Socialstyrelsen
Att: Tony Holm

Stockholm 21 augusti 2009

Remissvar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården.
Bakgrund: Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska
företagen i Sverige. I den arbetsgrupp som arbetat fram remissvaret har det även
ingått ett flertal representanter för Swedish Labtech. Swedish Labtech är
branschorganisationen för IVD-företagen i Sverige. IVD-produkterna faller
under definitionen av medicinteknisk produkt i lagen om medicintekniska
produkter.
”en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i
kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak
•
•

•

påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett
funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en
fysiologisk process, eller
kontrollera befruktning.”

Allmänt: Swedish Medtech är generellt positiv till det preliminära förslaget till
nationella riktlinjer inom diabetesområdet. Swedish Medtech har dock ett antal
synpunkter som bör justeras till den slutliga versionen av riktlinjerna.
Blodglukosmätning: Swedish Medtech vill uppmärksamma Socialstyrelsen på
att det finns felaktigheter i den hälsoekonomiska beräkningen kring kostnaden
för blodglukos-teststickorna. Det pris som använts för beräkningen, TLVs pris,
ligger väsentligt högre än de priser som stickorna säljs för till landsting i
upphandlingar. Vidare har man antagit att patienten betalar för
blodglukosmätaren. Detta är inte korrekt då blodglukosmätarna tillhandahålls
kostnadsfritt av företagen och kostnaden för dem alltså måste anses vara
inräknad i kostnaden för teststickorna. Genom detta beräkningssätt måste alltså
teststickornas kostnaders räknas dubbelt. Swedish Medtech önskar även en
ökad tydlighet kring de rekommendationer som gäller icke-insulinbehandlade
typ 2 diabetiker. Det är tydligt att allmänhet och patientföreningar tolkar de
nuvarande skrivningarna såsom att denna grupp inte ska använda sig av
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egenmätning av blodglukos. Det bör tydligt framgå att man rekommenderar
användning av egenmätning i de situationer som Socialstyrelsen påpekat, d.v.s.
bland annat i utbildningssyfte. Detta är alltså inte en förändring i innehållet, men
ett tydliggörande för att minska risken för feltolkningar.
Kontinuerlig blodglukosmätning: Swedish Medtech anser att det skulle vara en
fördel om det tydliggörs att kontinuerlig blodglukosmätning kan användas i två
olika syften, dels för att följa upp behandlingen, d.v.s. diagnostisk funktion och
dels för att styra behandlingen när den är kopplad till en insulinpump. I det
senare fallet har man i riktlinjerna angivit att området är ett FoU område. Detta
då det saknas studier inom området. Här vill Swedish Medtech peka på att det
kommit fyra studier under 2008-09 1 vilka pekar på att metoden är effektiv.
Dessa studier bör beaktas inför den slutliga versionen av riktlinjerna.
Diabetesfoten: Swedish Medtech är positiv till att Socialstyrelsen pekar på
vikten att bygga team kring diabetesfoten. Det finns idag flera väl fungerande
verksamheter vilka även bör utvärderas löpande för att tydliggöra utfallet av
dessa. Swedish Medtech anser att denna typ av verksamhet måste anses
ekonomiskt lönsam även på kort sikt och därför bör finnas i alla landsting. Det
är även en del otydligheter i rekommendationerna vilket gör att det kan vara
svårt för läsaren att förstå hur prioriteringen ser ut.
Fetmakirurgi: Beträffande fetmakirurgi är vi positiva till Socialstyrelsens
preliminära diabetesriktlinjer. Swedish Medtech förstår att evidens för effekt
anses som låg för patienter med BMI 35-40 och med svårigheter att uppnå
glukos- och riskfaktorkontroll. Därav ges troligen prioritet 7 till denna
patientgrupp. Vi vill ändå göra er uppmärksamma på de medicinska riktlinjer
som uppdaterats det senaste året som menar att fetmakirurgi är ett bra
behandlingsalternativ för just dessa patienter (AACE/TOS/ASMS Medical
Guidelines for Clinical Practice for the Perioperative Nutritional, Metabolic and
NonSurgical Support of the Bariatric Patient samt Standards of Medical Care in
Diabetes 2009).
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Läkemedelsavgivande stentar: PCI har inte ingått i riktlinjearbetet för diabetes,
men är ett område som är mycket viktigt att belysa då patientgruppen har stora
fördelar av att man använder läkemedelsavgivande stentar istället för de rena
metallstentarna. Diabetiker bör behandlas med läkemedelsstent. De gällande
riktlinjerna för hjärtsjukvård från 2008 ger PCI med läkemedelsstent prioritet 5
för patienter med hög risk för restenos. Vi menar att diabetikerna har en extra
utsatthet och förtjänar en egen rekommendation då evidensen är stark för
diabetikers nytta av läkemedelsstent. Swedish Medtech hoppas att de två
riktlinjegrupperna hos Socialstyrelsen talar med varandra över riktlinjeområdena
och på så sätt säkerställer att frågan hanteras antingen inom diabetesriktlinjerna
eller i hjärtriktlinjerna.
Swedish Medtech ser mycket positivt på Socialstyrelsens initiativ att inkludera
den medicintekniska industrin som en remissinstans i arbetet med riktlinjerna
och vill understryka att de medicintekniska företagen gärna vill inkluderas i
kommande revisionsprocesser och andra aktiviteter som relaterar till riktlinjerna.
Swedish Medtech är övertygad om att industrin kan bidra med intressant och
relevant information i arbetet och skulle gärna se att industrin även får möjlighet
att medverka i de förberedande faserna i projekten. Detta för att överföra
kunskap och erfarenhet som är relevant, bland annat för att tydliggöra vilka
områden som intressanta att belysa i riktlinjerna.

Vänliga hälsningar

Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech
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