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Diabetesvård och utveckling
Insulin delivery systems Glucose monitoring systems

Connected pens / 2017

Insulin pen with one
dose memory / 1985

Insulin pens / 1985

Syringes

AID/ 2019

Insulin pump + PLGM
/ 2016

Insulin pump + LGS
/ 2011

Insulin pump / 1978

iCGM / 2019

isCGM / 2016

Real-time CGM / 2005-2007

CGM / 2000

Blood glucose / 1977

Urine testing

Artificial
pancreas



Strategi med modern teknik – att individualisera! 

Insulin penna med 
nedladdningsbart
minne

CGM system Advanced Hybrid closed loop

Koppla samman system för bättre resultat





Continuous Glucose Monitoring



Strukturerad start av rtCGM / isCGM

All ny Teknik kräver 
kunskap och utbildning!

Skulle du låta din 16-åring 
köra bil utan träning eller 
körkort?



Obligatorisk ”körskola” 

Kan man inte komma på uppföljning 
väntar man med starten!

En investering…





Evidens baserade rekommendationer! 

37 evidence-based clinical practice recommendations

Summerat:  CGM är för alla 
som använder insulin som 

behandling och BG mätning är 
bara för den som är ovillig att 

använda CGM





Tillstånd att lösa 1:a påminnelse 2:a påminnelse 3:e påminnelse Följare

Rädsla för 
hypoglykemier Enkel pil ner Lågvarning på hög 

nivå, exv 5.4 FÖLJARE Lågvarning hög nivå 
4.5

Missade bolusdoser Dubbelpil upp Hög varning 10

Hypo- / hyper-
glykemi vid fysisk 

aktivitet

Lågvarning på hög 
nivå, exv 5.4 Enkel pil ner Hög varning 10-12 Ev. tränare / förälder 

som ger tecken

Hypo unawarenes Enkel pil ner Låg varning Snart akut låg 3.1

Graviditet Enkel pil ner Snart akut låg Dubbelpil upp alt. 
Hög varning Support nattetid

Undvika allvarliga 
hypoglykemier

Akut låg- 3,1 - alltid 
aktiverad Snart akut låg 3.1

Undvika ketoacidos Högvarning med 
repetition

Följarfunktion-
högvarning + 

repetition 2 tim

Högt medelvärde / 
högt HbA1c Högvarning 12-14 Dubbel pil upp Vid förbättring 

högvarning 10-12 Högvarning rep. 2 tim



Användande av modern teknik



Access till teknik i Region Halland

En omvänd access till emr
avancerad CGM teknologi 
noteras när vuxna jämförs med 
barn och ungdomar 

Bland barn och ungdomar: 
Hög frekvens rtCGM
Låg frekvens isCGM

Bland vuxna:
Hög frekvens isCGM
Låg frekvens rtCGM



48 mmol/mol = 6.5%

54 mmol/mol = 7.1%

Unga vuxna i åldern 
18-25 år har ett 

HbA1c som ligger 
cirka 8 mmol/mol 

högre

Varför?

Hälsoekonomiskt 
försvarbart att ge 

samma vård som på 
barnklinik!



Smarta insulinpennor



Connected pens och smart pens…
NovoPen 6 / Echo Plus Insulclock + App InPen + App Tempo Smart button

- Connected pen - Predicitive algorithm - Connected pen - Connected pen

- Novo - Novo, Lilly, Sanofi - Novo, Lilly - Lilly

- ↑ TIR, ↓ hypo - Advice + reminders - Active insulin, temp - Dexcom, Glooko, MySugr, MyDiabby

- ↓ Missed doses - Detected hypos - Calculate, remind - Reports

- ↓ Late doses - Reports - WAITING FOR CE-MARK



En individ med missad bolusdos…

❷

❶ ❷

An alert ”telling you” that you might have
missed the dose early means you can add 
a dose before hyperglycemia

A ”threshold alert” is activated too late 
which means you have to deal with
insulin resistance as well

Motivation – provide tools that work!

❶

❷



En individ med missad basaldos…



Summerade resultat

Vuxna
↑ TIR
↓ TBR
↓ Sent givna bolus doser
↓ Glömda bolus doser
↓ Glukosvariabilitet
Påvisat missade basaldoser
Hälsoekonomiskt kostnadseffektiv

Barn
↓ TBR dag och natt
↓ TBR L2



Insulinpumpar – Advanced Hybrid Closed Loop



Funktion Tandem Control-IQ Medtronic 780G Omnipod 5

Uppdateringsbar Ja Nej Ja

Sensor tid 10 7 10 (D) 14 (L)

Sensor kalibreringsfritt system Ja Nej Ja

Uppvärmningstid Direkt 2/ 48 tim uppvärmning Direkt

Aktion mot vilket värde Predikterat värde 30 min Analyserar nu och bakåt + algoritm 
som förutser effekt + 2 tim.

Predikterat värde 60 min

Lägsta basaldos 0,1 0,025 0,0

Lägsta basaldos steg 0,01 0,025 0,05

Målvärde grundinställning 6,1 5,5 6,1 / 6,6 / 7,2 / 7,8 / 8,3

Justerade ”målvärden” Sömn / Fysisk aktivitet 6,1, 6,7, 8,3 Hypo protection

Autokorrektion Predikterat värde >10 (30 min), ger 
60% av ordinarie korrektion.

Målvärde 6,1.

Befintligt värde, ger ”korrektion” var 
5:e minut (algoritm styrd).

Målvärde 5,5.

Predikterat värde om 60 min med 
styrning via algoritm i pod.

Målvärde enl. val ovan.

