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Sammanfattning 
 

Introduktion: Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom som beror på insulinbrist. 

Sjukdomen leder till att det blir en för hög halt socker i blodet. De vanligaste formerna 

av diabetes är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes är den formen som 

vanligen drabbar tidigt i livet och kallas därför ibland för barn- och ungdomsdiabetes. I 

Sverige finns idag nästan 8000 barn som lever med diabetes och mer än 750 barn och 

ungdomar insjuknar varje år. Behandlingen av diabetes hos barn är insulinkrävande. 

Insulin kan administreras genom en intensiv injektionsbehandling (multiple daily 

injections, MDI) eller så finns alternativet insulinpump (continous subcutaneous 

insulin infusion, CSII). 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra behandlingseffekten mellan 

insulinpump och injektion hos barn med diabetes typ 1.  

 

Metod: Litteratursökning gjordes i databasen PubMed, totalt valdes 13 artiklar ut (10 

originalartiklar och tre översiktsartiklar) med avseende på arbetets syfte. 

 

Resultat: I de ingående studierna jämförs behandlingseffekten av insulinpump och 

injektioner med avseende på blodglukosnivå, HbA1c-värde, BMI, livskvalitet samt 

förekomsten av hypoglykemi och andra biverkningar. Resultaten visar framförallt på en 

förbättring på livskvaliteten hos barn och föräldrar efter insättningen av insulinpump. 

Förekomsten av hypoglykemi har visat varierande resultat och få fall av biverkningar 

sågs i studierna med de olika behandlingstyperna. Även om det inte visades någon 

signifikant skillnad mellan behandlingsmetoderna vad gäller blodglukosvärden och 

HbA1c-värden i studierna, drar forskarna slutsatsen att behandling med insulinpump 

är en terapimetod att föredra till barn.   

 

Diskussion: De liknande värdena på blodglukos och HbA1c-värde i de olika studierna 

hade ofta lett till snedvridningar i resultaten, vilket gör det svårt att bedöma 

effektiviteten och säkerheten hos de olika behandlingsmetoderna. Vad som anses vara 

orsaken till detta är förekommandet av eventuella störfaktorer och för få 

försökspersoner till studierna. Fördelar som sågs med pumpbehandlingen var bland 

annat att den var lätt att hantera och att insulindoseringen var mer precis. Nackdelarna 

bedömdes däremot vara att pumpen var synlig och den ökade kostnaden jämfört med 

injektionsbehandlingen. Nyttan med behandlingen borde vägas samman med 

kostnaden när det gäller behandling med pump.  

 

Slutsats: Insulinpumpsbehandlingen har visat ge en förbättrad livskvalitet hos barn 

med diabetes typ 1 och därmed minskade stressnivåer hos föräldrar jämfört med 

injektionsbehandling. Det behövs dock fler och mer omfattande studier som 

undersöker nyttan och kostnadseffektiviteten med pumpbehandling.  

 

Nyckelord: diabetes typ 1, barn, insulinpump, injektion 
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Ordlista 

 

ADA = American Diabetes Association  

 
CGM = Continous glucose monitoring (kontinuerlig glukosmätare) 

 

CSII = Continous subcutaneous insulin infusion (insulinpump) 

 

DQOL = Diabetes Quality of Life (frågeformulär) 

 

DTSQ = Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (frågeformulär) 

  
ISPAD = International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes  
 

MDI = Multiple daily injections (injektioner)  

 

SAP = Sensor-augmented pump therapy (kontinuerlig glukosmätare i 

kombination med insulinpump) 

 

T1D = Type 1 diabetes  

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion ................................................................................ 6 

1.1 Sjukdomen ......................................................................................................... 6 

1.2 Diagnostik ......................................................................................................... 7 

1.4 Behandlingsmål ................................................................................................ 7 

1.5 Administreringsmetoder .................................................................................. 8 

1.6 Insulinpumpar och injektioner hos barn ......................................................... 9 

2. Syfte ............................................................................................ 10 

3. Metod ......................................................................................... 11 

4. Resultat ...................................................................................... 12 

4.1 ”A two-center randomized controlled feasibility trial of insulin pump therapy 
in young children with diabetes” (10) .................................................................. 12 

4.2 ”A randomized controlled trial of insulin pump therapy in young children 
with type 1 diabetes” (11) ...................................................................................... 14 

4.3 ”Continuous subcutaneous insulin infusion benefits quality of life in 
preschool-age children with type 1 diabetes mellitus” (12) ................................. 16 

4.4 ”Improved treatment satisfaction but no difference in metabolic control 
when using continous subcutaneous insulin infusion vs. multiple daily 
injections in children at onset of type 1 diabetes mellitus” (13) .......................... 17 

4.5 ”Comparison of continous subcutaneous insulin infusion (CSII) and mutiple 
daily injections (MDI) in paediatric Type 1 diabetes: a multicentre matched-pair 
cohort analysis over 3 years” (14) ........................................................................ 18 

4.6 ”A randomized prospective study of insulin pump vs. insulin injection 
therapy in very young children with type 1 diabetes: 12-month glycemic, BMI, 
and neurocognitive outcomes” (15) ..................................................................... 19 

4.7 ”Effects of insulin pump vs. injection treatment on quality of life and impact 
of disease in children with type 1 diabetes mellitus in a randomized, prospective 
comparison” (16) ..................................................................................................20 

4.8 ”Insulin pump therapy for 1-6 year old children with type 1 diabetes” (17) . 22 

4.9 ”Insulin pump therapy in preschool children with type 1 diabetes mellitus 
improves glycemic control and decreases glucose excursions and the risk of 
hypoglycemia” (18) ............................................................................................... 22 



4 
 

4.10 ”Insulin pump use in young children in the T1D Exchange clinic registry is 
associated with lower hemoglobin A1c levels than injection therapy” (19) ........ 24 

5. Diskussion ..................................................................................25 

5.1 Blodglukos, HbA1c och BMI ........................................................................... 25 

5.2 Hypoglykemi och andra biverkningar ........................................................... 26 

5.3 Påverkan på livskvaliteten .............................................................................. 27 

5.4 För- och nackdelar med insulinpumpsbehandling........................................ 27 

6. Slutsats ...................................................................................... 28 

8. Referenser ................................................................................. 28 



5 
 



 

6 
 

 

1. Introduktion 

1.1 Sjukdomen 
Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom som beror på insulinbrist (1). Det som 

händer vid sjukdomen är att det blir en för hög halt socker i blodet och därför har 

sjukdomen tidigare även kallats för sockersjuka. De vanligaste formerna av diabetes är 

typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes kan förekomma tidigt i livet och 

därför kallas den ibland för barn- och ungdomsdiabetes.  Sjukdomen börjar oftast 

under barndomen fram till de tidiga tonåren. För flickor är den vanligaste åldern att bli 

sjuk mellan 10-12 år medan det hos pojkar är mellan 12-14 år. Även små barn kan få 

sjukdomen. Sjukdomen som drabbar barn under ett år kallas för neonatal diabetes, 

vilken är mycket ovanlig. Vanligtvis drabbas en på cirka 500 000 nyfödda barn. Om 

barn insjuknar före sex månaders ålder handlar det normalt om en genetisk orsak till 

sjukdomen (monogen diabetes), men från nio månaders ålder är det diabetes typ 1 som 

dominerar. Typ 1-diabetes kan även drabba vuxna, men vanligen drabbas de av typ 2-

diabetes som även kallas för åldersdiabetes. I Sverige finns idag nästan 8000 barn som 

lever med diabetes och årligen insjuknar mer än 750 barn och ungdomar (2,3).  

 

Typ 1-diabetes beror på att betacellerna i bukspottkörteln blir angripna av kroppens 

eget immunförsvar och därmed förstörs körtelns betaceller. Detta leder till att kroppen 

inte längre kan tillverka insulin. Insulinbristen leder till att sockret stannar kvar i 

blodet och som i sin tur leder till att blodsockernivån ökar. Cellerna får samtidigt ingen 

energi från sockret och istället utnyttjar dem energin från kroppsfettet (fettcellerna), 

vilket leder till viktminskning. När mycket fett förbränns på detta sätt bildar kroppen 

syror som kallas ketoner, som gör att andedräkten luktar aceton. Om det bildas för 

mycket ketoner i kroppen, kan det leda till syraförgiftning (ketoacidos) som kan vara 

skadlig (1,2). Sjukdomen kräver en livslång insulinbehandling från och med 

sjukdomens debut (3).  

 

Vanliga symtom i samband med typ 1-diabetes är en ökad urinmängd, ökad törst, 

trötthet, illamående, acetonlukt i munnen, synrubbningar (synen blir suddig) samt 

kraftig viktnedgång. Typ 1-diabetes brukar utvecklas under en till några månader, men 

hos små barn förekommer det att allvarliga symtom uppstår under bara ett par dygn 

(2).  

 

Orsakerna till diabetes är enbart delvis kända och är olika beroende på om det är ett 

barn, en vuxen eller en äldre person som drabbats (1). Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig 

sjukdom.  Av 100 barn som har en förälder med typ 1-diabetes, är risken att omkring 

två till fem barn får denna diabetes typ. Risken är ungefär dubbelt så stor för ett barn 

att insjukna i diabetes om pappan har diabetes än om mamman har det. Det är 

sannolikt så att de allra flesta som bär på ett anlag inte utvecklar diabetes. För att ett 

barn ska insjukna i diabetes krävs att barnet även utsätts för en eller eventuellt flera 

icke-ärftliga faktorer, det vill säga omgivningsfaktorer (1,2).  

