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Sammanfattning 

Introduktion 
Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som så småningom leder till total 
insulinbrist vilket är livshotande. Insulinbristsjukdomen är kronisk och är i Sverige en 
av de vanligaste folksjukdomarna. I världen insjuknar i dagsläget flest antal i Sverige 
och Finland. Vad gäller behandling vid Diabetes Mellitus typ 1 får alla patienter i 
dagsläget insulininjektioner antingen via insulinpenna eller via insulinpump. 
Glukosnivån i blodet bör mätas kontinuerligt för att kunna optimera 
behandlingsterapin. En annan typ av behandlingsterapi vid Diabetes Mellitus typ 1 är 
SAP (Sensor- augmented pump). Denna metod innebär att insulinpumpsbehandling 
kombineras med kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM).  
Att mäta glykerat hemoglobin (HbA1c) har blivit en viktig del för att följa samt 
utvärdera hur behandlingen av Diabetes Mellitus fungerar. Ett lågt HbA1c ger en 
minskad risk för komplikationer och är ett tydligt mål i behandlingen samtidigt som 
risken för hypoglykemi måste tas i anspråk. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om HbA1c-värden kan förbättras 
hos patienter med Diabetes Mellitus typ 1 vid användning av SAP-behandlingsterapi 
jämfört med CSII-behandlingsterapi (continuous subcutaneous insulin infusion) 
kombinerat med SMBG (self monitoring of blood glucose) och MDI-behandlingsterapi 
(multiple daily injections) kombinerat med SMBG. Syftet är även att undersöka om det 
finns något samband mellan användningsfrekvens av CGM-sensorer och förbättrat 
HbA1c-värde. 
 
Metod 
Denna litteraturstudie baseras på åtta stycken artiklar som hittades via databasen 
PubMed. 
 
Resultat och diskussion 
Resultatet, av de utvalda originalstudierna, visar att SAP-behandlingsterapi har en 
bättre effekt på optimering av HbA1c-värden, hos patienter med Diabetes Mellitus typ 
1, om det jämförs med MDI-behandlingsterapi kombinerat med SMBG. Om 
förbättringen beror på SAP-terapibehandlingen eller om CSII och CGM separat hade 
gett effekten är svårt att avgöra. Däremot ses ingen signifikant skillnad, i resultatet i de 
originalstudier som valts ut, av denna effekt vid jämförelse av SAP-behandlingsterapi 
mot CSII kombinerat med SMBG. Ytterligare studier med ett större antal deltagare 
behövs som underlag för att kunna avläsa detta. Vad gäller relationen mellan frekvens 
av CGM-sensoranvändning och förändring i HbA1c-värden finns både studier som 
stödjer och studier som förkastar. Vid ett eventuellt byte av behandlingsterapi bör 
hänsyn tas till andra aspekter än surrogatmåttet HbA1c. 
 
Slutsats 
Resultatet av denna litteraturstudie visar att SAP-behandlingsterapi i vissa fall kan 
reducera HbA1c-värden i jämförelse med andra metoder. En del resultat stödjer även 
sambandet mellan ökad användningsfrekvens av CGM-sensorer och reducering av 
HbA1c-värden. Det måste tas hänsyn till andra parametrar vid eventuellt byte av 
behandlingsterapi. Det är av stor vikt att patienterna känner sig tillfreds med sin 
behandlingsterapi då det kan bibehålla motivationen till att optimera sina HbA1c-
värden.  
 
Nyckelord 
Diabetes Mellitus typ 1, glykerat hemoglobin, sensor augmented pump therapy, 
continuous glucose monitoring, effekt. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förkortningar 
 
CGM (continuous subcutaneous glucose montoring). Kontinuerlig subkutan 
glukosmätning. 
 
CSII (continuous subcutaneous insulin infusion). Kontinuerlig subkutan 
insulininfusion, insulinpump. 
 
HbA1c Glykerat hemoglobin. Avspeglar glukoskoncentrationen i blodet de senaste två 
till tre månaderna. 
  
MDI (multiple daily injections). Intensiv injektionsbehandling med insulin. 
 
SAP (sensor augmented pump therapy). Kombinationsbehandling med insulinpump 
och kontinuerlig glukosmätning. 
 
SMBG (self monitoring of blood glucose). Blodglukosmätning. 
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1. Introduktion 

Diabetes Mellitus är en av våra vanligaste folksjukdomar [1]. En gemensam nämnare 
för de olika typerna av sjukdomen är kronisk hyperglykemi, en förhöjd glukoshalt i 
blodet. En bra behandlingsterapi, att hålla glukosnivån i blodet så nära det normala 
som möjligt, är av största vikt för att undvika komplikationer. Komplikationer av 
sjukdomen uppkommer vanligtvis efter lång tid. Då studier endast pågår kortare 
perioder är det därför ej möjligt att studera uppkomst av komplikationer. Det finns en 
tydlig koppling mellan förhöjda värden av HbA1c (gykerat hemoglobin) samt ökad risk 
för komplikationer hos patienter med Diabetes Mellitus varför det är rimligt att främst 
studera HbA1c som resultat av behandlingsterapi [2]. Detta examensarbete avgränsas 
till Diabetes Mellitus typ 1. 
 
1.1 Diabetes Mellitus 
Diabetes Mellitus kan beskrivas som ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar med 
samma symptom, hög glukosnivå i blodet [1]. Sjukdomen har varit känd i flera tusen år 
och kallades för Honungsurin av läkare i Indien 600 år före Kristus. Det dröjde ända 
fram till mitten av 1800-talet innan symptomen kopplades samman med ämnen som 
utsöndrades från pankreas. På 1920-talet fördes för första gången insulin över från djur 
till människa. 
 
Det som skiljer sjukdomstyperna från varandra är orsak och behandling. De mest 
förekommande varianterna av Diabetes Mellitus är typ 1 och typ 2. Skillnaden kan 
beskrivas  med att typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som ger total insulinbrist 
och som ofta debuterar hos barn och unga vuxna [3]. Patienter med typ 2 diabetes har 
fortfarande en insulinproduktion som av olika anledningar inte är tillräcklig. Risken att 
drabbas ökar med stigande ålder [1]. 
 
Antalet diabetiker är svårt att avgöra då registrering i det nationella diabetesregistret ej 
är obligatoriskt [1]. Dessutom har många med Diabetes Mellitus typ 2 ej vetskapen om 
att de har sjukdomen och är därför ej diagnostiserade. Det uppskattas att ca.2,5-4,5% 
av den svenska befolkningen har diagnosen Diabetes Mellitus. Av dessa har 85-90% 
Diabetes Mellitus typ2. Av de 50 000 personer som har Diabetes Mellitus typ 1 i Sverige 
är 7-8000 barn upp till 18 år. De som insjuknar i Diabetes Mellitus typ 1 har 
fördubblats sedan 1980-talet, då fick 400 barn diagnosen. Under 2011 diagnostiserades 
801 barn och bakomliggande orsak till den dramatiska ökningen är fortfarande okänd. 
 
En väl fungerande behandling med jämna glukosvärden i blodet samt lågt HbA1c-värde 
minskar risken för komplikationer [4]. Risken minskar för både mikro- och 
makrovaskulära komplikationer samtidigt som kraftiga hypoglykemier, för låg 
glukoshalt i blodet, förhindras. 
 
