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Brosjyren bygger i hovedsak på ref.1 Nasjonal faglig retningslinje for 
diabetes.
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Diabetes type 2 i allmennpraksis

HbA1c > 7 % (53 mmol/mol)

Metformin 

HbA1c fortsatt 7-9 %
(53-75 mmol/mol)

Metformin og tillegg av 
andrevalgslegemiddel, 
evt. legg til et 
tredjevalgslegemiddel

HbA1c >9 % (75 mmol/mol)

Metformin + Basalinsulin 

Kontroll på blodtrykk og lipider er viktig for å redusere hjerte/kar risiko hos de med diabetes type 2

HOVEDBUDSKAP:

Sunt kosthold, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon ved overvekt (HbA1c � 1-2 %-poeng)

                     
Andrevalgslegemidler 
(sidestilte)

Risiko for 
hypoglykemi

Forventet reduksjon 
i HbA1c

Vektpåvirkning Vanligste bivirkninger

DPP-4-hemmer
Sitagliptin* (Januvia)
+metformin (Janumet)

Lav 0,5 - 0,9 % Ingen Generelt godt tolerert

GLP-1-analog
Liraglutid* (Victoza)
Lixisenatid* (Lyxumia)

Lav 1 % Moderat reduksjon Kvalme, oppkast, diaré (ved oppstart, doseavhengig)

SGLT2-hemmer
Empagliflozin* (Jardiance) 
+metformin (Synjardy)

Lav 0,4 - 1,1 % Moderat reduksjon Genital infeksjon

OBS: Risiko for diabetisk ketoacidose (DKA)

SU
Glimepirid* (Amaryl)

Moderat 1 - 2 % Liten økning Generelt godt tolerert

Basalinsulin Høy ≥ 2 % Moderat økning Vektøkning

Tabell 1. Verktøy for valg av andrevalgslegemiddel Foretrukket virkestoff* angitt under legemiddelgruppene

*Retningslinjen har på bakgrunn av tilgjengelige studier angitt foretrukket virkestoff (legemidler der sikkerheten er dokumentert gjennom lang erfaring eller i kontrollerte langtidsstudier)                                                                                                                                 
Forkortelser i brosjyren: DPP-4 – dipeptidylpeptidase-4, GIP – glukoseavhengig insulinotropt polypeptid, GLP-1 – glukagonlignende peptid-1, SGLT2 – natrium-glukose-transportprotein 
2, SU – sulfonylurea, u-AKR – albumin-kreatinin-ratio i urin.

UNDERSØKELSER/LAB BEHANDLINGSMÅL/ANBEFALING

Levevaner Vekt, eventuelt livmål Regelmessig fysisk aktivitet og sunt kosthold 
Vektreduksjon og røykeavvenning 

Blodsukker/HbA1c Måling av HbA1c De fleste: HbA1c rundt 7 % (53 mmol/mol)
Ved alvorlig komorbiditet: HbA1c 7-8 % (53-64 mmol/mol)
Beboere på sykehjem/betydelig nedsatte leveutsikter: 
Blodsukker < 14 mmol/L

Blodtrykk Blodtrykksmåling De fleste: Intervensjonsgrense 140/90 mmHg,  
behandlingsmål ≤ 135/85 mmHg
Eldre > 80 år eller ved ortostatisk hypotensjon:
≤ 150/85 mmHg
Førstevalg: ACE-hemmer eller AII-blokker

Lipider Måling av LDL- og HDL-kolesterol og triglyserider Primærprevensjon (40-80 år): LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L 
(atorvastatin 20 mg eller simvastatin 40 mg)
Sekundærprevensjon: LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L 
(atorvastatin 80 mg)

Platehemming EKG ved behov Primærprevensjon: Acetylsalisylsyre frarådes
Sekundærprevensjon: Acetylsalisylsyre 75 mg eller 
klopidogrel 75 mg

Nyrefunksjon u-Albumin/kreatininratio
eGFR

Forebygge/behandle diabetisk nefropati

Syn Spør når pasienten sist var til øyelegeundersøkelse Forebygge/behandle diabetisk retinopati

Føtter Undersøkelse av føtter: 
Inspeksjon, puls, monofilament 

Forebygge/behandle diabetiske fotsår

Influensavaksine Tilbys årlig Bør tilbys alle med diabetes type 1 eller 2

Tabell 3. Innhold i årskontroll og behandlingsmål for diabetes type 2 i allmennpraksis

Bruk av strukturert, elektronisk Noklus diabetesskjema 
anbefales for å sikre at alle elementene som skal inngå i 
årskontrollen blir gjennomgått.