 

Det finns många faktorer under tillväxtåren som kan innebära belastningar på de 

insulinproducerande betacellerna. Det kan bland annat handla om snabb tillväxt, 

infektioner eller annan fysisk och psykisk stress (1).   
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1.2 Diagnostik 

Diagnosen för diabetes bygger på höga P-glukosvärden under fastande förhållanden 

eller efter 2 timmars peroral glukosbelastning. Kravet för att ställa en diabetesdiagnos 

är minst två förhöjda P-glukosvärden som är tagna vid olika tidpunkter under dagen 

(4). Sjukdomen föreligger om plasmaglukosvärdet under fasta överstiger 6,1 mmol/L, 

detta gäller också ifall plasmaglukosvärdet under normala förutsättningar överstiger 

11,1 mmol/L (5). P-glukosvärdet ligger mellan 4 och 6 mmol/L hos friska personer vid 

fasta (2).   

 

Prover kan tas i form av glykosilerat hemoglobin, HbA1c. Mängden hemoglobin som är 

glykosilerat (har glukosbindande förmåga) avgörs av hur hög blodets glukoshalt är. Ju 

högre plasmaglukoshalt, desto högre koncentration av glykosilerat hemoglobin. En 

ökad mängd av glykosilerat hemoglobin betyder att personen ofta haft ett högt 

blodglukosvärde under de senaste månaderna. I nationella riktlinjer anges som mål för 

god glukosbalans ett HbA1c-värde på 6,5 % eller lägre (5). Mätmetoden för HbA1c 

ändrades år 2010, vilket gjordes på grund av anpassning till en gemensam 

internationell metod. Enheterna skrevs tidigare i procent, men i dagsläget används 

mmol/mol. Rekommendationerna vid diabetes är ett HbA1c-värde som högst bör ligga 

på 52 mmol/mol (6). HbA1c är ett viktigt prov för att mäta blodglukosvärdet hos barn 

med typ 1-diabetes. American Diabetes Association (ADA) har som mål att HbA1c- 

värdet ska ligga under 8,5 % hos barn under sex år. Det är ett högre värde än för de 

andra åldersgrupperna. Det är på grund av att denna åldersgrupp är mer utsatt för 

hypoglykemi. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 

rekommenderar att HbA1c- värdet ska vara lägre än 7,5 % för alla åldersgrupper och, 

att HbA1c- värdet bör vara individualiserad för varje patient för att uppnå bästa möjliga 

HbA1c- värde och för att undvika hypoglykemi (7). 

 

Andra prover som kan tas för att säkerställa diabetesdiagnosen är exempelvis att 

kontrollera uringlukosvärdet som kan mätas med hjälp av en testremsa. Njurarna kan 

inte återabsorbera all glukos om P-glukosvärdet överstiger cirka 8 mmol/L, vilket leder 

till att glukos utsöndras med urinen (glukosuri). Mängden ketonkroppar i urinen (syror 

i urinen) kan också testas för att säkerställa diagnosen diabetes (5,2).  

 

1.4 Behandlingsmål  

Målet med behandlingen av diabetes är att förhindra akuta och långsiktiga 

komplikationer. De akuta komplikationerna vid typ 1-diabetes innebär framförallt 

ketoacidos. De långsiktiga komplikationerna är en följd av mikro- och makroangiopati. 

Målet med behandlingen är också att bli symtomfri, från bland annat polyuri, ökad 

törst och trötthet. Det är viktigt att det sker en regelbunden kontroll av 

blodglukosnivån för att undvika framtida följdsjukdomar. Glukosnivån påverkas av 

flera faktorer såsom insulindos, kost och fysisk aktivitet. Perorala antidiabetika 

används vid typ 2-diabetes då kost fysisk aktivitetsbehandling inte visat någon 

förbättring på glukosvärdet under en period på 1-3 månader efter egenmätning, som 

visar förhöjda plasmaglukosvärden (P-glukos fastande ≤6,8 mmol/L och P-glukos efter 

måltid ≤8,9 mmol/L) och att det inte föreligger kontraindikationer. För barn och 

tonåringar är diabetesbehandlingen insulinkrävande (4,3).        
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Insulin som används vid diabetesbehandlingen, utgörs antingen av humaninsuliner 

(det vill säga sådana som är identiska med mänskligt pankreasinsulin) eller 

insulinanaloger (som har en förändrad aminosyrasekvens i insulinmolekylen) (5). De 

olika insulintyperna skiljer sig åt när det gäller hur snabbt effekten kommer och hur 

länge effektdurationen är (2). Den grundliga insulinbehandlingen baseras på 

kortverkande analog- eller humaninsulin under måltid som kombineras med 

basinsulin, vilket kan antingen bestå av medellångverkande humaninsulin eller 

långverkande insulinanaloger (4). Det vanligaste problemet med insulinbehandling är 

att det kan uppstå tillfällen med lågt blodglukos (hypoglykemi) som kan leda till 

allvarliga tillstånd. Den allvarligaste formen av hypoglykemi (svår hypoglykemi) kan 

leda till att personen blir medvetslös, men kan också leda till kramper. För att förbättra 

glukoskontrollen och minska uppkomsten av hypoglykemi finns idag flera produkter 

som kontinuerligt mäter blodglukosnivån över dygnet i underhudsfettet (continous 

glucose monitoring, CGM) (3). 

 

1.5 Administreringsmetoder  

Insulin administrationen kan ske genom en intensiv injektionsbehandling (”multiple 

daily injections”, MDI) som injiceras under huden eller så finns alternativet 

insulinpump. Insulinsprutor liknar oftast pennor och kallas därför för insulinpennor. 

Det finns engångspennor som är fyllda med insulin som sedan kasseras när den är 

förbrukad. Andra typer av pennor är sådana som patienten själv laddar med ampuller, 

som kan bytas ut när de blir tomma. Insulinpumpar (”continous subcutaneous insulin 

infusion”, CSII) är små apparater som är bärbara, det tillför insulin i underhudsfettet 

med hjälp av en kanyl kontinuerligt över dygnet. Pumpen är kopplad via en plastslang 

(kateter) till kanylen som då sitter under huden. Kanylen sätts normalt på magen eller 

på övre delen av skinkan. Vid insulinpumpsbehandling används kortverkande 

analoginsulin under hela dygnet för att det ska motsvara patientens egentliga 

basinsulin. Det innebär att en mindre mängd insulin ligger i underhudsfettet 

(subkutant), vilket kan vara fördelaktigt genom att det ger mindre svängningar i 

upptaget av insulin. På grund av att mängden insulin subkutant är liten med 

insulinpumpsbehandling, bör patienten vara uppmärksam på höga blodglukosvärden 

och bildandet av ketoner. Detta kan vara ett tecken på insulinbrist som då kan leda till 

ketoacidos. Tillståndet kan förekomma om det blir ett stopp i insulintillförseln, vilket 

beror på att patienter inte använder något långverkande insulin. Detta är en nackdel 

hos insulinpumpar jämfört med injektioner.  

 

Insulindoseringen styrs av ett schema som patienten själv kan programmera in i 

insulinpumpen. Det går även att ändra hastigheten på pumpen för att ändra dosen, 

beroende på om patienten har ett ökat eller minskat behov av insulin. Pumparna har ett 

system som kan räkna fram förslag på insulindos till patienten, genom hänsynstagande 

till aktuell blodglukos, kolhydrat intaget samt den insulinmängd som är kvar 

subkutant. Insulinpumpar kan också kombineras med kontinuerlig subkutan 

glukosmätning, (”sensor-augmented pump therapy”, SAP), det är alltså både en 

insulinpump och en glukosmätare. De värden på den kontinuerliga glukosmätningen 

som fås, kan antingen avläsas i insulinpumpens display eller på en separat monitor. Det 

visas både aktuella glukosvärden samt en kurva över tidigare glukosvärden under 

dygnet (2,3). 
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Barn i alla åldrar behöver en säker insulintillförsel samt en regelbunden kontroll av 

blodglukoshalten. Eftersom små barn kräver en liten mängd insulin, kan det vara 

nödvändigt att använda en insulinpump. I behandlingsriktlinjerna från 2005 framgick 

det att spädbarn och småbarn med diabetes har en absolut indikation för insulinpump. 

Andra absoluta indikationer är barn med exempelvis oregelbundna matvanor, 

stickrädsla samt upprepad svår hypoglykemi. Hos tonåringar är de absoluta 

indikationerna för insulinpump till exempel missade insulindoser, höga nivåer av 

blodglukoshalten på morgonen och ätstörningar. Hos barn där blodglukosvärdet 

kontrolleras flera gånger om dagen, har SAP varit en subventionerad behandling sedan 

2009 (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Insulinpump Animas Vibe med kontinuerlig glukosmätning. Bilden har fått 

godkännande för användning av Rubin medical (20).   

 

1.6 Insulinpumpar och injektioner hos barn  

Under det senaste årtiondet har det setts en ökad användning av insulinpumpar vid 

behandling av typ 1-diabetes bland barn och ungdomar. I Tyskland till exempel har 

användandet av insulinpumpar dubblerats årligen sedan år 2000. CSII har visat ge 

tillfredsställande insulintillförsel, större flexibilitet samt en mer noggrann dosering än 

MDI. I nuläget är den främsta orsaken till byte från injektionsbehandling till 

pumpbehandling, bland annat ofta förekommande och/eller svår hypoglykemi, dålig 

blodglukoskontroll och nålfobi. För småbarn och förskolebarn är CSII ofta ett vanligt 

behandlingsalternativ vid sjukdomsdebuten, eftersom det ger en möjlighet till att ge 

små och exakta doseringar jämfört med injektioner. 

