapport. För att sätta 
resursåtgång och övriga processmått i ett värdeperspektiv är det viktigt att sätta dem 
i relation till uppnådda hälsoutfall. I Figur 61 till Figur 74 nedan, presenteras centrala 
hälsoutfallsmått och resursutnyttjande efter casemix-justering för personer med typ 
2- respektive typ 1-diabetes. Andelen behandlade med statiner samt antal uthämtade 
klasser av blodtryckssänkande läkemedel redovisas under resursåtgång som ett mått 
på behandlingsintensiteten. Varje figur illustrerar ett landsting och dess avvikelse 
från övriga landsting. I den övre halvan av figuren innebär ett värde närmare mitten 
ett sämre hälsoutfall och ett värde närmare kanten ett bättre hälsoutfall. För båda 
diabetestyper observerades en svag tendens till att de landsting med mer intensiv vård 
(till exempel fler läkarbesök och högre förskrivning av läkemedel) uppnådde bättre 
hälsoresultat. Detta gällde framförallt predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, det 
utfallsmått där de ingående komponenterna är relativt lätta att påverka på kort sikt, 
till exempel blodtryck, blodfetter och HbA1c. Antalet läkarbesök föreföll vara det 
resursmått som hade större betydelse för ett bättre hälsoutfall, i synnerhet för typ 
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2-diabetes. Eftersom punkternas placering på skalan avser det specifika landstingets 
avvikelse från genomsnittet av övriga landsting kommer endast stora avvikelser att 
synas tydligt trots att resultaten är statistiskt signifikanta. Detta gäller i synnerhet 
för kontinuerliga utfall (HbA1c, predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, eGFR). En 
statistiskt signifikant skillnad kan, men behöver inte, vara kliniskt signifikant.  

Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 61. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Jämtland Härjedalen och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 61� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Jämtland  
Härjedalen och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 62. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Östergötland och dess avvikelse från 
övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 
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Figur 62� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Östergötland 
och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur 63. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Landstinget Dalarna och dess avvikelse från 
övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård.

 

Figur 63� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Landstinget Dalarna 
och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 64. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Landstinget i Uppsala län och dess avvikelse från 
övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård

 

Figur 64� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Landstinget i Uppsala 
län och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur 65. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Skåne och dess avvikelse från övriga 
landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 65� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Skåne  
och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 66. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Stockholms läns landsting och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 66� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Stockholms läns 
landsting och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur 67. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Västra Götalandsregionen och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård. 

 
Figur 67� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Västra Götalands-
regionen och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 2-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 68. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Jämtland Härjedalen och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 68� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Jämtland  
Härjedalen och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur 69. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Östergötland och dess avvikelse från 
övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 69� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Östergötland 
och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 



Resultat och diskussion

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från framtagande av nya uppföljningssystem 131

Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 70. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Landstinget Dalarna och dess avvikelse från 
övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 
Figur 70� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Landstinget  
Dalarna och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur 71. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Landstinget i Uppsala län och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 71� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Landstinget i  
Uppsala län och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 72. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Region Skåne och dess avvikelse från övriga 
landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 

Figur 72� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Region Skåne  
och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 

Figur 73. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Stockholms läns landsting och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 
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Figur 73� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Stockholms läns  
landsting och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård� 
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Förklaringsruta till spindlarna

Casemix-justerad nivå i förhållande till genomsnittet 
hos övriga landsting (ej statistiskt signifikant)

De grå ringarna avser landstingets avvikelse om 50 % för kontinuerliga variabler alternativt oddskvot
om 0,5 (inre ringen) eller 1,5 (yttre ringen) för binära variabler.

Observerat genomsnitt för Sveus 
övriga landsting

Signifikant skild från genomsnittet (p < 0,05)
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Figur 74. Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och 
resursutnyttjande för Västra Götalandsregionen och dess avvikelse 
från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård. 

