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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Sverige har omkring 350 000 diabetiker vilket motsvarar ca 4 % av befolkningen. 

Randomiserade studier har visat betydelsen av god glykemisk kontroll och strikt 

blodtryckskontroll.  Det verkar som att mer är att vinna på lägre blodtryck vid diabetes än hos 

andra hypertonipatienter. Blodtryckkontrollen kan utövas med olika farmakologiska 

behandlingar, patienter med njursjukdom och ischemisk hjärtsjukdom kan t e x ordineras 

selektiva betablockerare. 

Syfte 

Att studera prevalens och incidens av betablockerarbehandling hos läkemedelsbehandlade 

diabetiker och hur försäljning skiljer sig mellan de olika landstingen i Sverige. 

 

Material och metod 

Patientdata kommer från läkemedelsregistret. Genom att räkna ut antalet patienter/tusen 

invånare för respektive landsting, som under perioden 2006-07 - 2007-06 köpt diabetesmedel 

mot recept och som under perioden 2007-03-2007-06 minst en gång köpt 

betareceptorblockerare mot recept kan prevalensen jämföras. Incidensen räknas ut som 

Waiting-time-distribution. 

 
Resultat 
 
Studien visar att prevalensen skiljer mellan landsting. Faktorer som påverkar är 

förskrivarmönster, befolkningens ålder, compliance och information både till häls0-och 

sjukvårdspersonal som till patienter. 
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Introduktion 

I Sverige beräknas det finnas ca 350 000 diabetiker vilket motsvarar ca 4 % av befolkningen. 

Diabetes är en kronisk sjukdom, vilket innebär förhöjd glukoshalt i blodet. Det är en komplex 

sjukdom som finns i olika former, men typ-2 diabetes är den vanligaste och kallas ibland för 

åldersdiabetes för att den oftast bryter ut i vuxen ålder. Typ-2 diabetes står för mellan 85-90 

% av alla diabetiker i Sverige1. Sjukdomen leder till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom hos 

diabetiker, det finns två typer av kroniska kärlkomplikationer vid alla former av diabetes: 

mikro-och makrovaskulära. Det är den vanligaste orsaken till för tidig död hos patienter med 

typ 2 diabetes. En förhöjd glukoshalt leder till stora påfrestningar på kroppens organ, t.ex. 

ögonskador, nervskador och njurskador. En diabetiker utvecklar tidigare ateroskleros 

(åderförkalkning) som innebär förtjockning av kärlväggarna än normalt. Det ger till resultat 

hypertoni (högt blodtryck) och mekanisk stress på både hjärta och kärl. En diabetiker får 

också ofta tidigt en rubbning i lipidomsättningen, denna blodfettsrubbning visar sig i form av 

förhöjda triglycerider och minskade nivåer av HDL-kolesterol. HDL-kolesterol kallas även 

det ”goda kolesterolet” eftersom det har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar.  

 

Behandlingsrekommendationer för diabetes, enligt Läkemedelsverket, är att i möjligaste mån 

nå symtomfrihet av förhöjt glukosvärde med hjälp av antingen insulin och/eller perorala 

tabletter.  Det är också viktigt att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att kontrollera att 

blodtrycket ligger normalt och vid behov behandla högt blodtryck. Målet för en normal 

patient med högt blodtryck är oftast <140/90 Hg, men för en diabetiker bör det ligga på 

<130/80 Hg. Blodtryckssänkningen kan med olika preparat t.ex. selektiva 

betareceptorblockerare (atenolol, enalapril) och ACE-hämmare (kaptopril, enalapril). En 

biverkan av betablockerare kan vara viktuppgång, vilket gör att den antidiabetiska 

behandlingen kan behöva skärpas. Biverkningar av ACE-hämmaren kan vara rethosta, vilket 

gör att man kan behöva byta preparat. År 1998 uppgick sjukvårdskostnaderna för typ-2 

diabetes till 7 miljarder kronor, vilket motsvarar 6 % av hälso- sjukhuskostnaderna och en 

genomsnittskostnad på 25 000 kr/år och patient2.  

