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Sammanfattning 

 
Abstract 

 
 
 
 
 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en endokrin autoimmun sjukdom som kräver 
daglig insulinbehandling och en noggrann kontroll av blodglukoshalten. Sjukdomen 
medför en kroniskt hög blodglukoshalt som ligger till grund för 
diabeteskomplikationer senare i livet. Tidigare studier har visat god effekt av en 
intensivbehandling av diabetes mellitus för att reducera risken att drabbas av 
diabeteskomplikationer. 
Syfte: Syftet med studien var att mäta effekten av glukosmätningsmetoden FGM 
(LIBRE) mätt som HbA1c i löpande diabetologisk rutinsjukvård. 
Metod: Studien är en retrospektiv journalstudie som genomförts tillsammans med 
endokrinmottagningen på Ängelholms sjukhus. 
Resultat: FreeStyle LIBRE glukosmätningsmetod leder via en intensivbehandling 
till förbättring av HbA1c hos de diabetespatienter med ett utgångs-HbA1c >62,4 
mmol/mol. Patienter med ett utgångs-HbA1c på 70 mmol/mol reducerar med hjälp 
av FreeStyle LIBRE sitt HbA1c med 5 mmol/mol. 
Slutsats: Ett utgångs-HbA1c >62,4 mmol/mol kommer med hjälp av FreeStyle 
LIBRE leda till en sänkning av HbA1c. Genom att sänka HbA1c reduceras risken att 
drabbas av de vanligaste diabeteskomplikationerna retinopati, nefropati, neuropati 
samt hjärt- och kärlsjukdomar. FreeStyle LIBRE ger goda förutsättningar för en 
reducering av diabeteskomplikationer för de patienter metoden ses vara effektiv för. 

Background: Type 1 diabetes is an endocrine autoimmune disease that requires 
daily insulin therapy and careful monitoring of blood glucose. The disease causes a 
chronic high blood glucose level which is the basis of diabetes complications later in 
life. Previous studies have shown that intensive treatment of diabetes mellitus has a 
positive effect by reducing the risk of diabetes complications.   
Purpose: The aim of this study was to measure the effect of the glucose 
measurement method FGM (LIBRE) as measured by HbA1c at current diabetologic 
routine medical care. 
Method: The study is a retrospective medical record study conducted together with 
endocrine recipiency at Ängelholms hospital. 
Results: FreeStyle LIBRE glucose measurement method leads to improvement in 
HbA1c in diabetes patients with a baseline HbA1c >62,4 mmol/mol. Patients with a 
baseline HbA1c of 70 mmol/mol reducing their HbA1c with 5 mmol/mol by using 
FreeStyle LIBRE. 
Conclusion: For diabetes patients with a baseline HbA1c >62,4 mmol/mol, use of 
FreeStyle LIBRE as part of an intensive treatment regime is likely to lead to a 
reduction in HbA1c. By lowering HbA1c and therby blood glucose levels, the risk 
for the most common diabetes complications retinopathy, nephropathy, neuropathy 
and cardiovascular diseases is likely to be reduced.  
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Bakgrund 
1.1 Diabetes 
Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för metabola sjukdomar som kännetecknas av en 
kroniskt ökad halt glukos i blodet, ett tillstånd kallat hyperglykemi (1). Prevalensen av 
diabetes mellitus, i vardagligt tal diabetes, är i Sverige mellan 4-5 % och har varit 
långsamt stigande under många år. År 2014 fanns 368 577 diabetespatienter registrerade 
i Sverige (2). Diabetes mellitus finns i två typer, typ 1 och typ 2. Ca 10-15 % av alla 
diabetespatienter har diabetes mellitus typ 1 och resterande är diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 2 (3). Incidensen av diabetes typ 1 har varit stigande under de 
senaste två årtiondena världen över (4) och Sverige är ett av de länder med högst 
nyinsjuknandetal per år (5). Diabetes mellitus typ 2 är förknippat med befolkningens 
livsstil och i takt med att övervikt och fetma ökar i världen blir förekomsten av diabetes 
typ 2 allt vanligare (3). Övervikt eller fetma ses hos >80 % av patienterna med diabetes 
typ 2 (5). Diabetesepidemi är ett aktuellt begrepp och år 2035 förutspås en global 
prevalens av diabetes typ 2 på 10,1 %, vilket motsvarar över 592 miljoner människor 
med diagnosen (1). 
 
1.1.1 Glukos och insulin 
Glukos är en energikälla som kroppens celler behöver för att fullgöra sina funktioner. I 
vila behövs ca 10 gram glukos per timme, där hjärnan konsumerar ca 5-6 gram av dessa 
(3). Resterande används av muskler och kroppens andra organ. För att glukos ska kunna 
tas upp från blodet och föras till olika målceller behövs det anabola hormonet insulin, 
som produceras av bukspottkörtelns betaceller. Vid diabetes saknas insulin eller så finns 
otillräckliga mängder för att täcka behovet. Insulin fungerar som en form av 
”dörröppnare” för glukostransport in i cellerna genom att aktivera transportörer på 
cellernas yta (3). Cellytan har specifika tyrosinkinas-kopplade receptorer för insulin 
som vid bindning till insulin leder till att glukostransportörer (GLUT-4) inkorporeras i 
cellmembran som därmed gör att glukos tas upp i cellen (6). Ungefär 30 % av upptaget 
glukos förs till levern, 25 % till skelettmuskulatur, 25 % till hjärnan och resterande 20 
% förs till fettväv och kroppens övriga organ (3). Väl i cellen kommer glukos att 
metaboliseras. Oxideras, lagras eller på annat sätt användas. Glukos lagras som 
glykogen och i skelettmuskulatur kan glykogenet enbart används som energi för direkt 
arbete, det har således ingen förmåga att ta sig ut i blodbanan igen. Glykogen lagrat i 
levern har en stor betydelse för att upprätthålla en konstant blodglukoshalt över dygnets 
alla timmar. Detta sköter levern genom glykogenolys, en process där lagrat glykogen 
bryts ner till glukos och förses till blodet. Processen styrs bland annat av glukagon, ett 
hormon som stimuleras och frisätts av lågt blodsocker från pancreas alfa-celler. Under 
nattens timmar spelar glukagon- och insulinförhållandena en viktig roll för 
blodglukosnivån. Insulin bromsar glykogenolysen medan glukagon istället ökar 
nedbrytningen och förser blodet med glukos. Vid längre tids fasta eller vid lågt intag av 
kolhydrater tar glykogenförrådet i levern slut, ett tillstånd som innebär att kroppen 
börjar bryta ner kroppens egna vävnader, främst fett- och muskelväv. Hjärnan är 
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beroende av glukos för att fungera och därför har kroppen egna sätt att tillgodogöra sig 
glukos när vi inte får i oss det via födan. Aminosyror från muskelvävnad används av 
levern för att nybilda glukos, en process kallad glukoneogenes (3). Förutom att fungera 
som en slags dörröppnare för glukos påverkar insulin även upptaget av aminosyror i 
skelettmuskulatur samt stimulerar lipogenes och proteinsyntes (7). Regleringen av 
insulinfrisättningen är komplex och inkluderar ett flertal mekanismer. Vid en måltid 
ökar insulinproduktionen bland annat genom glukosstimulering i tarmen och utsöndring 
av hormon som kallas inkretiner från gastrointestinalkanalen stimulerar 
insulinfrisättning (6). 
 
