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Hver fjerde type 2-diabetespatient får
ikke diabetesmedicin inden for det
første år
Læger fravælger ofte medicinsk behandling af især ældre velregulerede patienter
med type 2-diabetes, viser data fra det store DD2-kohortestudie.
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ANNONCE

Flere end hver fjerde type 2-diabetespatient får ikke medicinsk

behandling for deres diabetes inden for det første år efter diagnosen.

Det viser en analyse af data for 1.158 patienter fra det danske såkaldte

DD2-kohortestudie, som en forskergruppe fra klinisk epidemiologisk

afdeling på Aarhus Universitetshospital står bag.

Af de 1.158 patienter fik 26 pct. ikke behandling med

blodsukkersænkende medicin inden for det første år. 62 fik behandling

med ét lægemiddel, næsten udelukkende metformin, og de sidste 12 pct.

var sat i behandling med mere end ét diabeteslægemiddel.

Undersøgelsen viser, at faktorer som komorbiditet, ung alder (under 40

år), fedme og dårlig blodsukkerkontrol øgede sandsynligheden for at

komme i medicinsk behandling inden for det første år efter diagnosen.

Undersøgelsens resultater belyser ikke direkte, om andelen af patienter,

der ikke kommer i medicinsk behandling, er et udtryk for en afventende

behandlingsstrategi hos de ordinerende læger, behandlingssvigt eller en

helt tredje årsag.

Årsagen kan f.eks. være, at en del af de 26 pct. ikke-medicinsk

behandlede er velbehandlede patienter med let diabetes, hvor lægen

har vurderet, at de vil være i stand til at gennemføre livsstilsændringer

og opnå et vægttab, frem for at blive sat i medicinsk behandling.

Derimod er resultaterne ikke i overensstemmelse med vejledningen fra

Dansk Selskab for Almen Medicin, som anbefaler, at alle

nydiagnosticerede type 2-diabetespatienter skal have metformin fra

begyndelsen.
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