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SAMMANFATTNING 
Flera studier har visat nyttan av en god glykemisk kontroll vid diabetes för att förhindra 

mikrovaskulära komplikationer men också olika typer av hjärt/kärlsjukdomar. Idag anses 

behandling av hypertoni och hyperlipidemi liksom förebyggande behandling med ASA 

mycket viktig för denna grupp av patienter. Syftet med denna studie har varit att undersöka  

hur stor andel av diabetespatienterna som medicinerar med ACE-hämmare eller Angiotensin-

II-receptorblockerare hos diabetiker med avseende på ålder, kön och landsting.  

 

Registerdata över samtliga receptuttag av insulin (A10A) och peroralt diabetesläkemedel 

(A10B) uttagna mellan 1 juli 2005 till och med 31 juni 2007 tjänade som underlag för de data 

som erhölls från Svenska läkemedelsförteckningen i form av Excelfiler.  De filer som 

användes för prevalensberäkningar innehöll uppgift om ATC-kod, period, landsting, kön, 

antal patienter, patienter/tusen invånare, DDD/TIND, antal recept, totalkostnad och 

landstingskostnad.  De filer som användes för uträkning av incidens innehöll uppgifter om 

ATC-kod, månad, antal patienter och DDD. 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. Incidensen uträknades som 

antalet patienter per 1000 personår.  

 

Studien visar att det finns behandlingsskillnader mellan Sveriges landsting ifråga om 

förskrivning av ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare till diabetiker. Samma 

patient kan teoretiskt söka läkare inom olika landsting och erbjudas olika behandlingar. 

Medicineringen påverkas också av läkartätheten, förskrivningsmönstret, befolkningens ålder 

samt  in- och utflyttning. Andra faktorer som spelar roll är kostvanor, fysisk aktivitet, 

compliance och sist men inte minst ärftligheten. 

 

Nyckelord: Diabetes, hypertoni, prevalens, incidens, ACE-hämmare, ARB, Angiotensin-II-

receptorblockerare.  
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INTRODUKTION  
Det övergripande målet vid diabetesbehandling är att förhindra både akuta och långsiktiga 

komplikationer samtidigt som man bibehåller en hög livskvalitet för patienten. En god och 

förebyggande vård är både kostnadseffektiv, motverkar komplikationer senare i livet och 

minskar diabetesrelaterad sjuklighet och en för tidig död [1] 

Målen delas in i tre olika kategorier – kortsiktiga, intermediära och långsiktiga. Till de 

kortsiktiga målen räknas frånvaro av hypoglykemi, acceptabla HbA1c-nivåer och blodlipider, 

(vid behov) minskad kroppsvikt, bra blodtrycksnivå samt ett allmänt välbefinnande. Dessa 

mål uppnår patienten, tillsammans med sin läkare, utifrån patientens egna testresultat. 

Exempel på intermediära mål är att förhindra uppkomsten av retinopati, nefropati och 

neuropatiska störningar i fötterna. Dessa mål uppnår patienten genom regelbundna 

undersökningar av ögonbottnar, mikroalbuminuri och fotstatus. 

Att förhindra uppkomsten av blindhet, njursjukdom, amputation och kardiovaskulär sjukdom 

tillhör de långsiktiga målen för en diabetiker. Till de långsiktiga målen hör också att för 

kvinnliga diabetiker få ett normalt utfall av graviditet [2] 

Socialstyrelsens läkemedelsregister samlar sedan 1 juli, 2005 uppgifter på alla receptuttag 

gjorda i Sverige och det är statistiken på dessa uttag denna studie grundar sig på. 

 

Diabetes  

Diabetes, eller diabetes mellitus, är inte bara en sjukdom utan flera, som har det gemensamma 

att patienterna har en för hög blodsockerhalt som måste justeras [3]. Diabetes delas in i typ 1- 

och typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes samt olika former av sekundär diabetes t.ex. 

pankreatogen diabetes [4]. Det har gjorts randomiserade studier som visar på vikten av en god 

glykemisk kontroll, både vid typ 1- och typ 2-diabetes, för att förhindra komplikationer. Det 

handlar främst om att förhindra mikrovaskulära komplikationer, men också att förhindra olika 

typer av hjärt/kärlsjukdomar [4]. Diabetes kan på sikt orsaka vävnadsskador och sviktande 

funktion i olika organ och då framförallt i ögon, nerver, njurar, hjärta och blodkärl [5]. 

 

Idag räknar man med att det finns 350 000 diabetiker i Sverige. Av dessa är det ungefär 

50 000 som har diabetes typ 1 [3], medan resterande 300 000 har typ 2-diabetes [3]. I en 

rapport från Socialstyrelsen uppges att risken att insjukna i diabetes under sin livstid beräknas 
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i Sverige vara ungefär 15 %. Sjukdomen är vanligare bland äldre då man räknar med att 

ungefär 20 % av landets 80-åringar är drabbade. Kvinnor och män är lika mycket drabbade, 

medan männen har en lägre medelålder vid sjukdomsdebuten [6].  

 

Typ 1-diabetes är ett tillstånd då de insulinproducerande betacellerna i pankreas har slutat 

fungera. När dessa celler inte längre fungerar kan inte heller något insulin produceras. Denna 

typ av diabetes delas i sin tur in i antingen autoimmun eller idiopatisk. Vid en autoimmun 

diabetes är kroppens eget immunförsvar delaktig i processen och kan utlösas av olika 

miljöfaktorer som t.ex. en vanlig virusinfektion eller genetiska faktorer. En idiopatisk diabetes 

visar på en antikroppsnegativ diabetes, där orsaken till betacellsskadorna är okända [7]. 

 

Vid typ 2-diabetes fungerar fortfarande insulinproduktionen i betacellerna men med en 

nedsatt förmåga. I samband med det är också insulinkänsligheten nedsatt. När 

insulinkänsligheten är nedsatt så talas det om insulinresistens och det visar sig i form av 

minskat glukosupptag i skelettmuskulaturen och som en ökad glukosproduktion i levern. 

Insulinresistens är när effekten av en viss mängd insulin blir lägre än vanligt. För att uppnå en 

sänkning av blodglukos producerar bukspottkörteln därför mer insulin än normalt med följden 

att många typ 2-diabetiker har en förhöjd halt insulin [8]. 

 

NDR – Nationella diabetes registret 

Nationella diabetesregistret startades 1996 och är idag ett av Sveriges nationella 

kvalitetsregister. Registret drivs på uppdrag, och med ekonomiskt stöd, från Socialstyrelsen, 

Sveriges kommuner och Landsting [9]. Det fungerar både som resultatregister för 

diabetesvården och som pedagogiskt förbättringsverktyg i den fortlöpande kvalitetsprocessen 

vid de olika vårdenheterna i landet. Det resulterar i att förbättringsarbetet med vården för 

diabetiker hela tiden framskrider och att de åtgärder som är framgångsrika kan sprida sig till 

andra vårdenheter i landet.  

 

Att registrera patienterna i registret är frivilligt, ju fler desto bättre, då det visar sig att 

resultaten blir säkrare. NDR arbetar för att öka deltagandet i registret genom att aktivt sprida 

information om deras verksamhet och genom att erbjuda utbildning om hur man rapporterar. 

De berättar också om deras uppgift om att bidraga till lokala kvalitetsutvecklingar och målet 

om att varje diabetespatient ska inrapporteras minst en gång om året. Utifrån det ska sen 
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patienterna själva kunna öka kunskapen om sjukdomen och dess behandling, på ett sätt som 

gör att de kan påverkar sin hälsa och livskvalitet på ett positivt sätt [9]. Trots detta gedigna 

arbete är täckningsgraden, d v s antalet inrapporterade patienter av totala antalet patienter 

fortfarande för lågt för att medge tillfredställande noggrannhet vid bestämning av incidens 

och prevalens  [9].  

Receptregistret (SFS 1996:1156) 

Receptregistret är ett register som tillåter Apoteket AB, att genom automatisk databehandling, 

föra register över förskrivningar av läkemedel och andra varor, som omfattas av lagen om 

läkemedelsförmåner (2002:160). 

