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Pressmeddelande 

 
 
Ny studie visar signifikant underrapportering av 
hypoglykemi  

 
Malmö, 23 september 2014 – Den hittills största världsomspännande 

hypoglykemistudien någonsin där 27585 patienter inkluderades visar att förekomsten av 

hypoglykemi bland personer med diabetes som behandlas med insulin är 

underrapporterad1. Resultaten från studien Hypoglycaemia Assesment Tool (HAT) 

presenterades nyligen på European Association for the Study of Diabetes (EASD)-

kongressen. 

 

“Hypoglykemi är ett angeläget problem för personer både med typ 1- och typ 2-diabetes, 

men resultaten från HAT-studien visar att patienterna ofta missar att rapportera dessa 

händelser” säger nationell prövare Erik Moberg, docent och överläkare på Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge. “Vi måste bli bättre på att utbilda diabetespatienterna, 

så att de har god kunskap om vad hypoglykemier innebär, och dokumenterar och 

rapporterar dessa till sin läkare”. 

 

Syftet med HAT-studien var att undersöka i hur stor utsträckning egenrapporterad 

hypoglykemi förekommer bland insulinbehandlade diabetespatienter över hela världen. 

Detta var en multicenter icke-interventionsstudie, 6-månaders retrospektiv och 1-

månads prospektiv, avseende förekomsten av hypoglykemier i 24 länder, där personer 

från 18 år med typ 1- och typ 2-diabetes med insulinbehandling i mer än 12 månader 

fick fylla i självskattningsformulär och patientdagböcker under 28 dagar1. I Sverige 

deltog totalt 919 personer med insulinbehandlad diabetes, 247 med typ-1 diabetes och 

672 med typ 2-diabetes. 

 

Resultaten från den globala studien visar på en ökning av totala antalet hypoglykemier 

under den fyra veckor långa utvärderingsperioden efter studien, jämfört med den fyra 

veckor långa utvärderingsperioden innan studien1*: 

 47 % ökning av antalet händelser per patientår vid typ 1-diabetes 

 20 % ökning av antalet händelser per patientår vid typ 2-diabetes  

 

Den ökade förekomsten av totala antalet hypoglykemier under perioden efter studien 

tyder på att patienterna underrapporterade alla typer av hypoglykemier1. Dessutom var 

antalet hypoglykemier, såväl totala antalet som antalet nattliga respektive allvarliga 

hypoglykemier, högre än vad som rapporterats i tidigare studier. De här resultaten kan 

få väsentlig betydelse för behandlingen av diabetes när det gäller att uppnå målvärden 
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och minska risken för långtidskomplikationer. Resultaten kan också hjälpa läkare 

skräddarsy behandlingar utifrån enskilda patienters behov.  

 

Hypoglykemi inträffar när blocksockervärdet sjunker under det normala. Hypoglykemier 

kan variera från lindriga till allvarliga där krampanfall, medvetslöshet och dödsfall kan 

förekomma2. Forskning visar att rädsla och oro för hypoglykemi kan hindra 

diabetespatienter som behandlas med insulin från att uppnå optimal blodsockerkontroll3. 

I synnerhet hypoglykemier som inträffar nattetid är ett problem för personer med 

insulinbehandling eftersom dessa ofta är oförutsägbara och svåra att upptäcka4.  

 

*Hypoglykemier rapporterades av patienterna själva på grundval av symtom och/eller uppmätta låga 
blodsockervärden (≤70 mg/dl (3,9 mmol/l)). Allvarlig hypoglykemi definierades som en händelse där patienten 
måste få hjälp av någon annan. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Moberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, 070 776 

40 38. 

Sara Jensen, Novo Nordisk Scandinavia AB, +46 40388937 +46 706388937, 

SAJN@novonordisk.com 
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Novo Nordisk har sitt huvudkontor i Danmark och är ett globalt läkemedelsföretag som 

arbetat med innovationer i 90 år. Novo Nordisk är världsledande inom 

diabetesbehandling. Novo Nordisk har den bredaste produktportföljen inom diabetes och 

ett stort urval avancerade injektionshjälpmedel. Novo Nordisk har dessutom en ledande 

position inom andra områden såsom blödningsbehandling, tillväxthormonbehandling, 

samt inom kvinnohälsa. 
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