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Svensk diabetesforskning har länge tillhört världstoppen. I Solna växer 

just nu ett nytt center fram som kan få stor betydelse. Vad händer inom 

forskningen idag? Vad innebär framstegen för de cirka 400 000 

drabbade? 

 3



Anna lever hellre gott än länge 

 

Anna Rydén kommer väl ihåg dagen när hon fick sin diagnos. En kollega hade 

reagerat på att hon stjälpte i sig vatten och tyckt att hon skulle ta några prover. 

– När vi fick blodvärdet kändes det konstigt men två sekunder senare när 

sköterskan ringde upp SÖS och sa ”jag står här med en nyupptäckt diabetiker”, 

då… 

Anna drar snabbt handen framför ansiktet, som när man släpper ned en rullgardin. 

– Jag såg mig själv i rullstol, dubbelamputerad och blind. 

 

Det var 1986. Anna var 35 år och fick diagnosen typ 1-diabetes. Först trodde hon att hon 

var en typ 2:a. Hon var ju för gammal för typ 1. Hon tänkte att det här hade hon levt sig till 

med sitt ohejdade godisfrosseri. Till skillnad från typ 1-diabetes är ett osunt leverne ofta en 

bidragande orsak till typ 2-diabetes. Diagnosen blev på sätt och vis en lättnad. 

– 1:an kunde jag inte göra mycket åt och det gör att det känns lite ”finare”. Jag behövde 

inte känna samma skuldkänsla. 

 

Anna berättar att hon några år före diagnosen bröt ryggen när hon föll av en häst. En 

kompis tyckte det var elakt att diabetes skulle drabba just Anna, men en annan skrattade 

och sa att eftersom hon redan är skadad så vet hon hur det är att ha det lite jävligt. Anna 

kan inte annat än le och hålla med för hon är van vid sjukdomar. Förutom diabetes har hon 

astma, en rad allergier och psoriasis. 

– Ibland känner jag mig avundsjuk på att andra människor kan vakna på morgnarna och 

förutsätta att allting är okej, medan jag vaknar och liksom måste känna efter - hur mår jag, 

är jag överhuvudtaget vid liv? 

 

– Jag är inte rädd för döden som döden, alltså för att sluta finnas. Jag är mer rädd för att jag 

ska skada någon annan. 

För några år sedan när Anna körde hem från stallet, där hon har sin häst Maja, smällde hon 

rakt in i en bergvägg. Hon minns inte att hon kände sig konstig, men vet att hon hade en 

känning. Hon kom till rondellen i Sickla och vet att hon såg en bil till höger och tänkte att 

det blir lagom. Sedan minns hon uppvaknandet. 

– Å det var otäckt. Nu sätter jag mig inte bakom ratten utan att kolla hur jag ligger till. Jag 

är skraj… I måndags när min lilla Maja skulle till veterinären vågade jag inte köra själv. 
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Ett jäkla mätande och ätande 
 

Anna pratar om olyckan som den andra stora förändringen i hennes liv som diabetiker. 

Hon mådde inte särskilt bra psykiskt. Och kroppen, som under årens lopp tagit mycket 

stryk, krävde mer omvårdnad än tidigare. Anna fick gå ner i arbetstid. 

– Den första förändringen var att behöva planera ätandet och sovandet. Planering är inte 

min grej alltså. Jag vill kunna vara mycket, mycket mer spontan. 

Hon beskriver tillvaron med att alltid hålla koll på klockan och att alltid ha någonting med 

sig när hon ska iväg: ”klarar jag, nej vi kanske inte kan gå dit nu för jag måste äta först”. 

– Det är ett jäkla mätande och ätande hela tiden. 

Anna pressar samman läpparna i ett försök att se bister ut, men ögonen förråder henne och 

livsglädjen sipprar ut. 

 

Idag kontrollerar Anna sitt blodsockervärde mellan fyra och tio gånger om dagen med en 

maskin som visar resultaten i tiondelar. I början gällde stickor som fick läsas av med hjälp 

av en färgskala. 

– Då kunde man säga att jag ”troligtvis ligger kring nitton”. 

Första perioden var hennes värden bra och hon testade sig bara när hon anade att en 

känning var på väg, vilket inte hände så ofta. Hon lärde sig så mycket hon kunde om 

sjukdomen, la om matvanor och gick ner i vikt. 

– Osäkerhetskänslan var stor de första två åren. Hur ska det bli? Vad händer med mig? Hur 

mår jag om jag gör det här? 

 

Det gick bra i några år. Sedan började Annas värden åka berg-och-dalbana. Hon kom till en 

doktor som tjatade om att hon skulle testa pump. En insulinpump tillför kontinuerligt en 

individuellt förprogrammerad dos insulin via en liten nål under huden. 

– Jag kände att jag kanske var sjukare än vad jag ville erkänna, men en pump hade betytt att 

jag gav efter för sjukdomen. 

Så småningom var hon mogen för pumpen och värdena låg klockrent igen. Anna formar 

vågräta linjer med händerna. Men svängningarna kom tillbaka. 