Receptregistret innehåller uppgifter om enskilda personers inköpstillfälle, vilken vara, mängd 

och dosering som hämtades ut, till vilken kostnad och om det ingick någon kostnadsreduktion 

(eventuell läkemedelsförmån). Man kan också se vilken förskrivningsorsaken är hos den 

enskilda patienten. Uppgifter om patientens namn, dess personnummer, folkbokföringsort och 

postnumret i patientens bostadsadress ingår också. Dessa uppgifter kommer till receptregistret 

genom ett samarbete med statens person- och adressregister. I receptregistret framgår det 

också förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod. 

Dessa uppgifter kommer till receptregistret genom ett samarbete med Socialstyrelsen.  

 

Registret fyller en viktig funktion vid framställning av statistik. Genom registrering och 

redovisning, inte bara till förskrivare och verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), utan också till läkemedelskommittéer som enligt lagen (1996:1157) om 

läkemedelskommittéer, som tillhandahåller uppgifter för medicinsk uppföljning och 

utvärdering för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården.  

Receptregistret har också till uppgift att registrera och redovisa uppgifterna till Socialstyrelsen 

för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. [10] 
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Diabetesläkemedel 

Insulin och analoger, ATC-kod A10A 

Insulin utvinns genom att extraheras ur svin- eller nötpankreas, eller genom att framställa det 

genom rekombinant teknik . Det kan också modifieras biokemiskt så att det kommer till att 

likna det humana insulinet.  

Insulin tillförs kroppen vid intag av måltid och doseringen måste anpassas till hur stort 

kolhydratintaget är. Genom att modifiera med insulinets fysikaliskt-kemiska egenskaper, får 

man fram olika insulintyper, där upptagshastigheten och halveringstiden delar upp typerna i 

kortverkande, medellångverkande och långverkande. 

 

Korttidsverkande ger ett tillslag inom 0-30 minuter beroende på vilken typ av insulin det är 

[11]. Humaninsulin framställs biosyntetiskt med rekombinant DNA-teknik. Sen finns det 

analoga varianter där en sort framställs genom att ordningsföljden mellan två aminosyror har 

kastats om och en annan där en aminosyra har bytts ut mot asparginsyra. I en tredje form av 

analog har två positioner i B-kedjan förändrats. Lys i position 3 har bytts ut mot Asn och Glu i 

position 29 har bytts ut mot Lys vilket leder till ett snabbare, men kortvarigare tillslag. 

Numera finns det även ett inhalerbart insulin som används främst vid behandling av vuxna typ 

2-diabetiker med otillfredsställande glukoskontroll vid tablettbehandling [12].  

 

Medellångverkande insulin ger ett tillslag inom ca 1 ½ timme [11] och framställs genom att 

insulin komplexbinder till protamin. Denna komplexbindning gör att frisättningen av insulin 

blir långsammare [12] 

 

Långverkande insulin har effekt efter ca 4 timmar [11] och en duration upp till 24 timmar. 

Genom att byta ut en aminosyra och lägga till två andra, höjer man insulinets isoelektriska 

punkt, så att det reagerar vid kroppens normala pH och faller ut, för att sedan långsamt tas upp 

i blodet. Ett nytt tillskott i den långverkande insulingruppen är insulin detemir, där man har 

kopplat på en fettsyra till insulinmolekylen. På så sätt åstadkommer man en förlängd effekt 

genom att molekylen binder till albumin, där det sen långsamt frisläpps. 

Perorala diabetesmedel, ATC-kod A10B  

Perorala diabetesmedel kan användas för typ 2 diabetes [2] 
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Biguanidderivat A10BA – Sänker plasmaglykoshalten genom att minska nybildningen av 

glukos i levern och ökar upptaget i muskelmassan. Metformin som tillhör denna grupp är 

förstahandsval för överviktiga (BMI >28) och som också har en påtaglig insulinresistens  

Sulfonureider A10BB – Ökar insulinfrisättningen när receptorerna på betacellerna stimuleras. 

Sulfonureider är förstahandsval vid typ 2-diabetes där ingen övervikt förekommer (BMI <28) 

Bensensulfonamidderivat (A10BC) – Finns f.n. inga godkända läkemedel i Sverige 

Perorala diabetesmedel, kombinationer (A10BD) 

Aldosreduktashämmare (A10BE) – Finns f.n. inga godkända läkemedel i Sverige 

Alfa-glukosidashämmare A10BF – Förhindrar enzymet alfaglukosidas, som finns i 

tunntarmen, att bryta ner sammansatta sockermolekyler till mindre absorberbara 

monosackarider. Därmed tas inte kolhydraterna upp av kroppen som leder till ett lägre 

hyperglykemi efter maten. 

Tiazolidindioner A10BG – Stimulerar PPARγ (peroxysome proliferator activated receptor) 

och förbättrar därför insulinkänsligheten och glukostoleransen i kroppen. 

Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (A10BH) 

Övriga blodglukossänkande medel, exkl. insuliner (A10BX) 

Övriga diabetesmedel (A10X) 

 

Behandlingsrekommendationer  

Att ha ett förhöjt blodtryck tillsammans med diabetes, och då framförallt typ-2-diabetes, är en 

ökad risk för att komplikationer ska tillstöta. Därför bör man som diabetiker kontrollera sitt 

blodtryck i alla fall ett par gånger om året. Man kontrollerar också förekomsten av 

mikroalbuminuri som fungerar som indikator på om det har uppstått njurskador, men inte bara 

det utan det visar också på om det finns en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer hos 

patienten i fråga.  

 

Man vet om en blodtrycksbehandling behöver sättas in när man tittar på individens ålder, det 

aktuella blodtrycket ifråga och om det har skett några förändringar vad det gäller blodtrycket 

på senare tid. En behandling ska sättas in när man märker att blodtrycket stiger mellan 

mättillfällena eller om det diastoliska trycket är högre än 85 mm Hg eller om patienten har ett 

systoliskt tryck på högre än 140 mm Hg vid upprepade mätningar. Ser man en konstant 

förekomst av mikroalbuminuri är blodtrycksmålet <130/80 mm Hg hos patienter över 75 år.  
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Hur man uppnår en strikt blodtryckskontroll är i sammanhanget en sekundär fråga, det 

viktigaste är att det uppnås. Det kan uppnås med hjälp av saltrestriktion, bättre fysisk aktivitet 

och en minskad konsumtion av alkohol. Väljer man att börja läkemedelsbehandla finns det 

olika preparat att ta till och vilken man väljer är många gånger en smaksak, men ofta kan det 

komma ifråga om att kombinera flera olika läkemedel. Det kan vara användbart för att uppnå 

en synergisk effekt på blodtrycket och med mindre biverkningar. Användningen av ACE-

hämmare kan dock vara av särskilt stort värde eftersom de har specifika njurprotektiva 

egenskaper. Detta preparat kan dock ha en biverkan i form av rethosta och då kan behandling 

med Angiotensin-II-receptorblockerare vara ett alternativ [14]. 

 

Renin-angiotensin- aldosteron-systemet 

Renin-angiotensin-aldosteron-systemet, även kallat RAAS-systemet, är med och reglerar 

blodtrycket genom att dels ändra på den kärlsammandragande effekten och dels genom att 

reglera blodvolymen i blodsystemet.  

I njurarnas juxtaglomerulära apparat [15] finns det baroreceptorer som känner av förändringar 

i blodtrycket. När trycket sjunker frisätts renin från njurarna till blodet där det omvandlar det 

leversyntetiserade angiotensinogen till angiotensin-I. Nästa steg är att ACE, 

angiotensinkonvertas, omvandlar angiotensin-I till det mer potenta angiotensin-II, som har en 

bättre förmåga att kontrahera kärlen i kroppen än vad angiotensin-I har, som därmed får 

blodtrycket att öka. Angiotensin-II påverkar också binjurarna till frisättning av aldosteron som 

i sin tur påverkar blodvolymen genom att vilja reabsorbera natrium till blodet från urinen. 

Med natrium följer vatten som därmed ger en ökad blodvolym, vilket också leder till en 

blodtryckshöjning [11].  