Receptregistret3 är ett register som förs av Apoteket AB genom att förskrivningar av 

läkemedel och andra varor automatiskt lagras i en databas. Det innehåller uppgifter om 

enskilda personers inköpstillfälle, vilken vara, mängd och dosering som hämtades ut, till 

vilken kostnad och om det ingick i läkemedelsförmånen. Man ser även uppgifter om 

patientens namn, personnummer, folkbokföringsort och postnumret i patientens bostadsadress 



 

I receptregistret framgår det också förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, 

arbetsplatskod och förskrivarkod. Registret fyller en viktig funktion vid framställning av 

statistik. Receptregistret har också i uppgift att registrera och redovisa uppgifterna till 

Socialstyrelsen för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

 

Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum (EpC)4 startade 1/7 2005 ett Läkemedelsregister, 

där Apoteket AB står som uppgiftslämnare. Registret innehåller individdata för alla läkemedel 

som köps mot recept på svenska apotek. Detta innebär att man kan se hur många som har fått 

ett visst läkemedel förskrivet till sig och använda det i studier om prevalens och incidens av 

läkemedelsbehandlad sjukdom5. 

 
Sedan år 1996 finns ett också nationellt diabetesregister (NDR) som drivs av Svensk Förening 

för Diabetologi (SFD). NDR drivs på uppdrag och med stöd av Socialstyrelsen och 

Landstingsförbundet. Avsikten med verksamheten är att underlätta systematiskt 

kvalitetsarbete genom att vara ett nationellt resultatregister för diabetesvården och ett 

pedagogiskt förbättringsverktyg i den kontinuerliga kvalitetsprocess som bedrivs vid de 

enskilda vårdenheterna. Sedan april 2002 finns NDR tillgängligt via Internet vilket möjliggör 

en snabb och kontinuerlig verksamhetsuppföljning för de enskilda vårdenheterna, med 

omedelbar tillgång till egna resultat och en jämförande nationell statistik. Det finns idag ca 

350 000 patienter med diabetes och av dem hade år 2006 156 2026 registrerat sig vilket är ca 

45 % av alla diabetiker i Sverige. Eftersom NDR inte är lika heltäckande som 

Läkemedelsregistret är studier om prevalens och incidens inte genomförbara på samma sätt. 

 

Diabetesmedel ATC-kod A10 
 

Insuliner och analoger A10A7,  
Vid diabetes typ 1 är insulin det enda behandlingsalternativet, som regel används det också 

hos typ 2 patienter i senare skedet av sjukdomen. Eftersom insulin är ett protein kan det inte 

ges i tablettform, magens enzymer skulle bryta ner det, istället måste insulinet injiceras. 

Problemet är också att olika stora doser av insulin måste insöndras. Om det insöndras för lite 

insulin leder det till för höga blodglukosvärden med risk för skador på de små kärlen i t e x 



njurar och ögon. Om insulindosen är för hög riskerar vi blir medvetslösa eftersom hjärnan blir 

utan socker.  

Idag finns det därför på marknaden ett antal olika insulinpreparat med skilda tider till effekt 

och hur länge de är verksamma. Ett snabbverkande insulin är mer vattenlösligt än ett 

långtidsverkande8. De olika sorterna indelas i snabbverkande, medellångverkande och 

långverkande9.  De snabbverkande insulinerna, humant insulin och insulinanaloger ger 

effekt efter 15-30 minuter och effekten kan sitta i 2-8 timmar10. De medellångverkande 

insulinerna tillverkas genom att bilda salter av insulinet med protamin. Eftersom det tar 

längre tid för dessa salter att lösas upp kommer det att ta ca en timme innan de får effekt och 

effekten kommer att sitta i nästan ett dygn.  De långverkande insulinerna bildas genom att 

byta ut aminosyror i insulin. Därigenom erhålls en insulinanalog med egenskapen att vara 

svårlöslig vid kroppens pH10. Det regleras genom dess löslighet i kroppsvätskan.  

Perorala diabetesmedel, ATC-kod A10B9 
Koncentrationen av glukos i blodet kan bland annat påverkas genom att insulinfrisättningen 

från betacellerna stimuleras, genom att leverns syntes av glukos minskas eller genom att 

glukosupptag från tarmen dämpas10. Några andra, nyare preparat fungerar genom annan 

verkningsmekanism. 