 
Figur 74� Casemix-justerade centrala hälsoutfallsmått och resursutnyttjande för Västra Götalands-
regionen och dess avvikelse från övriga landsting för personer med typ 1-diabetes, löpande vård�  
Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 

För att kunna jämföra landsting i en och samma figur presenteras i figur 75 och figur 
76 en jämförelse mellan landstingen för hälsoutfallen 5-års risk för hjärt-kärlsjukdom, 
HbA1c vid episodens slut och andelen med slutenvård för hjärt-kärlsjukdom samt 
resurs- och processmåtten antal läkarbesök, andel statinbehandlade och antal 
förskrivna klasser av blodtryckssänkande läkemedel. Resultaten har normaliserats 
så att de visas i förhållande till det landsting som har högst värde på varje mätetal. 
Spridningen över landsting var betydligt större för observerade jämfört med 
predicerade värden: det fanns alltså betydande variation mellan landstingen även 
efter att hänsyn tagits till olikheter i casemix – detta var särskilt tydligt för typ 
2-diabetes. 
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Figur	  75.	  Normaliserade	  observerade	  och	  predicerade	  värden	  för	  
landstingen	  för	  utvalda	  nyckeltal,	  typ	  2-‐diabetes.	  
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Figur 75� Normaliserade observerade och predicerade värden för landstingen för utvalda nyckeltal, typ 
2-diabetes� Figuren visar hur landstingen förhåller sig till varandra i relation till det landsting med högst 
nivå för det aktuella nyckeltalet� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Figur	  76.	  Normaliserade	  observerade	  och	  predicerade	  värden	  för	  
landstingen	  för	  utvalda	  nyckeltal,	  typ	  1-‐diabetes.	  

 

Figur 76� Normaliserade observerade och predicerade värden för landstingen för utvalda nyckeltal, typ 
1-diabetes� Figuren visar hur landstingen förhåller sig till varandra i relation till det landsting med högst 
nivå för det aktuella nyckeltalet� Källa: patientadministrativa system, SCB, NDR, LMR, Försäkringskassan. 
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Slutsatser och rekommendationer

I denna rapport har variationer i diabetesvårdens hälsoutfall och resursåtgång 
presenterats. Analyserna har inkluderat både den initiala vården direkt efter 
diagnos och den löpande vården. Data från såväl landsting och kvalitetsregister som 
Försäkringskassan och Läkemedelsregistret har kombinerats. De centrala utfalls- och 
resursmåtten har justerats utifrån casemix vid respektive landsting för att möjliggöra 
jämförbarhet. Vid tolkning av analyserna bör dock beaktas att det fortfarande kan 
förekomma skillnader i patientförutsättningar som föreliggande analyser ej har 
tagit hänsyn till på grund av saknade data. Det är viktigt att poängtera att data som 
använts som grund i föreliggande rapport är historiska och att landstingen i dagsläget 
kan ha vidtagit åtgärder för problem som redan identifierats. Landstinget Dalarna är 
till exempel väl medvetna om brister i sin diabetesvård. De eventuella åtgärder som 
vidtagits de senaste åren syns inte i de data som analyserats i denna rapport. Därtill 
kan även skillnader i rapporteringspraxis förekomma vilket kan leda till skillnader i 
resultaten. Inom ramen för Sveus webbaserade uppföljningssystem kommer sådana 
skillnader över tid att kunna reduceras.

Analyserna har påvisat signifikanta skillnader i hälsoutfall och resursåtgång 
inom svensk diabetesvård och resultaten bör kunna användas för att utveckla 
diabetesvården i Sverige. Inom Sveus webbaserade uppföljningssystem kommer 
stora delar av dessa analyser att kunna följas i realtid. Därmed förenklas avsevärt 
kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