 

ACE-hämmare, ATC-kod C09A 

Ger en blodtryckssänkande effekt genom att blockera enzymet Angiotensin-converting-

enzym, ACE, eller som det också heter angiotensinkonvertas, som därmed hindras omvandla 

angiotensin-I till angiotensin-II [13] [16]. I och med att bildningen av angiotensin-II hämmas, 

förhindras kontraktionen av blodkärlen och blodtrycket sänks [16].  

ACE-hämmare är förstahandsval vid diabetes mellitus  [13]men också vid vissa njursjukdomar 

[13]eftersom de även anses ha en njurskyddande effekt genom att förhindra försämring av 

njurfunktionen [4]. 
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Angiotensin-II-receptorblockerare, ATC-kod C09C 

Fungerar genom att angiotensin-II hindras att binda till receptorerna i blodkärlsväggarna. Den 

kärlsammandragande effekten uteblir, medan aldosteronfrisättningen bara påverkas i liten 

utsträckning [11]. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att titta på hur prevalens och incidens hos läkemedelsbehandlade 

diabetiker, som har en samtidig läkemedelsbehandling med ACE-hämmare eller Angiotensin-

II-receptorblockerare, ATC-kod C09 skiljer sig mellan de olika landstingen/regionerna i 

Sverige. 

 

METOD 
Detta är en deskriptiv studie som bygger på redan insamlad data som hämtats från 

Socialstyrelsens läkemedelsregister. Alla data levererades i form av Excelfiler. 

 

En fil innehöll patienter som har fått insuliner och analoger (A10A) eller perorala 

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

30 och som fått hjärta-kärl-läkemedel, C04, C07, C08, 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, C04, C07, C08, 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 (A10A) expedierat på 

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

läkemedel, C04, C07, C08, 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 
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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 Støvring [17] 
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RESULTAT 

Prevalens av kombinationsbehandling med diabetesläkemedel och 

ACE-hämmare eller A-II-receptorblockerare  

I totalpopulationen 

Under perioden 2006-07 – 2007-06 hade totalt 162 999 personer kombinationsbehandling 

med ATC-kod A10 (insulin och/eller peroral) och ATC-kod C09 (ACE-hämmare eller A-II-

receptorblockerare). Det innebär att i Sverige fanns det 18 patienter per tusen invånare som 

hade någon form av behandling där diabetesläkemedel, insulin och/eller peroral, användes 

tillsammans med läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet, se Tabell 1. Utslaget 

per kön var det 15 kvinnor och 21 män per tusen invånare som hade någon form av denna 

kombination. För prevalensen per åldersgrupp och totalt i de olika landstingen, se figur 1. 

Tabell 1. Prevalens i den totala befolkningen i Sverige (patienter/tusen invånare) som mellan 2006-07 och 2007-06 har 
kombinationsbehandling med diabetesläkemedel (insulin och/eller perorala läkemedel, ATC-kod A10) och ACE-hämmare 
eller A-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) 

Totalt; 
Län/Åldersgrupp 0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ Totalt 
Stockholm 0 0,2 1,8 22 61 64,5 42,4 14,8 
Halland 0 0,3 1,6 17,1 50,9 62 45,3 15 
Västra Götaland 0 0,1 2,2 20,3 59,2 66,8 46,9 16,4 
Skåne 0 0,1 2,2 22,8 61,1 66,8 42,7 17,4 
Jönköping 0 0,3 2,3 21 59,4 70,2 50,1 17,7 
Uppsala 0 0,2 2,3 24 69,5 84,6 69,3 18,2 
Blekinge 0 0,3 2,7 21,3 52,9 68,8 40,2 18,2 
Östergötland 0 0,2 2,1 22 63,1 74 59 18,4 
Kronoberg 0 0,2 2,3 20,9 60,4 72,6 52,8 18,4 
Örebro 0 0,2 2,4 23,9 63,2 64,4 49,6 18,6 
Västerbotten 0 0,2 2,6 24,8 60,2 75,9 62,9 19,2 
Kalmar 0 0,1 2,2 21,4 61,9 68,7 50,9 19,7 
Västmanland 0 0,2 2,6 24,2 65,6 70,8 54,2 19,8 
Södermanland 0 0,3 2,7 24 61,7 73,4 56,9 20 
Gotland 0 0,3 2,4 23,5 66,7 83,1 61 21,1 
Norrbotten 0 0,1 2,6 25 64,1 81 57,4 21,4 
Dalarna 0 0,2 2,6 25 68,4 82,2 61,5 22,5 
Värmland 0 0,2 2,3 25,6 71,3 84,9 60,9 23,1 
Gävleborg 0 0,2 2,9 27,2 67,5 83,2 58 23,1 
Jämtland 0 0 2,8 26,2 73,5 83,1 60,3 23,2 
Västernorrland 0 0,3 3,5 30,1 77,1 90,2 73,5 26,3 
Medelvärde 0 0,2 2,4 23,4 63,8 74,8 55 19,6 
Median 0 0,2 2,4 23,9 63,1 73,4 56,9 19,2 
Standardavvikelse 0 0,1 0,4 2,8 6,2 8,3 8,8 2,9 
Riket 0 0,2 2,2 22,7 62,4 71,3 50,7 18 
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I åldersgrupp 0-14 år fanns inga patienter registrerade i något landsting. 

 

Åldersgrupp 15-24 år: Prevalensen i denna åldersgrupp är låg där Södermanland, Jönköping, 

Gotland, Blekinge och Halland ligger högst med 0,3 patienter per tusen invånare. Jämtland 

har lägst med 0,0 patienter per tusen invånare. Jämför man med resultatet i riket är det 1,5 

gånger vanligare med kombinationsbehandling i Södermanland, Jönköping, Gotland, 

Blekinge och Halland. 

 

Åldersgrupp 25-44 år: Västernorrland ligger högst med 3,5 patienter per tusen invånare. Nästa 

notering är Gävleborg med sina 2,9 som är tätt följt av Jämtlands 2,8. Lägst ligger Halland 

med 1,6 patienter per tusen invånare. Det är alltså 2,2 gånger vanligare med 

kombinationsbehandling i Västernorrland än i Halland och 1,6 gånger vanligare om man 

jämför med rikets värde som är 2,2. 

 

Åldersgrupp 45-64 år: Västernorrland ligger även här högst med 30,1 patienter per tusen 

invånare och följs även här av Gävleborg med sina 27,2, tätt följt av Jämtlands 26,2. Halland 

ligger lägst med sina 17,1 patienter per tusen invånare. Det gör att det är 1,8 gånger vanligare 

med kombinationsbehandling i Västernorrland än i Halland och 1,3 gånger vanligare om man 

jämför med rikets 22,7 patienter per tusen invånare. 

 

Åldersgrupp 65-74 år: Västernorrland ligger i högst med 77,1 patienter per tusen invånare, 

följt av Jämtlands 73,5 och Värmlands 71,3. Lägst ligger Halland igen med 50,9 patienter per 

tusen invånare. Det är alltså 1,5 gånger vanligare med kombinationsbehandling i 

Västernorrland än i Halland samt 1,2 gånger vanligare än i hela riket. 

 

Åldersgrupp 75-84: Västernorrland ligger högst med sina 90,2 patienter per tusen invånare, 

följt av Värmlands 84,9. Lägst ligger Halland med 62,0 patienter per tusen invånare. Det är 

alltså 1,5 gånger vanligare med kombinationsbehandling i Västernorrland än i Halland och 1,3 

gånger vanligare i jämförelse med riket. 