 

Studier bland unga patienter med behandling av CSII visar minskade nivåer av 

glykosilerat hemoglobin jämfört med patienter som behandlats med MDI. Det har 

konstaterats att föräldrarnas support vid diabetesbehandlingen har hjälpt barnen att få 

en god kontroll över sina blodglukosvärden vid användandet av CSII. 

Insulinpumpsbehandlingen har visat sig vara tillfredsställande hos både barn och 

föräldrar. Andra studier visar på en signifikant förbättring av livskvaliteten vid 

behandling med CSII jämfört med MDI-behandlingen (8).  

 

Ett fåtal studier har även gjorts på erfarenheter hos barn och deras föräldrar samt 

synen på användandet av insulinpumpar i jämförelse med tidigare behandling med 

injektion. För barnen var den huvudsakliga anledningen till användning av 

insulinpump, tidigare okontrollerade blodglukosvärden och för att pröva en ny 

insulinterapi metod. Det som de ansåg var mest betydelsefullt med denna typ av 
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behandling var flexibiliteten i det vardagliga livet såsom att äta en mer varierad kost 

och att äta under vilken tidpunkt som helst under dagen. Samtidigt tyckte de också att 

det gav positiva effekter på deras hälsa, genom att det gav stabilare blodsockervärden 

och minskade antalet sprutor som de var tvungna att ta vid behandling med MDI. Det 

som de däremot tyckte var en nackdel med CSII var att pumpen ofta syntes och att det 

kunde bli problematiskt för barnen om pumpen inte fungerade på rätt sätt samt att 

patienterna upplevde smärta på grund av kanylen. Trots detta föredrog samtliga 

patienter behandlingen med CSII än med MDI. Kliniska data inom 

undersökningsgruppen visade en signifikant minskning av HbA1c-värden. I denna 

studie upplevde många unga flickor att CSII var en tillfredsställande insulinterapi 

metod samtidigt som det gav en förbättring på deras blodglukosvärden med oförändrat 

BMI (”Body mass index”). Studien var enbart baserad på barnens erfarenheter vid 

användandet av CSII.   

 

I en liknande studie gjordes en undersökning på hur både barn och föräldrar upplevde 

insulinbehandlingen med pump. De flesta barnen och deras föräldrar nämnde att 

blodglukoskontrollen var dålig med injektioner och att det var den största anledningen 

till bytet till insulinpump, dessutom ville barnen undvika injektioner. Lättare insulin 

administrering, att inte behöva gå runt med sprutor överallt och förbättrade 

blodglukosvärden var det som barnen och föräldrarna ansåg vara bra med pumpen. 

Flexibiliteten med måltiderna var den mest nämnda fördedelen. Däremot var det 

många föräldrar som rapporterade nervositet och stress under de första veckorna av 

behandlingen med insulinpump. Ungefär mer än hälften av föräldrarna hade sagt att 

barnen till stor del klarade av sin egen diabetesbehandling, men att det ändå var 

nödvändigt med stöd från föräldrarna. Några få föräldrar hade rapporterat att barnen 

klarade mer självständigt av behandlingen med insulinpumpen. Det som däremot sågs 

vara en nackdel med pumpbehandlingen var att den ofta var synlig. Mer än hälften av 

de som använde pumpen hade klagat på placeringen av pumpen, att det bland annat 

kunde vara till problem vid sömn och andra aktiviteter. Detta var något som framförallt 

hade rapporterats av flickor i undersökningen (9). 

 

Det som hittills har konstaterats är att insulinpumpar kan ge barn med diabetes en 

ökad flexibilitet i det dagliga livet jämfört med injektionsbehandling. Trots att 

ungdomar upplevt att insulinpumpen kan vara i vägen ibland, föredrar de 

pumpbehandling framför injektionsbehandling. Samtidigt tycker föräldrar att pumpen 

gett både dem och barnen en mer flexibel livsstil och bättre livskvalitet och att det visat 

en förbättring på blodglukosvärdena (3,9).  Det har även setts positiv effekt på SAP 

metoden, men få studier har gjorts på detta (8). Det finns samtidigt brist på studier 

som undersöker barns gentemot föräldrars syn på insulinpumpsbehandling jämfört 

med injektionsbehandling (9).   

 

 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att göra en jämförelse av effekten mellan 

insulinpumpsbehandling och injektionsbehandling hos barn med diabetes typ 1. Fokus 

ligger på säkerhet och effektivitet vad gäller blodglukosvärden, hemoglobinvärden 

(HbA1c), Body Mass Index (BMI), påverkan på livskvalitet, förekomsten av 
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hypoglykemi samt andra biverkningar i samband med de olika 

behandlingsalternativen.   

 

 

3. Metod 

Detta är en litteraturstudie som framförallt bygger på kliniska prövningar som 

undersöker behandling av barn med olika insulinterapimetoder. I arbetet görs en 

jämförelse mellan injektionsbehandling och insulinpumpsbehandling. Artiklarna 

söktes i databasen PubMed både som fritextsökning och som MeSH-sökning (Medical 

Subjects Headings) under perioden 2014-01-27 till 2014-03-12. Valet av artiklar gjordes 

utifrån studiens syfte och frågeställning, det vill säga kliniska studier som jämförde 

effekt och säkerhet på insulinpumpar och injektioner hos barn med diabetes typ 1. 

Arbetet bygger på 13 artiklar varav 10 är originalartiklar och tre översiktsartiklar.  De 

10 originalartiklarna användes i resultatdelen, som specifikt behandlade min 

frågeställning.  

 

Fritextsökningar som gjordes i PubMed med följande begränsningar (filter): 

 

Sökord  Antal 
träffar 

Filter 1  Antal 
träffar 

Filter 2 Antal 
träffar 

Diabetes AND 
children 

37863 Clinical trial 2124 10 years   1230 

Insulin AND 
diabetes AND 
children 
 

13108 Clinical trial 1067 10 years 558 

Insulin 
therapy AND 
children 
 

10320 Review  1762 5 years 430 

Insulin pump 
therapy AND 
children 
 

493 
 
 
490 
 

Review 
 
 
Clinical trial 
 

80 
 
 
95 
 

5 years 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

Insulin pen 
AND children 
 

66 Clinical trial 14   

Diabetes type 1 
AND children  
 

16331 Clinical trial  1220 10 years  644 

Diabetes type 1 
AND children 
NOT adults 
 

10022 Clinical trial 733 10 years 390 

Insulin 
injection AND 
children  

1522 Clinical trial 335 10 years 162 
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Följande MeSH-sökningar gjordes: 

 

Hemsidor som 1177 vårdguiden, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 

samt Läkemedelsboken (2011-2012) användes för att söka bakgrundsfakta kring 

diabetes samt information om de aktuella terapirekommendationerna och om 

diagnosställningen. En del fakta söktes också i böckerna ”Medicinska sjukdomar (3:e 

upplagan)” och ”Diabetes hos barn och ungdomar, frågor och svar (2008)”.  

 

 

4. Resultat 

I denna del jämförs resultaten från 10 originalartiklar mellan insulinpumpsbehandling 

(continous subcutaneous insulin infusion, CSII) och injektionsbehandling (multiple 

daily injections, MDI) hos barn med diabetes typ 1. 

 

4.1 ”A two-center randomized controlled feasibility trial of insulin 

pump therapy in young children with diabetes” (10) 

  

Syftet med denna studie var att genomföra en ett års randomiserad kontrollerad öppen 

studie, som skulle jämföra CSII med MDI behandling hos barn med diabetes. Den 

uppsatta hypotesen var att CSII är en säker insulinterapi metod hos yngre barn och att 

patienterna med denna behandling får en bättre blodglukoskontroll. Samtidigt 

förväntade forskarna sig att behandlingen med CSII skulle ge mindre hypoglykemi och 

att familjen skulle rapportera en förbättrad livskvalitet. Studien gjordes på småbarn 

och förskolebarn som var yngre än 6 år med typ 1-diabetes (T1D) under minst 6 

månader. Studien utfördes i San Francisco i Kaliforninen. Deltagarna randomiserades 

till två grupper, CSII-gruppen och MDI-gruppen.  

 

Målet var att blodglukosvärdet hos barnen skulle ligga på 8,3 mmol/L före måltid och 

9,7 mmol/L vid sänggåendet, med ett genomsnittligt värde mellan 5,6 och 11,1 mmol/L. 

Målet för HbA1c-värdet var att det skulle ligga mellan 7,5–8,5 %. Samtidigt skulle en 

enkät fyllas i av samtliga föräldrar. Enkäten handlade om livskvaliteten (”Diabetes 

Quality of Life”, DQOL) och den bedömdes utifrån en skala på 1-5, där 1 innebär 

MeSH-
termer 

Underrubriker Antal 
träffar 

Filter 1 Antal 
träffar 

Filter 2 Antal 
träffar 

Diabetes 
mellitus 
type 1 AND 
children 

therapy, 
organization and 
administration 

5004 Clinical 
trial 

675 10 years 386 

Insulin 
infusion 
system 
AND 
children  

adverse effects, 
organization and 
administration 

115 Clinical 
trial 

10   

Diabetes 
mellitus 
AND 
children 

therapy, 
organization and 
administration  

899 Clinical 
trial 

899 10 years 526 
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mycket tillfredsställande och 5 betyder otillfredsställande. Data samlades in och 

analyserades därefter med en intention-to-treat metod. Resultaten uttrycks som 

medelvärdet ± standardavvikelsen. P-värden <0,05 ansågs i den här studien vara 

signifikanta.  