1.1.2 Blodglukos 
Blodglukoshalten mäts i mmol/liter. Ett normalt fasteblodglukosvärde bör ligga mellan 
4,2 och 6,0 mmol/L. Vid diabetes fungerar inte de metabola mekanismerna på ett 
normalt sätt vilket gör att blodglukoshalten är kroniskt förhöjd. Insulinproduktionen 
från bukspottkörteln kan vara helt eller delvis avstängd och olika vävnader kan också 
vara okänsliga för insulin, vilket benämns insulinresistens (3). Ett blodglukosvärde vid 
fasta över 7 mmol/L eller värden över 11 mmol/L vid icke-fasta är diagnostiskt och 
behöver ses vid fler tillfällen för en säker diagnostisering (1). 
 
1.1.3 Diabetes mellitus typ 1 
Diabetes mellitus typ 1 kännetecknas av en autoimmun reaktion där betacellerna i 
bukspottkörteln har destruerats. Detta beror på att kroppens egna immunförsvar har 
angripit de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Tillståndet leder till att 
betacellerna blir oförmögna att producera insulin (8). Patogenesen för diabetes typ 1 
innebär att T-celler (T-hjälparceller och T-mördarceller) dödar betaceller direkt eller 
producerar cytokiner som aktiverar makrofager som i sin tur förstör betacellerna (7). 
Sjukdomen kan utvecklas när som helst under livets gång (1) men insjuknandet 
dominerar i åldrarna 5-14 och kallades därför tidigare för ungdomsdiabetes (5). De 
klassiska symptom som uppstår vid diabetes mellitus typ 1 är polydipsi (överdriven 
törst), polyuri (ökad urinmängd), trötthet, viktminskning, svårläkta sår, samt 
återkommande infektioner (1). Utan insulin kan glukos inte forslas bort från blodbanan 
utan filtreras ut i njurarna vilket orsakar osmotisk diures och törst, som förklarar de 
symptom som uppstår (6). Diabetes typ 1-patienter är oftare drabbade av andra 
autoimmuna sjukdomar som hypo- eller hypertyreos, celiaki, atrofisk gastrit med 
perniciös anemi samt Addisons sjukdom (1). 
 
1.1.4 Diabetes mellitus typ 2 
Vid diabetes mellitus typ 2 ses en nedsatt insulinkänslighet och en avtagande 
betacellsfunktion. Utveckling av insulinresistens innebär att vävnaders celler blir 
okänsliga för insulin och denna typ av diabetes är starkt relaterad till en ohälsosam 
livsstil (5). Det metabola syndromet som innefattar störningar i blodglukosregleringen, 
förhöjda blodfetter, hypertoni, bukfetma och tecken på minskad insulinkänslighet är alla 
riskfaktorer för utvecklingen av diabetes typ 2. Insulinresistensen grundar sig i en 
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störning i ämnesomsättningen och ett minskat insulinstimulerat glukosupptag i både 
muskel- och fettceller. Insulinsignaleringen är rubbad och vid diabetes typ 2 är även 
betacellernas insulinsekretion kraftigt nedsatt. Leverns glukosproduktion hämmas inte 
vid insulinresistens vilket gör att blodglukosnivån är svår att hålla inom normala gränser 
och leder till hyperglykemi (3). I fettvävnad medför insulinresistens att fria fettsyror och 
glycerol leds ut i blodbanan och orsakar leverförfettning och fettinlagring i musklerna. 
De hämmar även insulinsignaleringen i dessa vävnader. Kombinationen av 
hyperglykemi och förhöjda fria fettsyror tros ligga bakom förlusten av 
insulinsekretionen som ses vid diabetes mellitus typ 2 (5). Symptomen vid diabetes typ 
2 är diffusa vilket innebär att patienter kan gå länge utan en diabetesdiagnos eftersom 
sjukdomen kommer smygandes. Mörkertalet är därför stort vad gäller denna typ av 
diabetes (3). 
 
1.1.5 HbA1c 
Relativa halten HbA1c, glykerat hemoglobin, är ett viktigt mått vid diabetes som visar 
den genomsnittliga blodglukosnivån de senaste 6-8 veckorna. Det kallas därför också 
för långtidssocker. Hemoglobin är ett protein som finns i alla röda blodkroppar, det ger 
blodet dess röda färg och transporterar syre från lungorna till kroppens organ (9). Till 
hemoglobinets N-terminal i beta-kedjan kan glukos bindas in och hemoglobinet sägs bli 
glykerat. Ju mer glukos det cirkulerar i blodbanan, desto mer hemoglobin blir glykerat 
och HbA1c-värdet stiger. Röda blodkroppar har en livslängd på upp till 120 dagar vilket 
förklarar att HbA1c ger ett mått för blodglukoshalten de senaste 6-8 veckorna (10). Blir 
hemoglobinet väl glykerat finns det kvar i blodbanan så länge den röda blodkroppen är 
vid liv. HbA1c mäts i mmol/mol hemoglobin och värden över 48 mmol/mol talar för en 
diabetesdiagnos. Ett normalt HbA1c för individer under 50 år utan diabetes bör ligga 
mellan 27-46 mmol/mol. Efter 50 års ålder är normalintervallet istället 31-46 mmol/mol 
(3). HbA1c-målen vid diabetesbehandling bör avgöras individuellt och sättas inom 
rimliga gränser med hänsyn till patientens ålder, livssituation och hälsa. En generell 
rekommendation för behandling av diabetes är dock att försöka nå ett HbA1c på högst 
52 mmol/mol (9). HbA1c-värden över 70 mmol/mol ökar kraftigt risken för 
diabeteskomplikationer, vilket är bakgrunden till socialstyrelsens övre riktlinje för 
HbA1c på 70 mmol/mol. År 2013 rapporterade NDR (nationella diabetesregistret) att 18 
% av alla diabetespatienter med typ 1 uppfyllde målet med ett HbA1c-värde på under 52 
mmol/mol medan 21 % av patienterna hade ett HbA1c-värde över 73 mmol/mol vid 
samma rapport (11). Att hålla HbA1c-värdena så nära det icke-diabetiska intervallet 
som möjligt har i tidigare studier setts ha stora hälsovinster och minskar risken för 
diabeteskomplikationer (12). Det finns ett samband mellan HbA1c och 
medelglukoshalten i blodet, som kan avläsas i bild 1. 
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Bild 1. Modifierad bild som visar ungefärligt samband mellan HbA1c mätt i mmol/mol och 
medelplasmaglukos i mmol/L (13). 
 