 

Åldersgrupp 85+: Även här ligger Västernorrland högst med 73,5 patienter per tusen 

invånare, följt av Uppsala med 69,3. Lägst ligger dock Blekinge med 40,2 patienter per tusen 

invånare. Det är alltså 1,8 gånger vanligare med kombinationsbehandling i Västernorrland än 

i Blekinge och 1,5 gånger vanligare än i riket för sig. 
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Totalt för alla landsting kan man se att Västernorrland har 26,3 patienter per tusen invånare 

med kombinationsbehandling, följt av Jämtland med 23,2, Värmland och Gävleborg med 

vardera 23,1 och Dalarnas 22,5. Lägst ligger Stockholm med 14,8 patienter per tusen 

invånare. Det är alltså 1,8 gånger vanligare med kombinationsbehandling i Västernorrland än 

i Stockholm och 1,5 gånger vanligare i jämförelse med riket. 
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Figur 1. Prevalensen bland Sveriges totala population vid behandling med diabetesläkemedel (insulin och/eller peroral, 
ATC-kod A10) och samtidig behandling med ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), indelat 
i åldersgrupper per landsting, mellan 2006-07 och 2007-06. 

 

Användningen av ACE-hämmare och A-II-receptorblockerare hos diabetiker ökar med 

stigande ålder i alla landsting, se figur 1. Den största ökningen i landstingen sker mellan 

åldersgrupperna 45-64 och 65-74, där Jämtland har 2,8 gånger högre prevalens och Norrland 

respektive Västernorrland har 2,6 gånger högre. 

 

Prevalensen av behandlingen med ACE-hämmare/A-II-receptorblockerare i Sverige/landsting 

varierar nästan 2-faldigt – från knappt 15 till drygt 25 patienter per tusen invånare. Det är bl.a. 

1,8 gånger vanligare att patienter får behandling med läkemedel som påverkar renin-

angiotensinsystemet, samtidigt som de behandlas med insulin och/eller perorala 
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diabetesmedel, ATC-kod A10 i Västernorrland än i Stockholm och tio av landets regioner 

ligger över genomsnittet i landet. Se figur 2. 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Stockholm

Uppsala

Södermanland

Östergötland

Jönköping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Blekinge

Skåne

Halland

Västra Götaland

Värmland

Örebro

Västmanland

Dalarna

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten

Medelvärde

Totalt patienter/tusen invånare, per landsting

 

Figur 2. Prevalensen i Sveriges totala population med diabetesbehandling (insulin och/eller peroral, ATC-kod A10) och 
samtidig behandling med ACE-hämmare eller A-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), indelat efter landsting, mellan 2006-
07 och 2007-06. 

 

Tittar man till skillnaderna i behandlingen mellan könen i de olika åldersgrupperna kan man 

se att män och kvinnor följs åt med mer eller mindre variationer (se figur 3). För både män 

och kvinnor ökar antalet patienter med samtidig behandling av A10 och C09 ända från 

gruppen  

0-14 år till gruppen 75-84 år, för att sen minska mellan grupperna 75-84 år och 85+. 

I gruppen 0-14 är prevalensen noll för både män och kvinnor och i gruppen 15-24 år är 

prevalensen 0,2 patienter per tusen invånare för både män och kvinnor. I gruppen 25-44 år är 

prevalensen 1,5 gånger högre för män, så också i gruppen 45-64 år där prevalensen är 1,8 

gånger högre. I gruppen 65-74 år är också prevalensen högre för män än kvinnor, närmare 

bestämt 1,6 gånger. I gruppen 75-84 år är prevalensen 1,3 gånger högre för män än för 

kvinnor och i gruppen 85+ år är prevalensen 1,2 gånger högre, också här fler män än kvinnor. 
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Figur 3. Medeltalet av prevalensen i Sveriges totala population med diabetesbehandling (insulin och/eller peroral, ATC-kod 
A10) och samtidig behandling med ACE-hämmare eller A-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), indelat efter kön och ålder, 
mellan 2006-07 och 2007-06. 

I diabetespopulationen 

Under perioden 2006-07 – 2007-06 fanns det 290 708 diabetespatienter i Sverige. Av dessa 
hade 162 999 någon form av behandling med både diabetesläkemedel och samtidig 
medicinering med medel som påverkar renin-angiotensinsystemet. 
 
Tabell 2. Prevalens av behandling med ACE-hämmare och A-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) bland 
läkemedelsbehandlande diabetiker (insulin och/eller perorala läkemedel, ATC-kod A10) per landsting/region i Sverige med 
avseende till patienternas ålder mellan 2006-07 och 2007-06. 

Totalt; 
Län/Åldersgrupp 0-14 

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

Stockholm 0,4 3,3 21,5 56,8 67,3 64,4 49,4 55,1
Uppsala 0,0 3,3 22,1 57,1 66,4 67,5 55,2 55,9
Södermanland 0,0 4,1 25,2 57,4 66,3 63,5 50,8 56,1
Östergötland 0,0 2,9 20,2 55,0 67,2 64,8 51,7 55,1
Jönköping 0,0 4,6 21,4 54,6 63,7 61,1 44,5 52,9
Kronoberg 0,0 2,5 21,8 57,3 72,1 71,0 52,3 58,4
Kalmar 0,0 1,6 20,2 54,2 65,6 60,8 45,3 53,8
Gotland 0,0 3,3 26,7 56,5 68,5 65,6 51,0 57,2
Blekinge 0,0 4,6 25,0 55,3 59,1 60,8 39,2 51,9
Skåne 0,3 1,8 23,1 55,6 64,2 61,8 44,5 53,9
Halland 0,0 4,4 18,9 54,0 63,2 62,2 47,2 52,8
Västra Götaland 0,0 2,1 22,7 54,2 64,7 60,0 43,4 52,6
Värmland 0,0 3,0 21,2 60,3 69,8 68,3 50,0 59,3
Örebro 0,0 2,7 21,4 56,9 64,5 60,3 48,5 54,0
Västmanland 0,0 3,7 24,3 57,0 67,2 63,3 47,3 56,0
Dalarna 0,0 2,6 24,5 57,9 65,9 63,9 50,6 57,0
Gävleborg 0,8 3,2 24,4 57,5 67,2 66,4 49,3 57,1
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Västernorrland 0,0 4,2 28,2 63,3 70,9 67,1 54,1 61,3
Jämtland 0,0 0,0 26,4 59,8 71,2 66,3 52,2 59,4
Västerbotten 0,0 3,4 25,2 66,3 69,9 70,4 56,9 61,2
Norrbotten 0,0 2,0 27,3 59,2 65,5 63,1 44,9 57,0
Medelvärde 0,1 3,0 23,4 57,4 66,7 64,4 49,0 56,1
Median 0,0 3,2 23,1 57,0 66,4 63,9 49,4 56,0
Standardavvikelse 0,2 1,1 2,6 3,1 3,1 3,2 4,3 2,7
Totalt 0,1 2,9 22,7 56,7 66,2 63,5 47,9 55,2
 

Åldersgrupp 0-14 år: Det finns tre landsting med patienter som har denna 

kombinationsbehandling. Gävleborg, Stockholm och Skåne och då är det skrivet i 

storleksordning från högre till lägre (0,8; 0,4; och 0,3). 

 

Åldersgrupp 15-24 år: Jämtland är det enda landstinget som inte har någon prevalens i denna 

åldersgrupp. Jönköping och Blekinge har den högsta med vardera 4,6 % i respektive 

landsting. Halland har en prevalens på 4,4 %, Västernorrland på 4,2 % och Södermanland har 

en prevalens på 4,1 %. Ser man till skillnaden mellan den högsta prevalensen, ligger 

Jönköping och Blekinge 1,5 gånger högre än riksgenomsnittet. 

 

Åldersgrupp 25-44 år: Västernorrland ligger högst med 28,2 % och Norrbotten kommer som 

nummer två med sina 27,3 %, tätt följt av Gotland med sina 26,7 %. Lägst ligger Halland på 

18,9 %, vilket resulterar i att Västernorrland ligger 1,5 gånger högre än Halland och 1,2 

gånger högre än genomsnittet. 

 

Åldersgrupp 45-64 år: Västerbotten har en prevalens på 66,3 % och Västernorrland har en 

prevalens på 63,3 %. Halland har den lägsta prevalensen på 54,0 %. Vilket visar att 

Västerbotten ligger 1,23 gånger högre än det lägsta landstinget och 1,16 gånger högre än 

genomsnittet. 