 

Totalt visade 24 personer samtycke till deltagandet, varav två av personerna hoppade 

av före randomiseringen. Ytterligare tre personer deltog inte på grund av olika 

anledningar. Av de 19 kvarvarande deltagarna var 17 deltagare med under hela studien. 

Data från samtliga 19 deltagare (9 i CSII-gruppen och 10 i MDI-gruppen) inkluderades 

i analysen. Studiegruppen bestod av sju pojkar och 12 flickor. Medelvärdet för HbA1c 

visade sig vara 8,0 % ± 0,8. Generellt minskade HbA1c-värden något under studieåret 

(-0,08 ± 0,68 %). Det var däremot ingen signifikant skillnad på HbA1c-värdet mellan 

de två studiegrupperna (-0,21 ± 0,67 %, CSII; 0,04 ± 0,71 %, MDI). Detta visas i figur 1. 

De procentuella glukosmåtten under målvärdet, inom målvärdet och över målvärdet, 

var liknande mellan behandlingsgrupperna under alla tidpunkter under hela studien 

oavsett mättekniken.  

 

 
 

Figur 1. Medelvärdet på HbA1c hos CSII-gruppen och MDI-gruppen under hela 

studien. Omarbetad version från studie (10).  

 

 

Båda grupperna hade liknande genomsnittlig poäng på enkäten under studiens början 

(CSII: 2,3 ± 0,3, MDI: 2,3 ± 0,6). Livskvaliteten förbättrades en aning i de båda 

grupperna. Förbättringen i CSII-gruppen från början till studiens slut var signifikant (P 

= 0,03). Ingen signifikant skillnad sågs mellan de båda grupperna vad gällde enkät 

poängen. Förekomsten av hypoglykemi och graden av livskvalitet hos familjerna var 

liknande mellan de båda grupperna. Inga biverkningar sågs i denna studie, det vill säga 

inga fall av diabetisk ketoacidos sågs under studiens gång. En deltagare i vardera 

gruppen hade däremot ett fall med svår hypoglykemi. 

 

Forskarna drar slutsatsen om att CSII är en säker behandlingsmetod hos barn i denna 

åldersgrupp med diabetes. Trots att många studier har visat fördelar med CSII 
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behandlingen jämfört med MDI, visar denna studie att CSII och MDI behandling ger 

likvärdig effekt i den aktuella åldersgruppen.  

 

4.2 ”A randomized controlled trial of insulin pump therapy in young 

children with type 1 diabetes” (11) 

 

I denna studie som är en randomiserad kontrollerad studie, undersöktes effektiviteten 

hos insulinpumpar under 6 månader vid behandling av barn som var mellan 1 och 6 år, 

med T1D. Under studien mättes uppkomst av hypoglykemi och livskvaliteten. 

Deltagarna rekryterades under januari 2001 fram till september 2003. Deltagarna 

randomiserades i grupper, ena gruppen skulle fortsätta med sin nuvarande 

insulinbehandling, MDI, bestående av två eller tre injektioner per dag och den andra 

gruppen skulle få insulinpumpsbehandling, CSII.  

 

Blodglukosnivåerna kontrollerades hemma minst fyra gånger per dag i de båda 

grupperna och HbA1c-värdet mättes var tredje månad. Livskvaliteten jämfördes i 

början av studien, det vill säga före randomiseringen, och efter 6 månader. De 

medverkande familjerna fick besvara ett flertal frågeformulär. I studien ansågs P-

värdet <0,05 vara signifikant.  

 

Totalt var det 26 barn som undersöktes varav 13 barn fördelades slumpmässigt till varje 

grupp. Totalt 11 barn i vardera gruppen deltog under hela studien. Två barn hoppade av 

studien på grund av att de inte ville bära på sig pumpen.  Åtta av de 11 barnen som var 

med i MDI-gruppen i 6 månader, hoppade över till CSII-gruppen i 6 månader. I början 

av studien var det ingen skillnad mellan studiegrupperna vad gällde exempelvis HbA1c, 

det genomsnittliga blodglukosvärdet, ålder och antalet injektioner per dag. Det 

genomsnittliga värdet på HbA1c var i stort sett lika mellan de båda grupperna.  

 

HbA1c-värdet mellan CSII-gruppen och MDI-gruppen:  

 Utgångsläget: CSII: 7,43 ± 0,48 vs. MDI: 7,57 ± 0,27 

 Efter 3 månaders uppföljning: CSII: 7,20 ± 0,29 vs. MDI: 7,46 ± 0,22 

 Efter 6 månaders uppföljning: CSII: 7,24 ± 0,31 vs. MDI: 7,46 ± 0,18 

 

 

Det var ingen signifikant skillnad på förändringen i HbA1c i vardera gruppen i 

utgångsläget fram till de första 3 månaderna (P = 0,475 för CSII-gruppen; P = 0,509 för 

MDI-gruppen) och inte heller efter 6 månader (P = 0,58 för CSII-gruppen; P = 0,60 för 

MDI-gruppen). Det påvisades ingen förändring på HbA1c-värdet i MDI-gruppen efter 

att försökspersonerna i den gruppen började med insulinpumpsbehandlingen. Ingen 

signifikant skillnad sågs på det genomsnittliga blodglukosvärdet efter 

uppföljningsperioderna och inte heller mellan grupperna.   

 

Hos de båda grupperna var förekomsten av mild till måttlig hypoglykemi (definieras 

som ett blodglukosvärde <80 mg/dL vad gäller denna åldersgrupp) likvärdiga både 

före måltider och vid sänggåendet i utgångsläget (tabell 1). Gruppen som fick 

insulinpump uppvisade fler tillfällen med hypoglykemi före frukosten efter 1 månads 
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uppföljning samt före middagstid efter 3 och 6 månaders uppföljning. Även under 

frukosten efter 6 månaders uppföljning, förekom fler tillfällen med hypoglykemi. 

 

Tabell 1. Antalet fall för mild till måttlig hypoglykemi vid olika måltider och vid 

sänggåendet i de olika behandlingsgrupperna. De största skillnaderna i 

behandlingsgrupperna är markerade i olika färger beroende på vilket tillfälle det 

gäller.  Omarbetad version från studie (11).   

 

 Blodglu-

kos 

(mg/dl) 

Utgångsläget 1 månad 3 månader 6 månader 

  MDI CSII MDI CSII MDI CSII MDI CSII 

Frukost  <80 32 17 16 50 36 20 25 30 

 <70 22 13 11 31 21 11 9 25 

 <60 12 5 3 15 7 7 5 15 

 <50 1 1 0 6 0 0 1 1 

          

Lunch <80 46 20 40 38 42 41 28 40 

 <70 35 16 29 21 36 33 23 32 

 <60 22 6 18 12 22 24 16 22 

 <50 8 2 9 7 9 13 8 15 

          

Middag <80 26 17 31 43 26 44 18 54 

 <70 19 12 19 31 21 34 11 45 

 <60 8 6 12 15 11 17 4 26 

 <50 2 1 2 7 3 6 3 8 

          

Sängdags <80 27 18 36 31 21 23 23 26 

 <70 20 14 24 15 19 12 17 18 

 <60 6 9 14 9 10 8 6 8 

 <50 3 3 1 5 3 1 2 1 

 

 

Forskarna jämförde också förekomsten av hypoglykemi hos MDI-gruppen efter att de 

börjat behandlingen med pump (6-12 månader) jämfört med när de behandlades med 

injektion under de första 6 månaderna. Under frukosten visades en ökad förekomst av 

mild till måttlig hypoglykemi hos dessa deltagare med insulinpumpen jämfört med de 

som fick injektioner. 

 

Det förelåg inte heller någon skillnad mellan grupperna vid mätning av livskvalitet. 

Papporna till barnen i CSII-gruppen rapporterade dock en förbättrad livskvalitet efter 

de första 6 månaderna (P = 0,03). Mammorna till barnen i MDI-gruppen upplevde mer 

stress än vad mammorna i CSII-gruppen gjorde under studiestarten (P = 0,05). 

Däremot kunde inte någon signifikant skillnad i stressnivå hos mammorna påvisas 

efter 6 månader. 

 

Inga problem uppträdde i samband med infusionstekniken och placeringen av 

insulinpumpen hos deltagarna och ingen fick heller några infektioner vid 
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infusionsstället. Samtliga barn i CSII-gruppen fortsatte med pumpsbehandlingen efter 

att studien slutfördes.  

  

Forskarna anser att pumpbehandling är en säker och uthärdlig insulinterapimetod hos 

småbarn med diabetes och nämner också att den är lika bra som behandling med 

injektioner. Forskarna säger att CSII kan ha en positiv påverkan på livskvaliteten. Även 

om pumpbehandlingen kan vara dyr, bör andra fördelar med behandlingen vägas 

samman då det gäller behandling av småbarn. Forskarna tillägger slutligen att trots att 

insulinpumpsbehandlingen i denna studie inte direkt visat några förbättringar på 

diabetesbehandlingen jämfört med injektionsbehandling, kan pumpen vara en 

noggrannare insulinbehandlingsmetod, samtidigt som barnen slipper ta flertalet 

dagliga injektioner.       

