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Bästa möjliga vård för våra gemensamma
patienter
• Viktigt att diabetesvården kan följa förekomst och utveckling av

retinopati

• Vilka grupper är mest sårbara? 

• Optimalt behandlade? HbA1c, Blodtryck och Lipider

• Diabetesvården behöver hjälp med bedömning av grad av retinopati
• Fritext svår att tolka – svara ut om ingen, mild, måttlig, allvarlig eller

proliferativ retinopati

• ICD-koderna alltför grovt indelade



• Ögonbottenundersökning: År och månad

• Diabetesretinopati: Ingen/Mild/Måttlig/Allvarlig/Proliferativ

• Behandlad för ögonkomplikation pga diabetes senaste året: Ja/Nej 

• Synnedsättning pga diabetes <0.3 på bästa ögat med korrektion



Gradering av diabetesretinopati

Ingen 
diabetesretinopati

Mild 
diabetesretinopati

Måttlig
diabetesretinopati

Allvarlig
diabetesretinopati

Proliferativ
diabetesretinopati

Inga synliga 
förändringar

Enbart mikroaneurysm Mer än mild men mindre 
än allvarlig icke-proliferativ
diabetesretinopati

Mer än 20 intra-retinala 
blödningar i 4 kvadranter 
eller venhaustrering i 
2 kvadranter eller tydliga 
IRMA i 1 
kvadrant. (4-2-1)

Neovaskularisation, 
glaskropps- eller preretinal 
blödning

International Clinical Diabetic Retinopathy Disease Serverity Scale, Ophthalmology 2003;110:1677-
1682



Kliniskt signifikant makulaödem (KSM)

• Kommer inte rapporteras till NDR som innan 

• Behandlingskrävande KSM kommer med i rapporteringen till NDR
• Behandlad för ögonkomplikation pga diabetes senaste året (Jan/Nej)



MRK

• Den ”nya” enhetliga klassifikationen underlättar graderingen, 
förbättrar kommunikationen om diabetesretinopati och gör det 
möjligt att se hur mycket retinopati diabetespatienter har i Sverige.

• Angående visus och specificering av behandling så anser vi det bäst 
att avvakta utvecklingen av automatisk rapportering av ögondata till 
NDR 

/ Anne-Catherine Söderberg och Karl-Johan Hellgren



Andel med diabetesretinopati 2016

Primärvården Medicinkliniker, diabetes typ 1



Grad av Retinopati – tvärsnittstudie med data från NDR 2014-2016

Typ 1 diabetes med retinopati
N= 35227

Alla med 
uppgift om 
grad av 
retinopati
N=22293

Simplex 
N=15031
67%

PPDR 
N=2414
11%

PDR 
N=4385
20%

KSM
N=463
2%

Ålder (år) 50 47 51 55 57

Kön (män, %) 55 54 62 56 59

Diabetesduration (år) 28 25 31 39 30

Synnedsättning  (visus under 0.3 på 
bästa ögat)

1470 (7%) 468 (3%) 218 (10%) 712 (18%) 72 (17%)



65,2%

11,9%

2,0%

20,9%

Typ 1 diabetes – medicinkliniker

Diagnos på sämsta ögat – fördelning 2016 – hela landet 

Andel med diabetesretinopati: 62%
Svarfrekvens på diagnos 63%

Simplex retinopati

PPDR

KSM

PDR

Simplex retinopati Simplex retinopati

PPDR PPDR

PDR PDR

KSM
KSM

Andel med diabetesretinopati: 13%
Svarfrekvens på diagnos 46%

87,3%

6,9%

1,4%

4,4%

Typ 2 diabetes – primärvård

Simplex retinopati

PPDR

KSM

PDR



SFD

• Fördelar
• Internationell klassifikation

• Mindre svårtolkad klassifikation,  mindre risk för felklassifikation

• Säkrare utdata från NDR vid vetenskapliga studier

Långsiktigt mål
• Automatisk överföring av ögonbotten förändringar till NDR (-långsiktigt mål)

• Automatisk överföring av visus till NDR