1.2 Diabeteskomplikationer 
Obehandlad diabetes kan få allvarliga akuta konsekvenser. Exempelvis onormalt kraftig 
bildning av ketoner i levern. Detta tillstånd kallas för ketoacidos vilken kan, om inte 
insulin tillförs, leda till diabeteskoma och död (1).  
Dessutom kan både diabetes mellitus typ 1 och 2 medföra diabeteskomplikationer, även 
kallat långtidskomplikationer på grund av att skadorna inte visar sig förrän flera år efter 
en diabetesdiagnos. Inte förrän 15-20 år efter en diabetesdiagnos kan komplikationer 
komma smygandes. De senaste 30-40 åren har risken att drabbas av 
diabeteskomplikationer dock minskat kraftigt på grund av att det har riktats ett större 
fokus på förebyggande åtgärder (3). Komplikationer drabbar främst organ som ögon, 
njurar, blodkärl samt det perifera och autonoma nervsystemet. Tillstånden beror till 
största del på den kroniska hyperglykemin som råder (12), och tidigare studier har 
kopplat hyperglykemi till både mikro- och makrovaskulära komplikationer (10). I värsta 
fall kan skador bli så pass tärande att patienten behöver dialys, genomgå 
njurtransplantation, drabbas av nervskador eller amputera ben som följd av svårläkta 
fotsår. Det kroniskt höga och svängande blodsockret påverkar olika metabola 
signalvägar i kroppen som så småningom blir tärande för kroppens organ. Tre stycken 
processer som starkt kopplas till patogenesen för långtidskomplikationer vid diabetes är 
glykosylering av proteiner, aktivering av proteinkinas C (PKC) och intracellulär 
sorbitolbildning (7). 
 
1.2.1 Glykosylering av proteiner 
Glykosylering av proteiner är en process som leder till bildning av AGE (advanced 
glycation end products) bildas (7). AGE-produkter är icke-nedbrytningsbara aggregat 
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som påverkar en rad olika signalvägar i kroppen samt den cellulära metabolismen 
genom diverse cellytereceptorer (14). De uppstår genom icke-enzymatiska reaktioner 
mellan intracellulära glukos-derivat och aminogruppen i proteiner. Reaktionen drivs 
bland annat av halten glukos, dvs. den kroniska hyperglykemin i blodet (7) och 
produkterna kan bildas både endo- och exogent. Kollagen är ett protein som genom 
glykosylering medför att extracellulärmatrix (ECM) blir stelare, det sker på grund av att 
AGE-produkterna som bildas skapar tvärbindningar mellan proteinerna i ECM och detta 
tillstånd ses ofta vid kärldysfunktion (7). Glykosylering av proteiner ger 
strukturförändringar som bland annat gör proteinerna mer motståndskraftiga mot 
nedbrytning, vilket leder till att det ansamlas tvärbundna produkter i vävnader (14). 
AGE-produkter binder till specifika RAGE-receptorer och har många skadliga effekter 
som bidrar till utvecklingen av diabeteskomplikationer. RAGE-receptorer återfinns på 
olika typer av inflammatoriska celler som makrofager och T-celler, samt endotelceller 
och glatt kärlmuskulatur (7). När AGE-produkterna binder till RAGE-receptorerna 
stimuleras frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner och tillväxtfaktorer från 
makrofager. Det bildas även reaktiva syreföreningar i endotelceller, aktiviteten av den 
prokoagulerande processen i endotelceller och makrofager ökar och det sker en förstärkt 
proliferation/nybildning av glattmuskeltillväxt. Till slut bildas en ansamling av dåliga 
blodfetter (LDL) som stimulerar aterosklerosprocessen (7). Ackumulering av skadade 
och modifierade biomolekyler leder till förhöjda nivåer av ämnen i vävnader och kärl 
som bidrar till bildning av aggregat och plack som påverkar uppkomsten av olika 
sjukdomstillstånd (14).  
 
1.2.2 Aktivering av proteinkinas C 
Proteinkinas C (PKC) är ett reglerande enzym som är involverat vid många 
signalöverföringar i olika cellulära system, bland annat vid vaskulära funktioner (15). 
PKC aktiveras av kalciumjoner och second-messengern diacylglycerol (DAG). Ett 
kroniskt högt blodsocker stimulerar syntes av DAG som i sin tur aktiverar PKC (7). Det 
har även visat sig att hyperglykemin vid diabetes resulterar i en överproduktion av 
reaktiva syreförningar (ROS) och en oxidativ stress som stimulerar aktivering av PKC 
(15). Ett aktiverat PKC stimulerar bland annat celltillväxt och syntes av ECM, men även 
cytokinaktivering och angiogenes samt reglering av vaskulära cellers permeabilitet (15). 
En störning i dessa cellulära system har påvisats vid diabetes och patogenesen för mikro 
och makroangiopatier (15). Nybildning av kärl sker bland annat i näthinnan (retina) 
vilket stimulerar utvecklingen av retinopati (7). Syntes av ECM leder till förtjockning 
av membran och kan ses i njurarna vilket leder till sämre filtration, albuminuri och 
slutligen njursvikt (7). 
 
1.2.3 Sorbitolbildning 
En del vävnader som nerver, ögats lins, njurarna och blodkärl är inte i behov av insulin 
för att ta upp glukos, här leder hyperglykemin istället till ett ökat glukosupptag vilket 
resulterar i ett överskott av glukos intracellulärt (7). Den överflödiga glukosen 
metaboliseras med hjälp av ett enzym, aldos-reduktas, till sorbitol. Slutligen omvandlas 
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det även till fruktos genom en reaktion där NADPH används som en kofaktor. NADPH 
är en molekyl i reducerad form som behövs för flera reaktioner i cellen. Bland annat 
behövs närvaro av NADPH för att enzymet glutation-reduktas ska kunna regenerera 
reducerat glutation. Glutation är en viktig antioxidant för cellerna som skyddar mot fria 
radikaler och toxiner. Används NADPH för omvandlingen av sorbitol till fruktos istället 
för att reducera glutation kommer den oxidativa stressen öka på grund av att 
glutationhalterna reduceras och det antioxidativa skyddet uteblir (7). En minskad nivå 
av glutation ökar cellernas känslighet för oxidativ stress vilket medför att cellerna 
skadas och påfrestas för sjukdomsutveckling (7). 
 
De tre ovan nämnda processer medför att skador i kroppens organ uppstår, mikro- och 
makroangiopatier ger skador på kärl där både de allra minsta kapillärerna och de större 
kärlen tar skada. Mikroangiopatier innebär skador i små kärl som leder till förtjockning 
av basalmembran i bland annat näthinnan, huden, skelettmuskulatur och glomerulus (7). 
Makroangiopatier innebär skador i de stora kärlen på artärsidan, där leder 
hyperglykemin till åderförkalkning genom aterosklerotiska plack vilket medför att en 
diabetiker har två till fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 
jämfört med personer utan diabetes. De diabetespatienter som drabbas av sjukdom har 
dessutom en sämre prognos än en icke-diabetiker (16). Tillsammans leder mikro- och 
makroangiopatier till förändringarna som på lång sikt ligger till grund för de vanliga 
diabeteskomplikationerna retinopati, nefropati, neuropati samt hjärt- och kärlsjukdomar 
(7). 
 