Sveus expertgrupp inom diabetesvård har identifierat fem områden som särskilt 
kritiska för att skapa förutsättningar för en kontinuerligt förbättrad diabetesvård 
i Sverige. Dessa är uppdelade i två kategorier: Förbättring av diabetesvårdens 
organisation respektive Förbättring av diabetesvårdens uppföljning.
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Förbättring av diabetesvårdens organisation:
i. Fokusera diabetesvårdens ledning och styrning på effektivitet, inte 

produktivitet. Sjukvårdens ledning på både landstings-/regionnivå och 
sjukhusnivå bör tillsammans med berörda vårdgivare formulera utvecklingsmål 
utifrån förbättring av hälsoutfall och minskning av resursåtgång (vårdens 
effektivitet). Med rätt verktyg, förutsättningar och mål för en ändamålsenlig 
ledning av vården kan förbättringsprojekt stöttas, följas upp på kontinuerlig basis 
och stimulera till ständiga förbättringar. Denna rapport har beskrivit skillnader 
i hälsoutfall och resursåtgång vilka kan användas som utgångspunkt för sådan 
målformulering.

ii. Ge vårdgivarna stöd i att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete och 
säkerställ kunskapsutbyte mellan vårdgivare. Utifrån de skillnader som 
beskrivits i denna rapport är det nödvändigt med fördjupade analyser för att 
identifiera vilka behandlingsprocesser som är mest kostnadseffektiva och leder till 
bästa resultat, s.k. best practice. Med fördel bedrivs förbättringsarbete i samverkan 
mellan berörda verksamheter. Kvalitetsregistret (Nationella Diabetesregistret) bör 
också ha en central roll i ett sådant arbete. 

Förbättring av diabetesvårdens uppföljning:
iii. Inför rapportering av patientrapporterade utfallsmått. Diabetesvården ska ges 

med hänsyn till patientens behov, förutsättningar och med beaktande av patientens 
integritet. Vården ska vara patientsäker och personanpassad (personcentrerad) 
med målet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Ett liv med en livslång sjukdom 
som diabetes kräver att patienten självständigt eller med assistans från andra 
tar ansvar för sin sjukdom 24 timmar per dygn; däri ligger den stora skillnaden 
mellan akut och kronisk sjukdom. I syfte att få en bild av patientens perspektiv 
på sin vardag med sjukdomen och huruvida patienten uppfattar stödet från 
vården som tillfredställande, används så kallade patientrapporterade utfallsmått 
– PROM (Patient Reported Outcome Measures) och PREM (Patient Reported 
Experience Measures). Vid Nationella Diabetesregistret pågår för närvarande ett 
forskningsarbete i syfte att utarbeta sådana utfallsmått för diabetesvården.

iv. Ge vårdgivarna stöd i att harmonisera rapporteringsrutiner av resurs-
kategorier och säkerställa enhetliga kodningsrutiner, i synnerhet inom 
primärvården. Det är problematiskt med ofullständig registrering alternativt 
dåligt utnyttjande av resurskategorier som till exempel kontakt med dietist, 
kurator eller psykolog eftersom det hindrar tillförlitlig analys av resursåtgången. 
Dessa yrkeskategorier är grundläggande för diabetesvårdens förutsättningar till 
goda resultat och hög kvalitet. För att kunna göra kontinuerliga och rättvisande 
jämförelser av hälsoutfall, resursåtgång och behandling inom diabetesvården 
behöver man definiera vilka tillstånd och behandlingar av tillstånd som rutin-
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mässigt bör registreras och följas upp, samt kodmässigt definiera hur detta ska 
ske. Automatisk inhämtning av data från journalsystem är en förutsättning för att 
i framtiden få större underlag i beräkningarna och på så sätt förbättra framtida 
jämförelser. 

v. Skapa juridiska förutsättningar för förenklad uppföljning av vårdens 
effektivitet. Kontinuerlig tillgång till information om patientrelevanta 
hälsoutfall och resursåtgång är en förutsättning för systematiskt kontinuerligt 
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Sveus skapar nya förutsättningar 
för en sådan uppföljning, men rådande lagstiftning innebär att samtycken kommer 
att behöva inhämtas för delar av denna uppföljning. I takt med att värdebaserade 
uppföljningssystem utvecklas för fler patientgrupper behöver rådande lagstiftning 
ses över.