Sulfonureiderna, A10BB, stimulerar betacellerna till ökad insulinfrisättning. Viktökning p g 

a ökad insulinfrisättning är vanligt. Sulfonureider är förstahandsmedel vid diabetes typ 2 utan 

betydande övervikt, BMI < 28. 

Biguanidderivat A10BA , t e x Metformin,  – minskar glukosproduktionen i levern och ökar 

glukosupptaget i skelettmuskulaturen. Meformin är förstahandsmedel för överviktiga, 

BMI>28. 

Metiglinider stimulerar insulinfrisättningen på samma sätt som sulfonureiderna. 

Alfa-glukosidashämmare, akarbos, hämmar nedbrytningen av sammansatta kolhydrater till 
absorberbara monosackarider. Den glukossänkande effekten av akarbos är sämre än för 
sulfonureider och metformin. 

Tiazolidindioner eller glitazoner, är s k PPARγ agonist som förbättrar glukostolerans och 
insulinkänslighet. 

 



Betareceptorblockerare, C07,  
 
Adrenoreceptorer uppdelas i alfa- och betaadrenoreceptorer, de tar emot signalsubstanserna 

noradrenalin och adrenalin (stresshormon) som har en stimulerande effekt på kroppens organ. 

De uppdelas sedan ytterligare i alfa-1, alfa-2, beta-1 och beta-2 receptorer. Alfareceptorerna 

finns framför allt i hjärtat, och stora artärer men även i mindre blodkärl. Betareceptorerna 

finns i hjärtmuskulatur, lungor och livmoder, men även i artärer i skelettmuskulatur. 

Stimulering av dessa receptorer leder t.ex. till ökad hjärtfrekvens, sammandragande effekt på 

blodkärl som leder till ökat blodtryck. Alfareceptorblockerare hämmar nervsignalering som 

styr blodkärlens sammandragning ex på läkemedel är Alfadil.  Läkemedel med 

betareceptorblockerande effekter blockerar effekten av signalsubstanserna och ger en 

avslappnande effekt på muskulatur och hjärtfrekvens10. Betareceptorblockering utnyttjas i 

många olika läkemedel med olika syften. Man kan bland annat se att betareceptorblockerare 

minskar blodtrycket och minskar hjärtats belastning genom att minska slaghastigheten och 

minska hjärtslagens styrka. Det finns olika typer av betareceptorblockerare, icke selektiva 

som binder både till beta-1 och beta-2- receptorer, t. ex propranolol och selektiva som har 

mest effekt på beta-1-receptorerna, men kan även binda till beta-2-receptorer t.ex. atenolol. 

Man är försiktig med de oselektiva eftersom de är kontraindicerade vid astma och KOL. De 

selektiva minskar också reninfrisättningen i njurarna vilket har sänkande effekt på 

blodtrycket. 

En del får kalla händer och fötter när de tar betareceptorblockerare. Eftersom medicinen 

sänker hjärtfrekvensen kan det också hända att du blir trött när du anstränger dig. Även 

magbesvär kan förekomma. 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att studera om försäljningen av  betareceptorblockerare till 

diabetiker skiljer sig åt i mellan de olika landstingen i Sverige. 

 



Metod 
Alla data levererades i form av Excelfiler. 

En fil innehöll patienter som har fått insuliner och/eller analoger (A10 A) eller perorala 

diabetesmedel (A10B) expedierat på recept någon gång under perioden 2005-07-01--2006-06-

30 och som fått hjärta-kärl-läkemedel, C4, C7,C8, C09 och C10, expedierade på recept under 

perioden 2006-07-01 -2007-06-30. Denna fil, som användes för prevalensberäkningar, 

innehöll också uppgift om ATC-kod, period, landsting, kön, antal patienter, patienter/tusen 

invånare, DDD/TIND, antal recept, totalkostnad och landstingskostnad.  Materialet var också 

åldersindelat i åldrarna 0-14 år, 15-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-74 år, 75-84 år och 85 + år. 

