Risikovurdering og diagnostikk av diabetes

Identifisere personer som kan ha forhøyet risiko for å få diabetes: 1)
For personer med etnisk europeisk bakgrunn:
• Bruk en validert risikokalkulator som diabetesrisiko.no (FINDRISK)
– Ved høy risiko; risikoscore≥ 15 ved FINDRISK (tilsvarer ≥1 av
3 får diabetes i løpet av 10 år) eller
• personer som har klinisk høy risiko 2) (risikokalkulator ikke
nødvendig):
Gå videre til neste trinn

For personer med etnisk afrikansk eller
asiatisk bakgrunn
Gå rett videre til neste trinn – med mindre klinisk risiko
fremstår som lav.

Tilby:
• Blodprøve for diagnostikk av diabetes (HbA1c, FPG eller OGTT; HbA1c er foretrukket analyse)3)
• Strukturert livsstilsintervensjon hos fastlege
• Henvisning til aktuelle kommunale/lokale gruppebaserte tilbud som frisklivssentraler og lignende tilbud

HbA1c < 42 mmol/mol
(6,0 %)
FPG < 6,1 mmol/L
OGTT < 7,8 mmol/L

HbA1c 42-47 mmol/mol
(6,0-6,4 %)
FPG 6,1-6,9 mmol/L
OGTT 7,8-11,0 mmol/L

HbA1c ≥ 48 mmol/mol
(6,5 %)
FPG ≥ 7,0 mmol/L
OGTT ≥ 11,1 mmol/L

Tilfeldig målt
glukose ≥ 11,1 mmol/L og
symptomer på diabetes

Moderat risiko for diabetes

Høy risiko for diabetes

Mulig diabetes

Diabetes

Årlig vurdering av risiko
for diabetes med risikokalkulator,
f.eks diabetesrisiko.no
(FINDRISK), eller vurdering
av klinisk høy risiko (gjøres
årlig inntil FINDRISK <15 eller
klinisk høy risiko vurderes å
være redusert)

Årlig måling av HbA1c
hos fastlege og ny vurdering av
risiko for diabetes

Gjenta måling av markør som
er over diagnostisk grense (se
ovenfor). Hvis ≥ diagnostisk
grense: Se Diabetes
Hvis <diagnostisk grense: Se
Høy risiko for diabetes

Se: Kontrollrutiner,
utredning og organisering
av diabetesomsorgen

1)

Fastlegen bør aktivt vurdere diabetesrisikoen hos alle personer med overvekt, ved diabetes hos førstegradsslektninger, en inaktiv livsstil og daglig røyking.
(Det anbefales ikke generell testing av hele befolkningen for å diagnostisere diabetes eller påvise forstyrrelser i glukosestoffskiftet). For mer informasjon se
selve teksten i anbefalingen «Risikovurdering og påvisning av diabetes»

2)

Klinisk høy risiko for å få diabetes: ved PCOS, tidligere svangerskapsdiabetes, hypertensjon, hjerte- karsykdom, bruk av kortikosteroider og enkelte psykofarmaka

3)

HbA1c kan ikke brukes til all diabetesdiagnostikk (for eksempel ved mistanke om diabetes type 1, diabetes av kortere varighet enn 2 mnd, barn og ungdom,
gravide og ved endret omsetning av de røde blodlegemene).

Forkortelser
FPG Fastende plasmaglukose
OGTT 2-timers oral glukosetoleransetest
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