 

Åldersgrupp 65-74 år: Kronoberg har den högsta prevalensen på 72,1 % och Jämtland har en 

prevalens som är lite lägre på 71,2 %. Blekinge har den lägsta prevalensen i denna 

åldersgrupp på 59,1 %. Vilket gör att Kronoberg ligger 1,2 gånger högre än det landsting som 

har den lägsta prevalensen och 1,1 gånger högre än genomsnittet i landet. 

 

Åldersgrupp 75-84: Kronoberg har den högsta prevalensen på 71,0 % och Västerbotten 

kommer som nummer två på 70,4 %. Den med lägst prevalens är Västra Götaland på 60,0 %. 
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Vilket gör att Kronoberg ligger 1,2 gånger högre än det landsting med den lägsta prevalensen 

och 1,1 gånger högre än genomsnittet i landet. 

 

Åldersgrupp 85+: Västerbotten har den högsta prevalensen på 56,9 % och sen kommer 

Uppsala på 55,2 %. Den som har lägst prevalens är Blekinge med sina 39.2 %. Vilket gör att 

Västerbotten ligger 1,5 gånger högre än det landsting med den lägsta prevalensen och 1,2 

gånger högre än genomsnittet. 

 

Totalt: Västernorrland är det landsting som har den högsta totala prevalensen på 61,3 %. Tätt 

efter kommer Västerbotten med en prevalens på 61,2 %. Det landsting som har den lägsta 

prevalensen är Västra Götaland med sina 52,6 %. Medelvärdet hela riket har en prevalens på 

56,1 % och det gör att Västernorrland med sina 61,3 % har en prevalens som ligger 1,09 

gånger högre än medelvärdet och 1,17 högre än det landsting med den lägsta prevalensen. 
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Figur 4. Totala prevalensen i diabetespopulationen med diabetesbehandling (insulin och/eller peroral, ATC-kod A10) med 
samtidig behandling av ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), indelat i åldersgrupper per 
landsting, mellan 2006-07 och 2007-06 

 
Mellan åldersgrupperna 0-14 och 15-24 år kan man se en liten ökning i prevalensen (se figur 

4). Mellan åldersgrupperna 15-24 och 25-44 ökar prevalensen desto mer. Mellan 

åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år ökar prevalensen i respektive landsting ännu mer där 
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Västerbottens landsting står för den högsta ökningen på hela 2,6 gånger. Mellan 

åldersgrupperna 45-64 och 65-74 år börjar prevalensökningen plana ut. Mellan 

åldersgrupperna 65-74 och 75-84 år går prevalensen ner, förutom i Uppsalas, Blekinges och 

Västerbottens landsting där det fortfarande stiger en aning. Mellan åldersgrupperna 75-84 år 

och 85+ sjunker prevalensen för alla landsting. 
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Figur 5. Totala prevalensen i diabetespopulationen med kombinationsbehandling mellan diabetesläkemedel (insulin och/eller 
peroral, ATC-kod A10) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), per landsting, mellan 
2006-07 och 2007-06 

 

Ser man till de totala siffrorna för varje landsting för sig, så ser man att det finns skillnader 

mellan landstingens behandlingar (se figur 5). I Västernorrland är det 61 diabetiker per tusen 

invånare och i Blekinge har den lägsta siffran på 52 diabetiker per tusen invånare. Det gör en 

skillnad på 9 diabetiker per tusen invånare.  

Det är nio landsting som ligger över riksgenomsnittet vad det gäller kombinationsbehandling 

av A10 och C09. 
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Figur 6. Den totala prevalensen för diabetespopulationen med kombinationsbehandling mellan diabetesläkemedel (insulin 
och/eller peroral, ATC-kod A10) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09), per landsting, 
mellan 2006-07 och 2007-06, totalt för hela riket indelat per åldersgrupp och kön 

 

Det finns skillnader mellan könen i varje åldersgrupp, men generellt sett ser man att 

prevalensen är högre hos män än kvinnor och att det ökar från åldersgrupp till åldersgrupp för 

att sen minska något mot slutet. Prevalensen är lägst i åldersgruppen 0-14 år, sen ökar 

prevalensen något i åldersgruppen 15-24 för att sen öka ytterligare i åldersgruppen 25-44. Den 

största ökningen av prevalens sker mellan åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år, där den för 

kvinnor är 2,7 gånger högre i åldersgruppen 45-64 år än i åldersgruppen 25-44 år och mellan 

samma åldersgrupper är prevalensen för män 2,3 gånger högre.  

Den största skillnaden i prevalens mellan män och kvinnor finner man i åldersgruppen 15-24, 

där det är 1,4 gånger högre prevalens för män än för kvinnor. I åldersgruppen 25-44 år är 

prevalensen 1,3 gånger högre för män än för kvinnor. I åldersgruppen 45-64 år var 

prevalensen 1,1 gånger högre för män än för kvinnor. I åldersgruppen 65-74 år är prevalensen 

1,06 gånger högre hos män än hos kvinnor, I åldersgruppen 75-84 år är prevalensen 1,05 

gånger högra för män än för kvinnor, för att till slut i åldersgruppen 85+ vara 1,06 gånger 

högre hos män än hos kvinnor. 
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Prevalens sammedicinering av perorala diabetesläkemedel 

eventuellt även insulin och ACE-hämmare eller AR-blockerare  

I totalpopulationen 

Tabell 3. Den totala prevalensen under tiden 2006-07 – 2007-06 som har en kombinationsbehandling med perorala 
diabetesläkemedel (ATC-kod A10B) och eventuellt även insulin (ATC-kod A10A) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-
receptorblockerare (ATC-kod C09). 

Totalt; 
Län/Åldersgrupp 0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ Totalt 
Stockholm 0,0 0,0 0,7 16,6 49,4 50,4 32,0 11,3
Uppsala 0,0 0,0 1,0 19,2 60,4 74,6 61,0 15,2
Södermanland 0,0 0,0 1,0 18,0 49,8 58,6 43,3 15,3
Östergötland 0,0 0,0 0,7 15,0 42,9 47,4 31,7 11,9
Jönköping 0,0 0,0 0,8 13,9 45,1 51,3 33,6 12,4
Kronoberg 0,0 0,0 0,8 14,7 50,9 59,0 40,6 14,2
Kalmar 0,0 0,0 0,7 15,3 47,7 50,9 34,5 14,3
Gotland 0,0 0,0 0,9 17,5 55,1 64,7 41,6 16,1
Blekinge 0,0 0,1 1,0 15,9 42,9 56,2 34,1 14,1
Skåne 0,0 0,0 1,0 17,3 48,9 51,8 32,0 13,3
Halland 0,0 0,0 0,5 12,5 41,0 48,2 33,2 11,3
Västra Götaland 0,0 0,0 0,8 15,2 46,9 51,6 34,0 12,3
Värmland 0,0 0,0 1,1 19,6 58,9 67,4 46,1 18,1
Örebro 0,0 0,0 0,8 17,0 49,0 48,0 33,3 13,5
Västmanland 0,0 0,0 1,0 18,6 55,8 60,5 47,2 16,1
Dalarna 0,0 0,1 1,2 19,3 56,3 67,7 48,3 17,9
Gävleborg 0,0 0,0 1,5 21,6 57,7 71,5 48,2 19,0
Västernorrland 0,0 0,1 1,2 21,8 58,4 62,4 46,0 18,6
Jämtland 0,0 0,0 1,2 19,3 56,3 60,4 38,9 16,9
Västerbotten 0,0 0,1 1,0 18,6 47,2 60,5 47,4 14,6
Norrbotten 0,0 0,0 1,2 18,6 50,3 61,0 39,9 16,0
Medelvärdet 0,0 0,0 1,0 17,4 51,0 58,3 40,3 14,9
Median 0,0 0,0 1,0 17,5 49,8 59,0 39,9 14,6
Standardavvikelse 0,0 0,0 0,2 2,4 5,8 8,0 7,7 2,4
Riket: 0,0 0,4 20,2 365,5 1 070,9 1 224,4 846,9 311,9

 

Åldersgrupp 0-14 år: Här finns det inga patienter. 