Noklus diabetesskjema
Et gratis klinisk verktøy som er kompatibelt med de fleste 
journalsystemer, og kan gi deg:

• Automatisk påminnelse om årskontroll for dine 
 diabetespasienter. 
• Tilbakemelding på resultatene fra din praksis sammen-
 lignet med alle andre fastleger som sender inn data. 

Informasjonen samles i Norsk diabetesregister for voksne 
og vil på sikt bidra til å bedre kvaliteten på diabetesbe-
handlingen. Noklus bidrar med installasjon og oppstart av 
diabetesskjemaet.  Se www.noklus.no/diabetesregister-
forvoksne/PresentasjonNoklusdiabetesskjema.aspx

Startkurs: Legen bør henvise alle med nyoppdaget  
diabetes til nærmeste sykehus for deltagelse på 
Startkurs/diabetesskole, hvor blant annet opplæring i 
egenmåling av blodsukker inngår.

Tverrfaglig kompetanse: Pasienter med dårlig regulert 
diabetes type 2 og/eller alvorlige diabetiske senkompli-
kasjoner kan henvises til spesialisthelsetjenesten (ofte 
referert til som «diabetesteam»), jf. Prioriteringsveilede-
ren i Endokrinologi og endokrinkirurgi (9).

Helsedirektoratets temasider: 
https://helsedirektoratet.no/diabetes  I tillegg til fag-
lige retningslinjer for diabetes, finnes også informasjons-
materiale i form av videoer, brosjyrer og grafiske fremstil-
linger, som kan brukes i kommunikasjon med pasienten.

HOVEDBUDSKAP:

Spørsmål? Kontakt oss:

midtnorge@relis.no
72 82 91 10
www.relis.no

72 82 91 00
www.stolav.no/farma

Avd. for Klinisk Farmakologi



Figur 1. Diabetes type 2 i allmennpraksis
Oppfølgingen av både blodsukkerkontroll og diabeteskomplikasjoner i norsk allmennpraksis var dårligere i 2014 sammen-
lignet med 2005 (2). Vi ligger også langt dårligere an enn land det er naturlig å sammenligne seg med, se figur.

Visste du at 

• Bare vel 60 % av pasienter med 
 diabetes type 2 synes oppfulgt av øyelege (2).

• Pasienter av leger som bruker Noklus diabetes-
 skjema synes i mindre grad å falle ut av   
 øyelegekontrollene.

• Kun 16 % av pasientene med diabetes type 2 
 behandlet i allmennpraksis, oppnådde alle tre 
 behandlingsmål (HbA1c, blodtrykk og lipider) i 
 2014 (2).

Metformin som førstevalg
Lang klinisk erfaring, kostnadseffektivt, gir en betydelig 
reduksjon i HbA1c, liten risiko for hypoglykemi og gir ikke 
vektøkning. Start med en lav dose (500 mg) metformin 
og trapp opp dosen langsomt (over uker), for å redusere 
gastrointestinale bivirkninger.

En studie fra 1998 kan tale for at metformin reduserer 
risikoen for hjerte- og karsykdom hos overvektige. Det er 
ikke vist at andre antidiabetika gir bedre prognose enn 
metformin med tanke på harde endepunkter som total 
dødelighet, hjerte- og karsykdom, nyresvikt, blindhet eller 
amputasjoner (7).

Nyere antidiabetika
GLP-1/DPP-4-systemet – Inkretineffekten
Inkretinhormonene GLP-1 og GIP, som utskilles i tarmen, er 
ansvarlig for 50-70 % av total insulinsekresjon etter oralt 
glukoseinntak. GLP-1 reduserer også glukagonsekresjon, 
forsinker gastrisk tømming, og påvirker appetittsenteret i 
hjernen. Inkretinhormonene inaktiveres av DPP-4-enzymet 
innen 1 ½ minutt.