– Jag är besvärlig. Jag skulle vilja veta varför jag inte reagerar på behandlingen som en 

normal diabetiker. Jag är adopterad och ibland har jag funderat på om jag möjligtvis har 

ärvt det av någon annan än dem jag kallade mamma och pappa. Det kunde vara spännande 

att veta faktiskt. 
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Ensam är stark 
 

Anna lever ensam. Umgänget med vännerna, Maja och livet i stallet och arbetskamraterna 

är viktiga ingredienser i hennes liv. Samtidigt kan hon känna att det är skönt att få gå hem 

och vara ifred. 

– Jag har levt ensam i många år och man blir ju van vid det. Det skulle vara svårt att 

acceptera ett samboliv nu, egentligen har jag nog alltid haft svårt för det. Alltså, att släppa 

in en karl i mitt hem, det går väl bra bara jag får sparka ut honom när jag själv vill. 

Ett frustande skratt från en lycklig kvinna bubblar upp, men på frågan om barn blir hon 

allvarlig igen. 

– Jag hade inte velat föra mina rätt så taskiga arvsanlag vidare. Ungarna hade kanske blivit 

kärnfriska, men det vet man ju inte förrän efteråt. 

– Om jag haft barn idag hade de varit någonstans mellan femton och trettio. En 30-åring 

kanske inte hade lidit av att ha en mamma på väg utför men för en 15-åring hade det inte 

varit lika kul. 

 

När Anna lämnar arbetslivet ska hon ha hund. Hon ler och säger att hon tycker att hon 

borde ha allra, allra högsta prioritet i hela Sverige för att få en diabeteshund, en hund som 

är tränad på att uppfatta insulinkänningar. 

– Ärligt talat så vet jag inte hur lång framtid jag har. Jag tror inte att jag ska dö imorgon 

men jag planerar inte för någon pensionärsvistelse. 

Hon känner ingen sorg. Det som sker det sker. Men fy Fagerlund för att bli ett kolli. 

Tanken på att inte klara sig själv skrämmer henne. Hon berättar att hon är dålig på att ta 

emot hjälp. 

– Om den dagen kommer hoppas jag dock att någon är barmhärtig och hjälper mig vidare 

eller vart det nu är jag ska, upp eller ner. 

Mungiporna liksom lyfter upp kinderna som blir äppelrunda och ögonen ovanför smalnar 

av och försvinner. Huden på halsen bildar några veck precis under hakan. Skrattet fyller 

hela ansiktet. 

 

– Förbaskat påfrestande! 

Anna pratar om känslan av att inte känna sig lika fri som andra människor. Det dåliga 

samvetet som smyger sig på så fort hon avviker lite grann. Men ingen annan får tala om för 

henne vad hon får och inte får göra: 
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– Överförmynderi klarar jag inte. Jag blir förbaskad, för jag bestämmer själv. Vi har två 

påsar med olika sorters skorpor i fikarummet på jobbet, den ena är sockerfri och den andra 

är jättegod. Det finns en dam som, om jag sträcker mig mot ”fel” påse, inte kan låta bli och 

säga ”men Anna, ska du verkligen”. Då kan jag ta fem. 

Samtidigt är det skönt när vänner bryr sig. Det har hänt att oron spritt sig i kompiskretsen 

när Anna inte svarat i telefon. De har sedan stått och ryckt i dörrhandtaget och ropat 

genom brevinkastet. 

 

Med insulinet som följeslagare 
 

Utvecklingen av pumpsystemen har betytt mycket för Annas liv. Hon försöker komma ihåg 

hur länge hon hade pump. 

– Jag kommer inte ihåg när jag fick den, men säg tio år så är det drygt tre och ett halvt 

tusen dagar gånger sex stick som jag skulle ha tagit kontra att jag kanske har tagit ett stick 

var tredje dag. Det är skillnad. 

Nu har hon gått tillbaka till att ta sprutor, men det är ett annat insulin än hon haft tidigare. 

Hon ska ge sig själv en spruta varje kväll som ska täcka dygnsbehovet samt en dos till varje 

måltid. Insulinet kan hon ta i samband med första tuggan och slipper tänka på att ta 

insulinet en halvtimme innan hon ska äta, som hon behövde göra i början som diabetiker. 

– Det kunde handla om att vi inte kunde ta den där fördrinken för att jag var tvungen att 

äta. Men jag kunde vara nyttig också. När vi var ute och seglade och alla var hungriga, ofta 

var det någon som sa ”Anna måste ju ha mat nu, det är bäst att vi äter”. 

Glömmer hon sin dagliga spruta hemma står hon i valet och kvalet: missa den roliga festen 

eller stanna kvar och riskera att det blir en viss förskjutning och att hon mår dåligt dagen 

efter. 

 

Anna skulle helst vilja ha en sensor som läste av blodsockret och gav insulin vid behov. 

– För femton år sedan pratade man om att nu kommer sensorn nog snart. Japanerna ligger 

långt framme. De säger fortfarande likadant: japanerna ligger långt framme men det är inte 

klart. 