 

4.3 ”Continuous subcutaneous insulin infusion benefits quality of 

life in preschool-age children with type 1 diabetes mellitus” (12)  

 

I en randomiserad kontrollerad studie som utfördes i Michigan, gjordes en jämförelse 

mellan CSII och MDI hos förskolebarn med T1D. Syftet med studien var också att 

analysera HbA1c-värdet, genomsnittliga blodglukosvärden, förekomsten av hypo- och 

hyperglykemi, BMI samt påverkan på barn och föräldrars livskvalitet. Forskarnas 

hypotes var att pumpbehandlingen skulle minska hypoglykemin, förbättra 

blodglukosvärden och att det skulle ge en bättre livskvalitet hos såväl barn som 

föräldrar, jämfört med injektionsbehandling. 

 

Totalt deltog 16 barn som var mellan 3,1–5,3 år med T1D. De blev slumpmässigt 

fördelade till antingen CSII-gruppen eller MDI-gruppen. Deltagarna skulle ha haft 

sjukdomen under minst 1 år före undersökningen och skulle i övrigt vara friska. 

Deltagarna rekryterades till undersökningen i två kohorter under september 2002 och 

februari 2003. HbA1c-värdet mättes varje månad under 6 månader. Blodglukosvärdet 

mättes vid studiens början och sedan efter 6 månader med hjälp av en kontinuerlig 

blodglukossensor. Samtidigt bedömdes livskvaliteten, biverkningar och kostintaget. För 

bedömning av livskvaliteten fyllde föräldrarna i ett antal enkäter. 

 

Medelvärdet för HbA1c för deltagarna under början av studien i CSII-gruppen var 8,26 

± 1,37 % och i MDI-gruppen låg det på 7,98 ± 0,76 %. Efter 6 månader hade barnen i 

CSII-gruppen ett medelvärde på 8,39 ± 0,83 % och hos MDI-gruppen låg medelvärdet 

på 8,24 ± 0,4 %. HbA1c-värdena visade sig vara rätt stabila efter 6 månader, men 

skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Glukoskoncentrationen mellan 

grupperna var likvärdiga. Inga skillnader sågs på det absoluta BMI-värdet mellan 

grupperna. Därmed sågs inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gällde varaktigheten av hypo- och hyperglykemiska tillfällen eller förekomsten av 

biverkningar. Tre fall av infektion vid infusionsstället inträffade med CSII-

behandlingen under studien.  

 

Föräldrarna visade en signifikant minskning på oron över barnens diabetesbehandling i 

CSII-gruppen, medan föräldrarna i MDI-gruppen visade en ökad stressnivå i samband 

med behandlingen. I CSII-gruppen kvarstod 100 % av deltagarna med 
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pumpbehandlingen och 50 % av deltagarna i MDI-gruppen började med 

pumpbehandling. Resultatet tyder på en generell tillfredsställelse hos föräldrarna med 

pumpanvändningen.  

 

Författarna till studien säger att deltagarna i CSII-gruppen hade en större förekomst av 

hypoglykemi i utgångsläget än vad deltagarna i MDI-gruppen hade. Därefter sänktes 

hypoglykemin i CSII-gruppen, vilket resulterade liknande förekomst mellan båda 

behandlingsgrupperna. Något som författarna poängterar är att MDI-gruppen 

rapporterade en ökad stressnivå i samband med behandlingen, vilket kan ha berott på 

att familjen varit missnöjda med den behandling de blivit tilldelade. De kanske hade 

haft förhoppningar om att få prova pumpbehandlingen. Författarna avslutar detta 

resonemang med att nämna att CSII är en behandling som är lika bra som MDI vad 

gäller blodglukosvärden, men att CSII däremot kan vara förknippad med högre grad av 

förbättrad livskvalitet.   

 

4.4 ”Improved treatment satisfaction but no difference in metabolic 

control when using continous subcutaneous insulin infusion vs. 

multiple daily injections in children at onset of type 1 diabetes 

mellitus” (13)  

 

I en studie som gjordes i Sverige undersöktes säkerheten, ämnesomsättningen och 

behandlingstillfredsställesen hos barn och ungdomar med T1D vid en jämförelse 

mellan CSII och MDI. Detta var en öppen, randomiserad multicenter studie med två 

parallella grupper, där en grupp erhöll CSII och den andra gruppen MDI. Deltagarna 

var mellan 7 och 17 år och rekryteringen ägde rum mellan december 2001 och april 

2004. 

 

Uppföljningen av behandlingen skedde regelbundet i form av besök i början av studien 

och sedan efter 1, 6, 12 och 24 månader. Det som följdes upp var bland annat längd och 

vikt, HbA1c, förekommandet av svår hypoglykemi samt enkätresultaten (”Diabetes 

Treatment Satisfaction Questionnaire”, DTSQ). Enkäten bestod av åtta frågor med en 

skala från 0-6. Sex av frågorna hade med behandlings tillfredställelse att göra och två 

frågor handlade om förekommandet av hypo- och hyperglykemi.  

 

Av de 72 barn och ungdomar som deltog i studien var 42 pojkar och 30 flickor. 

Deltagarna randomiserades till CSII-gruppen (n = 34) och till MDI-gruppen (n = 38). 

67 deltagare var med under hela studien. Resultaten visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på ämnesomsättningen. En 

minskning på HbA1c-värdet visades under de första 6 månaderna och därefter sågs en 

liten ökning i de båda grupperna. HbA1c-värdet var i början av studien 8,2 ± 0,4 % i 

CSII- gruppen respektive 8,4 ± 0,5 % i MDI-gruppen (P = 0,57) och efter 24 månader 

låg värdet på 6,5 ± 0,4 % respektive 6,7 ± 0,5 % (P = 0,66). Det var dock ingen 

signifikant skillnad i BMI mellan grupperna i början på studien.   

 

Behandlingstillfredsställelsen visades vara högre i CSII-gruppen jämfört med MDI- 

gruppen efter 1 månads behandling. BMI-värdet ökade i båda grupperna efter insatt 
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behandling. Hos CSII deltagarna ökade värdet kraftigare än vad det gjorde hos MDI 

deltagarna.  

 

Under den första månaden av uppföljningen rapporterade deltagarna i MDI-gruppen 

ofta lågt blodsocker, utifrån enkäten jämfört med CSII-gruppen. Efter 24 månader 

rapporterade MDI-gruppen däremot en ökad blodsockernivå i jämförelse med CSII-

gruppen. Inga rapporteringar om ketoacidos gjordes under studiens gång. 

Förekommandet av svår hypoglykemi var ganska lika mellan grupperna. 

 

Utifrån studieresultaten drar författarna slutsatsen om att CSII-behandlingen visade en 

signifikant ökad tillfredsställelse, men ingen skillnad i metabolismen i jämförelse med 

MDI-behandlingen. Den största anledningen till den uteblivna effekten på 

metabolismen anser författarna kan ha att göra med att behandlingarna ger likvärdiga 

effekter på blodglukos. Det kan också ha att göra med att studietiden varit för kort. En 

biverkning som rapporterades i samband med insulinpumpsbehandlingen var en 

signifikant viktökning. Denna biverkning hade också setts under det första året av 

studien, men det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna. 

Författarna avslutar diskussionen med att nämna att även om CSII-behandlingen visat 

positiva effekter jämfört med MDI, sågs inga skillnader i metabolismen och därför är 

det viktigt att ta hänsyn till den ökade kostnaden med insulinpumpen, innan ett byte av 

terapimetod genomförs. 

 

4.5 ”Comparison of continous subcutaneous insulin infusion (CSII) 

and mutiple daily injections (MDI) in paediatric Type 1 diabetes: a 

multicentre matched-pair cohort analysis over 3 years” (14) 

 

Denna multicenter ”matched-pair” kohortstudie baserades på en stor kohort av barn 

och ungdomar där långtidseffekten av CSII jämfört med MDI undersöktes. Studien 

utfördes i Tyskland och i Österrike under perioden januari 1995 till juni 2006. 

Deltagarna var mellan 0 och 18 år. I denna studie innebar diabetisk ketoacidos som 

förekommandet av hyperglykemi och/eller ett pH-värde <7,30. 

 

Signifikansnivån fastställdes till 0,05. Totalt studerades 434 ”matched pairs” (par) 

under 3 år. HbA1c-värdet var lägre i CSII-gruppen (P = 0,0058), vilket visades vara 

signifikant, enbart under det första året under den 3-åriga studien. BMI-värdet ökade 

däremot kontinuerligt i båda grupperna. I CSII-gruppen var förekomsten av 

hypoglykemi något lägre i utgångsläget än i MDI-gruppen. Hypoglykemi minskade i 

CSII-gruppen, dock inte under det andra studieåret. Svår hypoglykemi minskade med 

21 % i CSII-gruppen och med 16 % i MDI-gruppen. Förekomsten av diabetisk 

ketoacidos var lägre i CSII-gruppen i början av studien och fortsatte vara lågt under 

den resterande studieperioden. Denna skillnad var signifikant mellan 

behandlingsgrupperna. 