1.3 Behandling av diabetes mellitus 
Effektiv behandling av diabetes som ger en god blodglukoskontroll minskar risken att 
drabbas av diabeteskomplikationer (3). Mycket av senare tids forskning har riktats mot 
att förebygga och lindra dessa tillstånd (12). Syftet med diabetesbehandling är att 
upprätthålla en normoglykemi och därmed förhindra långtidskomplikationer (8). På så 
vis behålls en hög livskvalitet hos diabetespatienten vilket är eftersträvansvärt (5). 
Målet är att minska på blodsockersvängningar och försöka ställa in en komplett 
insulinbehandling (3). 
Behandling av diabetes mellitus typ 1 sker med hjälp av olika typer av insulin. Hur 
insulinbehandlingen ser ut är individanpassat (8). Långtidsverkande eller 
medellångverkande insulin ges vanligen en till två gånger dagligen och kallas 
basinsulin, vilket täcker det grundläggande behovet. I kombination med basinsulinet ges 
ett snabbverkande insulin vid måltider efter behov (3). Det finns olika sätt att injicera 
insulin, subkutan injicering och subkutan infusion i form av insulinpump är två använda 
metoder. För närvarande finns inga belägg för att den ena insulinbehandlingen skulle 
vara bättre än den andra (8). Hög dosering av insulin och fysisk aktivitet kan leda till 
hypoglykemi, lågt blodsocker. Det kallas även insulinkänning och är en stress-situation 
för kroppen eftersom hjärnan inte får det bränsle den behöver (3). Tillståndet medför att 
adrenalin frisätts som via beta 2-receptorer på levern ger glukosfrisättning men även 
orsakar hjärtklappning och förhöjd puls (6). Symptom som uppstår utöver 



 

 

 

 10 

hjärtklappning och ökad puls är blekhet, oro, darrningar, svettningar och huvudvärk. 
Om hypoglykemin fortskrider kan tillståndet leda till medvetslöshet och död.  
 
Diabetes typ 2 är inte insulinberoende, däremot behandlas den störda 
insulinfrisättningen och den nedsatta insulinkänsligheten med blodsockersänkande 
tabletter (3). Mycket av behandlingen av diabetes typ 2 ligger i livsstilsförändringar 
med ökad motion och ändrade kostvanor, efter långt tids sjukdom kan det dock behövas 
insulinbehandling. 
 
1.4 DCCT/EDIC 
Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) och Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications (EDIC) är en vetenskaplig studie som visat nyttan av 
intensiv behandling för uppkomsten och utvecklingen av långtidskomplikationer vid 
insulinberoende diabetes. Studien studerade sambandet mellan blodglukoskontroll och 
utveckling av långtidskomplikationer. DCCT pågick mellan åren 1983-1993 och var en 
randomiserad klinisk studie där en jämförelse gjordes mellan en intensiv- och en 
konventionell diabetesbehandling i avseende att se deras respektive effekt på utveckling 
och progression av vaskulära och neurologiska diabeteskomplikationer. 1441 patienter 
med insulinberoende diabetes mellitus ingick i studien och uppföljningstiden var i 
genomsnitt 6,5 år (12). Retinopati var studiens primära granskning men förekomsten av 
njurskador, neurologiska-, kardiovaskulära- och neuropsykologiska komplikationer 
studerades också. En intensiv behandling innebär att hålla HbA1c så nära intervallet för 
icke-diabetes som möjligt. Detta görs genom en god egenvård av diabetesdiagnosen 
med minst tre insulindoser per dag. Insulindoserna justeras efter uppmätt blodglukos 
som vid en intensiv behandling mäts minst fyra gånger per dag. En intensivbehandling 
innebär också täta kontakter med sjukvården (1-2 månaders intervall) samt rådgivning 
kring kost och fysisk aktivitet. En konventionell behandling innebär en till två 
insulininjektioner per dag, inklusive mellanlångverkande och snabbverkande insulin, 
samt en daglig egenkontroll av blodglukoshalten (12). DCCT-studien bestod av en 
primär preventionskohort och en sekundär interventionskohort. Preventionskohorten 
bestod av 726 patienter som haft en diabetesdiagnos mellan 1-5 år, en 
albuminutsöndring mindre än 40 mg per 24 timmar och inga tecken på retinopati. Den 
sekundära interventionskohorten bestod av 715 patienter som haft en diabetesdiagnos i 
1-15 år. De hade en mild till måttlig retinopati och en exkretion av albumin på mellan 
200-400 mg per dygn (17).  
 
EDIC var en follow-up studie som gjordes när DCCT-studien var avslutad. Omkring 90 
% av patienterna från DCCT följdes upp och följs fortfarande upp (18).  
I DCCT-studien sågs patienterna i den intensiva behandlingsgruppen reducera sitt 
HbA1c med 20 mmol/mol i jämförelse med den konventionella behandlingsgruppen. 
Förändringarna i HbA1c sågs redan efter tre månader och bestod även efter 9 år av 
uppföljning (12). Förutom reduceringen i HbA1c sågs en intensivbehandling reducera 
risken för samtliga av de vanliga diabeteskomplikationerna retinopati, nefropati, 
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neuropati samt hjärt- och kärlsjukdomar. En intensivbehandling, och därmed en god 
blodglukoskontroll är således av största vikt för att minska risken för 
långtidskomplikationer.  
 
1.4.1 Retinopati 
De flesta patienter som haft en diabetesdiagnos under 20-25 år har förändringar i ögats 
näthinna, som vidare kan leda till ytterliggare ögonkomplikationer (3). Retinopati är den 
vanligaste ögonåkomman vid diabetes och innebär en konstellation av förändringar i de 
små blodkärlen som ligger ovanpå näthinnan (7). Mikroangiopatier gör att blodkärlens 
membran förtjockas och det uppstår utbuktningar i ögonbotten samt på blodkärlen. 
Vätska kan tränga ut ur de små kapillärerna och påverka näthinnans funktion. Hejdas 
processen i tid behöver förändringarna inte leda till synförändring men får processen 
däremot fortgå kan blodkärl brista och orsaka blödningar med snabb synförsämring. 
Förutom retinopati kan diabetes även leda till svullnad i gula fläcken, grå och grön starr 
med medföljande synförsämringar (3).  
 
1.4.2 Nefropati 
Skador på njurarna förekommer hos ca 30-40 % av alla som haft diabetes under en lång 
tid (3) och njursvikt är den näst vanligaste dödsorsaken bland diabetespatienter efter 
hjärtinfarkt (7). Svårighetsgraden av njurskador varierar och den vanligaste åkomman är 
albuminuri, ett tillstånd som innebär att protein läcker ut i urinen (3). Albuminuri är den 
första viktiga prognostiska markören för njurskada (16) och det är viktigt att tidigt 
observera albuminuri då det har visat sig att tidig medicinsk behandling kan förhindra 
utveckling av svårare njurskador (3). I njurarna filtreras blodet genom glomerulus, ett 
nätverk bestående av en afferent och efferent arteriol samt ett kapillärnätverk i mitten. 
Njurfunktionen mäts i GFR ml/min vilket motsvarar den glomerulära 
filtrationshastigheten (7). Vid njurskada är GFR nedsatt och symptom visar sig inte 
förrän njurfunktionen är nedsatt med 70 %. Den kroniska hyperglykemin vid diabetes 
gör att glomeruluskapillärernas membran tjocknar, kärlen blir förträngda pga. 
arterioskleros och pyelonefriter (akut eller kronisk inflammation) uppstår som gör att 
njurarna till slut inte kan upprätthålla sin funktion (7). Njurskada ökar i sig också risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar (16).  
 