1.1.1 HbA1c 
Att mäta HbA1c-värden har blivit en viktig del för att följa- samt utvärdera hur 
behandlingen av Diabetes Mellitus fungerar [2]. Glykering av hemoglobin är en 
irreversibel icke-enzymatisk reaktion som sker när hemoglobin blir exponerat för 
glukos. Graden av glykering av hemoglobin avspeglar glukoskoncentrationen i blodet. 
Den normala livslängden för en erytrocyt är 120 dagar. Därför går det med hjälp av 
denna metod se hur glukoskoncentrationen i blodet varit de senaste två till tre 
månaderna. Det finns en tydlig koppling mellan förhöjda värden av HbA1c samt 
komplikationer hos patienter med Diabetes Mellitus. Mätning av HbA1c-värden 
kombineras med glukosmätning via blodsockermätare. Där kan patienten utläsa 
enstaka värden av glukosnivån i blodet vid ett visst tillfälle. Målvärdet för HbA1c är <52 
mmol/mol vilket motsvarar <6,0 % [2]. Tabell 1 beskriver HbA1c-värdens motsvarighet 
i plasmaglukos (mmol/L). 
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Tabell 1. Beskriver HbA1c-värdens motsvarighet i plasmaglukos. 
HbA1c (%) Plasmaglukos (mmol/L) 
4 3,8 
5 5,4 
6 7,0 
7 8,6 
8 10,2 
9 11,8 
10 13,4 
11 14,9 
12 16,5 
13 18,1 
14 19,7 
15 21,3 
 
1.2 Diabetes Mellitus typ 1 
Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom [1]. Immunsystemet angriper 
bukspottkörtelns betaceller vilket så småningom leder till total insulinbrist som är 
livshotande. I Sverige är det en av våra vanligaste folksjukdomar. Flest antal 
insjuknande i världen sker i Sverige och Finland. Insulinbristsjukdomen är kronisk och 
vid otillräcklig behandling leder den till följdsjukdomar och därigenom en för tidig död. 
Exempel på följdsjukdomar är hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp och njursvikt.  
 
1.2.1 Symptom 
Symptomen för Diabetes Mellitus typ 1 är törst, ökad urinutsöndring, trötthet, dimsyn, 
viktnedgång [4]. De första symptomen uppstår när 80-90 % av betacellerna i pankreas 
blivit förstörda [1]. 
 
1.2.2 Orsaker 
I dagsläget vet ingen varför immunsystemet förstör pankreas betaceller [1]. Troligtvis 
är den bakomliggande orsaken till Diabetes Mellitus typ 1 en kombination av arvsanlag 
och yttre miljöpåverkan. Virus har diskuterats som en möjlig orsak till att förstörelsen 
av betacellerna påbörjas. 
 
1.2.3 Behandling 
Vad gäller behandling vid Diabetes Mellitus typ 1 får alla patienter insulininjektioner 
antingen via insulinpenna eller via insulinpump [4]. Insulin förstörs av enzymer i mag- 
och tarmkanalen och går därför inte i dagsläget administreras per oralt.  
 
Kost samt fysisk aktivitet är andra viktiga delar i behandlingen [4]. Det kan hjälpa 
cellerna att bli mer insulinkänsliga samt att syreupptagningen ökar. En minskning av 
blodtryck, LDL-kolesterol samt triglycerider kan även uppnås. 
 
Vid insulininjektion med insulinpenna ges vanligtvis kortverkande humaninsulin eller 
insulinanaloger vid måltider [4]. Dessa kombineras med basinsulin, 
medellångverkande humaninsulin eller långverkande insulinanaloger. 
 
Vad gäller subkutan insulininfusion med insulinpump används endast kortverkande 
insulinanaloger [4]. Basaltillförselhastigheten ställs in efter kroppens aktuella behov 
som ofta varierar under dygnet. Bolusdosering, en större stötdos, av insulin vid 
måltider doseras manuellt via insulinpumpen. Uppskattningsvis använder i Sverige 15-
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20% av patienterna med Diabetes Mellitus typ 1 CSII (continuous subcutaneous insulin 
infusion). 
 
Det krävs att patienter har god motivation samt är välutbildade inom området vid 
injektion via insulinpump [4]. Risker finns annars för hyperglykemi samt ketoacidos, 
syraförgiftning som uppkommer vid insulinbrist, som är ett livshotande tillstånd. 
Anledning till ökad risk för dessa nämnda tillstånd är att insulinbrist kan uppstå då 
endast kortverkande insulinanaloger tillförs och insulindepån under huden är liten. Ett 
oplanerat avbrott, exempelvis läckage, kan leda till ketoacidos. Stor vikt ligger därför på 
att glukosnivån i blodet mäts kontinuerligt. Vid höga glukosvärden skall även 
ketonmätning via urin eller blod genomföras. 
 
Vid användning av insulinpump krävs en god hygien samt regelbundna byten av 
infusionskateter då det annars kan uppkomma lokala infektioner [4]. 
 
Patienterna kan uppleva det besvärligt vid användning av insulinpump då den alltid 
bör vara fäst på kroppen och därigenom kan bli synlig. Kompensation av insulinförlust 
måste alltid beräknas och kompenseras när insulinpumpen skall avlägsnas, exempelvis 
vid bad [4]. 
 
All behandling med insulininjektioner, insulinpenna samt insulinpump, är idag 
kostnadsfria för patienterna om belägg finns för att behandlingen ger bra resultat [4]. 
Dock sker nu en diskussion om vem som skall finansiera insulinpumpen med dess 
tillbehör. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har beslutat att det ej skall 
ingå i läkemedelsförmånen utan att varje landsting får besluta om insulinpumpar med 
tillbehör skall vara kostnadsfria för patienterna. 
 
1.2.4 Komplikationer 
Vad gäller komplikationer av sjukdomen kan de vara både akuta och långsiktiga. De 
beror antingen på höga eller låga blodglukosvärden [3].  
  
Hyperglykemi kan på kort sikt leda till ketoacidos [3]. Det är ett akut och livshotande 
tillstånd som uppkommer vid insulinbrist. På längre sikt kan hyperglykemi leda till 
både mikro- och makrovaskulära komplikationer. Vid mikrovaskulära komplikationer 
är det främst de små blodkärlen i ögon, njurar och nervsystemet som skadas. De 
makrovaskulära komplikationerna visar sig i form av blodfettsrubbningar, förhöjt 
blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Då ett lågt HbA1c ger en minskad risk för komplikationer är det ett tydligt mål i 
behandlingen [3]. Samtidigt måste risken för hypoglykemi tas i anspråk. Hypoglykemi 
uppstår ofta väldigt snabbt och kan leda till medvetslöshet om den ej korrigeras. 
 
1.3 CGM 
Kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM) är en metod av 
glukosmätning i underhudsfettet [5]. En sensor fästs i underhudsfettet och skickar 
information till en sändare som visar resultatet av mätningen på en display. Där går det 
att se, med 5-15 minuters fördröjning, vilken glukoskoncentration vävnaden har samt 
att pilar visar om glukoskoncentrationen är i uppåtgående eller nedåtgående riktning. 
Larm kan även utlösas om glukosnivåerna är för höga eller för låga samt om det stiger 
eller sjunker i snabb takt. Detta ger en bild av hur glukosvärdet varierar under 
mätperioden till skillnad från en blodglukosmätning (self monitoring of blood glucose, 
SMBG) som ger en ögonblicksbild av glukoskoncentrationen i blodet. CGM-sensorer 
används främst idag om SMBG-mätningar ej ger tillräckligt underlag för att en 
optimering av insulinbehandlingen skall kunna ske. Syftet är att upptäcka avvikelser i 
glukosnivån för att i god tid kunna vidta åtgärder. Att se glukoskoncentrationen 
nattetid är ett annat syfte då mätningar med SMBG då sällan är förekommande. 
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1.4 SAP 
Sensor- augmented pump (SAP) innebär att insulinpumpsbehandling kombineras med 
CGM [5]. Värden från CGM-mätningen kan då avläsas antingen i en separat display 
eller i insulinpumpens display.  