 

Författarna i studien påpekar att deltagarna i båda behandlingsgrupperna fick samma 

blodglukosvärde under hela studietiden. CSII-gruppen visade bättre värden under det 

första året, men denna betydande skillnad kvarstod inte. Den signifikanta minskningen 

av hypoglykemin i CSII-gruppen anser författarna kan vara ett resultat av regelbundna 
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blodglukoskontroller. Samtidigt nämner de att behandling med pump är ett dyrare 

alternativ än med injektion. Författarna säger att det i nuläget inte finns tillräckligt 

med data för att bedöma kostnadseffektiviteten av CSII-behandlingen hos barn och 

ungdomar. Deras slutsats är att behandling med insulinpump är en säker metod, men 

att det behövs fler studier för att svara på frågor som rör om kostnadseffektiviteten.  

 

4.6 ”A randomized prospective study of insulin pump vs. insulin 

injection therapy in very young children with type 1 diabetes: 12-

month glycemic, BMI, and neurocognitive outcomes” (15) 

 

Syftet med denna randomiserade kliniska prövning var att jämföra CSII med MDI. I 

studien jämfördes diabetesbehandlingen, neurokognitiva funktioner och familjens 

anpassning till vardera behandlingsmetoden. Barn yngre än 5 år som tidigare deltagit i 

liknande undersökningar och som haft T1D under minst 1 år, deltog i studien. Dessa 

barn randomiserades till antingen CSII-gruppen (n = 21) eller till MDI-gruppen (n = 

21) under 6 månader. Efter dessa 6 månader började deltagarna i MDI-gruppen med 

pumpbehandling medan CSII-gruppen fortsatte med pumpbehandlingen. HbA1c och 

BMI mättes i början av studien samt efter 3, 6, 9 och 12 månader. Deltagarna skrevs in 

från november 1999 fram till april 2003. Frågeformulär besvarades av föräldrarna vid 

försökets början samt efter 6 och 12 månader.  

 

Av de 42 patienterna fullföljde 35 studien, 18 patienter från CSII-gruppen och 17 

patienter från MDI-gruppen. Medelvärdet för HbA1c sänktes i de båda grupperna (8,9 

% ± 0,6 till 8,5 % ± 0,7, P = 0,006). Detta resultat visar ett gemensamt HbA1c-värde för 

de båda grupperna. Efter 3 månaders behandling med CSII erhölls en sänkning i 

HbA1c-värdet med 0,4 % (P = 0,002). Denna positiva effekt bestod dock inte länge. 

HbA1c visade sig öka med 0,1 % efter 6 månader i CSII-gruppen. Det var ingen 

signifikant skillnad mellan HbA1c-värdet i CSII-gruppen i början av studien jämfört 

med i slutet (8,8 % ± 0,6 vs. 8,5 ± 0,6 %, P = 0,4). Resultatet av förändringen i HbA1c 

för de båda grupperna visas i figur 2. Det var ingen signifikant skillnad på BMI % 

mellan de båda grupperna (figur 3). Samtidigt var det inte heller någon signifikant 

skillnad på föräldrarnas syn på behandlingen.  
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Figur 2. Behandling med CSII visade en sänkning på HbA1c-värdet med 0,4 % efter 3 

månader (P = 0,002). Därefter ökade HbA1c-värdet med 0,1 % (i jämförelse med de 

första 3 månaderna) efter 6 månader med CSII behandlingen i båda grupperna. 

Omarbetad från studie (15). 

 

 
 

Figur 3. Förändringar i BMI i procent i de båda behandlingsgrupperna. Omarbetad 

från studie (15).  

 

I denna studie hittades väldigt få skillnader på behandlingen med CSII och MDI. 

Forskarna drar slutsatsen att behandling med CSII eller MDI varken visade någon 

signifikant skillnad på HbA1c, BMI eller stressparametrar hos föräldrar efter 1 års 

behandling.  

 

4.7 ”Effects of insulin pump vs. injection treatment on quality of life 

and impact of disease in children with type 1 diabetes mellitus in a 

randomized, prospective comparison” (16) 

 

I denna studie var syftet att undersöka förändringarna i livskvalitet och påverkan på 

diabetessjukdomen vid behandling med antingen CSII eller MDI i en öppen parallell, 

randomiserad, kontrollerad, presumtivt jämförande studie under 14 månader (figur 4). 

Barn mellan 4 och 16 år med T1D undersöktes. Frågeformulär besvarades av 

föräldrarna.   

 

Studiedesignen bestod av en 3,5-månaders inkörningsfas på MDI-behandling för 

samtliga barn, bestående av injektioner; tre kortverkande insulindoser subkutant före 

frukost, lunch och middag. Samtliga data från delatagarna analyserades från studiens 

start till efter 3,5 månader. Signifikansnivån bestämdes till P<0,05. 
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Figur 4. Studiedesignen av en randomiserad parallell prövning. Deltagarna i de 

båda grenarna följdes under varje 3,5 månad. Grupp A gjorde ett byte från MDI till 

CSII efter 3,5 månader. Grupp B fortsatte med MDI upptill 7 månader. Under CSII 

fasen bestämde samtliga patienter för att fortsätta med CSII-behandlingen. 

Omarbetad från studie (16). 

 

 

I undersökningen beräknades 38 deltagare vara med under hela studien. En deltagare 

hoppade av och anledningen till detta var att pumpen var synlig vid utomhusaktivitet. 

Under de 3,5 månaderna förekom svår hypoglykemi fyra gånger i MDI-gruppen och två 

gånger i CSII-gruppen. Sjukhusinläggningar på grund av ketoacidos förekom fyra 

gånger hos deltagarna i MDI-gruppen samt två gånger i CSII-gruppen.  

 

Det visades en signifikant förbättring på livskvaliteten hos deltagarna i CSII-gruppen 

utifrån enkätresultaten. Denna förbättring sågs när analysen enbart gjordes mellan 

deltagarna inom CSII-gruppen, men inte när jämförelser gjordes mellan de båda 

behandlingsgrupperna (CSII och MDI). Pumpbehandlingen resulterade i en sänkning 

av hypoglykemi och ett sänkt HbA1c-värde med 0,22 % (P = 0,02) efter insättningen. 

Studien visade däremot ingen signifikant korrelation mellan sänkningen i HbA1c och 

förbättringen av livskvaliteten. Studien resulterade även en trefaldig sänkning av svår 

hypoglykemi när barnen behandlades med CSII. Antalet tillfällen med hypoglykemi per 

barn i denna studie var otillräcklig för att undersöka om detta hade någon positiv 

påverkan på livskvaliteten och/eller om det minskade sjukdomseffekterna.   

 

Forskarna avslutar detta med att påpeka att de positiva effekter som visades med CSII 

terapin vad gällde förekomsten av svår hypoglykemi, livskvalitet och sjukdomen, 

analyserades enbart mellan deltagarna inom den enskilda gruppen, men inte när 

jämförelser gjordes mellan de båda behandlingsgrupperna. De anser att det finns ett 

behov av bättre hjälpmedel, ett större antal deltagare och längre observationsperioder 

för att förbättra livskvaliteten och minska de negativa effekterna av sjukdomen hos 

barn som behandlas med CSII. 
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4.8 ”Insulin pump therapy for 1-6 year old children with type 1 

diabetes” (17) 

 

I en studie undersöktes pumpbehandlingens effekter på livskvaliteten och 

ämnesomsättningen hos barn mellan 1 och 6 år. Studien utfördes i tre barnkliniker i 

Israel och i Slovenien. Där gjordes en undersökning på 15 barn med T1D (7 flickor och 8 

pojkar). Behandlingen bestod av MDI (3-5 injektioner per dag) och CSII. Studien 

pågick i 12 månader. Insulindosen, HbA1c och förekommandet av hypoglykemi mättes 

och jämfördes med tidigare behandling med MDI (föregående 4 månader) före studiens 

början. Alla dessa prov togs i början av studien samt 2, 4, 8, och 12 månader efter 

pumpbehandlingen. Under inskrivningen och efter 4 månaders tid med 

pumpbehandling, besvarade föräldrarna två enkäter; DTSQ och en modifiering av 

DQOL. 

 

Totalt var 14 barn med under hela studien. Medelvärdet för HbA1c-värdet med 

pumpbehandling mättes efter 2, 4, 8 och 12 månader. Detta var följande HbA1c-värden: 

8,82 ± 0,98, 8,45 ± 1,05, 8,37 ± 0,85, 8,32 ± 0,71, 8,18 ± 0,90 % respektive. HbA1c 

hade en signifikant minskning efter 12 månader (P<0,05). Inga fall av ketoacidos 

förekom under de 12 månaderna med pumpbehandlingen. Inga signifikanta skillnader 

visades av förekomsten av hypoglykemi. Endast ett fall med infektion uppträdde vid 

infusionsstället. Både i DTSQ och i DQOL enkäten var det signifikanta skillnader 

mellan poängen under pumpbehandlingen.   

 

I denna studie kunde forskarna inte påvisa någon signifikant minskning på 

uppkomsten av hypoglykemi med pumpbehandling. En signifikant förbättring av 

HbA1c-värdet sågs däremot hos barnen som behandlades med insulinpump. Samtliga 

deltagare, förutom en familj, föredrog behandling med pump framför injektioner. 

Forskarna nämner slutligen att pumpbehandlingen är något att rekommendera till 

småbarn med diabetes eftersom det förbättrar livskvaliteten och är en säker 

behandlingsmetod för barn.   