– Nu är jag ”över tjugo”, säger Anna och ler, så jag vet inte om de skulle satsa på mig även 

om de får den att fungera. 

Anna berättar att hon förut funderade på om hon inte skulle vara en bra patient att operera 

in en ny bukspottkörtel på. Hon greppar bordet. 
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– Återigen håller jag mig lite i trät, men njurarna funkar ju bra på mig. Varför jag skulle 

kunna komma ifråga är i så fall för att jag har en dokumenterat svajig diabetes. 

 

Nedsatt känsel i fötterna, påverkan på ögonen, en vilopuls mellan 85 och 95 mot normala 

60, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter. Anna inser att hon måste se upp men att 

framtiden inte nödvändigtvis innebär ett liv i rullstol. 

– Jag ser inte diabetes som samma förödande sjukdom idag. Jag har ändå levt med 

diagnosen i tjugo år och kanske kommer att leva i tio eller tjugo år till med den, och peppar, 

peppar har jag ju inte tappat några ben än. Sjukdomen skrämmer mig inte på samma sätt 

idag som den gjorde förr. 

 
 

 
 

Anna Rydén har inte långt till skratt. 
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Milstolpar i diabetesforskningens historia 

 

1679 Läkaren Thomas Willis upptäcker att diabetikers urin och blod smakar sött. 

Förklaringarna till sjukdomen är många: magsjuka, sexuella utsvävningar, otillräckliga 

njurar, leversjukdom eller problem med nerverna. 

 

1788 Britten Thomas Cawley noterar förändringar i bukspottkörteln hos en avliden 

diabetespatient. 

 

1869 Medicinstudenten Paul Langerhans upptäcker att vissa celler i bukspottkörteln 

anhopas i öliknande bildningar. Dessa benämns numera Langerhans öar. 

 

1889 Forskarna Oskar Minkowski och Joseph von Mering finner att hundar utvecklar 

diabetes när bukspottkörteln opereras bort. 

 

1893 Fransmannen Edouard Laguesse noterar förändringar i de Langerhanska öarna hos 

avlidna diabetespatienter. 

 

1921 I Kanada lyckas kirurgen Frederick Banting, läkarstudenten Charles Best, professor 

John Macleod och biokemisten James Collip för första gången utvinna och rena ett ämne 

de kallar insulin, från latinets insula som betyder ö, ur de Langerhanska öarna. 

 

1922 En 14-årig pojke blir den första mänskliga patienten att behandlas med insulin. För 

de flesta diabetiker är livet ständigt en balansgång. Många dör till följd av diabeteskoma. 

 

1923 Läkemedelsföretaget Eli Lilly engagerar sig i tillverkningsprocessen av insulin. På 

hösten samma år lämnar preparatet på allvar experimentstadiet och behandling sker världen 

över. 

 

1939 Forskarna H P Himsworth och R B Kerr påvisar i en studie att det finns två typer av 

diabetes. 
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1946 Forskaren Auguste Loubatiéres finner att en grupp ämnen, sulfonamider, sänker 

blodsockret hos typ 2-diabetiker. 

 

1966 Den första lyckade bukspottkörteltransplantationen genomförs i USA av R C 

Lillehei. 

 

2000 Forskaren James Shapiro genomför flera lyckade transplantationer av cellöar. 

 

 
 

Betaceller finns i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Insulin frisätts från betacellen ut i blodet och 

fungerar sedan som en nyckel när glukos ska tas upp av bland annat muskelceller. 
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Vaccination inom räckhåll 

 

I slutet på 1600-talet upptäckte den brittiske läkaren Thomas Willis att 

diabetessjukas urin smakar sött. Sjukdomen fick sitt fullständiga namn Diabetes 

mellitus. Diabetes betyder "stor vattenmängd" och mellitus "honungssöt". Idag 

vet vi att diabetiker inte kan tillgodogöra sig sockret i blodet på grund av 

insulinbrist. 

– Vi är fortfarande långt ifrån att hitta orsakerna till diabetes, säger Åke Sjöholm, 

professor på Södersjukhuset, men jag tror vi kommer att vinna mycket på 

framstegen inom molekylärbiologi och genteknik. 

 

Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2. Sjukdomarna har olika orsaker och 

behandling, men gemensamt att patienterna har ett onormalt högt blodsocker. Förr sa man 

barn- och ungdomsdiabetes respektive åldersdiabetes, men termerna fungerar inte längre 

när även vuxna kan drabbas av typ 1-diabetes och barn och ungdomar utvecklar typ 2-

diabetes. 

 

I Sverige beräknas 50 000 personer ha typ 1-diabetes. Sverige är det land i världen, efter 

Finland, som har flest nyupptäckta fall per år i förhållande till folkmängd. 350 000 personer 

har typ 2-diabetes. En siffra som beräknas öka om vi inte drastiskt ändrar våra 

levnadsvanor. Åke Sjöholm är professor på Södersjukhuset: 

– Forskningen kommer att tvingas satsa på typ 2-diabetesepedimin. Den kommer annars 

att hota spräcka alla världens sjukvårdsbudgetar. Vi måste få fram förebyggande läkemedel. 

