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Bakgrund 

Typ 2 diabetiker med symtomgivande komplikationer har sämre livskvalitet [1,2]. 

Kardiovaskulär sjukdom, mikrovaskulära komplikationer, depression, insulinanvändning och 

antalet läkemedel är associerat med livskvalitet hos typ 2 diabetiker, däremot övervikt, 

hypertoni och hyperkolesterolemi gör inte det [1,3]. Även närvaro av icke-symtomgivande 

komplikationer som te x nedsatt vibrationssinne i fötterna, mikroalbuminuri och  kalla fötter 

hade en signifikant påverkan på patientens livskvalitet [4]. En mindre studie har kunnat påvisa 

att patienter med dålig glykemisk kontroll hade sämre livskvalitet mätt med SF-36 [5]. 

Diabetiker som motionerar regelbundet har signifikant bättre livskvalitet än de diabetiker som 

inte gör det [6]. God kontinuitet vid diabeteskontroller ger också bättre livskvalitet [7]. 

 

Hos patienter med diabetes typ 2 är komplikationsrisken starkt associerad till högt blodsocker. 

Minskning av HbA1C, oavsett hur mycket, leder till lägre komplikationsrisk [8]. Intensiv 

glukossänkande behandling vid nydiagnostiserad typ 2-diabetes minskar risken för 

näthinneförändringar. Efter mycket lång uppföljningstid ses även en minskad risk för 

hjärtkärlrelaterade händelser. Även vid typ 2-diabetes med längre duration är intensiv 

glukossänkande behandling förenat med viss minskad risk för nefropati. Om effekten av högt 

HbA1C på hjärt-kärlsjukdom är studierna motstridiga [9]. En långvarig hög HbA1C-nivå har 

stark koppling till utveckling av komplikationer vid diabetes och är ett allmänt accepterat 

surrogatmått [10].  

 

UK Prospective Diabetes Study finner ingen tydlig skillnad i livskvalitet mellan patienter med 

olika terapier, alltså ingen skillnad om patienten har insulin-, tablett- eller kostbehandling. 

Samma studie visar att det inte finns någon koppling mellan högre HbA1C och sämre 

livskvalitet. Mängden av symtom, sämre humör eller sämre allmänt mående hade ingen 

koppling till högt HbA1C [11].  

 

Effekten av glykemisk kontroll på livskvalitet på kortsikt är alltså kontroversiell. Flera studier 

har endast hittat en svag koppling mellan glykemisk kontroll och livskvalitet mätt med flera 

olika mätinstrument [4,7]. En direkt koppling mellan livskvalitet och glykemisk kontroll har 

iakttagits endast hos personer med allvarligt höga blodsockernivåer [2].  

 

Studierna om livskvalitet hos typ 2 diabetiker visar däremot alla att komplikationer sänker 

livskvalitet. Man är också enig om att komplikationer är kopplade till högt HbA1C. Däremot 

kvarstå frågan om det finns en direkt koppling mellan HbA1C och livskvalitet.  
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Syfte 

Syftet med detta projekt är att studera sambandet mellan förändringar i livskvalitet och 

förändringar i HbA1C. 

 

Metod 

En observationsstudie med 34 patienter med typ 2 diabetes. Vid årsbesök erbjuds diabetes 

patienten att fylla i ett frågeformulär om livskvalitet. Enkäten fylls i direkt anslutning till 

besöket, antigen i undersökningsrummet eller i väntrummet. Vissa gånger har patienten fått 

enkäten med sig hem och sedan skickat in den i ett svarskuvert. För att få större underlag har 

även mina kollegor bidragit med mätningar från sina patienter dvs. totalt antal patienter 50 

stycken. Mätningen görs om vid nästa återbesök om 6-12 månader.  

 

Livskvalitet mäts med enkätinstrumentet PGWB, Psychological General Well-Being Index. 

De 22 frågorna delas in i sex områden: oro, nedstämdhet, välbefinnande, självkontroll, allmän 

hälsa och vitalitet. Varje fråga bedöms med en sexgradig skala. Den är lämplig för 

självvärdering men kan även användas vid en strukturerad intervju. PGWB är ett validerat och 

pålitligt instrument för mätning av livskvalitet hos typ 2 diabetiker [12]. 

 

Plan för bearbetning och analys 

Data om HbA1C men även kolesterol, blodtryck, komplikationer, behandling, fysisk aktivitet, 

diabetesduration och BMI finns samlad på Nationell Diabetesregister (NDR) och hämtas där. 

Hos de patienter som har gjort två mätningar görs en korrelationsanalys av sambandet mellan 

förändring i HbA1C mot förändring i livskvalitet. Samma analys kan vid mån av tid göras 

även för andra parametrar för att leta efter samband.  

 

Det kommer inte att finnas två mätningar på alla patienter. Data från alla mätningar används 

för att titta på materialet i sin helhet och göra ett tvärsnitt på HbA1C och livskvalitet. 

Tvärsnitt kan i mån om tid även göras av olika delkomponenter som är mätta med PGWB 

eller de olika parametrarna som finns registrerad i NDR. 

 

Tidsplan 

Projektplanen skall vara klar och inlämnat senast 4 okt 2011. 

Bearbetning av data under nov-dec 2011. Skrivning av rapport under dec -11 och jan -12. 

Examensarbetet skall vara inlämnat senast 1 februari 2012 till SFAM. 

 

Data källor 

NDR (Nationell Diabetesregister), VAS. 

PGWB, Psychological General Well-Being Index. AstraZeneca 1989, All rights reserved.  
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