Aktivt insulin 5 tim (3,5 för bolus) 2- tim 2-6 tim i 30 min intervall

Förändrad insulinkänslighet vid helg, 
sjukdom, menstruation…

Viktigt att ha mer än en profil och att 
justera

Automatik med återblick och 
justering baserat på föregående 

24 tim

Automatik där justering av algoritm 
görs inför varje pod-byte



Andra system är på väg med kvarstående ?

Cam APS Ypsopump + Dexcom



Våra erfarenheter…



Medtronic 780 G



Hur fungerar Smartguard?



Arbetet med bolusdoser…

För liten måltidsdos kompenseras 
av mikrobolusar (autokorrektion, 
max 8% av TDD)

Ges när SG > 6,7 och max basal

Kan ges upp till 12 ggr/tim

Att visa och 
lära ut!

Bild modifierad från Ragnar Hanås



Arbetet med bolusdoser…

Flera måltider i rad: 
kan behöva minska kolh efter 1:a bolus

Extradoser sänker inte SG 
Tomma kolh vid 1,6 och 3,3E dosen?

Fel på nålen, kolla ketoner! Bytte nål…

Att visa och 
lära ut!

Bild modifierad från Ragnar Hanås



Tandem Control-IQ



Hur fungerar Control-IQ?





Arbetet med olika profiler…

Vardag

Helg

Extra / +30% basal dos – att använda om man ”fastnar” vid 9-12 mmol/l

Sjuk / +100% basal dos och -20% justering av I:C och ISF

Idrott / -40-50% basal dos och +50% justering av I:C och ISF

Att visa och 
lära ut!



Uppföljning och support…

380 månaders data finns registrerade bland 38 individer = 31.7 år

75% av samtliga månader bland 38 individer
- TIT ≥ 50%
- TIR ≥ 70%

20% av samtliga månader som inte når dessa mål står att finna bland    
9 individer och rimligtvis behöver de ett kompletterande stöd eller 
utredning inom diabetesteamet / tekniken löser inte allt ☺



Vad säger familjerna…

Nätterna är underbara, vi får äntligen sova

De yngre upplever att föräldrar och personal inte är där och ”petar” lika 
mycket, de får vara ifred

De något äldre upplever stor hjälp under vardagar och att de inte 
behöver åtgärda lika ofta, mer tid kan avsättas för annat



Inför start (-2 veckor)

Start med rätt 
förväntningar 

Kolhydraträkning 
repetition 

Kontroll avseende 
basaldosprofiler, 
I:C, ISF, målvärde

Certifiering Specifik klinik 
relaterad 

information / 
vad vill vi…



Uppföljning 1-2 veckor 

Start innebär 
alltid 

återkoppling 
om 1-2v

Ladda ned både 
pump och CGM 

(sker automatiskt 
om kopplad)

Diskussion kring 
värdet av att 

justera kvoter och 
addera 

basaldosprofil när 
så behövs

Adderas 
kolhydrater 

innan måltid?

Peka på nattlig 
kontroll och 

förstärk 
värdet!

Visa Diasend 
och 

nedladdning –
vad skall du 

titta på?



Fortsatt uppföljning  - 4 veckor 

Bra med 
nedladdning 

och 
uppföljning 

efter 4 veckor

Stor sannolikhet 
att 

basaldosprofiler 
behöver läggas till 
liksom I:C och ISF

Helg? Menstruation? Diskutera 
sjukdom

Diskutera 
idrott



Digital vård



Digital hälsa vid diabetesvård / barn

Standard vård:
Resa till mottagning
Checka in och vänta 

Tid för ett besök ≈ X min (45 + 120)

Telemedicin:
Fortsatt på arbete / skola / hemma  
Login via link (Bank ID + 1177) 

Tid för ett besök ≈ 15-25 min

Väntrum Reception Virtuellt väntrum Virtuell konsultation



Time (months)      0                     1.5                     3                     4.5                     6                     7.5 9                     10.5                     12

RCT

Control

Telemed 15 15 15 15

45 45 45 45

45 45 15 45

Start Results 1 Stop / Results 2

Age interval:
0-5.9
6-11.9
12-16.9

Baseline data
Socio-economy
Education-level
Telemed equipm.

HbA1c, Time above/within/below target (14d), QoL, Self efficacy, Diabetes treatment satisfaction, Health economy info

Download with Care Link and Diasend – structured standardized analyze each time – info about diabetes management

Time for
each visit



Digital hälsa för alla?



Deltagare



Resultat Glukos kontroll (HbA1c)

**

*** **

*

ns



Resultat frågeformulär (Telemedicin vs Standard)

Livskvalitet (Disabkids) + (Oberoende)

Hälsa (PROMIS) +/-

Nöjdhet med vården (DTSQ) +

Förmåga till egenvård (SED) +

Attityd +



Resultat hälsoekonomi

Kvalitetsjusterade levnadsår / 5-års horisont:
Telemedicin 1,541 jämfört med Standardbesök 1,354

Kostnad per QALY:
Telemedicin 131 284 jämfört med Standardbesök 128 367

Resultat ICER (kostnadseffektivitet / kostnad för att uppnå ytterligare effektenhet):
Telemedicin 15 600 per QALY (<100 000 = låg kostnad*)

Baserat på resultaten av denna modell är det kostnadseffektivt att 
administrera en telemedicinsk behandlingsregim för pediatriska patienter 
med diabetes typ 1 jämfört med vanliga vårdbesök i Sverige. 

Carlsson P, Anell A, Eliasson M. Hälsoekonomi får allt större roll för sjukvårdens prioriteringar. Läkartidningen 2006;103:3617-23. 
Socialstyrelsen. Bilaga 4, Metod, Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 – Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.



Svår hypoglykemi



GlukagonFärdig beredning av glukagon

Nasal spray glukagon / BaqsimiGlukagon