 

Immunförsvaret går till attack 
 

Insulin bildas i betaceller inuti de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Vid typ 1-diabetes 

angrips och förstörs betacellerna av kroppens eget immunsystem. Processen tar vanligtvis 

flera år, vilket är ett av skälen till att orsakerna är svårbestämda. Det rör sig om en 

kombination av arv och miljö. Benägenheten att utveckla typ 1-diabetes är ärftlig och flera 

inblandade gener är kända. 

 

Störst roll för insjuknandet har dock yttre faktorer. Troligtvis rör det sig om mycket tidiga 

händelser i livet. Först en påverkan på immunsystemet som startar angreppet. En teori är 
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att det rör sig om en virusinfektion under graviditeten, hos mamman eller barnet, eller 

under spädbarnsåren. Det är inte säkert att samma riskfaktorer gäller för alla. 

 

Efter immunförsvarets första påverkan belastas betacellerna ytterligare. Misstänkta faktorer 

är fysisk stress, kyla och snabb tillväxt. När väl angreppet är igång startas en ond cirkel, där 

fler och fler vita blodkroppar angriper cellerna och dessutom producerar giftiga ämnen som 

också går till attack. Till slut utrotas alla betaceller. 

 

Blodprov som tas från patienter som precis utvecklat typ 1-diabetes innehåller antikroppar 

riktade mot GAD, ett enzym i betacellen. GAD har en liknande kemisk struktur som vissa 

vanliga virus. Enzymet kan därför vara en del av svaret på varför immunsystemet angriper 

kroppens egna celler. Blodprov kan bli en viktig källa för att upptäcka vilka personer som 

har ökad risk att utveckla diabetes. 

 

Måste få insulin 
 

Sockerhalten i blodet efter måltid är en av de faktorer som hos friska personer stimulerar 

betacellen att utsöndra insulin. Frisättningen sker genom ett komplicerat signalsystem där 

en mängd proteiner, enzym och joner är inblandade. Insulin signalerar till kroppens celler 

att de ska ta upp och omsätta glukos. 

 

Utan insulin passerar sockret rakt genom kroppen. Istället för glukos förbränner kroppen 

protein och fett. Restprodukter i form av ketoner eller ”syror” uppstår som ansamlas i 

blodet. Det kan leda till ketoacidos, så kallad syraförgiftning, vilket skadar hjärncellerna. 

Utan insulinbehandling blir personen medvetslös, hamnar i diabeteskoma och dör. 

 

Diabetiker behandlades med insulin från kor och grisar fram till slutet på 1980-talet. Idag 

används insulin som framställs med hjälp av genförändrade bakterier eller jästsvampar. 

Arvsanlag för mänskligt insulin har lagts till dessa mikroorganismers DNA och får dem att 

tillverka ett insulin identiskt till det människokroppen själv producerar. Idag kan man också 

modifiera insulinmolekylen och på så sätt få fram snabb- eller långverkande mediciner. 

 

Insulin injiceras med sprutor. Forskning fortgår för att få fram nya sätt att ta insulin. Det 

enklaste för patienten skulle vara att svälja hormonet. Problemet är att insulin bryts ned i 

magsäcken och tarmen. Svenska forskare har nu lyckats binda insulin vid ett kroppseget 
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ämne, hyaluronsyra, som åtminstone hos råttor tas upp i tarmen och sänker blodsockret. 

Fungerar beredningen även på människor skulle behandlingen ha den fördelen att upptaget 

påminner om kroppens egen insulinutsöndring. 

 

Transplantation? 
 

Den största svårigheten vid transplantationer är inte det kirurgiska ingreppet utan 

avstötningsproblematiken. För att förhindra att det nya organet stöts bort ges patienter 

läkemedel som hämmar immunsystemet. Dessa immundämpande medel innehåller 

framförallt olika sorters steroider, som är giftiga för betacellen och dessutom 

blodsockerhöjande. 

 

Transplantation av bukspottkörtel sker i huvudsak endast i samband med en 

njurtransplantation. Patienten måste då ändå äta läkemedlen och den nya bukspottkörteln 

kan förhoppningsvis klara av de ökade påfrestningarna. 

 

Eftersom diabetiker bara behöver de insulinproducerande betacellerna görs även 

öcellstransplantationer. Professor Arne Andersson vid Uppsala universitet gör försök på 

möss och råttor för att förbättra resultaten. 

– Tumregeln är att högst hälften av cellerna överlever. Jag ägnar mig åt att på olika sätt få 

dem att anpassa sig i sin nya miljö. 

 

I slutet av 2000 lyckades kanadensiska forskare transplantera cellöar och få dem att 

överleva. De sju patienterna fick en ny typ av immundämpande medicin. Fram till 2003 

hade ett sextiotal patienter genomgått behandling. Ett år efter transplantationen klarade sig 

80-85 procent av patienterna utan att tillföra insulin, efter två år var siffran 70 procent och 

efter tre år cirka 50 procent. 