Denna rapport har identifierat ett antal skillnader i diabetesvården mellan 
medverkande landsting och pekar på att vissa landsting lyckas bättre i sin 
diabetesvård. Skillnaderna förekom i utfall och resurser som borde kunna förändras 
för att på sikt förbättra diabetesvården i Sverige. Behovet av diabetesvård hos 
befolkningen kan variera beroende på bosättning i landet. Detta i sin tur indikerar att 
man på varje landsting bör ifrågasätta hur diabetesvården just här ska organiseras. 
En förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet är att kontinuerligt följa denna 
med avseende på hälsoutfall, resurskonsumtion och behandlingsmetod över tid. De 
underliggande orsakerna som driver de i denna rapport identifierade skillnaderna 
mellan landstingen bör analyseras djupare. Därtill bör framgångsrika arbetssätt 
spridas mellan landstingen. Detta skulle på sikt kunna leda till ökad livskvalitet, 
minskad samsjuklighet och lägre dödlighet för personer med diabetes i Sverige, vilket 
i sin tur innebär minskade samhällskostnader.
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Appendix A – Detaljerade definitioner 

PATIENTKARAKTÄRISTIKA 

För mätningar baserat på Nationella Diabetesregistret (NDR) har en tidsperiod på 
± 3 månader kring episodindexdatum använts för att säkra eventuell eftersläpning 
av registrering. För kontakter under vårdepisoden hämtade ur patientadministrativa 
system gäller att individen har haft en vårdkontakt med specificerad kod som huvud- 
eller bidiagnos.

Tabell 26� Definitioner av patientkaraktäristika�

Parameter Definition Källa

Demografi och socioekonomi

Ålder Heltal PAS

Kön 1=man, 2=kvinna PAS

Utbildningsnivå 1=förgymnasial, 2=gymnasial, 3=eftergymnasial SCB

Civilstånd 1=gift, 2=ogift, 3=skild, 4=änka/änkling SCB

Född utanför EU 1=ja, 0=nej SCB

Kliniska faktorer

Ålder vid diagnos Heltal (År) PAS

BMI Decimaltal, >=15 <=50 (kg/m²) NDR, beräknad

Fetma 1=ja, 0=nej, BMI > 30 NDR, beräknad

Diabetesduration Heltal (år) NDR

HbA1c Heltal, >=21 <=177 (mmol/mol) NDR

LDL-kolesterol Decimaltal, >=0,2 <= 9 (mmol/l) NDR

Systoliskt blodtryck Heltal, >=80 <=200 (mm Hg) NDR

Andel rökare 1=ja, 0=nej NDR

Fysisk aktivitet 1=aldrig, 2= <1 ggr/vecka, 3=regelbundet 1-2 ggr/
vecka, 4=regelbundet 3-5 ggr/vecka, 5= daglig

NDR

Hjärt-kärlsjukdom 1 om någon av: ICD-10: I20-25, I61, I63-64; KVÅ: 
FNA-FNG, 0 annars

PAS

Hypertoni 1 om någon av: ICD-10: I10-15; ATC: C02-10, 0 
annars

PAS

Ateroskleros 1 om någon av: ICD-10: I70, I731, I739, I792, 0 
annars

PAS

Hjärtsvikt 1 om någon av: ICD-10: I50, 0 annars PAS

Glomerulär filtrationshastighet (eGFR) Decimaltal (ml/min per 1,73 m²) NDR, beräknad
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Parameter Definition Källa

eGFR under 60 ml/min per 1,73 m² 1=ja, 0=nej NDR, beräknad

Kronisk njursvikt med dialys 1 om någon av: ICD-10: N185, Y841, Z491-
492,Y992; KVÅ: DR014-016, DR023-024, QF006, 
0 annars