Pasienter med diabetes type 2 har redusert inkretineffekt. 
GLP-1-analogene er inkretinmimetika som er resistent 
mot DPP-4 sine nedbrytende effekter. DPP-4-hemmerne 
forlenger effekten av de endogene inkretinhormonene.

SGLT2-proteinet - Reabsorpsjon av glukose 
Nyrene reabsorberer 90 % av glukosen fra glomerulærfil-
tratet ved hjelp av transportproteinet SGLT2. 

Hos pasienter med diabetes type 2 er den reabsorptive 
kapasiteten av glukose i nyrene uhensiktsmessig økt, 

grunnet oppregulering av antallet SGLT2. SGLT2-hemmerne 
øker glukoseutskillelsen til urinen.
  

Tredjevalgslegemiddel 
(trippelkombinasjoner)  
Ved behov for et tredje legemiddel, tilpasses dette indivi-
duelt og er avhengig av pasientens øvrige risikobilde. Det 
er ikke evidens for å foretrekke et regime foran et annet. 

• Dersom pasienten er langt fra behandlingsmålet   
 (mer enn 2 % over  HbA1c-målet), når to typer   
 antidiabetika allerede brukes: legg til basalinsulin.  
 Behold metformin. Andrevalgslegemiddel kan tas bort.

• Vær forsiktig med å kombinere flere insulinøkende   
 legemidler, som SU og insulin 

• Det er lite rasjonelt å kombinere GLP-1-analoger med  
 DPP-4-hemmere (lik virkning)

• GLP-1-analoger er ikke godkjent i kombinasjon med   
 SGLT2-hemmere

• Retningslinjen angir at følgende kombinasjoner kan   
 fungere godt, basert på tilgjengelig dokumentasjon:
  o Metformin + SU + SGLT2-hemmer
  o Metformin + SU + pioglitazon
  o Metformin + basalinsulin + GLP-1-analog   
   eller DPP-4-hemmer eller SGLT2-hemmer

• DPP-4-hemmere og SGLT2-hemmere kan kombineres, 
 men er foreløpig ikke angitt blant de anbefalte 
 kombinasjonene i retningslinjen på grunn av 
 manglende dokumentasjon på effekt og sikkerhet ved 
 trippelbehandling med metformin. 

SPESIELLE SITUASJONER OG PASIENTGRUPPER
Akutt/interkurrent sykdom og kirurgi

Kan medføre forbigående forverring av blodsukkerkontroll, 
risiko for dehydrering, og/eller redusert matinntak. Intensi-
vering eller reduksjon av behandlingen er ofte nødvendig.

Ved tegn til dehydrering/sykdom som kan gi 
dehydrering

- Gi muntlig og skriftlig informasjon om å redusere dose 
(ev. stoppe helt) med metformin, diuretika, All-blokker/
ACE-hemmer og SGLT2-hemmer.

- Vær særlig oppmerksom hos skrøpelige pasienter > 80 år.

Nyresykdom ved diabetes

Ved redusert eGFR er det endret virkning og økt risiko for 
bivirkninger ved flere antidiabetika. Dosejustering kan bli 
nødvendig (se tabell 2). 

Økt risiko for kardiovaskulær sykdom ved diabetes og lav 
eGFR (< 60 ml/min/1.73 m²). Additiv risiko ved økende 
albuminuri.

Mål albumin/kreatininratio i urin (u-AKR) årlig (to positive 
analyseresultater for diagnose av albuminuri).

Hypertensjon og u-AKR > 3mg/mmol bør behandles med 
ACE-hemmer eller All-blokker.

Se figurer side 2 i innlegget.

LEGEMIDDELGRUPPE INNVIRKNING PÅ LEGEMIDLET VIKTIGE NYREFUNKSJONSGRENSER (eGFR)

METFORMIN Økt risiko for laktacidose, kan brukes i reduserte doser Se figur 3
< 30 ml/min: Kontraindisert

SULFONYLUREA Forlenget virketid, økt risiko for hypoglykemi Glimepirid og glibenklamid:
<60 ml/min: Utvis forsiktighet
<30 ml/min: Kontraindisert 
Glipizid:
<30 ml/min: Utvis forsiktighet

DPP-4-HEMMERE Redusert clearance, dosejustering nødvendig (unntatt 
for linagliptin)

<60 ml/min: Halvering av dose
<30 ml/min: Ytterligere nedjustering av dose

GLP-1-ANALOGER Redusert clearance, økt risiko for akutt nyresvikt <50 ml/min: Utvis forsiktighet
<30 ml/min: Kontraindisert

SGLT2-HEMMERE Redusert blodsukkersenkende virkning og økt risiko for 
bivirkninger ved eGFR <60 ml/min.