 
 

2. Syfte 

Diabetes Mellitus typ 1 har i Sverige ökat dramatiskt de senaste åren. För att minska 
risken för allvarliga komplikationer krävs en mycket väl fungerande terapibehandling 
med extern tillförsel av insulin. 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om HbA1c-värden kan förbättras 
hos patienter med Diabetes Mellitus typ 1 vid användning av SAP-behandlingsterapi 
jämfört med CSII-behandlingsterapi kombinerat med SMBG och MDI-
behandlingsterapi (multiple daily injections) kombinerat med SMBG. Syftet är även att 
undersöka om det finns något samband mellan användningsfrekvens av CGM- sensorer 
och förbättrat HbA1c. 
 
 

3. Metod 

Denna litteraturstudie bygger på åtta stycken artiklar som hittades via databasen 
PubMed. Artiklar söktes mellan den 12 januari 2016 och 8 februari 2016. Se sökord, 
begränsningar, antal träffar samt valda referenser i tabell 2. Utifrån träffar på sökorden 
i PubMed valdes originalartiklar som behandlat liknande frågeställningar som denna 
litteraturstudies syfte omfattar. Andra informationskällor har främst använts för 
bakgrundsfakta såsom kunskapsunderlag från TLV, rapport från SBU, artiklar ur 
Läkartidningen, Läkemedelsboken samt diabetes.se.  
 
Tabell 2. Exempel på artikelsökningar i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

160112 (("Diabetes Mellitus, 
Type 1"[Mesh]) 
AND "Insulin 

Infusion 
Systems"[Mesh]) 

AND "Hemoglobin 
A, 

Glycosylated"[Mesh] 

Humans, 
English, Clinical 
trial, published 

in the last 10 
years 

90 6, 7, 8, 9, 10 

160125 sensor augmented 
pump therapy AND 
diabetes mellitus, 

type 1 

Humans, 
English, Clinical 
trial, published 

in the last 10 
years 

47 11, 12, 13 
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4. Resultat 

4.1 Studie 1 
Sensor-augmented insulin pump therapy: results of the first randomized 
treat-to-target study [6] 
 
Denna randomiserade multicenter treat-to-target studie genomfördes vid sju centra i 
USA. Syftet med studien var att undersöka kliniska effekter samt säkerhet vid 
användande av SAP hos ungdomar och vuxna (12-72 år) med diagnosen Diabetes 
Mellitus typ 1. Målet med behandlingen under studien var att nå ett HbA1c-värde på 7% 
hos ungdomarna samt <7% hos de vuxna deltagarna. Innan studiens start var alla 
studiedeltagare behandlade med CSII i minst 6 månader, de hade ett HbA1c-värde  
≥7,5% samt hade burit på diagnosen i minst ett år. Inga undantag togs för någon övre 
gräns för HbA1c-värden, omedvetna hypoglykemier eller Addisons sjukdom. I tio dagar 
innan studiens start bar alla försökspersoner blindade CGM-sensorer för att 
baslinjedata skulle införskaffas. Vid inledande besök i studien blev försökspersonerna 
slumpmässigt indelade i två grupper. Kontrollgrupp (CG) som själva utförde 
egenmätning av blodglukos och sensorgrupp (SG) vars deltagare försågs 
realtidsglukossensorer. Alla deltagare i studien hade insulinpumpar med identiska 
funktioner och fick samma utbildning i diabetesbehandling. SG-gruppens deltagare fick 
även utbildning inom CGM. 
 
Under vecka 13 i studien lästes samtliga försökspersoners HbA1c-värden samt 
insulinpumpsdata av. Vecka 26 fick försökspersonerna i CG bära två CGM-sensorer 
under två tredagarsperioder i följd. Under denna vecka lästes även samtliga deltagares 
HbA1c-värden samt insulinpumpsdata av. 138 stycken patienter deltog under hela 
studietiden, åtta stycken avbröt tidigare av olika anledningar. SG-gruppen hade 72 
stycken deltagare och CG-gruppen hade 74 stycken deltagare. En sammanställning över 
resultaten presenteras i tabell 3 och 4. 
 
Tabell 3. Sammanställning av förändring i HbA1c från studiens början till efter 13-
samt 26 veckor. 
Urvalsgrupp Studiens 

start 
Vecka 13 Vecka 26 Total 

förändring i 
HbA1c 

SG 8,49% 7,67% 7,77% -0,72% 
CG 8,39% 7,76% 7,84% -0,55% 
 
Båda studiegrupperna oberoende av ålder visade en minskning av HbA1c värdet i slutet 
av studien i jämförelse med värdet vid baslinjen, p< 0,001. Dock uppmättes lägst 
HbA1c-värden efter 13 veckor. Skillnaden mellan studiegrupperna var inte signifikant. 
(p=0,3706) 
 
Tabell 4. Sammanställning av hur stor del i varje randomiserad studiegrupp som 
uppnått sitt mål för HbA1c under studiens gång. 
Urvalsgrupp Efter 13 veckor Efter 26 veckor 
SG 30,8% 24,2% 
CG 11,1% 19,4% 
 
Efter 13 veckor var skillnaden i andelen som uppnått HbA1c-målvärdet mellan 
grupperna statistiskt signifikant, p=0,007, men vid studiens slut var skillnaden inte 
signifikant, p-värde ej angivet i originalstudien.  
 
Andelen ungdomar som nådde målvärdet HbA1c= 7%, efter antingen 13 eller 26 veckor, 
var större i SG studiegruppen än i CG studiegruppen, p=0,0031. Skillnaden mellan 
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grupperna, vad gäller andelen som uppnådde målvärdet av HbA1c, var dock inte 
signifikant, p=0,0518. Skillnaden i HbA1c-värden mellan de vuxna i de olika 
studiegrupperna var inte heller statistiskt signifikant, p-värde är ej angivet. Det gick att 
se ett samband mellan en ökad användning av CGM-sensorer och ökad reducering av 
HbA1c- värden. 
 
 
4.2 Studie 2 
Effectiveness of sensor-augmented pump therapy in children and 
adolescents with type 1 diabetes in the STAR 3 study [7] 
 
Detta var en randomiserad kontrollerad studie där totalt 30 diabeteskliniker i USA och 
Kanada deltog. Studien omfattar en ettårig studiefas samt en sexmånaders 
fortsättningsfas. Syftet med studien var att undersöka effekten av att direkt byta 
behandlingsterapi hos yngre patienter med Diabetes Mellitus typ 1, från MDI 
kombinerat med SMBG till SAP. Totalt deltog 156 stycken barn och ungdomar med 
Diabetes Mellitus typ 1. 82 stycken av deltagarna var 7-12 år och 74 stycken var 13-18 
år. De hade ett HbA1c- värde mellan ≥7.4% och ≤9.5% och hade heller inte haft 
behandling med insulinpump de senaste tre åren. De randomiserades till att antingen 
behandlas med SAP eller MDI. Varje kvartal togs HbA1c-prover från alla deltagare.  
SAP-deltagarna behandlades med insulin aspart, snabbverkande insulinanalog, och 
MDI-deltagarna behandlades med insulin aspart samt insulin glargin, långverkande 
insulinanalog. Olika mål ställdes upp för de olika ålderspannen. Hos barn i 
åldersspannet mellan 7-12 år var målet att HbA1c-värdet skulle vara <8% och för 
åldersspannet 13-18 år var målvärdet <7,5%. En sammanställning över resultaten 
presenteras i tabell 5. 
 
Tabell 5. Sammanställning av hur stor del i varje randomiserad studiegrupp som 
uppnått sitt mål för HbA1c vid minst ett tillfälle under studiens gång.  
Urvalsgrupp Andel som uppnått målvärde för 

HbA1c 
SAP 7-12år 88% 
MDI 7-12 år 51% 
SAP 13-18 år 57% 
MDI 13-18 år 13% 
 
Det genomgående var att en större andel i SAP-grupperna uppnådde det 
åldersspecifika uppsatta målet än det var i MDI-grupperna.  I åldersgruppen 7-12 år 
hade några redan vid studiens början nått HbA1c-målet.  Fler av deltagarna i detta 
åldersspann uppnådde målet än i grupperna med åldersspannet 13-18 år. 
 