4.9 ”Insulin pump therapy in preschool children with type 1 diabetes 

mellitus improves glycemic control and decreases glucose 

excursions and the risk of hypoglycemia” (18) 

 

I denna studie jämfördes MDI med CSII behandlingen genom användning av 

kontinuerlig glukosmätning (CGM) för att avgöra om CSII minskar fluktuationerna av 

blodglukosvärdet samt för att reducera stressnivåerna hos vårdgivarna. Förekomsten 

och varaktigheten av hypoglykemi undersöktes också. Vid studiens start deltog 10 

barnfamiljer. De barn som deltog skulle vara yngre än 6 år och haft T1D i mer än 6 

månader. Efter föräldrarnas medgivande inkluderades 10 barn i studien, åtta flickor 

och två pojkar.  På de 10 barnen mättes blodglukosnivån två gånger med hjälp av CGM 

och sedan 3 och 6 månader efter CSII insättningen. Det som undersöktes var vikt, 

längd, HbA1c, BMI samt den totala dagliga insulindosen. Familjerna fick besvara ett 

frågeformulär, vilket gjordes före pumpinsättningen samt i slutet av studien (efter 6 

månaders CSII behandling). Frågorna besvarades utifrån en skala från 1-5, det vill säga 

”helt överens” till ”fullt oense”.  
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Både den dagliga genomsnittliga blodglukosnivån och standardavvikelsen för 

medelblodglukos beräknades. Hypoglykemi förekomst, varaktighet och hur den 

varierade under dagen (dagtid vs. nattetid) analyserades. Hypoglykemi definierades 

som ett blodglukosvärde <60 mg/dL (3,3 mmol/L) och hyperglykemi definierades som 

ett värde >150 mg/dL (8,3 mmol/L). Blodglukosvärdena jämfördes före och efter 

pumpinsättningen. Glukoskoncentrationen delades in i fyra intervall: (a) <60 mg/dL 

(3,3 mmol/L = hypoglykemi), (b) 60-150 mg/dL (3,3-8,3 mmol/L= målvärde), (c) 150-

300 mg/dL (8,3-16,7 mmol/L) och (d) >300 mg/dL.  

 

Resultaten presenteras som medelvärde ± standardavvikelsen och signifikansnivån i 

denna studie bestämdes till P<0,05. Resultaten visade varken någon signifikant 

skillnad mellan de två perioderna före insulinpumps insättningen och inte heller 

mellan 3 och 6 månaders pumpbehandling efter insättningen, vad gällde 

blodglukosnivån. Därför gjordes en gemensam bedömning av blodglukosvärdet genom 

att båda värdena före-och efter CSII insättningen jämfördes. Barnen anpassade sig 

väldigt bra till insulinpumpen, inga lokala irritationer hade rapporterats och inte heller 

några fall med ketoacidos. Endast en patient hade rapporterat en biverkning i form av 

hypoglykemiska kramper, men denna typ av kramp hade patienten haft innan 

pumpbehandlingen påbörjades. I slutet på studien valde samtliga föräldrar att låta 

barnen stå kvar på pumpbehandlingen.     

 

Totalt analyserades åtta barn. CSII visade ingen signifikant förändring i BMI (16,4 ± 1,6 

vs. 16,3 ± 1,7 kg/m2, P = 0,4). Det var ingen skillnad på blodglukos mellan före- och 

efter pumpinsättningen, [212 ± 33 mg/dL (11,7 ± 1,8 mmol/L) vs. 186 ± 26 mg/dL (10,3 

± 1,4 mmol/L), P = 0,18]. Däremot visades en signifikant förbättring på förekomsten 

och durationen av hypoglykemi. 

 

Blodglukosvärdet höll sig en kortare tid i glukosintervallet <60 mg/dl med CSII jämfört 

med vad det gjorde innan pumpinsättningen. Detta resulterade en sänkning i tid 

(uttryckt i procent) från 6 % till 2 % av en 24-timmars period. Även om glukosvärdet 

höll sig under en längre tid i intervallet 60-150 mg/dl (målvärdet) med CSII jämfört 

med före pumpinsättningen (en ökning i tid från 28 % till 35 % av en 24-timmars 

period), visade detta inte vara statistiskt signifikant (P = 0,2). Detta visas i figur 5.    
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Figur 5. Jämförelse mellan blodglukosfördelningar under en 24-timmars period före 

insulinpumpsinsättningen och 6 månader efter. Omarbetad version från studie (18).  

 

 

Det sågs ingen signifikant skillnad mellan HbA1c-värdet i början av studien jämfört 

med efter 6 månaders behandling med CSII (8,5 ± 0,7 % vs. 8,6 ± 0,8 %). Däremot var 

det en signifikant minskning i medelvärdet för HbA1c efter 3 månaders behandling 

med pumpen, som fortsattes vara signifikant efter 6 månader. Enkätresultatet visade 

inte heller någon signifikant skillnad före- och efter CSII behandlingen.  

 

Utifrån detta drar forskarna slutsatsen om att CSII terapin minskar svängningarna i 

blodglukosvärdena signifikant, samtidigt som det minskar HbA1c-värden och 

förekomsten av hypoglykemi. Behandlingen med CSII gav inte heller någon negativ 

påverkan på stressnivån hos föräldrarna eller på relationen mellan barn och förälder. 

Det visade inte ge några allvarliga biverkningar, de flesta barnen tålde pumpen rätt bra. 

Forskarna nämner slutligen att CSII terapin är en säkrare behandlingsmetod jämfört 

med injektionsbehandling hos småbarn.  

 

4.10 ”Insulin pump use in young children in the T1D Exchange clinic 

registry is associated with lower hemoglobin A1c levels than 

injection therapy” (19) 

 
I en studie som publicerades ganska nyligen, jämfördes användningen av insulinpump 

med injektioner hos barn under 6 år med T1D i en multicenterstudie i USA. HbA1c, 

förekomsten av diabetisk ketoacidos samt svår hypoglykemi undersöktes. Den första 

delen av undersökningen var en tvärsnittstudie som jämförde användningen av CSII 

och MDI. Den andra delen var en longitudinell analys, som följde förändringarna i 

HbA1c efter CSII insättningen. 

 

Studien började i september 2010. Data användes från två överlappande kohorter. En 

analys utfördes genom användning av en tvärsnitts kohort. En andra analys utfördes 

genom användning av en retrospektiv longitudinell kohort som bestod av barn äldre än 

6 år. Data på HbA1c i samband med pump- eller injektionsanvändning, fanns från 

tidigare studier av dessa barn, det vill säga innan barnen fyllt 6 år. I tvärsnittstudien 

ingick 669 patienter som hade haft T1D i ≥1 år och som behandlades antingen med 

insulinpump eller injektion. Barn som behandlades med injektion skulle inte tidigare 

ha använt insulinpump. Sex personer uteslöts av den anledningen. Den retrospektiva 

longitudinella studien omfattade 1904 deltagare som uppfyllde följande krav: hade haft 

T1D under ≥1 år och hade minst två tillgängliga HbA1c-värden innan de fyllt 6 år. Av de 

669 deltagarna i tvärsnittstudien, använde 332 insulinpump och 337 använde insulin 

injektioner.  

 

Resultatet visade inga skillnader i ålder, kön eller BMI. Fall av diabetisk ketoacidos som 

ledde till sjukhusinläggning visades 10 % i insulinpumpsgruppen och 8 % i 

injektionsgruppen. Förekomst av svår hypoglykemi under de 12 månaderna av studien 

visades hos 12 % av pumpanvändarna jämfört med 8 % hos injektionsanvändarna (P = 
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0,20). Medelvärdet för HbA1c visades vara lägre med CSII än behandling med MDI (7,9 

vs. 8,5 %, P<0,001). Andelen deltagare med ett HbA1c-värde på <7,5 % var högre hos 

patienter med CSII jämfört med MDI. Sammanfattningsvis var HbA1c-värdet lägre hos 

pumpanvändarna jämfört med de som använde sig av injektioner (8,2 vs. 8,4 %, 

P<0,001). 

 

Författarna till denna studie framhåller att den är den mest omfattande studien som 

genomförts för bedömning av insulinpumpsanvändningen hos barn. Författarna anser 

att pumpanvändningen var väldigt starkt relaterat till föräldrarnas utbildningsnivå och 

familjens inkomst. Däremot sågs ingen statistisk signifikant korrelation mellan 

socioekonomisk status och förändringen i HbA1c före- och efter pumpbehandlingen. 

Eftersom detta var en observationsstudie och inte en experimentell studie, gick det inte 

hitta något orsakssamband. Författarna beskriver också att eftersom användningen av 

CSII hade ökat i en stor utsträckning bland småbarn, borde förskrivare och vårdgivare 

vara extra uppmärksamma på risken för diabetisk ketoacidos. Slutligen anser 

författarna att insulinpumpsbehandlingen är en säker och effektiv insulin terapimetod 

hos småbarn och att det ger ett förbättrat HbA1c-värde utan att förekomsten av svår 

hypoglykemi ökas. 

 

          

5. Diskussion 

I denna litteraturstudie var syftet att jämföra effekten av insulinpumpsbehandling och 

injektionsbehandling hos barn med diabetes typ 1. Störst vikt lades på förändringarna i 

blodglukosvärdet, BMI, påverkan på livskvaliteten samt uppkomsten av hypoglykemi.  

 

5.1 Blodglukos, HbA1c och BMI 

I en studie (10) sågs ingen signifikant skillnad på blodglukosvärdet mellan de som 

behandlades med pump och de med injektioner. De procentuella glukosvärdena under 

målvärdet, inom målvärdet och över målvärdet, var likvärdiga mellan båda 

behandlingsgrupperna under samtliga tidpunkter på året oavsett val av mätinstrument. 

