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Vad är sensorbaserad teknik?
Ø Funnits i ca 20 år, revolutionerat diabetesvården 
Ø Tekniken och mätnoggrannheten utvecklats mycket 
Ø en sensor med kort fiber förs in subkutant i underhudsfettet, där sensorn 

kontinuerligt mäter glukoshalten i interstitialvätskan med ett par minuters 
fördröjning jämfört med blodglukos

Ø Fördelar är främst att
Ø man slipper fingerstick
Ø man får en kontinuerlig kontroll på glukoshalten



Vad innebär mätning i interstitialvätska?



Ytterligare fördelar
Ø Minskar incidenter och senkomplika2oner
Ø Ökar livskvaliteten
Ø Möjliggör 8ärrmonitorering
Ø Ger informa2on om ”trend”, dvs om sockervärdet är på väg 

upp eller ned, eller om det är stabilt



Time in range-begreppet
Ø Bra mått, som visar hur länge man har hållit sig 

inom önskat glukosområde över tid 

Ø Den gröna ”I målområdet”-stapeln i mitten visar 
hur många procent av tiden sensoravläsningen 
låg inom målområdet för den aktuella 
tidsperioden

Ø De andra staplarna visar hur stor del av tiden 
man låg över eller under sitt målområde. Ju 
högre ”i målområdet”-siffran är, desto bättre –
helst minst 70%







Varför Time in range?
Ø ADA, ATTD, AACE och har angett att god diabeteskontroll 

innebär mer än kontroll av HbA1c 

Ø Rekommendationerna inkluderar: 
Ø TIR-rekommendationer (Time in Range) 

Ø Standardisering av AGP (Ambulatorisk glukosprofil) och av dagliga 
glukosprofiler 

Ø Glukoshanteringsindikator (GMI) som ersättning för uppskattat HbA1c



GMI
Ø Ett nytt mått för att uppskatta HbA1c 
Ø Baseras på genomsnittliga glukosnivåerna från avläsningarna

Ø Anger den HbA1c-nivå som man skulle kunna vänta sig om man tittade på ett
stort antal patienter med typ 2-diabetes, med liknande glukosnivåer

Ø GMI-värdet bör ligga nära HbA1c, men kan vara både högre och lägre

Ø Skillnader mellan GMI och HbA1c kan bero på individuella skillnader i t ex de röda
blodkropparnas ålder hos olika individer, hur glukos binder till hemoglobin i de 
röda blodkropparna, eller på nyliga fluktuationer i glukosnivån såsom resor, 
stress, sjukdom

Ø GMI hjälper till att monitorera sjukdomen, men skall inte ersätta HbA1c-testning



Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2018

Hälso- och sjukvården kan…
…erbjuda kon6nuerlig subkutan glukosmätning 
med intermi;ent avläsning 6ll personer med typ 2-
diabetes som behandlas med mål6ds- och 
basinsulin samt har problem med återkommande 
hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6)



Riktlinjerna för Stockholm

Ø Patienterna ska ha bas- och måltidsinsulin
Ø samt HbA1c >70 och/eller återkommande 

allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att 
anpassa insulindoserna 

Ø I övrigt rekommenderas att avstå från Freestyle 
Libre vid diabetes typ 2



Riktlinjerna för Västmanland

Ø -
Ø -
Ø -



MTP-rådets rekommendationer feb- 22
Ø Kostnad per QALY för FreeStyle Libre - knappt 300.000 kr 
Ø Bedöms kostnadseffekKvt för pat med typ 2-diabetes med…

Ø bas- och målPdsinsulin och HbA1c >60 mmol/mol
Ø återkommande allvarliga hypoglykemier, oberoende av HbA1c-nivå, där man försökt 
aT anpassa insulindoserna

Ø MTP-rådet rekommenderar regionerna aO de kan använda FreeStyle Libre i 
ovanstående situaKoner 
Ø Försök Kll livssKlsförändringar och opKmering av behandling med anKdiabeKka
av icke insulintyp bör ha genomförts
Ø Användning under en begränsad Kd för opKmering av behandlingen kan också 
vara möjlig – öppnar upp möjligheter!



Hur gör man rent praktiskt?
Ø Bäst är aB läsa på själv! www.freestyle.abboB
Ø Ansök om godkännande och ev även uppstart via remiss 2ll 

specialist - eller förskriv själv om du bor i räB län! 
Ø Moderna telefoner fungerar som scanner, annars behövs 

förutom sensorer även en avläsare som med regelbundna 
mellanrum ”tankas över” i Libre View

Ø Starta eB konto på www.libreview.com (ev med hjälp av it-
administratör) och länka pa2enten 2ll dig via klinik-id

http://www.freestyle.abbott
http://www.libreview.com


Det är lättare än man tror!
Ø Låt företaget eller specialister sköta uppstarten om 

man inte känner sig tillräckligt säker själv
Ø Gå noga igenom kurvor tillsammans i början
Ø Orsaker till höga och låga värden? Trender? 

Vardagar, helger, nätter? Kost? Motion? Alkohol?
Ø Uppmuntra till täta scanningar och egna 

insulindosjusteringar – ofta går det att sänka!



Exempel på HbA1c-vinster!
Start 3 mån 6 mån 1 år 2 år

¨ Brita -32: 95  74  56 
¨ Ulla -37: 75  61 - 60 60
¨ Lasse -62: 80  58  55 55 47
¨ Kjell -58: 74  64  56 56 63
¨ Birgitta -46:76 62  54 49 51
¨ Harri -60: 81  70  70 68 61
¨ Mikaela -86: 61  - 48 39



Ann-Marie, 76 år
Ø Diabetesdiagnos 2002 (op benign pancreastumör)
Ø Sedan diagnos haQ mixinsulin frukost och middag
Ø Läkarårskontroll jan -20: deppig, tröstäter, HbA1c 63
Ø Återbesök hos mig april -20 med bara EN dags värden på 3,6-

10,1 mmol/l. Mår psykiskt bäBre, vill inte byta insulin utan 
satsa mer på bäBre kost och ökad mo2on på sommaren – ok, 
vi sänker kvällsdosen



Forts. Ann-Marie
Ø Tyvärr hade vi en pandemi… Hon avbokar återbesöket 

hos mig e9er sommaren och lämnar inte heller 
prover…

Ø Söker mars -21 husläkaren pga tre veckors diarré. 
Prover visar bl a HbA1c på 91, så insulindosen höjs…

Ø Kommer Ill mig en vecka senare, ha9 flera känningar
Ø Testar sig bara före målIder, 3,2-15,8 mmol/l



Forts. Ann-Marie
Ø Nu går hon med på insulinbyte (först till ett mer 

långverkande, efter mer kurvor även måltidsinsulin)
Ø Tätare återbesök med ännu mer utförliga kurvor och 

matdagbok. Väldigt svajiga värden! Remiss CFD - ja
Ø Parallellt fortsatt utredning av diarréerna
Ø Startas upp på Freestyle Libre på distans från CFD (på 

sommaren)















Fiffi, 57 år

Ø ADHD, bipolär, hypotyreos. Nattätare, ingen motion. BMI ca 
40.

Ø Diabetesdiagnos 2005, länge haft höga värden och insulin 
men ”tycker inte insulinet hjälper” och tar det då inte alltid + 
gillar inte att sticka sig. Under åren flera gånger varit inlagd 
pga hyperglykemi.

Ø Mår inte bra: Ständigt trött, polyneuropati, tandlossning.



Forts. Fiffi
Ø Mebormin i full dos, SGLT2-hämmare, GLP1-RA i högdos + 

basinsulin (140 E), mål2dsinsulin ibland
Ø Remiss 2ll CFD precis före sommaren, HbA1c 109
Ø Förlängt besök på CFD i september, HbA1c 91. 
Ø Fick nej 2ll Libre pga o2llräcklig användning av mål2dsinsulin, 

istället upptrappning av basinsulin



Forts. Fiffi
Ø Tre månader senare HbA1c 104 => ny remiss 2ll CFD...
Ø Akt dos basinsulin då 180 E + mål2dsinsulin 20 E x 3
Ø Svar ja, uppstart hos diab-ssk. Tre månader senare HbA1c på 

69, eQer eB år 54, nu eQer drygt två år 48!
Ø Basinsulindos återigen140 E, mål2dsinsulin10 E x 3
Ø Slutat naBäta, piggare, orkar leka med barnbarnen!



Det är mycket problematisk att
ü Det bara är en bråkdel av patienterna i Sverige 

som idag har tillgång till glukossensorer
ü trots att det är visat att sensorerna är 

kostnadseffektiva
ü trots att de ökar patienternas livskvalitet
ü trots att de rekommenderas från MTP-rådet för 

relativt stora patientgrupper
ü Vi inte har en jämlik vård avseende detta

ü tillgången ser mycket olika ut i olika regioner
ü Kostnaden i många fall läggs på förskrivare eller 

patienten själv, även med rätt indikation



Det är utan tvekan lätt att säga att...

ü man även om man har diabetes typ 2 har 
stor nytta och glädje av glukossensorer

ü tekniken ger mindre rädsla för 
hypoglykemier, ökat engagemang i sin 
sjukdom, bättre livsstil, lägre insulindoser, 
skönt slippa fingerstick

ü det ger bättre HbA1c, vilket förstås även 
ger färre komplikationer och är mycket 
mer ekonomiskt på sikt!



TACK!