I studiegruppen SAP 7-12 år sågs en förbättring av HbA1c-värden redan efter tre 
månader och de behöll dessa förbättrade värden genom hela studiens gång. Vad gäller 
studiegruppen MDI 7-12 år erhölls i princip samma HbA1c-värden genom hela studiens 
gång. HbA1c förbättrades även i studiegruppen SAP 13-18 år men höll inte samma låga 
värde under hela studien. Dock var HbA1c betydligt lägre i slutet av studien än vid 
studiens början. I MDI 13-18 års studiegrupp ökade däremot HbA1c-värde under 
studiens gång. Skillnaden mellan andel deltagare som uppnått HbA1c-målen var 
statistiskt signifikant mellan alla grupper i studien, p<0,05. 
 
Det fanns ett samband mellan hög användningsfrekvens av CGM-sensorer och andelen 
som nått det ålderspecifika HbA1c-målvärdet, p<0,001. Barnen använde i regel CGM-
sensorerna oftare än ungdomarna. 
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4.3 Studie 3 
Sensor-Augmented Pump Therapy for A1C Reduction (STAR 3) Study 
Results from the 6-month continuation phase [8] 
 
Detta var en fortsättningsfas på en redan genomförd randomiserad studie. Syftet med 
den genomförda studien var att undersöka hur SAP-behandlingsterapi i jämförelse med 
MDI-behandlingsterapi påverkade HbA1c-värdet hos patienter med Diabetes Mellitus 
typ 1. Urvalskriterierna när det gällde patienterna var ålder mellan 7-70 år, alla 
använde MDI-behandlingsterapi innan studiens start, de hade ett HbA1c-värde mellan 
7,4-9,5% samt att de hade genomgått <2 kraftiga hypoglykemiska tillfällen under det 
senaste året. Genom randomisering fördelades studiedeltagarna mellan två olika 
grupper, SAP-behandling med insulin-aspart och MDI-behandling med glargin samt 
insulin-aspart. Behandlingen individanpassades, utbildning i de olika 
behandlingsterapierna erhölls efter individuella behov och HbA1c mätningar skedde 
varje kvartal. Resultatet blev att HbA1c-värden hos patienterna i SAP-gruppen 
minskade kraftigt redan efter tre månader. Effekten kvarstod genom hela studien i 
jämförelse med patienterna i MDI-gruppen. 
 
I denna fortsättningsfas av studien erbjöds MDI-gruppens deltagare att byta 
behandlingsterapi till SAP under sex månader, i en så kallad crossovergrupp. SAP- 
gruppens deltagare erbjöds att behålla samma behandlingsterapi i ytterligare sex 
månader, totalt 18 månader. I fortsättningsfasen försågs alla deltagare från båda 
grupperna med CGM-sensorer. I crossovergruppen fick deltagarna individuell 
utbildning i både insulinpump- samt CGM-användning. 
 
216 stycken, 94%, av patienterna i SAP-studiegruppen samt 190 stycken, 93%, av 
patienterna i crossover-gruppen deltog samt avslutade båda studiefaserna. Syftet med 
fortsättningsfasen av studien var att se effekten på glukosnivåerna i blodet hos 
crossover-gruppen, de som ändrade behandlingsterapi från en optimerad MDI-
behandling till SAP-behandling. Syftet var även att se fördelarna i de förbättrade 
glukosnivåerna i blodet hos deltagarna i SAP-gruppen bibehölls i ytterligare sex 
månader, totalt 18 månader. Effektmåttet som användes i båda studiegrupperna var 
förändring i HbA1c. En sammanställning över resultaten presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 6. Sammanställning av förändring i HbA1c från fortsättningsfasen, 12-18 
månader, av studien. 
Urvalsgrupp 12 månader 15 månader 18 månader 
SAP (alla deltagare) 7,4% 7,5% 7,5% 
Crossover (alla 
deltagare) 

8,0% 7,6% 7,6% 

SAP (7-18 år) 7,8% 7,9% 7,9% 
Crossover (7-18 år) 8,3% 7,9% 8,1% 
SAP (19-70 år) 7,3% 7,3% 7,3% 
Crossover (19-70år) 7,9% 7,4% 7,4% 
 
De förbättrade HbA1c-nivåerna som SAP-deltagarna hade i studiefasen bibehölls i 
fortsättningsfasen. Skillnaden var ej signifikant, p>0,05. Deltagarna i crossover-
gruppen däremot erhöll en signifikant minskning av HbA1c-värden, p<0,001. Ett 
samband gick att se mellan en regelbunden användning av CGM-sensorer och ökad 
reducering av HbA1c- värden. 
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4.4 Studie 4 
Sensor-augmented pump therapy lowers HbA1c in suboptimally controlled 
Type 1 diabetes; a randomized controlled trial [9] 
 
Denna öppna multinationella randomiserade kontrollerade kliniska studien 
genomfördes under 26 veckor, från april 2007 till januari 2009. Patienterna som deltog 
hade en icke optimalt kontrollerad Diabetes Mellitus typ 1 och valdes ut från åtta 
öppenvårdscentraler i Europa. Ålderskategorin på de utvalda 83 stycken deltagarna var 
18-65 år, 40 av dessa deltagare var kvinnor. Samtliga deltagare hade HbA1c-värden 
≥8,2%. De randomiserades till två grupper som bestod av antingen SAP-
behandlingsterapi, 44 stycken, eller MDI-behandlingsterapi, 39 stycken. Deltagarna 
fick inte ha använt SAP-behandlingsterapi under de senaste sex månaderna innan 
studiens start. Andra kriterier var att de inte skulle vara drabbade av hörselnedsättning, 
nedsatt syn, drogmissbruk, vara gravida, ha hjärtsvikt-, cancer-, njursjukdom eller vara 
behandlade för psykisk sjukdom. Innan studiens start fick deltagarna bära CGM-
sensorer i sex dagar för att kunna individanpassa behandlingen. Deltagarna i SAP-
gruppen fick kortverkande insulinanaloger samt individuell utbildning i gällande 
behandlingsterapi. Efter 13 respektive 26 veckor laddades data från utrustningen ned 
och utifrån resultaten delades eventuella terapirekommendationer ut till deltagarna. 
Deltagarna i MDI-gruppen fick kortverkande insulinanaloger vid måltid samt 
långverkande insulinanaloger eller långverkande humant insulin. Efter 13 respektive 26 
veckor fick MDI-gruppen en blindad CGM-sensor i sex dagar. Inga 
terapirekommendationer lämnades till deltagarna utifrån denna mätning.  
 
Syftet med studien var att se om SAP-behandlingsterapi i jämförelse med MDI-
behandlingsterapi hade någon effekt på blodglukosnivåerna hos deltagarna. En 
sammanställning över resultaten presenteras i tabell 7. 
 
Tabell 7. Sammanställning av förändring i HbA1c från studiens början till efter 13- 
samt 26 veckor.  P=0,001. 
Urvalsgrupp Studiens 

start 
Vecka 13 Vecka 26 Total 

förändring i 
HbA1c 

SAP 8,46% 7,29% 7,23% -1,23% 
MDI 8,59% 8,55% 8,46% -0,13% 
 
Andelen deltagare som fullföljde studien var 98% i SAP-gruppen samt 90% i MDI-
gruppen. Med anledning av att två HbA1c-prover i början av studien saknades samt att 
ett avhopp skedde kunde 41 av 44 analyser av HbA1c i SAP-gruppen genomföras.  I 
MDI-gruppen kunde 36 av 39 analyser av HbA1c utföras med anledning av två avhopp 
vid sista observationen i studien samt att en deltagares HbA1c-prov saknades i början 
av studien.  
 
Målvärdet för HbA1c, <7%, kunde under studietiden nås av 34% i SAP-gruppen till 
skillnad från 0% i MDI-gruppen, p<0,001. Skillnaden i HbA1c efter 26 veckor var i 
genomsnitt -1,21%. Denna skillnad kunde uppnås utan procentuell ökning av 
hypoglykemier. Skillnaden mellan gruppernas HbA1c-förändringar under studien var 
1,1%, p<0,001.  
 
Inget samband kunde ses mellan regelbunden användning av CGM-sensorer och 
reducering av HbA1c- värden. 
 
 
 
 



9 
 

4.5 Studie 5 
Sensor-Augmented Pump Therapy at 36 Months [10] 
 
Detta var en uppföljande studie på en redan utförd multinationell randomiserad 
kontrollerad klinisk studie som i tidigare text omnämnts som Studie fyra, 
huvudstudien. Alla de danska deltagarna, 24 stycken, från huvudstudien erbjöds att 
delta i denna uppföljande studie. Åldersintervallet bland deltagarna var 39±11,9 år 
(medelvärde±standardavvikelse), 50 % var kvinnor. Samtliga hade haft sin diagnos, 
Diabetes Mellitus typ 1, i 20,3±10,3 år. Den uppföljande studien var inte en del av den 
ursprungliga huvudstudien. I huvudstudien var 13 av dessa deltagare randomiserade 
till SAP-behandlingsterapi och 11 deltagare randomiserades till en kontrollgrupp som 
behandlades med MDI samt SMBG. Då huvudstudien var avslutad övergick de 11 
danska deltagarna från MDI-behandlingsterapi till SAP-behandlingsterapi. De 13 
danska deltagare som använde SAP-behandlingsterapi, i ursprungsstudien, fortsatte 
med den. Vid varje kvartal följdes samtliga deltagares behandling upp hos en 
diabetesklinik. Då SAP-behandlingsterapin inleddes senare för de patienter som 
tillhörde kontrollgruppen i huvudstudien, avslutades uppföljningsstudien vid två olika 
tillfällen. Observationsperioden varade 36 månader med SAP-behandlingsterapin. 
Inbjudan till den uppföljande studien skickades till deltagarna 27 månader efter det att 
de börjat använda sig av SAP-behandlingsterapi. 23 deltagare svarade att de ville delta 
men endast 17 av dem använde sig fortfarande av SAP. Därför inkluderades endast de i 
uppföljningsstudien. En deltagare avled dock innan observationsperioden avslutades. 
Vid 30, 33 samt 36 månader genomfördes uppföljningsbesök på diabetesklinik där 
HbA1c-värde mättes. Från deltagarnas journaler hämtades HbA1c-värden gällande 36 
månader före SAP-behandlingsterapins start.  
 
Syftet med denna uppföljningsstudie var att se effekten av SAP-behandlingsterapin på 
metabola kontrollen samt den psykosociala statusen efter 36 månaders användning. En 
sammanställning över resultaten presenteras i tabell 8. 
 
Tabell 8. Sammanställning av förändring i HbA1c hos de 16 deltagare som fullföljde 
uppföljningsstudien av SAP-behandlingsterapin från start till 36 månaders 
användning, p<0,0001. 
Urvalsgrupp Start av SAP 6 mån 36 mån Total 

förändring i 
HbA1c 

SAP 8,8% 7,0% 7,3% -1,5% 
 
Ingen signifikant skillnad i HbA1c-minskning påvisades mellan de grupper av deltagare 
som hade olika start- samt slutdatum för sin SAP-behandlingsterapi. Vid nedladdning 
av insulinpumpdata, efter 36 månaders SAP-behandlingsterapi, visade det sig att 14 
deltagare hade använt CGM sensorer dagligen, 88,9±10,3% av tiden. Två stycken 
deltagare hade ett mer ojämnt användande, 20,6±10,3% av tiden. De hade varit 
deltagare i huvudstudiens kontrollgrupp. Dessa två deltagares HbA1c-värden är 
inräknade i tabell 7 och var vid uppföljningsstudiens start 8,3% samt 8,2%. Vid 
uppföljningsstudiens slut hade de två HbA1c-värden som visade 7,5% samt 7,7%. Det 
gick att se ett samband mellan en ökad användning av CGM-sensorer och ökad 
reducering av HbA1c-värden. 
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4.6 Studie 6 
Sensor-augmented pump therapy from the diagnosis of childhood type 1 
diabetes: results of the Paediatric Onset Study (ONSET) after 12 months of 
treatment [11] 
 
Denna randomiserade multicenter kontrollerade studie genomfördes under en 
tolvmånadersperiod. Studiedeltagarna var 160 stycken barn och ungdomar mellan 1-16 
år med nydiagnostiserad, inom fyra veckor före studiens start, Diabetes Mellitus typ 1. 
Deltagarna var patienter från fem erfarna center inom insulinpumpsbehandling i 
Europa. Studiedeltagarna randomiserades till två olika grupper med antingen 
behandlingsterapin SAP eller CSII kombinerat med SMBG, kontrollgruppen. Alla 
deltagare erhöll individuella instruktioner om aktuell behandlingsterapi innan studiens 
påbörjades. Uppföljning av de olika behandlingsterapierna genomfördes vid studiens 
start samt efter 6, 26 samt 52 veckor. Före uppföljningen, vid 6 samt 56 veckor, blev 
deltagare i kontrollgruppen försedda med blindade CGM-sensorer under sex dagar. Av 
de 295 patienter som blev erbjudna att delta i studien tackade 160 stycken ja till 
erbjudandet. De antal som fullföljde studien och kunde utvärderas var 154 stycken, 76 
stycken i SAP-gruppen samt 78 stycken i kontrollgruppen. 
 
Syftet med studien var att se effekten av att redan vid diagnostisering av Diabetes 
Mellitus typ 1, hos barn och ungdomar, välja SAP som behandlingsterapi i jämförelse 
med CSII kombinerat med SMBG. Primära effektmåttet som användes var skillnad i 
HbA1c efter 12 månaders behandling. En sammanställning över resultaten presenteras 
i tabell 9. 
 
Tabell 9. Sammanställning av förändring i HbA1c från studiens början till efter 6, 
26 samt 52 veckor. Medelvärde±standardavvikelse. 
 
Urvalsgrupp Studiens 

start 
Vecka 6 Vecka 26 Vecka 52 

SAP 11,2±2,1% 7,6±0,9% 7,0±1,0% 7,4±1,2% 
kontrollgrupp 11,5 2,2% 7,7±0,9% 7,2±1,2% 7,6±1,4% 
 
För hela kohorten var HbA1c vid studiens slut 7,5±1,1% 
(medelvärde±standardavvikelse). Skillnaden i HbA1c-värden, mellan de olika 
studiegrupperna, var ej signifikant under hela studieperioden. Ej heller mellan de olika 
åldersgrupperna.  Vid varje uppföljningsbesök var dock uppmätta HbA1c-värden lägre 
hos SAP-gruppen jämfört med kontrollgruppen, dock inte signifikant. Andelen 
deltagare som hade HbA1c <7% vid studiens slut var 39,5% i SAP-gruppen i jämförelse 
med 33,8% i kontrollgruppen, p=0,464. 
 