PAS

Proteinuri 1 om någon av: ICD-10: N06, R80, 0 annars PAS

Retinopati 1=ja, 0=nej NDR

Glaskroppsblödningar 1 om någon av: ICD-10: H431, 0 annars PAS

Ateroskleros i extremitet 1 om någon av: ICD-10: I702, 0 annars PAS

Hudsår 1 om någon av: ICD-10: I984, I979, 0 annars PAS

Osteopati i fot eller ben 1 om någon av: ICD-10: 908H, M908G, 0 annars PAS

Amputation fot eller ben 1 om någon av: KVÅ: NHQ, NGQ09, NGQ19, NGQ99, 
0 annars

PAS

Fotsår 1 om någon av: ICD-10: E106D, E116D, 0 annars PAS

Angiopati 1 om någon av: ICD-10: E105, E115, E145, 0 
annars

PAS

Artropati 1 om någon av: ICD-10: M142, 0 annars PAS

Muskuloskeletal komplikation 1 om någon av: ICD-10: E106F, E116F, 0 annars PAS

Osteopati i höftled/lårben 1 om någon av: ICD-10: M908F, 0 annars PAS

Förmaksflimmer/-fladder 1 om någon av: ICD-10: I48, 0 annars PAS

Substansmissbruk 1 om någon av: ICD-10: F1, 0 annars PAS

Psykisk diagnos 1 om någon av: ICD-10: F0, F2, F7, 0 annars PAS

Depressiv episod 1 om någon av: ICD-10: F32, 0 annars PAS

Demens 1 om någon av: ICD-10: F00-03, 0 annars PAS

(Tabell 26, forts�)
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Appendix A – Detaljerade definitioner 

HÄLSOUTFALL 

Tabell 27� Definitioner av hälsoutfall�

Parameter Definition Källa

Hälsoutfall

HbA1c Heltal, >=21 <=177 (mmol/mol) NDR

Njursvikt 1 om någon av: ICD-10: N185, Y841, Z491-
492,Y992; KVÅ: DR014-016, DR023-024,QF006, 
0 annars

PAS

Hjärt- kärlkomplikationer 1 om någon av: ICD-10: I20-25, I50, I61, I63-64, 
I70, E105, E115, E145; KVÅ: FNA00, FNC10, 
FNC20, FNC30, FNC40, FNG00, FNG02, FNG05, 
0 annars

PAS

Hypertoni 1 om någon av: ICD-10: I10-15; ATC: C02-10, 0 
annars

PAS

Hypertoni endast inom specialistvård 1 om någon av: ICD-10: I10-15; ATC: C02-10, samt 
identifierat besök hos specialistvård, 0 annars

PAS

Mikroalbuminuri 1 om följande: för diagnos krävs kvantifiering där två 
av tre prov tagna inom ett år skall vara positiva dvs� 
alb/kreatininratio 3-30 mg/mmol (eller U-albumin 
20-200µg/min, eller 20-300 mg/l)� 0 annars

NDR

Ögonkomplikationer 1 om ögondiagnos i NDR:s data är någon av 2, 3, 4, 
5 annars 0

NDR

Neurologiska komplikationer 1 om någon av: ICD-10: E104, E104C, E104D, 
E114, E114C, E114D, E144, G590, G632, 0 annars

PAS

Hud- och fotkomplikationer 1 om någon av: ICD-10: E105, E106D, E106E, 
E115, E116D, E116E, E145, I702, L979, L984, 
M908G, M908H, KVÅ: NHQ, NGQ, 0 annars

PAS

Muskel- och ledkomplikationer 1 om någon av: ICD-10: E106F, E116F, M142, 
M908F, 0 annars

PAS

Amputation fötter eller ben 1 om någon av: KVÅ: NHQ, HGQ, 0 annars PAS

Indikatorer på hälsoresultat

5-års risk, kardiovaskulär sjukdom  Procent, Se: http://ndr�nu/risk PAS, NDR, beräknad

Viktförändring Procentenhet, kvoten mellan vikt vid vårdepisodens 
slut och vikt vid vårdepisodens början

NDR, beräknat

BMI Decimaltal, >=15 <=50 (kg/m^2) NDR, beräknat

Förändring BMI Decimaltal (kg/m²) NDR, beräknat

LDL-kolesterol Decimaltal, >=0,2 <= 9 NDR

Förändring, LDL-kolesterol Decimaltal, skillnaden mellan LDL vid vårdepisodens 
slut och vårdepisodens början