 

– Man skulle vilja erbjuda behandlingsmetoden till fler patienter, men tillgången på 

donatormaterial är mindre än efterfrågan. Idag krävs två till tre givare för en mottagare, 

säger Arne Andersson. 

Försök pågår för att få betaceller att reproducera sig utanför kroppen. Man försöker även 

stimulera stamceller att övergå till insulinproducerande betaceller, som sedan ska växa till 

sig i vävnadsodling och användas för transplantation. 
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Patienten skulle slippa de immundämpande läkemedlen om cellerna inte blev angripna. Ett 

sätt är att kapsla in öarna så att immunförsvaret inte kommer åt dem, men att insulinet 

ändå kan tränga ut genom kapseln. Forskare har fått öar inkapslade i alginat, ett ämne som 

utvinns ur brunalger, att fungera i flera veckor både i vävnadsodling och i försöksdjur. I 

Uppsala klär man in öarna med heparin, ett ämne som liknar substansen på blodkärlens 

insida. Än så länge visar provrörsförsök positiva resultat. 

 

Osunda vanor och fel på betacellen 
 

Idag anges tre viktiga orsaker till typ 2-diabetes: ärftliga faktorer, inaktivitet och övervikt. 

Nu startar en insamling för att få reda på vilka gener som är inblandade. Blodprov ska tas 

från 2000 typ 2-diabetiker och 2000 friska personer i Norden. De båda gruppernas DNA 

ska jämföras och resultera i en kartläggning av genförändringarna hos typ 2-diabetiker. 

 

80 till 90 procent av patienterna med typ 2-diabetes har en nedsatt känslighet för insulin, de 

är insulinresistenta. En inflammation i kroppen kan vara orsaken.

– Man har sett att insulinresistenta konstant har en liten aktivering av immunsystemet. En 

hypotes är att det sätts igång av oförbrända kalorier, säger Åke Sjöholm. 

Insulinresistens har alltså ett starkt samband med fetma och inaktivitet men också stress, 

rökning och högt blodtryck. 

 

Insulinresistens innebär att kroppens celler har en nedsatt förmåga att reagera på insulin. 

Betacellerna ökar därför produktionen. Till slut räcker inte heller den större mängden 

insulin till för att ta hand om allt socker i blodet och personen utvecklar diabetes. 

 

Att typ 2-diabetikers betaceller förlorar förmågan att anpassa sig till ett stigande behov av 

insulin skulle kunna bero på två saker. Antingen har personens betaceller en ärftligt nedsatt 

förmåga att dela sig eller så har cellerna skadats av den hårda belastningen av glukos och 

därför slutat fungera. Man räknar med att 50 procent av insulinproduktionen gått förlorad 

12 år efter patientens diagnos. 

 

Barn med låg födelsevikt som sedan ökar mycket i vikt de första levnadsåren har en ökad 

risk för att utveckla typ 2-diabetes. Amerikanska forskare har i försök på möss visat att det 

kan bero på ett näringsunderskott hos fostret, som ger permanenta skador på betacellerna. 
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Tablettbehandling 
 

För de flesta typ 2-diabetiker räcker inte förändrade kost- och motionsvanor. Sedan 50-talet 

ges även blodsockersänkande mediciner. Tabletterna har olika funktioner: att glukos aldrig 

går ut i blodet, att frisättningen av insulin från betacellerna ökar och att 

glukosproduktionen i levern hämmas. Enligt Åke Sjöholm är upptäckten av nya läkemedel, 

som ökar insulinkänsligheten i muskler och fettväv, ett genombrott för behandlingen. 

 

Misstankar finns att dagens läkemedel överstimulerar betacellen så att den blir ”utbränd” 

och genomgår programmerad celldöd. Efter några års användning tvingas patienterna ofta 

att gå över till insulinbehandling. 

 

Fokus i forskningen att få fram nya läkemedel ligger bland annat på tarmhormonet GLP-1. 

Hormonet hjälper till att öka frisättningen av insulin efter måltid och kroppen att tillverka 

nya betaceller. GLP-1 verkar inte vid låga blodsockernivåer till skillnad från de nu 

existerande medicinerna, varför insulinkänning kan undvikas. En känning uppstår när 

kroppen börjar motverka den låga sockernivån genom att skicka ut hormoner, i första hand 

glukagon och adrenalin, med budskapet att producera socker. Reaktionen kan i värsta fall 

leda till medvetslöshet. 

 

Genteknologins framfart 
 

Genom att ge celler nya främmande gener, ”transgener”, eller att ta bort oönskade gener, 

”knock-out”, är det möjligt att förändra cellernas DNA så att de får nya egenskaper. Man 

har bland annat försett betaceller med gener som delvis kan skydda mot angrepp från 

immunförsvaret. 

 

Om celler i den egna kroppen kunde manipuleras att producera insulin skulle man slippa 

problemet med avstötningsreaktioner. I djurförsök har man fått muskelceller hos råttor och 

hypofysen hos möss att producera insulin. 