1.4.3 Neuropati 
Både det centrala- (CNS) och perifera nervsystemet (PNS) påverkas vid diabetes. 
Förändringar i nerverna benämns neuropati och skador i det perifera nervsystemet, 
främst de sensoriska nerverna, drabbas (7). Neuropatins utveckling påverkas av såväl 
mikro- som makroangiopatier (3). Hyperglykemin vid diabetes leder bland annat till 
mikrovaskulära förändringar i nervvävnaden på grund av metabola rubbningar och 
påverkade signalvägar (16). Nedsatt nervfunktion ses hos så många som 70-90 % av 
alla diabetes mellitus typ 1 patienter som haft diabetes i 40 år. Nervskador kan få många 
utfall, dels blir blodflödet till huden sämre och dels avtar känseln, främst i yttre 
extremiteter som fötter och tår (3).  
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1.4.4 Hjärt- och kärlsjukdom 
Hjärtinfarkt på grund av ateroskleros i kransartärerna är den vanligaste dödsorsaken 
bland diabetespatienter (7). 60-70 % av diabetespatienterna dör på grund av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Mekanismerna för hur diabetes påverkar utvecklingen av ateroskleros 
och senare hjärt- och kärlsjukdomar är komplexa och inte helt klarlagda. Etiologin är 
multifaktoriell men troliga förklaringar är höga blodfetter (LDL), en ökad oxidation och 
ökad produktion av fria radikaler som skadar endotelcellerna. Även trombosfunktionen 
är viktig vid utvecklingen av ateroskleros och en störning av trombocyternas funktion, 
koagulation och fibrinolys ses ofta hos diabetespatienter (16).  
 

Syfte & Frågeställning 
Syftet med studien var att mäta effekten av glukosmätningsmetoden Flash Glucose 
Mätning (LIBRE) på glukoskontrollen mätt som HbA1c i löpande diabetologisk 
rutinsjukvård. 
 

Metod 
Studien är en retrospektiv journalstudie, en form av kvantitativ metod inom 
vetenskaplig forskning där sådant som redan har skett undersöks.  
Denna retrospektiva studie består av en journalgenomgång där lablistor och  
diabetespatienters journaler har använts för att få fram uppgifter över deras användning 
av glukosmätningsmetoden FreeStyle LIBRE samt deras långtidssocker, mätt som 
HbA1c. Journalprogrammet som användes var Melior. Patienternas uppgifter som 
hämtades fördes systematiskt in i ett Excel-dokument med följande uppgifter 
avidentifierade: initialer på patienten, ålder, HbA1c före LIBRE-start (0-6 mån före), 
HbA1c 2-8 mån efter LIBRE-start, 8-14 mån efter LIBRE-start, senaste HbA1c, 
LIBRE-status nu (ja/nej), total tid av LIBRE-användande.  
 
Studiens syfte och frågeställning grundar sig på DCCT/EDIC, en stor vetenskaplig 
studie som visat fördelar med en intensiv behandling av insulinberoende diabetes vad 
gäller diabeteskomplikationer. Utöver DCCT/EDIC har vetenskapliga artiklar sökts 
genom databasen Pubmed. Sökord som användes var: diabetes mellitus review, diabetes 
mellitus AND complications, diabetes mellitus PKC, diabetes mellitus AGE. För att få 
fram relevanta artiklar filtrerades artikelsökningen till engelskt språk, review artiklar, 
free fulltext, de senaste 5 åren. Antalet artiklar reducerades då och kunde lättare sökas 
igenom. Studien har genomförts tillsammans med endokrinmottagningen på 
Ängelholms sjukhus. De driver diabetologisk rutinsjukvård och började använda 
glukosmätningsmetoden FreeStyle LIBRE i december 2014.  
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1.5 Urval 
Urvalet av patienter utgick ifrån de patienter som blivit erbjudna den angivna metoden 
och som var otillfredsställande kontrollerade, hade för högt genomsnittligt blodsocker,  
labil sockerkontroll eller social problematik i form av smutsiga eller hektiska jobb. 
Studien inkluderade från början alla patienter med diabetes mellitus typ 1 och 2, men 
patienterna med diabetes typ 2 selekterades bort på grund av att antalet var för litet för 
att kunna dra några relevanta slutsatser. De första sensorerna sattes på patienter i 
december 2014 och därefter applicerades sensorer till villiga patienter som matchade 
kriterierna fram till augusti 2015. 119 konsekutiva patienter rekryterades mellan 
perioden december 2014-augusti 2015. Två av dessa kom aldrig till start och åtta hade 
inga uppföljande labdata. Analys gjordes av 109 patienter. Två av dessa avbröt LIBRE-
användningen efter undersökningsperioden med argument av missnöje med metodens 
precision. Resterande 107 patienter använde fortfarande metoden vid studiens 
avläsning.  
Patienterna i studien är oidentifierade och studien behöver därför inte genomgå en etisk 
prövning. Patienterna som tilldelades en FreeStyle LIBRE har, likt tidigare, haft 
regelbunden kontakt med sjukvården med rutinkontroller. Den  
metod som användes vid mätning av patienternas HbA1c vid rutinsjukvård på 
diabetesmottagningen var enligt IFCC. 
 
1.6 Beräkning av statistik 
Med hjälp av extern handledare har statistiska- och signifikansberäkningar gjorts med 
hjälp av Wilcoxon’s rangteckentest. Eftersom populationen inte är normalfördelad utan 
innehåller asymmetrisk data redovisas resultaten av studien i median och kvartiler (Q1, 
Q3). Kvartilerna är indelade efter antalet patienter. Kvartil 1 (Q1) omfattar 25 % av 
studiens population och är alltså värdet på 25 percentilspatienten (27e patienten). 
Kvartil 3 (Q3) omfattar 75 % av populationen och anger värdet för 75 
percentilspatienten (81,5e patienten). 
En linjär regression mellan variablerna x=HbA1c före LIBRE och y=HbA1c efter 
LIBRE har tagits fram med en linjär modell y= k*x+m. Värden erhålles där k=0.4374 
med 95 % konfidensintervall på 0.4683-0.6568 och m= 25.4 med 95 % 
konfidensintervall på 18.77-32.03. För att illustrera en eventuell förbättring i HbA1c 
betraktas variabeln z = y-x, som beskriver differensen i HbA1c, som en funktion av 
HbA1c före LIBRE. Regressionsanpassningen ges i detta fall av z=(k-1)*x+m. Utifrån 
detta samband kan vi säga att en förbättring av HbA1c är förväntad om z>0, vilket 
motsvaras av HbA1c före LIBRE > -m/(k-1)= 58.07. Ett konfidensintervall för detta 
värde kan också erhållas genom att beräkna konfidensintervallet för regressionen, och 
sedan beräkna var dess linjer skär z=0 (se figur 3). På detta vis kan brytpunkten 
beräknas och ligger mellan 52.1 - 62.4 med 95 % sannolikhet. 
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1.7 FreeStyle LIBRE 
Flash Glucose Mätning (FGM) under namnet LIBRE är ett glukosmätningssystem för 
att mäta glukosnivån i interstitiell vätska. Produkten började marknadsföras hösten 2014 
och är framtagen av företaget Abbott Diabetes Care som är etablerade inom 
diabetesvård och har flertal produkter inom området (19). FreeStyle LIBRE 
glukosmätare består av en sensor likt en femkrona, vilken fästes på baksidan av 
överarmen och sitter i upp till 14 dagar (bild 2). Vid appliceringen av sensorn förs en 
tunn, flexibel och steril fiber in under skinnet som sköter den regelbundna avläsningen. 
En tillhörande dosa skannas över sensorn för att avläsa glukosvärdet (bild 3). Displayen 
på avläsaren visar det nuvarande glukosvärdet i den interstitiella vätskan, en pil vart 
glukosvärdet är på väg (upp, ned, oförändrat) samt ett diagram för glukoshistoriken de 
senaste 8 timmarna. FreeStyle LIBRE består också av en programvara som lagrar 
glukosdata vilket gör det möjligt att avläsa glukoskurvorna i 90 dagar (19). Fördelarna 
med LIBRE-sensorn anses många. Tidigare glukosmätare har fungerat genom ett stick i 
fingret och blodet har samlats upp och använts för att få fram ett glukosvärde. Detta är 
påfrestande för fingertopparna och en besvärligare metod i längden att använda. Med 
FreeStyle LIBRE skapas en god kontroll över blodglukoshalten samt möjlighet till en 
intensiv behandling genom aktiva kontroller av blodglukoshalten. De nackdelar som 
finns med Freestyle LIBRE-metoden är att det råder brist i dokumentationen kring 
noggrannheten. Det finns heller inga studier på systemets kvalité ännu.  