NDR, beräknat

Glomerulär filtrationshastighet (eGFR) Decimaltal, (ml/min per 1,73 m²) NDR, beräknat

eGFR < 60 ml/min per 1,73 m² 1=ja, 0=nej NDR, beräknat

Systoliskt blodtryck Heltal, >=80 <=200 (mm Hg) NDR

Förändring systoliskt blodtryck Heltal, skillnaden mellan systoliskt blodtryck vid 
vårdepisodens slut och vårdepisodens början

NDR, beräknat

Rökare 1=ja, 0=nej NDR

Hälsa under episoden 

Svår hypoglykemi 1 om någon av: ICD-10: E106A, E116A, 0 annars PAS

Ketoacidos 1 om någon av: ICD-10: E101A, E111A, 0 annars PAS

Hyperosmolaritet 1 om någon av: ICD-10: E101, E111, 0 annars PAS

Hyperglykemi 1 om någon av: ICD-10: R739, 0 annars PAS

Laktacidos 1 om någon av: ICD-10: E101D, E111D, 0 annars PAS

http://ndr.nu/risk
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RESURSER  

Tabell 28� Definitioner av resurser�

Parameter Definition Källa

Besök hos läkare Antalet besök identifierade som läkarbesök under 
vårdepisoden

PAS

Besök hos diabetessjuksköterska Antalet besök identifierade som besök hos diabetes-
sjuksköterska under vårdepisoden

PAS

Besök hos sjuksköterska Antalet besök identifierade som sjuksköterskebesök 
under vårdepisoden

PAS

Telefonkontakt med läkare Antalet kontakter identifierade som telefonkontakter 
med läkare under vårdepisoden

PAS

Telefonkontakt med diabetessjukskö-
terska

Antalet kontakter identifierade som telefonkontakter 
med diabetessjuksköterska under vårdepisoden

PAS

Telefonkontakt med sjuksköterska Antalet kontakter identifierade som telefonkontakter 
med sjuksköterska under vårdepisoden

PAS

Besök hos dietist Antalet besök identifierade som dietistbesök under 
vårdepisoden

PAS

Besök hos psykolog/kurator Antalet besök identifierade som besök hos psykolog/
kurator under vårdepisoden

PAS

Besök hos fotterapeut eller fotteam Antalet besök identifierade som besök hos fottera-
peut eller fotteam under vårdepisoden

PAS

Gruppbesök Antalet besök identifierade som gruppbesök (flera 
patienter) under vårdepisoden

PAS

Teambesök Antalet besök identifierade som teambesök (flera 
olika professioner närvarande) under vårdepisoden

PAS

Sjukskrivningsdagar under vårdepisoden Antalet dagar med sjukpenning och sjuk/aktivitets-
ersättning under vårdepisoden, omräknat till antal 
hela dagar

FK
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ÖVRIGA PROCESSMÅTT 

Tabell 29� Definitioner av övriga processmått�

Parameter Definition Källa

Behandling med diabetesläkemedel

Insulin 1 om någon av: ATC: A10AB-A10AF, 0 annars LMR

Metformin 1 om någon av: ATC: A10BA02, 0 annars LMR

Sulfonureider 1 om någon av: ATC: A10BB01-12, A10BB31, 0 
annars

LMR

Glitinider 1 om någon av: ATC: A10BX02-03, 0 annars LMR

Alfaglukosidashämmare 1 om någon av: ATC: A10BF01-03, 0 annars LMR

Glitazoner 1 om någon av: ATC: A10BG01-03, 0 annars LMR

Inkretiner 1 om någon av: ATC: A10BH01-06, A10BH51, 
A10BX04, A10BX07, 0 annars

LMR

DPP-4 hämmare 1 om någon av: ATC: A10BH01-06, A10BH51, 0 
annars

LMR

Behandling med blodtryckssänkande 
läkemedel

Diuretika 1 om någon av: ATC: C03, 0 annars LMR

ACE-hämmare 1 om någon av: ATC: C09AA01-16, 0 annars LMR

ARB 1 om någon av: ATC: C09CA01-10, 0 annars LMR

Kalciumantagonister 1 om någon av: ATC: C08, 0 annars LMR

Betareceptorblockerare 1 om någon av: ATC: C07, 0 annars LMR

Statiner 1 om någon av: ATC: C10AA01-08, 0 annars LMR

Annan behandling

Ögonscreening under de senaste två åren 1=ja, 0=nej, blank om datum för undersökning 
saknas