– Insulinutsöndringen måste klaffa perfekt även vid motion, om man blir sjuk och om man 

blir gravid. Det har man ännu inte fått de manipulerade cellerna i dessa djurmodeller att 

klara av, förklarar Åke Sjöholm. 

 

– Typ 1-diabetes upptäcks när 80 till 90 procent av betacellerna förstörts, berättar Arne 

Andersson. Lyckas vi få stopp på immunförsvarets angrepp och sedan stimulera de 
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kvarvarande cellerna att dela sig tillräckligt många gånger kan patienten klara sig utan 

insulintillförsel. 

Metoden skulle kunna vara en framtida behandling även av typ 2-diabetiker. Man försöker 

därför få klarhet i hur delningen regleras. En felaktig reglering kan leda till utveckling av 

tumörer eller en överproduktion av insulin. 

 

Vaccinering kan bli möjligt 
 

I en studie på Nya Zeeland har forskare förhindrat att syskon till nydiagnostiserade barn 

insjuknar genom att ge dem B-vitaminet nikotinamid. I djurförsök har man visat att det går 

att skapa tolerans för GAD genom att vaccinera djuren med betacellsenzymet. 

Vaccinationsförsök på människor har nu inletts i Sverige. Resultatet kommer först om flera 

år. 

 

Professor Per-Olof Berggren vid Diabetes Center Karolinska arbetar på ett annat spår. Han 

har identifierat ett protein som ökar kalciummängden i betacellen. Med hjälp av 

antikroppar har han lyckats förhindra kalciumökningen och därmed bromsat celldöden. 

Upptäckten kan leda till en behandlingsmetod som förhindrar att typ 1-diabetes bryter ut. 
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Höga mål på Diabetes Center Karolinska 

 

Fizz, fizz, säger blomsprutan. 

Sergiu-Bogdan Catrina sprejar flaskan med den röda cellvätskan med 

desinfektionsmedel. Allt i dragskåpet måste vara alldeles rent. Så sterilt att han inte 

ens rör vid glaspipetten, när han sätter den i uppsugningsapparaten och drar av 

skyddsplasten. 

 

Sergiu-Bogdan Catrina ser ut som forskaren i boken om olika yrken jag läste som barn. 

Han har den obligatoriska vita rocken, glasögon och nyfiket plirande ögon. I laboratoriet 

studerar han hur hyperglykemi, extremt hög blodsockerhalt i blodet, påverkar ett protein 

som brukar anpassa celler till hypoxi, syrebrist. 

– Man kan spola cellerna med gas så de hamnar i hypoxi. Sedan undersöker vi hur de beter 

sig jämfört med celler i vanlig miljö. 

 

 
 

Sergiu-Bogdan Catrina söker svar i cellernas värld. 
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Diabetes Center Karolinska i Solna invigdes i maj 2004. Centret är tänkt att bli 

världsledande inom forskning och cheferna, professor Kerstin Brismar och professor Per-

Olof Berggren, hoppas kunna locka till sig de allra främsta. Forskargrupperna är idag 

utspridda på sex olika laboratorier men de nya lokalerna ska tas i bruk i september. Under 

samma tak ska komplikations-, preventions- och behandlingsforskning samsas med 

molekylärgenetik och patientundervisning. Tillsammans ska de olika teamen bidra till att 

Sverige behåller en framstående position inom diabetesforskning. 

 

Sergiu-Bogdan tar mig med genom laboratoriets olika rum. Vi passerar maskinen som skär 

vävnader och apparaten som renar molekyler innan vi stannar vid en PCR-maskin: 

– Om inte forskaren har tillräckligt många DNA-molekyler att leka med så får han 

multiplicera dem, förklarar han. 

Vi är i Apparatrummet. Jag kan knappt höra vad Sergiu-Bogdan säger för det konstant 

bullrandet ljudet. 

– De substanser vi är intresserade av är i låga koncentrationer ute i vävnaderna. Med dessa 

maskiner kan vi mäta dem. 

Han pekar på fluorometern, gammakameran och betakameran. 

– Vi märker proteinet, med exempelvis radioaktivt jod, och vi kan följa eller mäta det med 

specifika antikroppar. 

Vi går vidare bland mikroskop, provrör och rockklädda forskare. 

 

Frukost är belöningen 
 

Klockan är kvart över sju, solen flödar in genom fönstren och studiedeltagaren Rune 

Wallhed är redan på plats. Forskningssköterskan Kajsa Sundqvist har inte ens hunnit byta 

om, utan står i sina cykelkläder, och kokar kaffe. Rune är här för sitt nionde besök och slår 

sig hemmastatt ner vid bordet. De pratar på som om de känt varandra i evigheter och det 

är lätt att glömma att jag befinner mig på ett sjukhus. 

 

– Stick dig i fingret, säger Kajsa, de vill se hur du ligger tidigt på morgnarna. 

Rune tar fram sin mätare. Han sticker sig i fingret med en speciell sticka och pressar fram 

en liten bloddroppe, som mätstickan får suga upp. 

– 7,4, meddelar han. 