 

Åldersgrupp 15-24 år: Här finns tre landsting/regioner representerade; Blekinge, Dalarna och 

Västerbotten med vardera 0,1 patienter per tusen invånare. 

 

Åldersgrupp 25-44 år: Högsta prevalensen har Gävleborg med 1,5 patienter per tusen 

invånare. Efter Gävleborg kommer fyra landsting/regioner, Dalarna, Västernorrland, Jämtland 

och Norrbotten, med vardera 1,2 patienter per tusen invånare. Lägst prevalens har Halland 
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med sina 0,5 patienter per tusen invånare. Gävleborg har en 3 gånger så hög prevalens än 

Halland och 1,5 gånger högre än medelvärdet i landet. 

 

Åldersgrupp 45-64 år: Högst prevalens finner vi i Västernorrland med 21,8 patienter per tusen 

invånare, tätt följt av Gävleborg med 21,6 patienter per tusen invånare. Lägst prevalens har 

Halland med 12,5 patienter per tusen invånare. Prevalensen är alltså 1,7 gånger högre i 

Västernorrland än i Halland och 1,3 gånger högre än medelvärdet.  

 

Åldersgrupp 65-74 år: Högst prevalens finner vi i Uppsala landsting/region med 60,4 patienter 

per tusen invånare, som följs av Värmland med 58,9 patienter per tusen invånare. Lägst 

prevalens har Halland med 41,0. Det är alltså 1,5 gånger vanligare i Uppsala än i Halland och 

1,2 gånger vanligare än medelvärdet. 

 

Åldersgrupp 75-84: Högst prevalens finner man i Uppsala landsting/region med 74,6 per 

tusen invånare. Efter Uppsala kommer Gävleborg med 71,5 patienter per tusen invånare. 

Lägst prevalens har Östergötland med 47,4 patienter per tusen invånare. Det gör att det är 1,6 

gånger vanligare i Uppsala än i Östergötland och 1,3 gånger vanligare än medelvärdet. 

 

Åldersgrupp 85+: Högst prevalens har Uppsala landsting/region med 61,0 patienter per tusen 

invånare. Sen blir det ett skilje till nästa landsting som är Dalarna som har en prevalens på 

48,3 patienter per tusen invånare. Landstinget med den lägsta prevalensen i denna åldersgrupp 

är Östergötland med 31,7 patienter per tusen invånare. Uppsala har därmed en prevalens som 

är 1,9 gånger högre än Östergötland och 1,5 gånger högre än medelvärdet inom 

åldersgruppen. 

 

Totalt: Gävleborgs landsting/region ligger högst med sina 19,0 patienter per tusen invånare 

följt av Västernorrland 18,6 patienter per tusen invånare. Lägst ligger två landsting/regioner 

på samma prevalens, 11,3 patienter per tusen invånare. I genomsnitt har alltså Gävleborg en 

1,7 gånger högre prevalens än Stockholm och Halland och 1,3 gånger högre än medelvärdet. 
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Figur 7. Den totala prevalensen under tiden 2006-07 – 2007-06 som har en kombinationsbehandling med perorala 
diabetesläkemedel (ATC-kod A10B) och eventuellt även insulin (ATC-kod A10A) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-
receptorblockerare (ATC-kod C09), indelat utifrån åldersgrupper och landsting/regioner. 

 

Mellan åldersgrupperna 0-14 och 15-24 år kan man se en ytterst liten ökning av prevalensen 

(se figur 7). Mellan åldersgrupperna 15-24 och 25-44 är ökningen något mer men fortfarande 

liten. Mellan åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år är ökningen av prevalensen större, för att 

mellan åldersgrupperna 45-65 och 65-74 år öka ännu mer. Mellan åldersgrupperna 65-74 och 

75-84 år börjar ökningen mattas av lite för alla landsting/regioner, förutom Örebros landsting 

där prevalensen går ner lite. Mellan åldersgrupperna 75-84 år och 85+ sjunker prevalensen för 

alla landsting. 
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Figur 8. Den totala prevalensen under tiden 2006-07 – 2007-06 som har en kombinationsbehandling med perorala 
diabetesläkemedel (ATC-kod A10B) och eventuellt även insulin (ATC-kod A10A) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-
receptorblockerare (ATC-kod C09), totalt per landsting/region. 

 

Ser man till de totala siffrorna för varje landsting för sig, så ser man att det finns skillnader 

mellan de olika landstingens prevalens (se figur 8). Gävleborg ligger högst, följt av 

Västernorrland och Halland ligger lägst. I Gävleborgs landsting är prevalensen 19 patienter 

per tusen invånare, medan det i Halland är 11 patienter per tusen invånare. Det gör en skillnad 

på 8 patienter per tusen invånare mellan den högsta och den lägsta prevalensen, vilket är 

nästan dubbelt så många. 

Det är tio landsting som ligger över riksgenomsnittet vad det gäller kombinationsbehandlingar 

mellan ATC-koderna A10 och C09. 
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Figur 9. Den totala prevalensen under tiden 2006-07 – 2007-06 som har en kombinationsbehandling med perorala 
diabetesläkemedel (ATC-kod A10B) och eventuellt även insulin (ATC-kod A10A) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-
receptorblockerare (ATC-kod C09), per åldersgrupp och kön 

 

Bland invånarna i Sverige finns det skillnader mellan könen ända från åldersgrupp 25-44 år 

och upp till 75-84 år, för att sen gå neråt mellan de två sista åldersgrupperna, se figur 9. I alla 

åldersgrupper är prevalensen högre bland män än bland kvinnor. I åldersgruppen 45-64 år är 

det 1,9 gånger vanligare att män har denna kombination än kvinnor. I åldersgrupp 65-74 år, är 

det 1,6 gånger vanligare och i åldersgrupp 75-84 år är det 1,4 gånger vanligare.  
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I typ 2-diabetespopulationen 

Tabell 4. Prevalens av behandling med ACE-hämmare och Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) bland 
läkemedelsbehandlade typ 2-diabetiker (peroral, ATC-kod A10B) och eventuellt även insulin, per landsting/region i Sverige 
med avseende till åldern 

Totalt; 
Län/Åldersgrupp 0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ Totalt 
Stockholm 0,0 0,3 8,5 43,0 54,5 50,4 37,2 42,0
Uppsala 0,0 0,7 9,5 45,6 57,7 59,5 48,6 46,6
Södermanland 0,0 0,5 9,3 43,0 53,5 50,7 38,6 43,0
Östergötland 0,0 0,0 6,5 37,4 45,7 41,6 27,8 35,5
Jönköping 0,0 0,0 7,9 36,1 48,4 44,6 29,9 37,0
Kronoberg 0,0 0,0 7,9 40,4 60,7 57,7 40,2 45,0
Kalmar 0,0 0,0 6,7 38,7 50,4 45,1 30,7 39,0
Gotland 0,0 0,0 10,0 42,1 56,6 51,0 34,8 43,6
Blekinge 0,0 0,8 8,8 41,2 47,9 49,7 33,3 40,3
Skåne 0,0 0,1 10,6 42,2 51,3 48,0 33,5 41,2
Halland 0,0 0,4 5,2 39,2 51,0 48,4 34,6 39,7
Västra Götaland 0,0 0,1 8,6 40,6 51,2 46,4 31,4 39,5
Värmland 0,0 0,0 9,6 46,2 57,7 54,2 37,9 46,4
Örebro 0,0 0,0 7,2 40,6 50,0 45,0 32,5 39,0
Västmanland 0,0 0,0 9,7 43,8 57,2 54,1 41,2 45,4
Dalarna 0,0 0,9 11,6 44,6 54,2 52,6 39,8 45,2
Gävleborg 0,0 0,0 12,6 45,8 57,4 57,1 40,9 47,0
Västernorrland 0,0 1,0 10,0 45,9 53,7 46,4 33,9 43,2
Jämtland 0,0 0,0 11,8 44,1 54,5 48,2 33,7 43,2
Västerbotten 0,0 0,9 9,9 49,8 54,8 56,1 42,8 46,5
Norrbotten 0,0 0,0 12,8 44,0 51,4 47,5 31,3 42,6
Medelvärdet 0,0 0,3 9,3 42,6 53,3 50,2 35,9 42,4
Median 0,0 0,0 9,5 43,0 53,7 49,7 34,6 43,0
Standardavvikelse 0,0 0,4 2,0 3,3 3,8 4,8 5,1 3,3
 

Åldersgrupp 0-14 år: I tabell 4 visar siffrorna på att det finns ingen prevalens i åldersgruppen 

0-14 år. 