 

En andra fil innehöll enbart patienter som har fått perorala diabetesmedel (A10B) expedierat 

på recept någon gång under perioden 2005-07-01 – 2006-06-30 och som fått hjärta-kärl-

läkemedel, C4, C7,C8, C09 och C10, expedierade på recept under perioden 2006-07-01 -

2007-06-30. Denna fil, som användes för prevalensberäkningar, innehöll också uppgift om 

ATC-kod, period, landsting, kön, antal patienter, patienter/tusen invånare, DDD/TIND, antal 

recept, totalkostnad och landstingskostnad.  Materialet var också åldersindelat i åldrarna 0-14 

år, 15-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-74 år, 75-84 år och 85 + år. 

 

En tredje fil innehöll patienter som har fått insuliner och analoger (A10 A) expedierat på 

recept någon gång under perioden 2005-07-01--2006-06-30 och som fått hjärta-kärl-

läkemedel, C4, C7,C8, C09 och C10, expedierade på recept under perioden 2006-07-01 -

2007-06-30. Denna fil, som användes för prevalensberäkningar, innehöll också uppgift om 

ATC-kod, period, landsting, kön, antal patienter, patienter/tusen invånare, DDD/TIND, antal 

recept, totalkostnad och landstingskostnad.  Materialet var också åldersindelat i åldrarna 0-14 

år, 15-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-74 år, 75-84 år och 85 + år. 

 
De filer som användes för uträkning av incidens innehöll uppgifter om ATC-kod, månad, 

antal patienter och DDD. Prevalensen uträknades som antalet patienter per 1000 personår. 

Incidensen bestämdes med hjälp av Waiting time distribution (WTD), en grafiskt metod som 

beskrivits närmare av Hallas och Støvring9. Detta innebär att man tar medeltalet av de fyra 

sista månaderna under perioden 2006-07-2007-06, multiplicerar denna siffra med 100 000 och 

dividerar med Sveriges befolkning. Det man får fram är antal nya fall per månad/100 000 

invånare.



Resultat 

Prevalens av A10, A10A, respektive A10B i Sverige   
Under perioden 2006-07 till och med 2007-06 köpte 295 129 patienter någon form av 

diabetesläkemedel (A10), antingen insulin och/eller tabletter mot recept, se tabell 1. Det 

motsvarar 3,2%11  av Sveriges befolkning. I gruppen A10 totalt, skillnad mellan könen i 

åldersgrupp 45-64 av de som köpt antingen insulin och/eller perorala diabetesmedel är det 

24 479 fler män än kvinnor. I åldersgrupp 65-74 minskar skillnaden till 12 896 mellan män 

och kvinnor. I åldersgrupp 75-84 är det 1091 fler kvinnor än män som inhandlat 

diabetesmedel. 
 
Tabell 1. Antalet patienter  respektive patienter per 1000 invånare och år som i Sverige som inhandlat antingen 
insulin och/eller perorala diabetesmedel A10A, A10B och A10 totalt per åldersgrupp. 
 

A10 totalt  0-14 år  15-24 år  25-44år  45-64år  65-74år  75-84år     85+ 
 Grand 
Total 

Kvinna (antal) 1549 3209 10468 35468 30676 32957 17171 131498
 (per 1000 invånare) 2,13 5,7 8,79 29,9 75,2 99 99,5 28,7
Man (antal) 1614 3697 13012 59947 43572 31866 9923 163631
 (per 1000 invånare) 2,11 6,24 10,5 49,7 114 130 118 36,3
Totalt (antal) 3163 6906 23480 95415 74248 64823 27094 295129
 (per 1000 invånare) 2,12 5,98 9,67 39,9 94,2 112 105 32,5

 A10B  0-14 år  15-24 år  25-44år  45-64år  65-74år  75-84år     85+ 
 Grand 
Total 

Kvinna (antal) 6 173 3295 25350 24712 25981 12688 92205
 (per 1000 invånare) 0 0,3 2,76 21,4 60,5 78 73,5 20,1
Man (antal) 1 64 3636 43812 34520 24487 7330 113850
 (per 1000 invånare) 0 0,1 2,93 36,3 90,9 100 87,8 25,2
Totalt (antal) 7 237 6931 69162 59232 50468 20018 206055
 (per 1000 invånare) 0 0,2 2,85 28,9 75,2 87,4 78,1 22,6

