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Kontinuerlig glukosmätning med Freestyle 
Libre under postoperativ vård efter 
pankreatikoduodenektomi



Bakgrund

• Användningen av CGM och isCGM (FreeStyle 

Libre inom slutenvården är inte tillräckligt 

studerad. 

• Frågetecken finns kring tillförlitlighet och säkerhet 

vid vissa situationer (tex vid hypotension, hypoxi 

och vid TPN-behandling.



Bakgrund fortsättning

• Patienter som genomgår pankreatikoduodenektomi (Whipple operation) löper 

stor risk att utveckla hyperglykemi postoperativt, framför allt under behandling 

med TPN

• Erfarenhetsmässigt så dröjer det ofta innan normoglykemi uppnås med subkutan 

insulinbehandling. 

• Postoperativ hyperglykemi har i tidigare studier varit associerat med både 

förlängd vårdtid och ökad risk för komplikationer.

Pasquel FJ et al. Diabetes care 2010, 
Olveira et al Diabetes Care 2013



Hyperglykemi under TPN post Wipple kirurgi 
Ekström et al, unpublished data

TPN postop (dag 1-5)
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Syfte och frågeställning

• Kan FreeStyle Libre isCGM vara ett tillförlitligt och säkert komplement för 

glukoskontroll, under behandling med insulininfusion under postoperativ vård 

efter pankreatikoduodenektomi?

• Frågeställning: 

– Att utvärdera isCGM´s tillförlitlighet genom att jämföra medelglukos, samt 

att beräkna median absolut relativ difference (MARD %) under de fem första 

postoperativa dygnen (POD1-5) jämfört med POC glukos(Hemocue). 

– Utvärdera säkerhet genom att alla hypoglykemier dokumenteras och 

analyseras. 



Metod

Patienter som ska 
genomgå Wipple 

kirurgi

Genomgången 
op

N =100

-Insulininfusion startades vid glukos > 7 mmol/l 
enligt protokoll samtidigt som TPN pågick

-Mål glc 7-10 mmol/l
-Freestyle Libre och POC mätning

N=88

KIRURG AVD 13 Skånes Universitetssjukhus LundPOST-OP 
AVD

DOS POD 1 POD 5POD 4POD 2 POD 3

5 % glukos TPN 24h/dygn, tills patienten kunde börja äta (ofta ca 3 dygn) 

BG minst var 3:e h Minst var 4:e h +is CGM värde utanför intervallet 7-10 mmol/ l 



Metod fortsättning

• Tidsmatchade POC glukos - isCGM jämfördes

• Absolute realtive difference !""# $%&'()*+&
*+&

,
för varje värde beräknades för

att sedan räkna ut MARD %

• Alla BG < 3.9 mmol/l, och BG < 3.0 mmol/l rapporterades



Resultat

• 88 av 100 patienter hade lyckade isCGM mätningar, januari 2017 till juni 2019

• 2346 tidsmatchade kapillära POC/isCGM värde



Patient karakteristika
Demographics N = 88
Female (%) 47.7
Mean age (years) 69.4 ± 8.0
Mean BMI 24.0 ± 4.3
History of smoking (%) 12.5
History of renal failure (%)
(i.e eGFR <60 ml/min2)

4.5

History of diabetes (%) 23.9 
Insulin treated before surgery (%) 14.8 
Insulin treated after discharge from hospital (%) 20.7
History of hypertension (%) 51.1
History of heart failure (%) 23.9



Median b-glukos inom POD30 före v/s från 2017

p-värde 0.007

Ekström, Fagher et al, unpublished data

Före 2017: 9.06 mmol/l (6.80-16.60)
Efter 2017: 8.53 mmol/l (6.40-11.00)

100 historiska 
kontroller 

TPN+sc insulin

Insulininfusion+ 
TPN



Medelglukos Libre vs kapillär testning

p < 0.001

POC BG: 8.8 ± 2.1 mmol/l) 
isCGM 7.3 ± 2.3 mmol/l



MARD %

MARD (IQR) (%)

Overall MARD 17.8 (10.2-26.7)
Within the lower glucose range 

(<5 mmol/l, <90 mg/dl)
28.6% (14.0-34.7)

Within the higher glucose range
(>10 mmol/l, >180 mg/dl)

17.0 (9.7-25.7)

Day of surgery (DOS) 21.8 (13.6-30.7)
Postoperative day 1 18.1 (10.7-27.9)
Postoperative day 2 18.2 (11.1-26.7)
Postoperative day 3 19.3 (9.3-28.8)

Postoperative day 4 19.4 (9.3-26.9)

Postoperative day 5 14.2 (10.2-26.8)



Säkerhet

4.5% av alla isCGM-värde låg <3.9 mmol/l, men av 

dessa kunde enbart 6 stycken konfirmeras 

kapillärt.  

Inget värde låg <3.0 mmol/l. 



Sammanfattning och konklusion

• Största jämförande studien med Freestyle Libre under inneliggande vård. 

• FreeStyle Libre isCGM synes vara säkert att använda för att minska behovet av 

kapillär testning, under pågående insulininfusion hos stabila patienter som 

genomgått pankreatikoduodenektomi. 

• FreeStyle Libre visar signifikant lägre glukosvärde, därför bör isCGM enbart 

användas som ett komplement till kapillär testning. 



Tack



Blodsocker Start Insulindos (1E/ml)

< 7,0 mmol/l 0 ml/h

7,0-8,0 mmol/l 0,5 ml/h

8,1-10,0 mmol/l 1 ml/h

10,1-13,0 mmol/l 2 ml/h

13,1- 16,0 mmol/l 3,5 ml/h

16,1-20,0 mmol/l 5 ml/h

>20 mmol/l 6,5 ml/h

Blodsocker Justering av insulindos 

Vid Bg < 7,0 mmol/l Stäng infusion. Ny kontroll 0,5  
h. Om Bg ≥7 starta infusion 

med halverad hastighet

Om stabilt 7,0-10,0 mmol/l Oför dos.  Ny kontroll 1 h

Om Bg r >10 mmol/l +1 ml/h. Ny kontroll 1 h.

Om Bg fallit från > 10 
mmol/l till  <8 mmol/l

Minska dosen  ca 25%. Ny 
kontroll 1 h.