I en annan liknande studie (11) visades inte heller någon signifikant skillnad mellan 

medelglukosvärdet efter uppföljningsperioderna och inte heller mellan 

behandlingsgrupperna.  

 

Studierna visade lika olika resultat då det gäller förändringen i blodglukosvärdet med 

de olika behandlingsmetoderna. En del studier visade att pumpbehandlingen ger bättre 

resultat på blodglukos, medan andra studier inte visade någon skillnad. 

Sammanfattningsvis visade ingen av studierna att CSII-behandlingen ger ett bättre 

blodglukosvärde än behandling med MDI.  

 

Studierna visade inte heller någon signifikant skillnad på HbA1c-värdet mellan 

pumpbehandling och injektionsterapi hos barnen. I en av studierna (11) undersöktes 

HbA1c-värdet i början av studien och efter 3- och 6 månaders uppföljning. Resultaten 

visade liknande värden hos båda behandlingsgrupperna. Samtidigt finns det studier 

som visat på positiva resultat på användning av pumpen med avseende på HbA1c-

värdet. Under en treårig studie (15) visade sig HbA1c-värdet vara mycket lägre i en 
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grupp av barn som behandlades med CSII jämfört med en som gavs MDI-behandling. 

Denna positiva effekt av insulinpumpen erhölls dock enbart under det första året. I en 

annan studie (19) var medelvärdet på HbA1c lägre med pumpbehandling än med 

injektion (7,9 vs. 8,5 %, P = 0,001).  Generellt sett var HbA1c-värdet lägre hos 

pumpanvändarna jämfört med injektionsanvändarna (8,2 vs. 8,4 %, P<0,001). Ingen 

av studierna visade någon signifikant skillnad på BMI-värdet mellan 

behandlingsgrupperna.   

 

Vad gäller HbA1c-värdet har inte direkt någon bättre effekt visats vid användning av 

insulinpump jämfört med injektioner. Detta kan ju bero på vilken typ av studie som har 

utförts, det vill säga typ av studiedesign, eller hur länge studien pågått. Det verkar ändå 

vara rätt klart att de olika behandlingsmetoderna inte har någon särskild påverkan på 

barnens längd och vikt. 

 

De flesta av de ingående studierna var randomiserade kontrollerade prövningar. Några 

enstaka har varit kohortstudier och kombinationer av kohort-tvärsnittsstudie och 

retrospektiv longitudinella kohortstudier. En felkälla som föreligger i de flesta 

studierna är att det varit för få försökspersoner i undersökningarna. Ett större antal 

försökspersoner skulle möjligen kunna ge starkare belägg på vilken av 

behandlingsmetoderna som är mest effektiv. Anledningen till att studierna bestod av så 

få försökspersoner kan vara att föräldrarna inte gett samtycke till barnens deltagande. I 

vissa fall kan även störfaktorer, såsom ålder och kön, lett till missvisande resultat. 

 

5.2 Hypoglykemi och andra biverkningar 

Förekommandet av hypoglykemi hos behandlingsgrupperna har varierat rätt mycket i 

studierna. Resultatet från en studie (11) visar förekomsten av mild till måttlig 

hypoglykemi hos barn vid olika måltider och vid sänggåendet. Detta resulterade i att 

blodglukosvärdet mellan båda grupperna var ungefär lika före måltider och vid 

sänggåendet under början av studien. Efter 1 månads behandling erhölls fler tillfällen 

med hypoglykemi före frukosten i CSII-gruppen. Detta var densamma före middagstid 

efter 3 och 6 månaders uppföljning. Även vid frukosten efter en 6 månaders behandling 

sågs en större förekomst av hypoglykemi i CSII-gruppen. Här ses det generellt en större 

förekomst av hypoglykemi bland barn som behandlades med insulinpump. I en studie 

som pågick under 3 år (14) visades hypoglykemin vara något lägre i MDI-gruppen 

under början av studien. I CSII-gruppen sågs en minskning i utgångsläget, men 

förekomsten under andra året höjdes något för att sedan under tredje året återigen 

sjunka. Samtidigt visades svår hypoglykemi minska med 21 % i CSII-gruppen och med 

16 % i MDI-gruppen. I en annan studie (18) undersöktes bland annat risken för 

hypoglykemi hos barn som behandlades med pump. Där fann forskarna en signifikant 

minskning av förekomsten och varaktigheten av hypoglykemi. Medan i en annan studie 

(16) påvisades en trefaldig sänkning av hypoglykemin hos barn som behandlades med 

pump.       

 

Det finns många studier i detta arbete som inte visar någon signifikant skillnad på 

förekomsten av hypoglykemi i behandlingsgrupperna. De varierande resultaten kan 

eventuellt bero på typ av studiedesign, uppkommandet av störfaktorer eller också bero 

på fel som kan ha uppkommit i samband med insulinpumpshanteringen. Utifrån de 
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resultat som visat en signifikant minskning av hypoglykemi, verkar pumpen ändå vara 

ett bättre alternativ till barn, framförallt till barn som är yngre än 6 år då den ger mer 

exakta insulindoser.  

 

Andra biverkningar av CSII-behandlingen som påvisades i studierna, var framförallt 

diabetisk ketoacidos och irritationer/infektioner vid infusionsstället. Under en studie 

(16) hade ketoacidos förekommit fyra gånger i gruppen som behandlades med 

injektioner och två gånger hos pumpanvändarna. Denna ketoacidos ledde till 

sjukhusinläggning. Ett annat fall med allvarlig ketoacidos sågs i en studie (19) där 

sjukhusinläggningar rapporterats av 10 % i insulinpumpsgruppen och 8 % i 

injektionsgruppen. I den 3-åriga studien (14) var förekomsten av diabetisk ketoacidos 

lägre i CSII-gruppen än i MDI-gruppen under hela studieperioden och detta hade en 

signifikant betydelse. I stort sett verkar insulinpumpen ge mindre risk för ketoacidos 

jämfört med injektioner utifrån resultaten. Det som tidigare nämnts är att den mindre 

subkutana insulinmängden från en pump kan leda till att ketoner bildas, som leder till 

ketoacidos. Det är svårt att dra någon slutsats av dessa resultat eftersom 

studiepopulationen i de ingående studierna varit relativt små. I några enstaka fall 

uppstod irritation/infektion vid injektionsstället men i de flesta fall tålde barnen 

insulinpumpen väl.  

 

5.3 Påverkan på livskvaliteten 

Vid en generell sammanfattning av resultaten, visar de flesta studierna en större 

tillfredsställelse med CSII-behandling jämfört med MDI-behandling. Såväl barn som 

föräldrar upplever att pumpbehandlingen är en mer säker, enkel och flexibel 

insulinterapimetod hos barn med diabetes. Många föräldrar rapporterade mindre 

stress med barnens diabetesbehandling när de gått över från MDI till CSII.  

 

5.4 För- och nackdelar med insulinpumpsbehandling 

Fördelarna som framförallt sågs med pumpbehandlingen var att den var en mer säker 

och lättare metod för insulinterapi jämfört med injektionsbehandling. En annan fördel, 

som många författare nämner är förbättringen på livskvaliteten som upplevts hos både 

barn och föräldrar. Mindre stress och psykisk påfrestning hos föräldrarna med CSII-

behandlingen ledde till en bättre diabetesbehandling av barnen. Pumpen visades i 

övrigt vara lätt att hantera och ge mer exakta insulindoser. Nackdelar som sågs med 

pumpbehandlingen var att pumpen var synlig, något som framförallt unga flickor 

rapporterat (9). Detta att pumpen var synlig var anledningen till att en 11-årig flicka 

hoppade av från studie (16). En annan faktor som gör att familjer inte väljer 

insulinpumpsbehandling framför injektionsbehandling är den ökade kostnaden. I 

studien som utfördes i Tyskland och Österrike (14) anser författarna att behandlingen 

med pump är en dyrare terapimetod än injektioner, samtidigt som de påpekar att det 

inte finns tillräckligt med studier för att bedöma kostandseffektiviteten av 

pumpbehandlingen hos barn och ungdomar. De menar att det krävs fler studier som 

kan besvara frågor kring kostnadseffektiviteten. Medan andra författare (11) menar att 

även om behandlingen med CSII kan vara dyr, bör andra fördelar med behandlingen 

vägas in framförallt då det gäller insulinterapi av småbarn.   
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6. Slutsats 

Behandlingen med insulinpump har ökat markant under det senaste årtiondet bland 

barn och ungdomar med diabetes typ 1. Studierna har framförallt visat en förbättring 

på livskvaliteten hos både barn och föräldrar. Det som däremot var lite oklart var 

skillnaderna i blodglukosvärden, HbA1c-värden och förekomsten av hypoglykemi 

mellan de båda behandlingsmetoderna, det vill säga det fanns ännu inget klart svar om 

vilken insulinterapi som ger bäst effekt med avseende på dessa faktorer. Många barn 

tålde insulinpumpen väldigt bra och såväl barn som föräldrar föredrog behandling med 

pump framför injektioner. Både barn och föräldrar tyckte att pumpbehandlingen lett 

till en bättre diabetesbehandling samt en mer flexibel vardag. Det finns å andra sidan 

en ökad kostnad med pumpbehandling. Då vissa studier inte påvisat någon tydlig 

skillnad mellan behandlingstyperna finns det ett stort behov av fler studier som kan 

väga samman nyttan och kostnadseffektiviteten vid behandlingen av barn med diabetes 

typ 1.          
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