 A10A  0-14 år  15-24 år  25-44år  45-64år  65-74år  75-84år     85+ 
 Grand 
Total 

Kvinna (antal) 1546 3087 8149 18091 13660 14586 7647 66766
 (per 1000 invånare) 2,12 5,48 6,84 15,2 33,4 43,8 44,3 14,5
Man (antal) 1613 3669 10521 28850 19476 14293 4319 82741
 (per 1000 invånare) 2,11 6,19 8,5 23,9 51,3 58,4 51,7 18,3
Totalt (antal) 3159 6756 18670 46941 33136 28879 11966 149507
 (per 1000 invånare) 2,11 5,85 7,69 19,6 42 50 46,7 16,4
 

Tabell 1 visar hur fördelningen ser ut patienter/tusen invånare fördelat mellan män och 

kvinnor samt totalt i Sverige. Användandet av diabetesmedel ökar med stigande ålder. I A10 

totalt, åldersgruppen 45-64 är 39,9 patienter/tusen invånare som antingen inhandlat insulin 

och/eller perorala diabetesmedel. I åldersgrupp 65-74 är det 94,2 patienter/tusen invånare och 

i åldersgrupp 75-84 är det 112 patienter/tusen invånare. 
 
 



Prevalens av kombinationen C07 samt olika diabetesmediciner 
 
 
 

 
 
Fig. 1 Totalprevalens (patienter/tusen invånare) av betablockerare (C07) hos svenska diabetiker (A10) åldervis i Sverige  
 
Under perioden 2006-07 till och med 2007-06 köpte 295 129 patienter någon form av 

diabetesläkemedel (A10), antingen insulin och/eller tabletter mot recept. Av dessa hade 

121 700 behandling med betareceptorblockerare (C07). Prevalensen i riket är 13,4  

patienter/tusen invånare och ökar med stigande ålder, se figur 1. 

Prevalens per åldersgrupp och landsting för kombinationsbehandlingen är redovisad i tabell 2. 

Åldersgrupp 0-14 år: Jämtland är det enda landstinget som har prevalens med 

kombinationsbehandling med insulin och/eller perorala diabetesläkemedel och 

betareceptorblockerare ATC-kod C07. 

Åldersgrupp 15-24 år: Här ökar prevalensen till sex landsting med kombinationsbehandling 

med insulin och/eller perorala diabetesläkemedel och betareceptorblockerare ATC-kod C07.  

Kronoberg ligger högst med prevalens på 0,2 patienter/tusen invånare medans de andra fem 

landstingen, Kalmar, Gotland, Blekinge, Värmland och Västernorrland ligger på 0,1 

patienter/tusen invånare.  

Åldersgrupp 25-44 år: Högsta prevalensen har Västmanland 1,3 patienter/tusen invånare, 

därefter kommer Norrbotten med 1,2 patienter/tusen invånare. Lägst prevalens har Halland 

med 0,5, vilket innebär att det 2,6 gånger vanligare i Västmanland med 

kombinationsbehandling än i Halland. 
 
 
 



 
Tabell 2. Prevalens av kombinationsbehandling med C07 och A10,  länsvis och per åldersgrupp. Patienter per 
1000 invånare. 
 