 

Åldersgrupp 15-24 år: Denna form av läkemedelsbehandling förekommer i hälften av 

Sveriges landsting/regioner, där Västernorrland har den högsta prevalensen med 1,0 patient 

per tusen invånare och 11 landstingregioner har ingen prevalens alls. Det gör att 

Västernorrland har en prevalens som är 3,3 gånger högre än medelvärdet i landet. 

 

Åldersgrupp 25-44 år: Norrbotten har den högsta prevalensen med 12,8 patient per tusen 

invånare, tätt följt av Gävleborg med 12,6 patient per tusen invånare. Landstinget/regionen 

med den lägsta prevalensen är Halland med 5,2 patient per tusen invånare. Medelvärdet ligger 
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på 9,3 patient per tusen invånare och därmed ligger Norrbotten 1,4 gånger högre än 

medelsnittet och 2,5 gånger högre än Halland som har den lägsta prevalensen. 

 

Åldersgrupp 45-64 år: Västerbotten har den högsta prevalensen med 49,8 patient per tusen 

invånare.  Sen kommer Värmland med 46,2 patient per tusen invånare . Lägst prevalens i 

denna åldersgrupp har Jönköping med 36,1 patient per tusen invånare.  Medelvärdet ligger här 

på 42,6 patient per tusen invånare  och det gör att Västerbotten ligger 1,2 gånger högre än 

medelvärdet och 1,4 gånger högre än Jönköping som har den lägsta prevalensen.  

 

Åldersgrupp 65-74 år: Högst prevalens har Kronoberg med 60,7 patient per tusen invånare.  

Därefter kommer Uppsala och Värmland med 57,7 patient per tusen invånare  Lägst har 

Östergötland med sina 45,7 patient per tusen invånare  Medelvärdet ligger på 53,3 patient per 

tusen invånare  och det gör i sin tur att Kronoberg ligger 1,1 gånger högre än medelvärdet och 

1,3 gånger högre än Östergötland som har den lägsta prevalensen. 

 

Åldersgrupp 75-84: Högst prevalens har Uppsala med 59,5 patient per tusen invånare. Efter 

det kommer Kronobergs landsting/region 57,7 patient per tusen invånare.  Lägst har 

Östergötland med 41,6 patient per tusen invånare.  Medelvärdet i denna åldersgrupp ligger på 

50,2 patient per tusen invånare och det gör att Uppsala som har den högsta prevalensen ligger 

1,2 gånger högre än medelvärdet och 1,4 gånger högre än Östergötland som har den lägsta 

prevalensen. 

 

Åldersgrupp 85+: Uppsala ligger i topp med sina 48,6 patient per tusen invånare.  Nästa är 

Västerbotten med 42,8 patient per tusen invånare  Lägst ligger Östergötland med 27,8 patient 

per tusen invånare  Medel värdet ligger här på 35,9 patient per tusen invånare  och det gör att 

Uppsala som har den högsta prevalensen i denna åldersgrupp ligger 1,4 gånger högre än 

medelvärdet och 1,7 gånger högre än Östergötland som har den lägsta prevalensen. 

 

Totalt: Tittar man på prevalensen total i varje landsting ligger Gävleborg överst med 47,0 

patient per tusen invånare, följt av Uppsalas 46,6 patient per tusen invånare.  Lägst ligger 

Östergötland med 35,5 patient per tusen invånare. Det totala medelvärdet för alla landsting i 

Sverige ligger på 42,4 patient per tusen invånare och det gör att Gävleborgs totala prevalens 

ligger 1,1 gånger högre än medelvärdet och 1,3 gånger högre än Östergötland som har den 

lägsta prevalensen. 
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Figur 10. Prevalens av behandling med ACE-hämmare och Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) bland 
läkemedelsbehandlade typ 2-diabetiker (peroral och ev. även insulin läkemedel) per landsting/region i Sverige med avseende 
till patienternas ålder. 

 
Prevalensen ökar i alla åldersgrupper från 0-14 år till 65-74 år. Mellan åldersgrupperna 65-74 

och 75-84 år minskar sen prevalensen i alla landsting förutom i Uppsalas, Blekinges och 

Västerbottens landsting/regioner. Mellan de sista åldersgrupperna sjunker prevalensen för alla 

landsting/regioner (se figur 10). 
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Figur 11. Prevalens av behandling med ACE-hämmare och Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) bland 

läkemedelsbehandlade typ 2-diabetiker (peroral och eventuellt även insulin, ATC-kod A10B), totalt per landsting/region. 

 

Ser man till de totala prevalenssiffrorna, vid varje landsting för sig, så ser man att det finns 

skillnader mellan landstingens behandlingar (se figur 11). Gävleborg ligger högst med 47,0 

patient per tusen invånare, följt av Uppsalas 46,6 patient per tusen invånare, Västerbottens 

46,5 patient per tusen invånare och Värmlands 46,4 patient per tusen invånare . Det landsting 

som ligger lägst är Östergötland med 35,5 patient per tusen invånare och det i sin tur ligger 

långt under medelvärdet, som är 42,4 patient per tusen invånare.  

Det är sammanlagt tolv landsting som ligger över medelvärdet. 
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Figur 12. Prevalens av behandling med ACE-hämmare och Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09) bland 
läkemedelsbehandlande typ 2-diabetiker (peroral och ev. även insulin läkemedel) med avseende till diabetikernas ålder och 
kön. 

 

Prevalensen skiljer sig mellan män och kvinnor och resultaten visar på att män har oftare 

denna läkemedelskombination än kvinnor. Den enda åldersgrupp som det är fler kvinnor än 

män är 15-24 år, där det är 1,50 gånger vanligare för kvinnor än för män. Staplarna ökar ända 

upp till åldersgrupp 65-74 år, då prevalensen sen börjar minska (se figur 12). I 

åldersgrupperna 25-44 år är det 1,32 gånger vanligare för män än för kvinnor, 45-64 år är det 

1,13 gånger vanligare och i 65-74 år är det 1,05 gånger vanligare. När sen prevalensen börjar 

minska är det 1,02 gånger vanligare i ålders gruppen 75-84 år och 1,06 gånger vanligare för 

män än för kvinnor. 

Mellan de två åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år, stiger det för männen med 4,34 gånger och 

för kvinnorna med 5,06 gånger. 
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Incidensen 

Mellan 2006-07 och 2007-06 påbörjade 22 929 diabetiker en kombinationsbehandling mellan 

diabetesläkemedel (insulin och/eller oral) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-

receptorblockerare. Det innebär att 0,3 % av Sveriges befolkning påbörjade någon form av 

kombinationsbehandling och 1,4 % av diabetespopulationen. I diabetespopulationen 

påbörjade 17 091 typ 2-diabetiker en kombinationsbehandling mellan diabetesläkemedel (oral 

och eventuellt insulin) och ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare. Det 

innebär att 12,4 % av Sveriges diabetiker typ 2 påbörjade en kombinationsbehandling av 

diabetesläkemedel (ATC-kod A10B, oral och eventuellt insulin) och ACE-hämmare eller 

Angiotensin-II-receptorblockerare. 
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Diskussion 
Av Sveriges 290 708 diabetiker har 161 252 kombinationsbehandling mellan 

diabetesläkemedel (ATC-kod A10, insulin och/eller oral) och ACE-hämmare eller 

Angiotensin-II-receptorblockerare (ATC-kod C09). Det vill säga att 55,5 % av Sveriges 

diabetiker har denna kombination. Av Sveriges 290 708 diabetiker är 203 176 typ 2-diabetiker 

och av dessa är det 121 976 som har denna kombinationsbehandling. Denna behandling fås 

alltså av 60 % av Sveriges typ 2-diabetiker. 