Hur många GSM-sensorer som användes av varje deltagare per vecka fanns 
dokumenterat hos 55 deltagare. I SAP-gruppen använde patienterna totalt 1,4±0,7 
stycken sensorer per vecka. Användandet var 2,1±0,9 stycken vecka 6, 1,4±1,0 stycken 
vecka 26 samt 1,1±0,7 stycken vecka 52. Skillnaden i användandet mellan de olika 
veckorna var signifikant, p<0,001, men det var ingen signifikant skillnad mellan 
åldersgrupperna vad gäller användandet av sensorer per vecka.  
 
 
4.7 Studie 7 
Sensor augmented pump therapy from onset of type 1 diabetes: late follow-
up results of the Pediatric Onset Study [12] 
 
Denna studie är en fortsättningsfas på den redan genomförda randomiserade 
multicenter kontrollerade studie som tidigare i omnämnts som Studie 6. 131 patienter 
av de totalt 154 patienterna, som slutförde huvudstudien, valde att delta i denna 
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fortsättningsfas och återigen undersökas. Denna gång 24 månader efter att de 
diagnostiserats med Diabetes Mellitus typ 1. Ett antal, 62 av deltagarna, tillhörde den 
primära SAP-gruppen och 69 deltagare tillhörde kontrollgruppen i huvudstudien. Alla 
deltagare fick välja hur de skulle fortsätta sin behandlingsterapi. Vid uppföljningen, 
efter 24 månader med diagnosen, hade 58 deltagare valt att fortsätta med SAP- 
behandlingsterapin och sju deltagare ändrade behandlingsterapi från kontrollgruppen 
till SAP-gruppen. Från huvudstudiens kontrollgrupp hade 57 deltagare fortsatt med 
samma behandlingsterapi medan två patienter hade ändrat behandlingsterapi till MDI. 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kontrollgrupperna vad gäller ålder, kön 
samt BMI. Hos 124 stycken av deltagarna kunde data från uppföljningsstudien 
registreras. 
 
Syftet med denna fortsättningsfas, av huvudstudien, var att 24 månader efter 
sjukdomsdebut utvärdera metabol kontroll samt betacellsfunktion vid de olika 
behandlingsterapierna. En sammanställning över resultaten presenteras i tabell 10. 
 
Tabell 10. Sammanställning av förändring i HbA1c under studiens fortsättningsfas, 
12-24 månader efter sjukdomsdebut, p=0,493. 
Urvalsgrupp 12 månader 24 månader 
SAP 7,4±1,2% 7,6±1,3% 
kontrollgrupp 7,6±1,4% 7,7±1,2% 
 
Totalt hade 48,8% av deltagarna ett HbA1c <7,5%, 52,5% i SAP-gruppen samt 45,6% i 
kontrollgruppen (p= 0,493). Vid användande av CGM-sensorer ≥1 sensor per vecka, 
under det första året med Diabetes Mellitus typ 1, kan det associeras till obetydligt lägre 
HbA1c-värden efter 24 månader med sjukdomen. Detta i jämförelse med oregelbunden 
eller ingen användning av CGM-sensor. 
 
 
4.8 Studie 8  
Effectiveness of Sensor-Augmented Insulin-Pump Therapy in Type 1 
Diabetes [13] 
 
Denna randomiserade multicenter kontrollerade studie genomfördes under ett års tid. 
Totalt 485 stycken studiedeltagare från 30 centra ingick och var i åldrarna 7-70 år. 156 
stycken var barn (7-18 år) och 329 stycken var vuxna (19-70 år). De hade en ej 
tillräckligt kontrollerad Diabetes Mellitus typ 1 med HbA1c- värden mellan 7,4% och 
9,5%. Deltagarna skulle ha behandlats med MDI under de senaste tre månaderna samt 
testat sitt blodsocker med SMBG minst fyra gånger per dag under de senaste 30 
dagarna innan studiens start. De kunde ej medverka i studien om de använt CSII-
behandlingsterapi under de senaste tre åren, om de haft ≥2 allvarliga hypoglykemiska 
tillstånd året innan studiens start samt var gravida eller planerade graviditet. 
Deltagarna randomiserades till två olika behandlingsterapier, SAP samt MDI. Innan 
randomiseringen fick alla deltagare utbildning i diabetesbehandling. I SAP-
behandlingsterapigruppen fick deltagarna använda insulinpump i två veckor innan 
CGM-sensorer tillfördes. Särskild SAP-utbildning gavs till dessa patienter. Deltagare i 
SAP-gruppen fick använda insulin aspart och MDI-gruppens patienter fick använda 
insulin aspart samt insulin glargin. Sensorglukosvärden från en veckas användningstid  
avlästes vid studiens start, efter sex månader samt efter tolv månader. Efter tre-, sex-, 
nio- samt tolv månader var samtliga deltagare på besök vid kliniken. Där granskades 
glukosvärden, Hba1c-värden mättes, behandlingsterapin justerades vid behov och 
eventuella biverkningar antecknades.   
 
Syftet med studien var att se effekterna av SAP-behandlingsterapi i jämförelse med 
MDI-behandlingsterapi med avseende på HbA1c-nivå samt risk för allvarliga 
hypoglykemier. En sammanställning över resultaten presenteras i tabell 11. 
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Tabell 11. Sammanställning av förändring i HbA1c från studiens början till efter 12 
månader. 
Urvalsgrupp Studiens start Efter 12 månader Total förändring 

i HbA1c 
SAP  8,3% 7,1% -0,8%±0,8% 
SAP (7-18 år)   -0,4%±0,9% 
SAP (19-70 åt)   -1,0%±0,7% 
MDI   8,3% 8,1% -0,2%±0,9% 
MDI (7-18 år)   +0,2%±1,0% 
MDI (19-70 år)   -0,4%±0,8% 
 
Totalt 443 stycken deltagare fanns med i den slutgiltiga analysen, 42 stycken deltagare 
uteslöts av olika anledningar. Den totala skillnaden i minskat HbA1c-värde mellan 
grupperna är 0,6%, p<0,001. I SAP-behandlingsterapigruppen sjönk HbA1c- värdet 
snabbt för samtliga deltagarna de första tre månaderna. Denna höll sedan en lägre nivå 
under hela studien i jämförelse med MDI-behandlingsterapigruppen. Ett samband gick 
att se mellan en ökad användning av CGM-sensorer och sänkta HbA1c-värden vid slutet 
av studien, p= 0,003.  
 
Totala andelen patienter som mätte ett HbA1c-värde på ≤7% var i SAP-gruppen 27% 
och andelen i MDI-gruppen var 10%, p<0,001. Hos de vuxna var andelen i SAP-
gruppen 34% och andelen i MDI-gruppen var 12%, p<0,001. Bland barnen var andelen 
i SAP-gruppen 13% och andelen i MDI-gruppen var 5%, p=0,15. Målvärdet för barn 
mellan 6-12 år var <8% samt <7,5% för barn mellan 13-19 år enligt Amerikanska 
diabetesföreningen. Antalet barn som uppnådde dessa mål vid studiens slut var 44% i 
SAP-terapigruppen och 20% i MDI-terapigruppen, p= 0,005. 
 
 
4.9 Sammanfattning av resultatet från de vetenskapliga studierna 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet, av de utvalda originalstudierna, att SAP- 
behandlingsterapi har en bättre effekt på optimering av HbA1c-värden hos patienter 
med Diabetes Mellitus typ 1. Detta om det jämförs med MDI-behandlingsterapi 
kombinerat med SMBG. Däremot ses ingen signifikant skillnad, i resultatet i de 
originalstudier som valts ut, av denna effekt vid jämförelse av SAP-behandlingsterapi 
mot CSII kombinerat med SMBG. En del av studierna stödjer sambandet mellan 
frekvent användning av CGM-sensorer och minskning av HbA1c-värden. Andra studier 
förkastar sambandet. En sammanställning över resultatdelen i denna litteraturstudie 
presenteras i tabell 12. Fokus i tabellen ligger på resultaten som besvarar syftet med 
litteraturstudien.  
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SAP (sensor augmented pump therapy). MDI (multiple daily injections). CO (crossovergroup, deltagare som i fortsättningsfasen bytt behandlingsterapi från MDI till SAP). CGM 
(continuous subcutaneous glucose montoring). HbA1c (glykerat hemoglobin). 