 

Bild 2 (20).    Bild 3 (20).  

 
Resultat 
För 109 (47 kvinnor) patienter kunde studien slutföras. Patienternas HbA1c är 
registrerade vid olika tidsintervall beroende på patienternas rutinsjukvård, gemensamt är 
att det finns ett HbA1c-värde upp till sex månader innan de började använda LIBRE-
sensorn och därefter registrerade HbA1c-värden vid olika tidpunkter efter att sensorn 
applicerats. Patienterna utgör deras egen kontrollgrupp eftersom HbA1c-värden finns 
registrerade både innan och efter appliceringen av sensorn.  
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Medianåldern hos patienterna var 53 (37, 62)*1 år och använde LIBRE under 9 (7, 10)* 
månader. HbA1c vid start av LIBRE var 67 (57, 80)* mmol/mol och vid senaste 
uppföljningen 65 (55, 71)* mmol/mol. Genomsnittlig förbättring var -3 (-12 - +2)* 
mmol/mol. Förändring av HbA1c under LIBRE, dvs. patientens differens i HbA1c, 
plottat mot utgångs-HbA1c framgår av figur 1. Figur 1 utgör all rådata där varje punkt i 
diagrammet utgör en patient och deras förändring av HbA1c i förhållande till HbA1c 
före LIBRE. 76 av 109 patienter behöll antingen ett oförändrat HbA1c eller minskade 
sitt HbA1c under studien, vilket omfattar 70 % av patienterna. 
Patienterna har delats in i kvartiler (57, 67, 79.5) baserat på deras HbA1c före LIBRE. 
Q1 omfattar de patienter med ett utgångs-HbA1c från 41 mmol/mol (det lägsta utgångs-
HbA1c)-57 mmol/mol. Q2 omfattar intervallet 57-67 mmol/mol. Q3 omfattar intervallet 
67-79,5 mmol/mol och Q4 intervallet från 79,5-116 mmol/mol (det högsta utgångs-
HbA1c). 57 mmol/mol är värdet hos 25 percentilspatienten (=27e pat.), där 25 % av de 
109 patienterna hade sitt utgångs-HbA1c. 67 mmol/mol är värdet hos 50 
percentilspatienten (=54e pat.), där 50 % av de 109 patienterna hade sitt utgångs-
HbA1c. 79,5 mmol/mol är värdet hos 75 percentilspatienten (=81,5e pat.), där 75 % av 
de 109 patienterna hade sitt utgång-HbA1c. 
Förändringen i HbA1c före och efter LIBRE undersöktes med hjälp av Wilcoxon’s 
rangteckentest, vilket visade en signifikant förändring i HbA1c (p <0.0001) för kvartil 3 
och 4 (figur 2). De patienter med ett utgångs-HbA1c ≥67 mmol/mol före LIBRE 
förbättrades signifikant (p<0.0001) medan patienter med lägre utgångs-HbA1c ej sågs 
förändras signifikant.  
En matematisk brytpunkt för utgångs-HbA1c över vilken förbättring av HbA1c är att 
förvänta ligger på 58 mmol/mol (95%-igt konfidensintervall 52,1 - 62,4) (figur 3). 58,1 
mmol/mol är ett statistiskt värde med konfidensintervallet 52,1 - 62,4 mmol/mol som 
täcker det sanna medelvärdet med 95 % sannolikhet. Det betyder att den signifikanta 
brytningen där bevisad (p<0.05) förbättring av HbA1c sker är vid ett utgångs-HbA1c på 
62,4 mmol/mol. Ett utgångs-HbA1c på mer än 62,4 mmol/mol kommer därmed leda till 
ett sänkt HbA1c. Patienterna har fått samma typ av vård som de patienter utan FreeStyle 
LIBRE och bär därför ett eget ansvar att de brukar metoden på rätt sätt. 
 

                                                
1 Median, 25pc, 75pc. 
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Figur 1: Rådata över alla patienter i studien. X-axeln speglar patienternas HbA1c före LIBRE-
sensorn och y-axeln speglar deras differens i HbA1c från före LIBRE och deras senaste HbA1c-
värde med LIBRE. Alla punkter under 0 på y-axeln innebär en förbättring av HbA1c. 
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Figur 2: Boxplot av förändringen i HbA1c för olika patientgrupper definierade som kvartiler av 
HbA1c före LIBRE. Det röda strecket i varje box representerar medianvärdet inom varje kvartil.  
Q1 omfattar patienterna med ett utgångs-HbA1c mellan intervallet 41 mmol/mol (lägsta 
utgångs-HbA1c)– 57 mmol/mol. N.s. innebär att ingen signifikant förändring i HbA1c kunde 
uppvisas. 
Q2 innehåller de patienter med utgångs-HbA1c 57-67 mmol/mol.  
Q3 omfattar intervallet 67 mmol/mol – 79,5 mmol/mol.  
Q4 ett intervall på 79,5 mmol/mol – 116 mmol/mol (högsta utgångs-HbA1c). 
Signifikant förändring i HbA1c (p <0.0001) ses för kvartil 3 och 4. 
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Figur 3: Regressionsanalys av förändringen HbA1c. Den röda linjen visar det linjära sambandet 
mellan förändringen i HbA1c och HbA1c före LIBRE. De streckade gröna linjerna visar 95 % 
konfidensintervall för modellen. Den punkt där den röda linjen skär y=0 (HbA1c före = 58.07) 
visar för vilka HbA1c en förbättring kan förväntas. Konfidensintervallet för denna punkt ges av 
den horisontella svarta linjen och är 52,1-62,4. 
 
Diskussion 
FreeStyle LIBRE ger goda möjligheter till en intensivbehandling av insulinberoende 
diabetes, metoden ger därför även goda förutsättningar för en god blodglukoskontroll. 
En rutinmässig utdelning av FGM av typ LIBRE förbättrar glukoskontrollen (HbA1c) 
hos de patienter med utgångs-HbA1c >62,4 mmol/mol. Kvartil 3 och 4 visade statistiskt 
signifikant förändring i HbA1c, vilket innebär att de patienter med ett utgångs-HbA1c 
>67 mmol/mol och upp till det högsta utgångsvärdet (116 mmol/mol) hade en 
signifikant förändring (p<0.0001).  
 