Län/Åldersgrupp        0-14 
    

     15-24     25-44      45-64     65-74      75-84      85+ 
        

Totalt 
Västernorrland 0,0 0,1 1,5 18,7 58,3 79,2 77,0 20,0
Gävleborg 0,0 0,0 1,1 18,5 52,6 71,3 59,2 17,9
Jämtland 0,1 0,0 1,0 15,8 53,8 70,1 55,9 16,9
Norrbotten 0,0 0,0 1,2 17,3 50,5 67,1 62,5 16,6
Dalarna 0,0 0,0 0,9 14,5 49,5 67,8 58,9 16,2
Värmland 0,0 0,1 0,8 14,4 50,3 64,0 53,8 15,7
Västmanland 0,0 0,0 1,3 15,6 50,1 62,4 61,4 15,3
Kalmar 0,0 0,1 1,0 12,6 47,2 61,8 54,4 15,1
Örebro 0,0 0,0 0,9 15,1 51,0 61,3 56,6 14,8
Östergötland 0,0 0,0 0,8 14,5 46,9 65,2 65,3 14,3
Jönköping 0,0 0,0 0,8 13,3 46,5 66,8 60,1 14,2
Gotland 0,0 0,1 0,7 13,7 40,9 65,3 57,0 14,1
Blekinge 0,0 0,1 1,1 14,0 42,1 55,5 47,5 13,9
Västerbotten 0,0 0,0 0,7 14,4 44,7 60,8 59,9 13,5
Södermanland 0,0 0,0 0,9 14,2 42,1 55,0 49,1 13,4
Uppsala 0,0 0,0 1,0 15,7 50,7 68,8 61,0 13,2
Västra Götaland 0,0 0,0 0,8 13,0 45,4 62,0 57,2 12,9
Kronoberg 0,0 0,2 1,0 12,5 41,5 57,6 46,3 12,9
Skåne 0,0 0,0 0,9 14,5 45,8 55,5 42,9 12,8
Halland 0,0 0,0 0,5 10,3 39,5 54,4 49,7 11,4
Stockholm 0,0 0,0 0,7 13,7 44,4 53,7 43,2 10,6
Standardavvikelse 0,0 0,0 0,2 1,8 4,6 6,1 7,6 1,9
Medelvärde 0,0 0,0 1,1 15,8 51,5 67,2 60,0 16,5
Median 0,0 0,0 1,0 15,3 50,4 66,1 59,1 15,9

 
Åldersgrupp 45-64 år: Genomsnittet ligger på 14,6 patienter/tusen invånare och en variation 

mellan 10,3-18,7 patienter/tusen invånare. Högsta prevalensen har Västernorrland med 18,7 

patienter/tusen invånare, följt av Gävleborg 18,5, Norrbotten 17,3 och lägst har Halland; 10,3 

patienter/tusen invånare.  

Åldersgrupp 65-74 år: Genomsnittet ligger på 47,3 patienter/tusen invånare och variation 

mellan 39,5 och 58,3 patienter/tusen invånare. Högsta prevalens har Västernorrland 58,3 

patienter/tusen invånare och lägst har Halland med prevalens 39,5 patienter/tusen invånare. 

Detta innebär att det är 1.5 gånger vanligare i Västernorrland än i Halland att ha 

kombinationsbehandlig med insulin och/eller perorala diabetesläkemedel och 

betareceptorblockerare ATC-kod C07. De högsta 5 värdena har (högst först) Västernorrland, 

Jämtland, Uppsala, Norrbotten och Värmland. De 5 lägsta värdena har (lägst först) Halland, 

Gotland, Kronoberg, Södermanland och Blekinge. 

Åldersgrupp: 75-84 år: Högsta prevalens har Västernorrland 79,2 patienter/tusen invånare och 

lägst har Stockholm 53,7 med kombinationsbehandlig med insulin och/eller perorala 



diabetesläkemedel och betareceptorblockerare ATC-kod C07. Detta innebär att det är 1,5 

gånger vanligare med kombinationsbehandling i Västernorrland än i Stockholm. 

Åldersgrupp 85- år: Högsta prevalens har Västernorrland 77,0 patienter/tusen invånare och 

lägsta har Skåne 42,9  patienter/tusen invånare.  
 

 
Fig. 2. Prevalensen (sjukdomsförekomsten) av alla diabetiker som läkemedelbehandlas (med insulin och/eller 

peroralt), som under perioden 2006-07 - 2007-06 hade kombinationsbehandling med C07 (patienter/tusen  

 

invånare) 

 

Sammanställning av alla åldersgrupper i varje landsting, se figur 2, visar skillnader på uttag 

av insulin och/eller perorala diabetesläkemedel med kombinationsbehandling 

betareceptorblockerare ATC-kod C07. I Västernorrland (20,0 patienter/tusen invånare) är det 

nästan dubbelt så vanligt med kombinationsbehandling jämfört med Stockholm (10,6 

patienter/tusen invånare). 