Studie Studieform Antal 
deltagare 

som 
slutförde 
studien 

Åldersgrupper Studiegrupper Studietid Målvärde 
i HbA1c 

HbA1c vid 
studiens 
början 

HbA1c 
vid 

studiens 
slut 

Signifikant 
skillnad i 

HbA1c- 
minskning 

mellan 
grupperna 

Samband mellan 
CGM-

sensoranvändning 
och förändring i 

HbA1c 

1 [6] Randomiserad 
treat- to- target 

138 
stycken 

12-72  
år 
 

SAP (72 stycken) 
 

26 veckor 7% (barn) 
<7% 
(vuxna) 

8,49% 7,77% Nej, p=0,3706 Ja 

CII+SMBG (74 
stycken) 

26 veckor 8,39% 7,84% 

2 [7] Randomiserad 
kontrollerad 

156 
stycken 

7-18 år SAP 7-12 år 12 mån <8% 8,21%±0,56  Ja p<0,05 Ja 
SAP 13-18 år  <7,5% 8,33%±0,53  
MDI 7-12 år  <8% 8,19%±0,51  
MDI 13-18 år  <7,5% 8,40%±0,54  

3 [8] Fortsättningsfas av 
randomiserad 
studie 

406 
stycken 

7-70 år SAP 7-18 år 6 mån  7,8% 7,9% Nej p>0,05 Ja 
CO 7-18 år 8,3% 8,1% 
SAP 19-70 år 7,3% 7,3% 
CO 19-70 år 7,9% 7,4% 

4 [9] Öppen 
multinationell 
kontrollerad 
randomiserad 

78 stycken 18-65 år SAP 26 veckor <7 % 8,46% 7,23% Ja p<0,001 Nej 

MDI 8,59% 8,46% 

5 [10] Uppföljningsstudie 16 stycken 39±11,9 år SAP 36 
månader 

<7 % 8,8% 7,3%   

6 [11] Randomiserad 
multicenter 
kontrollerad 

156 
stycken 

1-16 år SAP 12 
månader 

 11,2%±2,1 7,4%±1,2 Nej  

Kontrollgrupp 11,5%±2,2 7,6%±1,4 

7 [12] Uppföljningsstudie 124 
stycken 

1-16 år SAP 12 
månader. 
Totalt 24 
månader 

 7,4%±1,2 7,6%±1,3 Nej Nej 

Kontrollgrupp 7,6%±1,4 7,7%±1,2 

8 [13] Randomiserad 
multicenter 
kontrollerad 

443 
stycken 

7-70 år SAP 12 
månader 

<8% 
(6-12 år) 
<7,5%  
(13-19 år) 
<7% 
(vuxna) 

8,3% 7,1% Ja p<0,001 Ja 

MDI 8,3% 8,1% 

Tabell 12. Sammanfattning av resultaten från originalstudierna. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om HbA1c-värden kan förbättras hos 
patienter med Diabetes Mellitus typ 1 vid användning av SAP-behandlingsterapi 
jämfört med CSII-behandlingsterapi kombinerat med SMBG och MDI-
behandlingsterapi kombinerat med SMBG. Syftet var även att undersöka om det fanns 
något samband mellan användningsfrekvens av CGM-sensorer och förbättrat HbA1c-
värde. 
 
5.1 Metoddiskussion 
Utifrån syftet valdes litteraturstudie som metod för detta arbete. Åtta stycken 
originalartiklar sorterades ut med hjälp av databasen PubMed för att besvara 
frågeställningarna i syftet. Tre av originalstudierna (benämnda som studie 1, studie 6 
och studie 7) jämförde SAP-behandlingsterapi med CSII-behandlingsterapi kombinerat 
med SMBG. Resterande sex originalstudier jämförde SAP-behandlingsterapi med MDI-
behandlingsterapi kombinerat med SMBG. Denna fördelning, mellan vilka 
behandlingsterapier som studerades, beror på att flera diabetespatienter idag 
behandlas med MDI kombinerat med SMBG än som jämförelse CSII kombinerat med 
SMBG [4].  Detta avspeglar standarden av behandlingsterapier inom vården, mycket på 
grund av de ekonomiska skälen. Andra orsaker kan vara att patienterna själva väljer att 
inte behandlas med mer avancerad teknisk utrustning då vissa patienter känner oro 
istället för trygghet ju mer avancerad tekniken blir. Här finns även risk för 
stigmatisering, speciellt hos ungdomar, då de kan känna sig annorlunda och utpekade. 
Till skillnad från behandling med MDI samt SMBG då både kateter från CSII samt 
sensorn från CGM sitter direkt fästa på kroppen.  
 
Tre (studie 3, 5, 7) av de totalt åtta originalstudierna som användes under denna 
litteraturstudie är uppföljningsstudier som beskriver en fortsättningsfas på en redan 
genomförd studie. Dessa inkluderades i litteraturstudien med anledning av att söka 
svar på om de uppmätta effekterna bibehölls efter originalstudiens slut, ett längre 
tidsperspektiv. Sex studier (studie 1, 2, 3, 6, 7, 8) inkluderade även deltagare som var 
barn och ungdomar. Anledningen att originalartiklar med dessa målgrupper 
inkluderades i litteraturstudien är att barn kan ha mer glykemisk variabilitet än vuxna. 
Barn kan även ha svårigheter att själv känna samt förmedla fall av hypoglykemier [5].  
 
En av bristerna i denna litteraturstudie är att de originalstudier som inkluderats kan 
vara inaktuella. Detta med tanke på att den tekniska utvecklingen inom 
behandlingsområdet sker i snabb takt. En begränsning är att syftet samt 
frågeställningar inte inkluderade parametrar som att se effekter på BMI-förändringar, 
förändringar i insulinåtgång, glykemisk variabilitet, kostnad för behandlingsterapi 
samt psykosociala aspekter. Dessa parametrar har alla betydelse för hur slutresultatet 
av studierna kan tolkas. Det går inte att endast se till surrogatmåttet HbA1c när resultat 
skall tolkas utifrån effekt av en viss behandlingsterapi. På grund av tidsomfattningen 
för denna litteraturstudie begränsades syftet till parametern HbA1c. 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Användande av CSII samt CGM blir allt mer vanligt [3]. Antalet användare bland 
patienterna begränsas ibland på grund av ekonomiska skäl. Glukosmätning via CGM 
kostar cirka 28000 kronor mer per patient och år jämfört med SMBG [5]. SAP-
behandlingsterapi kostar cirka 39000 kronor mer per patient och år i jämförelse med 
CSII-behandlingsterapi kombinerat med SMBG. Om samtliga patienter i Sverige som i 
dagsläget behandlas med CSII kombinerat med SMBG, cirka 10000 stycken, valde att 
byta behandlingsterapi till SAP skulle merkostnaden mot behandling med MDI 
kombinerat med SMBG bli 390 miljoner kronor. Desto mera avancerad teknik som 
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används i behandlingsterapin desto längre utbildning krävs. Utöver tidigare nämnda 
kostnader beräknas kostnaden för utbildning av SAP-behandlingsterapi till cirka 3700 
kronor per patient, dock en engångskostnad. De kostnader som tagits upp i detta 
avsnitt är en medelkostnad per person. Kostnaderna skiljer sig mellan individer då alla 
har olika förutsättningar och kräver mer eller mindre utrustning samt utbildning. För 
att kunna se den hälsoekonomiska betydelsen är det därför viktigt att fler studier utförs 
inom detta område. Hur livskvalitet och överlevnad påverkas av de olika 
terapibehandlingarna är ett exempel.   
 