NDR

Ögonscreening under de senaste tre åren 1=ja, 0=nej, blank om datum för undersökning 
saknas

NDR

Appendix A – Detaljerade definitioner 
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Appendix B – Andel saknade värden för 
parametrar inkluderade i analyserna 

För kliniska faktorer, hälsoutfall och indikatorer på hälsoresultat har en tidsperiod på 
± 3 månader kring episodindexdatum använts för att säkra eventuell eftersläpning av 
registrering i kvalitetsregister, vilket resulterat i ett stort bortfall för dessa parametrar.

Tabell 30� Andel saknade värden för parametrar inkluderade i analyserna

Parameter RJH RÖ LtD LUL RS SLL VGR Totalt

Demografi och socioekonomi

Utbildningsnivå 17,6 11,4 11,3 9,9 13,5 23,2 19,3 17,5

Civilstånd 16,3 9,7 10,1 7,8 11,9 21,8 17,7 16,0

Född utanför EU 16,3 9,7 10,1 7,8 11,9 21,8 17,7 16,0

Kliniska faktorer*

BMI 73,4 65,7 73,6 82,2 65,6 72,0 62,6 68,2

Diabetesduration 71,1 58,7 73,8 79,8 59,7 65,9 59,0 63,6

HbA1c 71,2 60,8 72,8 79,5 60,0 64,0 58,3 62,9

LDL-kolesterol 74,4 87,2 77,9 86,8 72,0 72,7 69,0 73,7

Systoliskt blodtryck 71,7 62,5 73,1 80,9 64,6 64,6 59,5 64,6

Andel rökare 72,6 63,9 73,4 80,7 64,0 73,0 63,0 68,0

Fysisk aktivitet 73,5 66,1 76,1 82,1 77,9 81,9 71,3 76,2

Hälsoutfall

HbA1c 72,6 64,6 82,6 79,9 58,0 65,2 56,1 63,4

Mikroalbuminuri 55,4 54,7 53,8 67,2 57,7 53,1 45,7 52,8

Indikatorer på hälsoresultat

Viktförändring 85,9 81,5 90,8 92,3 74,3 85,1 73,2 80,1

BMI 89,4 77,1 94,4 87,7 83,2 89,8 86,9 87,0

LDL-kolesterol 75,1 89,4 86,0 87,6 70,9 75,2 67,9 74,7

Systoliskt blodtryck 73,3 66,2 82,8 81,4 62,7 64,5 57,0 64,6

Rökare 74,4 67,6 83,0 81,3 61,4 74,2 60,1 68,1
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Appendix C – Bortfallsanalys  
för predicerad 5-årsrisk för hjärt- 

kärlsjukdom 

TYP 2-DIABETES

Tabell 31� Deskriptiv statistik för hela populationen, typ 2-diabetes�

Parameter Antal Medel Median SD Min Max

Kontinuerliga

Ålder 384 990 62,0 64,0 9,5 30,0 75,0

Ålder vid diagnos 281 349 54,0 55,0 10,8 0,0 78,0

BMI 139 111 30,4 29,7 5,2 16,0 50,0

Diabetesduration 156 746 8,2 6,0 7,4 0,0 71,0

HbA1c 159 298 55,3 52,0 14,5 26,0 145,0

LDL-kolesterol 118 593 2,7 2,6 0,9 0,2 9,0

HDL-kolesterol 120 601 1,2 1,2 0,4 0,3 4,0

Systoliskt blodtryck 152 176 135,1 135,0 15,7 80,0 200,0

Tabell 32� Deskriptiv statistik för individer med värden för alla parametrar inkluderade i modellen för 
predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes�

Parameter Antal Medel Median SD Min Max

Kontinuerliga

Ålder 4 420 62,6 64,0 8,8 30,0 75,0

Ålder vid diagnos 4 381 53,5 54,0 10,8 2,0 76,0

BMI 4 072 30,8 30,2 5,1 17,0 49,9

Diabetesduration 4 420 9,6 8,0 7,9 0,0 54,0

HbA1c 4 180 57,8 54,0 14,9 30,0 138,0

LDL-kolesterol 3 455 2,6 2,5 1,0 0,2 8,6

HDL-kolesterol 3 581 1,2 1,1 0,4 0,4 3,0

Systoliskt blodtryck 4 081 136,5 135,0 15,9 88,0 200,0
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Appendix C – Bortfallsanalys för predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom   

TYP 1-DIABETES

Tabell 33� Deskriptiv statistik för hela populationen, typ 1-diabetes�

Parameter Antal Medel Median SD Min Max

Kontinuerliga

Ålder 41 927 47,8 48,0 10,2 30,0 65,0

Ålder vid diagnos 38 330 25,0 24,0 14,7 0,0 66,0

BMI 18 010 26,5 25,8 4,4 16,0 49,9

Diabetesduration 20 827 23,1 22,0 14,1 0,0 66,0

HbA1c 20 300 64,7 64,0 14,2 26,0 143,0

LDL-kolesterol 15 526 2,7 2,6 0,8 0,5 8,0

HDL-kolesterol 15 801 1,6 1,5 0,5 0,3 4,0

Systoliskt blodtryck 19 650 127,8 126,0 14,7 80,0 200,0

Tabell 34� Deskriptiv statistik för individer med värden för alla parametrar inkluderade i modellen för 
predicerad 5-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom, typ 1-diabetes�

Parameter Antal Medel Median SD Min Max

Kontinuerliga

Ålder 1 852 50,8 52,0 9,3 30,0 65,0

Ålder vid diagnos 1 845 22,2 18,0 15,1 0,0 63,0

BMI 1 640 27,2 26,7 4,7 16,0 45,4

Diabetesduration 1 852 29,2 30,0 14,2 0,0 61,0

HbA1c 1 772 68,8 68,0 14,6 26,0 143,0

LDL-kolesterol 1 544 2,7 2,5 0,9 0,6 8,0

HDL-kolesterol 1 561 1,5 1,4 0,5 0,3 3,9

Systoliskt blodtryck 1 770 131,9 130,0 16,0 80,0 195,0
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Värdebaserad uppföljning av diabetesvård – analys från fram
tagande av nya uppföljningssystem

Sveus är ett forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att utveckla 
förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning. I Sveus samverkar 
sju landsting och regioner med stöd från Socialdepartementet. 

Inom ramen för Sveus utvecklas nya uppföljningssystem som ska skapa 
bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att kontinuerligt följa 
upp och analysera den vård som bedrivs. De nya uppföljningssystemens 
egenskaper beskrivs nedan.  

Utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer
• Fler än 50 organisationer är involverade i arbetet, inklusive berörda

specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/
regioner, universitet och Försäkringskassan.

Presenterar en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång 
(vårdens effektivitet)
• Fokuserar på de hälsoutfall som är mest relevanta för patienten.
• Beaktar så stor del av vårdprocessen som möjligt med data från

många olika källor.
• Presenterar uppföljning av olika patientgruppsområden i ett

gemensamt format.

Är utformade för att möjliggöra rättvisande jämförelser
• Resultat justeras utifrån behandlade patienters förutsättningar

(s.k. casemix-justering).
• Informationen struktureras i enlighet med Nationell informationsstruktur

(Socialstyrelsen).

Ska kontinuerligt inhämta data och återkoppla via web-gränssnitt
• Ger kontinuerlig och lättillgänglig återkoppling för att understödja

fortlöpande förbättringsarbete och identifiering av avvikelser.

Som ett led i detta utvecklingsarbete har analyser utförts på historiska 
data för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning 
samt för att utveckla algoritmer till de framtida systemen. Denna rapport 
presenterar delar av de analyser som utförts inom diabetesområdet. 
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