Om man vill sätta ett krav på LIBRE-metoden att HbA1c bör förbättras >5 mmol/mol 
blir brytpunkten för utgångs-HbA1c ca 70 mmol/mol. Dvs, att en patient med utgångs-
HbA1c  >70 mmol/mol eller högre med sannolikhet kommer förbättra sitt HbA1c med 5 
mmol/mol, vilket framgår i figur 3. Det råder spekulationer kring 
glukosmätningsmetoder och hur effektiva de bör vara för att bli relevanta för patienter. 
Hurvida en sänkning med 1 mmol räcker för att vara aktuell eller om det krävs en större 
sänkning råder det skilda meningar om bland diabetologer. 
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Hos patienter med ett utgångs-HbA1c <67 mmol/mol sågs ingen signifikant förbättring 
med LIBRE. Däremot finns andra fördelar med metoden vilka bör diskuteras vid 
eventuell utdelning av glukosmätningsmetoden FreeStyle LIBRE. Studien har enbart 
analyserat effekten på HbA1c. Vid den fortlöpande patientkontakten har en allmänt 
mycket positiv patientinställning till metoden noterats även hos dem med HbA1c som 
redan á priori är inom terapimålet. Möjligheten av större vardagstrygghet är uppenbar 
hos denna grupp men kräver en helt annan typ av undersökning. Hurvida det finns några 
trender över spridningen av resultaten är oklart. Varken kön eller ålder är granskat ur 
effektsynpunkt. Studiens resultat syftar endast till att de patienter med utgångs-HbA1c 
>62,4 mmol/mol förbättrar sitt HbA1c med hjälp av LIBREN, oavsett kön och ålder. 
Det går därför inte att säga för vilka typer av patienter som glukosmätningsmetoden är 
mest effektiv. Eftersom studien inte har följt upp en patientgrupp som använder sig utav 
en annan typ av glukosmätningsmetod har LIBREN ej jämförts i relation till något annat 
än de egna patienternas värde. Hur utfallet hade blivit om en prospektiv studie gjorts där 
en jämförelse utfördes med en annan glukosmätningsmetod och samma intensiva 
behandling är oklart och effekten av LIBRE-metoden är därför inte självklar. 
 
Syftet med studien var att mäta effekten av glukosmätningsmetoden FreeStyle LIBRE 
och gav tydliga resultat. Vilken effekt LIBRE har på patienterna i dagsläget är således 
redovisat, vilken effekt metoden har på patienternas framtida eventuella 
diabeteskomplikationer är ovisst och kräver en längre uppföljningstid. Ju längre tid en 
patient haft diabetes och ju längre tid patienten haft höga blodglukosvärden, desto högre 
är risken att drabbas av diabeteskomplikationer (11). HbA1c är ett tydligt mått på hur 
diabetesdiagnosen artar sig och HbA1c-värdena grundar sig på de dagliga 
blodglukosvärdena. Egenkontroll av blodglukos spelar därför en viktig roll för att nå 
önskade HbA1c mål (21) och det kräver en daglig god kontroll. Ett HbA1c-värde under 
70 mmol/mol minskar kraftigt risken för diabeteskomplikationer och ett generellt 
riktvärde är att nå ett HbA1c-värde på högst  52 mmol/mol (11). FreeStyle LIBRE får 
på bara någon sekund fram ett glukosvärde vilket gör metoden effektiv och ger 
möjlighet till en intensivbehandling. Tidigare studier, bland annat DCCT/EDIC, stödjer 
resultaten i denna studie. En förbättrad blodglukoskontroll med hjälp av en 
intensivbehandling, som kan nås med FreeStyle LIBRE, ger goda möjligheter att i 
framtiden minska risken att drabbas av diabeteskomplikationer. En intensivbehandling 
sågs i DCCT/EDIC minska blodglukosnivån (kapillärt) efter måltid i jämförelse med en 
konventionell behandling (figur 4). En minskning av blodglukos kapillärt är en 
förutsättning för en sänkning av HbA1c. Enkelheten med FreeStyle LIBRE gör att 
blodglukoshalten kan kontrolleras  både före och efter måltider och ge en överblick över 
blodglukoskurvan och därefter justera insulindoserna.  
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Figur 4: Modifierad figur ur DCCT-studien där linjerna representerar blodglukoshalten 
(kapillärt) efter olika måltider under dygnet vid olika behandlingsmetoder. I DCCT-studien 
reducerade en intensivbehandling halten glukos i blodet vilket ligger till grund för en sänkning 
av HbA1c. Med en intensivbehandling låg glukosnivåerna på en statistiskt signifikant (p<0.001) 
lägre nivå än vid en konventionell behandling  (12). 
 

En intensivbehandling innebär tre eller fler insulindoser per dag och ett blodglukos som 
mäts minst fyra gånger per dag för att eftersträva bästa möjliga plasmaglukos (12). 
Förutom reduceringen av kapillär blodglukoshalt sågs i DCCT/EDIC en 
intensivbehandling reducera det glykerade hemoglobinet, HbA1c, med ca 20 mmol/mol 
i jämförelse med konventionell behandling. Förändringen var signifikant (p<0.001) från 
tre månaders tid tills det att studien avlästes efter 9 år (12). Figur 5 är modifierad ur 
DCCT-studien och speglar förändringen i HbA1c vid olika tidpunkter i respektive 
behandlingsgrupp. Reduceringen av HbA1c gav ett median-HbA1c på ca 62-65 
mmol/mol (18).  

 
Figur 5: Modifierad figur ur DCCT/EDIC som visar HbA1c vid olika tidpunkter och olika 
behandlingsgrupper av insulinberoende diabetes. Statistisk signifikans (p<0.001) i förändringen 
sågs från tre månader till 9 års uppföljning (12). 
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I studien har effekten av blodglukosmätaren FreeStyle LIBRE mätts genom att använda 
HbA1c, vilket är ett medelvärde av blodglukoshalten. Det anger inte labiliteten och 
svängningarna i blodglukosen och inte heller hypoglykemifrekvenserna. Patientens egna 
dagliga avläsningar är den enda metod som kan identifiera detta vilket FreeStyle LIBRE 
kan åstadkomma. Mätaren ger blodglukoskurvor och lagrad information som hjälper till 
att hålla regelbunden koll på blodglukosstatusen. En av riskerna med en 
intensivbehandling är en ökad risk för hypoglykemi, dvs. lågt blodsocker (11). 
FreeStyle LIBRE saknar larmfunktion vilket möjligtvis kan vara en nackdel vid 
eventuell hypoglykemi.  
 