Empagliflozin: 
<60 ml/min: Utvis forsiktighet
<45 ml/min: Kontraindisert
Dapagliflozin:
<60 ml/min: Kontraindisert;

INSULIN Forlenget virketid, økt risiko for hypoglykemi Kan brukes ved nedsatt nyrefunksjon; insulintype og – 
dose må tilpasses for å unngå hypoglykemi

Tabell 2. Antidiabetika ved redusert nyrefunksjon

Hjerte-karsykdom (+ høy risiko)

Alle risikofaktorer bør behandles grunnet økt risiko for 
vaskulære senkomplikasjoner, se tabell 3 for intervensjons-
grenser, behandlingsmål og legemiddelvalg. NB! Individuell 
nytte-risiko-vurdering av skrøpelige pasienter > 80 år, se 
tabell 3. 

Bruk av platehemmer (acetylsalisylsyre eller klopidogrel) 
er kun anbefalt til pasienter med kjent hjerte-karsykdom 
(påvist koronarsykdom, iskemisk slag/TIA, perifer atero- 
sklerose).

Ved kjent iskemisk hjertesykdom bør hypoglykemier unngås. 

Hjertesvikt

Noen antidiabetika er assosiert med økt risiko for væske-

retensjon som kan forverre eller utløse hjertesvikt. Dette 
gjelder pioglitazon, muligens saksagliptin og insulin når 
blodsukkerkontrollen bedres raskt («insulinødemer»).

Diabetes i svangerskapet, se egen veileder (8). 

Steroidbehandling

Gir som oftest økt insulinbehov. Ved peroral dosering av 
steroid om morgenen øker insulinbehovet på dagtid, dette 
medfører at kveldsdosen med langtidsvirkende insulin må 
økes, eventuelt må en starte med morgendose.

Bivirkninger av nyere antidiabetika

Det er viktig at alvorlige eller nye bivirkninger av nyere 
antidiabetika meldes til RELIS. Meldeskjema finner du på 
www.relis.no 

Risiko for diabetisk ketoacidose 
(DKA)

Vær særlig oppmerksom hos pasienter som bruker 
SGLT2-hemmere, hvor følgende faktorer kan øke 
risikoen for diabetisk ketoacidose (DKA):

• Redusert væske/matinntak
• Lav betacelle-reserve (for eksempel ved LADA  
 eller langvarig diabetes type 2)
• Ved overgang fra SU eller brå reduksjon av   
 insulin
• Økt insulinbehov som følge av akutt sykdom
• Kirurgi/alvorlig sykdom (vurdér midlertidig   
 seponering)
• Alkoholmisbruk
• Ekstrem ketogen diett

Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker 
SGLT2-hemmere og har symptomer (kvalme, ma-
gesmerter, tørste, forvirring), selv om blodsukkeret 
er normalt eller moderat forhøyet.

Latent autoimmun diabetes hos 
voksne (LADA)

• Kan forveksles med diabetes type 2
• Opptil 10 % av diabetespopulasjonen
• En type langsomt utviklende diabetes type 1
• Fullstendig insulinmangel etter få til flere år
• De samme antistoffene mot de insulin-
 produserende betacellene anti-GAD som   
 personer med diabetes type 1 har
• Gjennomsnittlig KMI for pasienter med LADA  
 er omtrent 29 kg/m2, selv om mange tror at  
 dette bare gjelder slanke pasienter
• Alle voksne (over 30 år) som får diabetes bør  
 derfor, selv om de er noe overvektige, sjekkes  
 for anti-GAD og anti-IA2 tidlig i forløpet for å 
 utelukke LADA. Fastende C-peptid er også 
 nyttig for å vurdere om pasienten har LADA 
 eller ikke.

LADA-pasienter trenger nøye oppfølging, da 
de raskere enn pasienter med diabetes type 2 
mister egenproduksjon av insulin.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes

