Til baka í Efnisyfirlit

INNGANGUR – ALMENNT UM KLÍNÍSKAR LEIÐBEININGAR UM SYKURSÝKI 2
Síðast komu út íslenskar leiðbeiningar um sykursýki af tegund 2 árið 2002 og var því orðin
mikil þörf á nýjum leiðbeiningum. Leiðbeiningar þessar eru ekki aðeins endurskoðun eldri
leiðbeininga, heldur er um að ræða nýjar og mun víðtækari leiðbeiningar.
Þær eru ætlaðar sem stuðningur fyrir alla sem koma að eftirliti og meðferð þessara
skjólstæðinga. Markmið þeirra er að bæta meðferðina og vonandi einnig árangur hennar
og hafa þannig jákvæð áhrif á lífsgæði þessa skjólstæðingahóps.

Auðveldara aðgengi
Nýlunda er að leiðbeiningarnar eru tengdar beint inn í sjúkraskrárkerfið Sögu og samofnar
sérstöku sykursýkisskjali til þess að auðvelda notkun leiðbeininganna í daglegri vinnu, auk þess
sem tenglar innan leiðbeininganna auðvelda notkunina enn frekar. Skjal þetta er sérstaklega
hannað til að bæta umönnun þessa hóps, auðvelda skráningu og eftirlit. Sá hluti
leiðbeininganna sem þörf er á hverju sinni er mjög aðgengilegur og getur nýst
heilbrigðisstarfsmanni á meðan á viðtali stendur.
Þetta nýja birtingarform er mikilvægt því að sýnt hefur verið fram á að gott aðgengi að
gagnreyndum upplýsingum í klínískri daglegri vinnu eykur líkur þess að upplýsingar séu notaðar,
þær hafi áhrif á ákvarðanatöku og skili sér í betri árangri meðferðar.1-3

Vaxandi vandamál
Sykursýki af tegund 2 er vaxandi vandamál og hefur algengi hér á landi aukist um 50% frá 1967
til 2002 og reyndist á árunum 1997–2002 um 4,7% í aldursflokknum 45 – 64 ára.4 Ekki er síður
athyglisvert að fyrir hvern einstakling með þekkta sykursýki eru tveir sem vita ekki að þeir eru
með sjúkdóminn.4 Hluti þessara sjúklinga er þegar komin með fylgikvilla við greiningu og fer
hlutfall þeirra vaxandi því lengur sem þeir hafa verið með sjúkdóminn.5 6
Dánartíðni er minnst tvisvar til þrisvar sinnum hærri en hjá fólki á sama aldri, sem ekki er með
sykursýki, og eru stóræðasjúkdómar helsti dánarvaldurinn.7 Því er til mikils að vinna ef hægt er
að koma í veg fyrir eða seinka fylgikvillum og bæta lífsgæði þessara einstaklinga með því að
greina þá snemma (sjá Skimun) og veita viðeigandi ráðgjöf og meðferð sem lítur að öllum
áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. 8 9 Mikilvægt í þessu samhengi er að styrkja og auka
samvinnu og flæði sjúklinga á milli heilsugæslu og sérfræðiþjónustu spítalanna. 9

Klínískar leiðbeiningar um sykursýki 2
Október 2009

bls. 2 af 3

Vinnulag við nýju leiðbeiningarnar
Vinna við leiðbeiningarnar hófst í febrúar 2007 og vildi vinnuhópurinn gera þær mun víðtækari
en þær sem fyrir voru. Vinnulagið var þannig að hópurinn skipti á milli sín verkefnum og fór
síðan saman yfir hvert framlag, breytti eftir ástæðum og/eða samþykkti. Þegar þessari vinnu
lauk, í mars 2008, var búið að birta drög að nýjum leiðbeiningum hjá National Institute for
Health and Clincal Excellence (NICE), sem tilgreindar eru að ofan.10 NICE þykir byggja á mjög
vönduðum og gagnsæjum grunni, bæði hvað varðar vísindalegar, gagnreyndar aðferðir,
praktíska reynslu og röksemdafærslu sem liggur að baki niðurstöðum þeirra. Lagði stýrihópur
klínískra leiðbeininga til að beðið væri eftir þeim. Var það gert og stór hluti leiðbeininganna
endurunnin í kjölfarið. Í júní 2008 komu niðurstöður úr bæði ACCORD11 og ADVANCE12, sem
einnig höfðu afgerandi áhrif m.t.t. leiðbeininga um sykurstjórnun. Loks birtust í september 2008
kanadískar leiðbeiningar13, sem einnig er stuðst við í hluta leiðbeininganna. Eins og sjá má í
heimildaskránni var einnig í sumum atriðum stuðst við aðrar leiðbeiningar, allt frá 2003, um
sykursýki 2 og tengd viðfangsefni ásamt öðru efni.

Innleiðing með nýju sniði
Eins og að ofan greinir verða leiðbeiningar þessar samofnar því verkfæri sem ætlað er að halda
rafrænt utan um eftirlit og meðferð skjólstæðinganna. Í ljósi þessa verður unnt að innleiða
leiðbeiningarnar með algerlega nýju sniði og væntanlega á skilvirkari hátt en verið hefur hingað
til. Þar að auki er áætlað að halda 2 klst. kynningu fyrir alla heimilislækna á landinu í samvinnu
við FÍH (Félag íslenskra heimilislækna) á sykursýkisskjalinu í Sögu og leiðbeiningunum sjálfum. Í
framhaldi af því fyrirhugar FÍH að standa fyrir 2 daga námskeiðum fyrir heimilislækna um eftirlit
og meðferð sykursjúkra í samvinnu við göngudeild sykursjúkra.
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