Sedan DCCT/EDIC-studien har endast ett fåtal studier gjorts som studerat effekten av 
intensiv diabetesbehandling och ingen storskalig studie har genomförts som utmanat de 
tidigare resultaten (22). DCCT/EDIC ligger därför till stor del bakom de generella råd 
kring diabetesbehandling idag och har starkt vetenskapligt underlag. 
Förutom att reducera HbA1c, visade DCCT/EDIC även en reducerad risk att drabbas av 
samtliga diabeteskomplikationer. Figur 6 visar incidensen av antalet patienter i procent i 
respektive behandlingsgrupp som drabbades av retinopati i den primära 
preventionskohorten vid olika tidpunkter. Risken att drabbas av retinopati reducerades 
med 76 % i den intensiva behandlingsgruppen jämfört med den konventionella 
behandlingsgruppen. I den sekundära interventionskohorten reducerade en intensiv 
behandling utvecklingen av retinopati med 54 %. Risken att drabbas av ögonåkommor 
minskade ju längre tiden gick och efter 6 års uppföljning hade 23 patienter i 
intensivbehandlingsgruppen drabbats av retinopati, medan 91 patienter drabbats i den 
konventionella behandlingsgruppen (12).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Modifierad figur ur DCCT-studien som vid olika tidpunkter visar antalet patienter i 
procent som drabbats av retinopati i de olika behandlingsgrupperna. Diagrammet gäller för den 
primära preventionskohorten, dvs. de patienter som ej hade några symptom på retinopati vid 
studiens start.  
 
Intensiv diabetesbehandling visade i DCCT-studien reducera risken för albuminuri med 
54 % och risken för mikroalbuminuri med 39 % jämfört med konventionell 
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diabetesbehandling (12), se figur 7. Efter 9 år hade ungefär 15 % av de patienter med en 
intensivbehandling drabbats medan lite mer än 25 % av patienterna i den konventionella 
behandlingsgruppen drabbats. Albuminuri är det första tecknet på njurskada varvid det 
är viktigt att kunna reducera dess uppkomst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Modifierad figur ur DCCT-studien som visar andelen patienter i procent med 
urinalbuminutsöndring i de olika behandlingsgrupperna. Diagrammet gäller den primära 
preventionskohorten, dvs. de patienter utan några tecken på albuminuri vid DCCT-studiens 
start. Intensivbehandling reducerade risken att drabbas av urinalbuminutsöndring mer och mer 
ju längre tiden gick. Vid konventionell behandling var över 25 % av patienterna drabbade av en 
albuminutsöndring på över 40 mg/dygn efter 9 års uppföljning. I den intensiva 
behandlingsgruppen var ca 15 % av patienterna drabbade vid samma tidpunkt. 
 
Risken att drabbas av neuropati reducerades också i DCCT-studien av en 
intensivbehandling. Efter fem år reducerades risken med 69 % i den primära 
preventionskohorten för den intensiva behandlingsgruppen. I den sekundära 
interventionskohorten sågs en reducering med 52 % att drabbas av neuropati efter fem 
år (12). Den vanligaste dödsorsaken bland diabetespatienter är hjärtinfarkt (7). Patienter 
med diabetes är extra utsatta för hjärt- och kärlsjukdomar och under den dryga 17 års 
uppföljningsperioden av DCCT/EDIC-studien uppstod 46 kardiovaskulära sjukdomsfall 
bland 31 patienter i den intensiva behandlingsgruppen jämfört med 98 fall hos 52 
patienter i den konventionella behandlingsgruppen. Både fler patienter drabbades och 
även fler totala sjukdomsfall sågs hos patienter med konventionell behandling. Det 
innebar en reducerad risk för kardiovaskulär sjukdom med 42 % vid en 
intensivbehandling. Resultat ur EDIC visade även en 57 % reducerad risk att drabbas av 
icke-dödlig hjärtattack och stroke eller död som följd av hjärtsjukdom vid en 
intensivbehandling (18).  
 
Samtliga resultat som visats i DCCT/EDIC-studien är goda skäl till en 
intensivbehandling av insulinberoende diabetes. Beläggen för att att minska sitt HbA1c 
är goda och att nå ett önskvärt HbA1c så nära det icke-diabetiska intervallet är således 
en investering för framtida livsstatus. Nyckeln dit är en intensivbehandling och goda 
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blodglukoshalter, där FreeStyle LIBRE är en glukosmätningsmetod som i denna studie 
visat goda förutsättningar. För 70 % av patienterna i studien ledde FreeStyle LIBRE till 
oförändrat eller förbättrat HbA1c. Det innebär att för ca 30% av patienterna uteblev 
effekten av metoden. Observera att metoden således inte hjälper alla patienter till en 
sänkning av HbA1c. Ytterliggare studier behöver göras för att kunna dra slutsatser kring 
glukosmätningsmetodens övriga effekter än de denna studien undersökt.  
 
Eftersom det ej går att förutspå framtida utfall är det svårt att dra slutsatser kring 
patienternas eventuella diabeteskomplikationer längre fram i livet. Medianförändringen 
i studien gav ett HbA1c på 65 mmol/mol. Ett värde som ligger på samma nivå som där 
en reducering av samtliga diabeteskomplikationer sågs i DCCT-studien. 
Hälsotillstånden hos patienterna i denna studie är inte undersökt och förekomsten av 
eventuella diabetekomplikationer är inget som studien har granskat och tagit hänsyn till. 
Utgångsläget för diabeteskomplikationer hos patienterna ser med andra ord olika ut. 
Eftersom diabeteskomplikationer kräver en längre uppföljning och att studien innehåller 
relativt få patienter är det inget som kunnat ge relevanta slutsatser.  
 
Behandling av diabetes innebär svårigheter, det kräver mycket av både patienten och 
hälso- och sjukvården. Diabetespatienter tar dagligen många beslut kring hantering av 
sin sjukdom vilket kräver goda kunskaper och en god egenvård. För att uppnå en god 
glukoskontroll med bra HbA1c-värden krävs en bra samordning mellan mat, fysiskt 
aktivitet och läkemedel (16). Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för hur 
diabetesbehandlingen bör och ska se ut. Riktlinjerna bör följas av hälso- och sjukvården 
för att ge diabetespatienter den bästa möjliga behandlingen, genom att bland annat 
erbjuda fler återbesök, utbildning och det stöd patienten behöver (11).  
 
Av tidigare resultat att döma finns oerhörda vinster med en intensivbehandling. Den 
största vinsten är en bättre hälsa hos patienterna genom att förhindra eller förskjuta 
diabeteskomplikationer. Reduceringen av diabeteskomplikationer ger på lång sikt även 
ekonomiska vinster (18). Diabetes är en sjukdom som kostar samhället mycket pengar, 
främst på grund av diabeteskomplikationerna som uppstår. Det leder till lidande 
diabetespatienter och sjukskrivningar (11). Sjukvården belastas och lägger mycket 
resurser på att behandla istället för att förebygga. Inte att förglömma är diabetes en 
sjukdom som kräver individuella målsättningar. För goda resultat av behandlingen krävs 
att patienten är väl insatt och tar ansvar för sin vård (11), vilket alla patienter ej är 
kapabla till.  
 

Slutsats 
Denna studie har tydligt visat nyttan med att använda sig av glukosmätningsmetoden 
FreeStyle LIBRE för en sänkning av HbA1c vid ett utgångs-HbA1c >62 mmol/mol. 
Studien har visat att brytpunkten för en förbättring av HbA1c är ett utgångs-HbA1c på 
58 mmol/mol med ett 95 %-igt konfidensintervall på 52-62 mmol/mol.  
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