Kajsa funderar. Det är lite högt. Hon tittar på pappret med värden som Rune fyllt i sedan 

förra besöket. Han verkar trots allt sköta sin typ 2-diabetes och får inte tilläggsmedicinen. 

 18



Rune får order att lägga sig på Blå, britsen till höger. Fyra blodprov suger Kajsa ur honom. 

Efter koll av blodtrycket och pulsen får Rune, som kom fastandes, äntligen äta frukost: 

EuropaBagarns Herrgårdsgrova med Becel, skinka, ost och tomat, kaffe och vatten. 

 

– Från och med den här gången får jag se ditt långtidsblodsocker. Det har varit blindat 

hittills, berättar Kajsa. 

Hur studien ska genomföras: vilka prover som ska tas, hur de ska beredas och hur de ska 

skickas iväg. Allt är noga planerat av läkemedelsföretaget. 

– Man får ju lära sig vilka rör man ska göra vad med. Det här ska jag köra. 

Kajsa sätter ett av provrören i centrifugen, som separerar de röda blodkropparna från 

plasman. 

 

Klockan närmar sig åtta, Rune går till jobbet och Kajsa hinner byta om. Hon fyller i ”Drug 

Accountability Report”, Rune hade 29 tabletter kvar av provmedicinen den här gången. 

 

Skeppa dem till Indien 
 

Röda, blå, gula, gröna. Pärmarna med resultat från de många diabetesstudierna är många på 

docent Carani Sanjeevis kontor. De trängs med nästan lika många böcker, egenförfattade 

som andra, och han har hela skrivbordet fyllt med papper. Den lille indiske mannen 

skrattar och ursäktar sig. Om han syftar på sin egen oreda eller svårigheten att svara på 

mina frågor är oklart. Han konstaterar, som alla jag möter på centret, att vägen till målet är 

lång. 

 

Carani studerar orsakerna till typ 1-diabetes. 

– Vi tittar på syskon till diabetiker och försöker se om de har riskmarkörer och förutse vem 

av syskonen, som har störst risk att utveckla diabetes. 

”Prediction and prevention” förklarar han på engelska med typisk indisk accent. 

– Det bästa skulle vara att skicka personer med högriskmarkörer till lågriskländer som 

Indien. 

Carani skojar, men har samtidigt rätt. Varför vet man inte men där skulle personerna inte 

utveckla diabetes. 
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Från Caranis fönster är utsikten inget att skryta med. Han kan se det intilliggande husets 

tegelröda fasad och en grävskopa på innergården. Ingen risk för dagdrömmerier om att vilja 

ut i den vackra naturen. Här måste massor med jobb bli gjort. 

– Det arbete vi gör kan berätta för oss vilka miljöer vi ska undvika. 

Han avslöjar för mig att det är större risk att få diabetes om man bor i vissa delar av 

Stockholm, men vilka får jag inte veta: resultaten är inte publicerade ännu. 

 

I riskzonen 
 

Kvart över sex körde Tommy Pettersson sin båt från Möja i dimman, endast ledd av sin 

radar på färden. Som trogen ”försökskanin” på Karolinska Universitetssjukhuset har han 

styrt kosan mot oss landkrabbor mången gång förut. Han har medverkat i olika studier 

sedan 2000. Tommy har inte diabetes, utan tillhör kontrollgruppen, men risken att han 

utvecklar sjukdomen finns där. Han har diabetes i släkten och när han föddes så vägde han 

under tre kilo. På Kajsas inrådan har han gått ned i vikt för att inte bli sjuk. 

 

Sista provtagningen hade Tommy lite höga värden, över elva mmol/l. Så idag har Kajsa 

kallat hit honom enbart för ett sockerbelastningsprov. Han hade tänkt överraska med 

nyfångad fisk, men inget napp trots två dagars försök. Han lovar att sticka in sitt 

brunbrända, gemytliga ansikte när turen varit på hans sida. Kajsa tar det första blodprovet 

halv nio och testar. 4,56 mmol/l. 

– Det är jättebra. Man bör ligga kring 5, säger hon. 

Tommy får dricka sockerlösning, 75 gram socker utspätt i vatten. Sen är det bara att vänta. 

Snart hörs Tommys lågmälda snusningar från brits Röd. 

 

Halv elva är det dags för Tommys andra prov. Kajsa tar bort tejpen från Tommys armveck 

och tittar på det första sticket hon gjorde: 

– Det kommer att bli ett blåmärke. 

Tommy ler och verkar tänka ”vad gör man inte för vetenskapen”. Det andra blodprovet 

visar ett blodsockervärde på 4,23 mmol/l. Kajsa diskuterar de två tillfällenas värden med 

Tommy: 

– Då var du ”sjuk”, nu är du frisk. 

Hon skrattar märkbart lättad. 
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Forskningssköterskan Kajsa Sundqvist har precis tagit morgonens andra blodprov på Tommy Pettersson. 
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Arbetsrapport 

 

För snart tre månader sedan berättade en av mina bästa kompisar att hennes yngsta syster 

fått diagnosen typ 1-diabetes. Hon var orolig att hon själv skulle drabbas, eftersom hennes 

andra lillasyster redan har sjukdomen sedan många år. När hon sa att läkarna inte fullt ut 

vet svaren på frågorna vem och varför vaknade min nyfikenhet. Därför valde jag 

diabetesforskning som mitt ämne för det här projektet. 