 
 
 
 

 



 
 
Fig. 4. Prevalensen (sjukdomsförekomsten) av typ-2 diabetiker som läkemedelbehandlas (med insulin och/eller 
peroralt), som under perioden 2006-07 - 2007-06 hade kombinationsbehandling med betablockerare (C07) 
 
Prevalens hos typ-2 diabetiker som har kombinationsbehandling med betablockerare och 

skillnad i åldersgrupp och landsting, se fig. 4. Sammanställningen visar att det skiljer mellan 

landstingen, där intervallet ligger mellan 15,2 patienter/tusen invånare i Gävleborg och 

Stockholm med 8,3 patienter/tusen invånare. Det innebär att det är nästan dubbelt så vanligt 

för en läkemedelsbehandlad typ 2 diabetiker att få betablockerare i Gävleborg mot i 

Stockholm. 

Incidens 
 

Incidensen av läkemedelsbehandlade diabetiker som har betablockerarbehandling räknas ut 

som Waiting–time-distribution enligt Hallas och Støvring. Under perioden 2006-07 till och 

med 2007-06 påbörjade i Sverige 14 031 patienter en kombinationsbehandling med insulin 

och/eller tabletter och betablockerare, vilket motsvarar cirka 1,5 % av Sveriges befolkning. 

Endast i bland typ-2 diabetespopulationen är motsvarande siffra 10 446 patienter. 

 



Diskussion 
 

Prevalensen hos läkemedelsbehandlade diabetiker som har betablockerar-behandling varierar 

mellan Sveriges landsting. Ser man till genomsnittet oavsett ålder finns den högsta 

prevalensen i Västernorrland med 20,0 patienter/tusen invånare och den lägsta i Stockholm 

med 10,6 patienter/tusen invånare i genomsnitt. Det innebär att det är nästan dubbelts så 

vanligt att en diabetiker får betablockerare i Västernorrland än i Stockholm. Vid jämförelse av 

åldersgrupperna 45-64 år är det åter Västernorrland högst med 18,7 patienter/tusen invånare 

följt av Gävleborg med 18,5 patienter/tusen invånare. Den lägsta finns i Kalmar 12,6 

patienter/tusen invånare följt av Västra Götaland 13,0 patienter/tusen invånare. Jämförelse 

mellan könen visar att det är fler män än kvinnor som får kombinationsbehandling från 45-års 

ålder men att vid 85+ vänder och det blir fler kvinnor. 

 

Av Sveriges 295 129 diabetiker har 121 700 kombinationsbehandling betablockerare (C07), 

vilket innebär ca 40 % av diabetespopulationen. Det innebär att 173 429 diabetiker inte har 

denna blodtryckssänkande kombination, eller att de har en annan blodtryckssänkande 

kombination. Att inte alla har kombinationen kan bero på deras ålder eller att de har ett lägre 

eller normalt blodtryck. Det kan bero på patientens övriga sjukdomar, betablockerare är 

kontrainducerat vid astma och Kol12. Betablockerare kan maskera hypoglykemi och leda till 

en försämrad glukostolerans.

I Norge har liknande studie13 gjorts med hjälp av det Norska receptregistret. De studerade hur 

prevalensen ser ut i Norge vad gäller läkemedelsbehandlad diabetes. I sin slutsats visar den att 

Receptregistret är ett bra verktyg att använda när man vill göra prevalens- och incidensstudier 

och har 100 % täckningsgrad och individdata över de patienter som fått läkemedel utlämnat 

på apotek.  

 

Resultatet visar att prevalensen skiljer sig åt mellan de olika landstingen. Att den gör det kan 

bero på flera faktorer, t.ex. förskrivningsmönster, uttag, compliance och biverkningar. 

Sjukvårdspersonalens intresse om att informera om icke farmakologisk behandling. 

Information till patienter om vikten av kost och motion kan leda till att en typ-2 diabetiker 

inte behöver läkemedelsbehandlas. Patienten kanske inte hämtar ut sitt läkemedel och även 

om den gör det kanske inte fullföljer sin behandling. Här är det av betydelse att sjukvården 

och Apotek ger information till patienten om vikten av sin läkemedelsbehandling.  



 

 

Slutsats 
Studien visar att prevalensen skiljer mellan landsting. Faktorer som påverkar är 

förskrivarmönster, befolkningens ålder, compliance och information både till häls0-och 

sjukvårdspersonal som till patienter. 
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