 

Jämför man siffrorna i prevalensen, kan man se att kombinationsbehandling med 

blodtryckssänkande läkemedel, ACE-hämmare eller Angiotensin-II-receptorblockerare och 

diabetesläkemedel (ATC-kod A10), skiljer sig åt mellan de olika landstingen både vad det 

gäller diabetikerpopulationen i stort och för typ 2-diabetiker enbart.  

En närmare jämförelse av de två grupperna som utgörs av diabetiker totalt och typ 2-

diabetiker har också gjorts. 

Ser man till gruppen diabetiker totalt är det i åldersgruppen 45-64 år Västerbotten som har 

högts prevalens med 66,3 % och Halland som har lägst med 54,0 %. Medel för denna 

åldersgrupp i hela Sverige ligger på 57,4 %, så det visar på att prevalensen kan vara både 

högre och lägre inom Sveriges olika landsting. Det gör att landstinget med den högsta 

prevalensen ligger 1,23 gånger högre än det landsting med det lägsta och 1,16 gånger högre 

än medelvärdet i Sverige. Inom åldersgruppen 65-74 år är det Kronoberg som har den högsta 

prevalensen med 72,1 % och Blekinge som har den lägsta med 59,1 %. Medel i Sverige totalt 

ligger prevalensen på 66,7 %. Här ligger alltså Kronoberg 1,22 gånger högre än Blekinge och 

1,08 gånger högre än genomsnittet. I åldersgruppen 75-84 år ligger Kronoberg högst med en 

prevalens på 71,0 % och Västra Götaland lägst med 60,0 %. Medelvärdet för denna 

åldersgrupp ligger på 64,4 %. Kronoberg ligger högst även här och har en prevalens på 1,18 

gånger högre än den lägsta och 1,10 gånger högre än medelvärdet i Sverige. I åldersgruppen 

85+ ligger Västerbotten högst med 56,9 % och Blekinge lägst med 39,2 %. Medelvärdet här 

ligger på 49,0 %. Här är det Västerbotten som ligger 1,45 gånger högre än Blekinge och 1,16 

gånger högre än medelvärdet. 

Ser man till typ 2-diabetikerna totalt är det i åldersgruppen 45-64 år, Västerbotten som ligger 

högst med 49,8 patient per tusen invånare  och Jönköping lägst med 36,1 patient per tusen 

invånare . Medelvärdet ligger på 42,6 patient per tusen invånare . Det resulterar i att 

Västerbotten har en 1,38 gånger högre prevalens än Jönköping och 1,17 gånger högre än 
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medelvärdet i Sverige. I åldersgruppen 65-74 år har Kronoberg den högsta prevalensen med 

60,7 patient per tusen invånare , Östergötland den lägsta med 45,7 patient per tusen invånare  

och medelvärdet ligger på 53,3 patient per tusen invånare . Det resulterar i att Kronoberg har 

en 1,33 gånger högre prevalens än Östergötland och 1,14 gånger högre än landet i genomsnitt. 

I åldersgruppen 75-84 år har Uppsala den högsta prevalensen men 59,5 patient per tusen 

invånare  och Östergötland lägst med 41,6 patient per tusen invånare  och medelvärdet ligger 

på 50,2 patient per tusen invånare . Det visar att i Uppsala är prevalensen 1,43 gånger högre 

än i Östergötland och 1,19 gånger högre än medelvärdet i Sverige. I åldersgruppen 85+ ligger 

också Uppsala högst med 48,6 patient per tusen invånare , Östergötland lägst med 27,8 och 

det resulterar i att i Uppsala ligger prevalensen 1,75 gånger högre än i Östergötland och 1,35 

gånger högre än genomsnittet i landet. 

 

Skillnaderna mellan dessa två grupper visar på att i åldersgruppen 45-64 år är 74 % av 

diabetikerna med denna behandling, patienter med typ 2-diabetes. I åldersgruppen 65-74 år är 

80 % av diabetikerna, patienter med typ 2-diabetes, i åldersgruppen 75-84 år är det 75 % och i 

åldersgruppen 85+ är det 73 %. 

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen är risken att insjukna i diabetes under sin livstid 

beräknad till att i Sverige vara ungefär 15 %. Där menar man också på att sjukdomen är 

vanligare bland äldre då man räknar med att ungefär 20 % av landets 80-åringar är drabbade. 

Kvinnor och män är lika mycket drabbade, medan männen har en lägre medelålder vid 

sjukdomsdebuten [6].  

Siffrorna som tagits fram visar att det finns skillnader i behandlingen mellan män och 

kvinnor. Man ser att ju högre upp i åldrarna man kommer desto högre är prevalensen i den 

svenska befolkningen, för både män och kvinnor, särskilt stor ökning sker mellan 

åldersgrupperna 25-44 och 45-64 år. Men ser man till siffrorna som jämför prevalensen 

mellan kvinnor och män, så ser man ett klart mönster i att det är vanligare för män med denna 

kombinationsbehandling. Det gäller inom alla åldersgrupper, både för diabetiker totalt och för 

diabetiker med typ 2-diabetes. Faktorer som fysisk aktivitet, kost, övervikt och tobaksbruk 

kan spela en avgörande roll här.  

 

Incidensen som är framräknad visar på att det är 22929 diabetiker som mellan 2006-07 och 

2007-06 har påbörjat en behandling med antingen ACE-hämmare eller Angiotensin-II-
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receptorblockerare och att det är 17 091 typ 2-diabetiker. Det tyder på att de flesta som 

påbörjar denna sortens kombinationsbehandling är typ 2-diabetiker. 

 

I den här studien har individdata från läkemedelsregistret använts och materialet som ingått är 

inregistrerat från receptregistret. Uppgifterna som finns med där är rikstäckande och det finns 

uppgifter om patienternas ålder och kön.  

Det har gjorts en studie i Sverige som visar på att receptregistret förser oss med användbara 

datauppgifter som man kan använda vid studier av läkemedelsanvändning [18]. 

I Danmark har också en studie gjorts där man har valt att undersöka om man kan använda sig 

av deras receptregister för att få fram användbara uppgifter. Undersökningen visade på att det 

är (fritt översatt från danska) fullt möjligt att använda det danska ”sundhetsregistret” som 

dataunderlag vid undersökning av (förebyggande läkemedelsrelaterade 

behandlingar/inläggelser) fLmRI-specifika diabetesindikationer [19]. Likaså kan man läsa i 

en norsk artikel att Norges receptregister ger en fullständig teckning på de som har fått 

läkemedel utlämnat från de norska apoteken [20]  

Enligt läkemedelsverket så har man också genom epidemiologiska studier kunnat visa på att 

förekomsten av typ 2-diabetes i Norden kommer att öka. Det man tror kommer att orsaka 

denna ökning är dels det att prevalensen av överviktiga ökar, dels på grund av ökad 

immigration av olika befolkningsgrupper med hög genetisk predisposition för sjukdomen 

[14]. 

 

Prevalensen skiljer sig mellan de olika landstingen i Sverige och faktorer som kan påverka är 

många.  

Prevalensen ökar om en sjukdom är långvarig, om patienter med sjukdomen lever länge, om 

incidensen ökar, personer med sjukdomen flyttar in i regionen, friska personer flyttar ut och 

att möjligheten att diagnostisera blir bättre.  

Prevalensen minskar om sjukdomen är kortvarig, sjukdomens letalitet är hög, antalet nya fall 

minskar, friska personer flyttar in i regionen, personer med sjukdomen flyttar ut eller om 

tillfrisknandet ökar [21]. 
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Slutsats 
Denna studie visar på att det finns behandlingsskillnader mellan Sveriges landsting. Det visar 

på att en och samma patient kan besöka olika läkare inom olika landsting och få olika 

behandling. Men det finns andra faktorer som också kan spela roll och det är läkartätheten, 

förskrivningsmönstret, befolkningens ålder, in- och utflyttning både nationellt och 

internationellt. Andra faktorer som spelar roll är kostvanor, fysisk aktivitet, compliance och 

sist men inte minst ärftligheten. 
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