 

Min tänkta läsare 
 

Ursprungligen var min tanke att skriva artiklar för gemene man, att upplysa allmänheten 

om sjukdomen diabetes. Ju mer jag läste på om ämnet, desto mer förstod jag dock att det 

intressanta i många fall sammanföll med det komplicerade. Jag gjorde därför valet att lägga 

texterna på en lite mer avancerad nivå. 

 

Min tänkta läsare är nu välutbildad med intresse och kunskap i vetenskapliga frågor. 

Texterna förutsätter inte några förkunskaper om diabetes, men en viss kännedom om 

sjukdomen gör de mer lättlästa. Projektets syfte har således förskjutits från att vara 

allmänbildande rent generellt till att bli förkovrande för dem som redan varit och nosat på 

ämnet. Jag tror att texterna, framförallt den längre faktaartikeln, gör sig bäst i en enklare 

vetenskaplig tidning alternativt Dagens Nyheter Vetenskap eller en diabetestidskrift. 

 

Arbetets stilla gång 
 

Jag började som sagt med att läsa in mig på ämnet. Och jag läste och jag läste. Till slut hade 

jag läst drygt fyrtio artiklar och sju till åtta böcker samt plöjt Internet efter mer fakta. Här 

fick jag ett problem - hur skulle jag börja skriva? Jag satt med en mängd fakta och total 

skrivkramp. 

 

Jag råder dem som ska skriva c-projekt i framtiden att börja skriva tidigt under processen, 

så att de inte drabbas av samma förvirring och överbelastning i hjärnan som jag själv 

upplevde. Jag kände att jag behövde få grepp om i fall jag förstått det jag läst, så min 

inbokade intervju med Åke Sjöholm kom lägligt ett par veckor in på kursen.  
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Arbetet fortskred och mitt största problem låg i att få till ett reportage. Att Diabetes Center 

Karolinska startat i Solna fann jag när jag gjorde research för faktaartikeln. Jag tyckte att det 

lät spännande. Svårigheten var att få tag på Kerstin Brismar eller Per-Olof Berggren, som 

är de som ansvarar för centret. De var på längre tjänsteresor och jag började känna mig 

stressad. När jag till slut fick tag på Kerstin insåg jag en sak: forskare och journalister 

arbetar inte efter samma tidsschema. När jag ville träffa några så snart som möjligt blev 

svaret ”fungerar det för dig om tre till fyra veckor?”. Om jag har lärt mig något under 

arbetat med det här projektet så är det att vara ute i god tid. 

 

Slutprodukten 
 

Jag har försökt vinkla in arbetet på framtidens forskning; ”vad vet vi?” men framförallt 

”vad är det vi försöker ta reda på”. En vinkel som ibland ställer mer frågor än den svarar 

på. Tanken är att läsaren ska få sig en uppfattning om hur det är att leva med diabetes idag 

och en föraning om hur det kan bli om tio kanske tjugo år framåt. 

 

Anna Rydén har i personporträttet fått personifiera sjukdomen diabetes och forskningens 

utveckling de senaste tjugo åren. Jag hade kunnat välja en forskare för porträttet men kände 

att Annas livsöde passade bättre i projektet av två orsaker. För det första så får forskarna 

synas i reportaget istället. För det andra så skulle arbetet annars sakna det viktigaste för 

forskningens framtid: patienten, för vem forskarna strävar lösa gåtan. De båda 

faktaartiklarna med tillhörande grafik är i teorin tänkta att publiceras tillsammans. 

 

Jag har inte brottats med några allvarligare etiska problem. De två funderingar jag haft 

gäller reportaget. Jag var lite fundersam över om texten skulle kunna uppfattas för positiv, 

det vill säga som reklam för Diabetes Center Karolinska. Min förhoppning är dock att 

artikeln framstår som ett genuint arbetsplatsreportage. Nästa frågeställning dök upp under 

besöket hos forskningssköterskan Kajsa Sundqvist. Skulle jag nämna studiedeltagarna vid 

namn med tanke på sjukvårdssekretessen? Jag löste det enklast möjligt genom att fråga de 

två männen och för dem var det inga problem att jag skrev ut både för- och efternamn. 

 

Citat- och faktakontroll 
 

Citatkontroll har skett genom att jag mejlat ett första utkast av artiklarna till de berörda. 

Har jag efter deras godkännande ändrat något i citaten har jag skickat artikeln på nytt. 

Samtliga som uttalar sig har svarat. Åke Sjöholm har läst och faktagranskat den längre 
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faktaartikeln. Arne Andersson har dessutom faktagranskat avsnittet om transplantationer. 

Den kortare faktaartikeln, historiken, har ingen läst, men jag har dubbel- eller i vissa fall 

trippelkollat uppgifterna. I övriga texter har de medverkande kontrollerat att fakta stämmer.
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