5.2.1 SAP och CSII kombinerat med SMBG 
För att besvara frågeställningarna i syftet med litteraturstudien, om effekter på HbA1c-
värden kan ses mellan behandlingsterapierna SAP och CSII kombinerat med SMBG 
samt om samband finns mellan CGM-sensoranvändning och förändring i HbA1c-värde, 
undersöktes detta i studie 1, 6 och 7. Deltagarna i studie 1 var både barn, ungdomar 
samt vuxna. I jämförelse med studie 6 samt 7, där enbart barn och ungdomar 
medverkade, upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan de olika 
behandlingsterapierna i någon av studierna. Detta med avseende på reducering av 
HbA1c-värdet under hela studietiden bland vuxna, ungdomar eller barn. Studie 6 och 7 
pågick under 12 månader vardera, totalt 24 månader. Studie 1 pågick under 26 veckor. I 
studie 1 sågs ett samband mellan andel tid som CGM-sensorn användes samt 
reducering av HbA1c-värdet, vilket inte sågs i studie 6 och 7. Frekvensen i användandet 
av CGM-sensorn, i studie 6 och 7, minskade med tiden.  
 
I studie 1 var deltagarna utvalda bland annat utifrån HbA1c-värden ≥7%, ingen övre 
gräns sattes upp. Resultatet i studien kan därför bero på urvalet, att patienterna inte 
var så engagerade i sin behandling, varken före eller under studien. Utbildningen i hur 
SAP-behandlingen fungerar samt vikten i frekvent användning av CGM-sensorn kan 
även ha betydelse för resultatet.  Det krävs att patienterna har både vilja samt kunskap 
inom området för att SAP-behandlingsterapi skall fungera. Det kan också spekuleras 
kring att dessa resultat, för båda deltagargrupperna, inte går att generalisera till 
verkliga livet utanför studien. Deltagarna har troligtvis ökat sitt engagemang i 
diabetesbehandlingen under studiens gång. Det hade varit intressant att se en 
uppföljningsstudie om skillnaden i effekt mellan behandlingsterapierna ökade efter att 
studien avslutats. Detta med tanke på att stöttning samt uppföljning hos klinikerna ej 
är den samma efter att en studie avslutas. Patienterna kan därför eventuellt återuppta 
sina tidigare vanor och beteenden som påverka resultatet av behandlingsterapin. 
 
I studie 6 och 7 deltog barn och ungdomar med nydiagnostiserad Diabetes Mellitus typ 
1. Att skillnaden mellan HbA1c-värden mellan grupperna ej var signifikant kan bero på 
att patienterna fortfarande hade kvar sin egen insulinproduktion under studiernas 
gång, ingen total insulinbrist. HbA1c-värden hos deltagarna var högre i slutet av studie 
7 vilket kan förklaras av att den egna insulinproduktionen minskat.  Även i dessa 
studier kan motivation samt kunskap ses som en brist då användandefrekvensen av 
SGM-sensorer minskade med tiden. I detta fall hade det även varit intressant att se en 
uppföljningsstudie om skillnaden i effekt mellan behandlingsterapierna ökade med 
tiden.  
 
Vissa delar som besvarar denna litteraturstudies syfte är originalstudierna överens om. 
Att HbA1c-värden förbättras hos deltagare med SAP-behandlingsterapi jämfört med 
MDI-behandlingsterapi kombinerat med SMBG verkar alla rörande överens om. 
Orsakerna till detta resultat kan vara av olika art. Infusionskatetern sitter ofta på 
samma djup subkutant vid tillförsel av insulin via CSII jämfört med nålen vid MDI [2]. 
Detta är en fördel då insulinabsorptionen kan variera beroende på vilket djup det 
administreras subkutant. Att små doser med direktverkande insulin avges vanligtvis 
var tredje minut vid tillförsel via CSII, mer likt bukspottkörtelns produktion än vid 
tillförsel via MDI, kan vara en annan anledning. Med CGM-sensor går det att se, med 5-
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15 minuters fördröjning, vilken glukoskoncentration vävnaden har. Pilar visar om 
glukoskoncentrationen är i uppåtgående eller nedåtgående riktning. Larm kan utlösas 
om glukosnivåerna är för höga eller för låga eller om det stiger eller sjunker i snabb 
takt. Detta ger en bild av hur glukosvärdet varierar under mätperioden till skillnad från 
SMBG som ger en ögonblicksbild av glukoskoncentrationen i blodet. SAP-
behandlingsterapi kan därför leda till en jämnare och lägre glukosnivå i blodet.  Om 
förbättringen beror på SAP-terapibehandlingen eller om CSII och CGM separat hade 
gett effekten är svår att avgöra. Det kan vara kombinationen i SAP-behandlingsterapin 
eller CSII samt CGM var för sig som ger resultatet. I denna litteraturstudie var det 
ingen signifikant skillnad i HbA1c-värden mellan deltagare i SAP-behandlingsterapin 
och CSII-behandlingsterapin kombinerat med SMBG. Flera studier med ett ökat antal 
deltagare behövs som underlag för att kunna avläsa detta.   
 
5.2.2 SAP och MDI kombinerat med SMBG 
För att besvara frågeställningarna i syftet med litteraturstudien, om effekter på HbA1c-
värden kan ses mellan behandlingsterapierna SAP och MDI kombinerat med SMBG 
samt om samband finns mellan CGM-sensoranvändning och förändring i HbA1c-värde, 
undersöktes detta i studie 2, 3, 4, 5 och 8. Här sågs en signifikant skillnad mellan de 
olika behandlingsterapierna i studie 2, 4 och 8 där SAP-behandlingsterapin gav bäst 
effekt. Detta avseende reducering av HbA1c-värdet under studietiden hos vuxna, 
ungdomar och barn. Anledningen till att det i studie 3 samt studie 5 ej visades en 
signifikant skillnad mellan de olika behandlingsterapierna, med avseende på 
reducering av HbA1c-värdet under hela studietiden, kan vara att dessa studier var 
uppföljningsstudier som endast mätte effekt av- samt byte till SAP-behandlingsterapi. 
Ingen annan behandlingsterapi jämfördes mot SAP-behandlingsterapi. Endast 
uppföljning av de tidigare studierna förekom för att se ett längre tidsperspektiv av SAP-
behandlingsterapin. 
 
En förklaring till att deltagarna i SAP-behandlingsgruppen uppnådde en större 
reducering av sitt HbA1c-värde till skillnad mot MDI-gruppens deltagare kan vara att 
de fick mera uppmärksamhet samt utbildning i sin nya behandlingsterapi. Om detta 
skulle vara förklaringen torde detta ha visat sig i uppföljningsstudierna. Denna 
utbildning samt uppmärksamhet avspeglar dock verkligheten vid byte av 
behandlingsterapi hos patienter med Diabetes Mellitus typ 1.  
 
Studie 3 var en uppföljningsstudie som visade ett samband mellan användandefrekvens 
av CGM-sensorer och reducering av HbA1c-värden. Studie 5 var en uppföljningsstudie 
där inget sådant samband visades vilket var förväntat då huvudstudien, studie 4, ej 
heller visade detta samband. I studie 5 observerades att två stycken av deltagarna hade 
lägre användandefrekvens av CGM-sensorer. De hade också mindre minskning av sitt 
HbA1c-värde än genomsnittet i studien. Några slutsatser av detta kan ej tas då 
deltagarantalet i denna studie samt avvikelserna i frekvens av CGM-sensoranvändandet 
var små. Dessa två studier, studie 4 och 5, var inte heller utformade för att mäta denna 
parameter.  
 
Det går att diskutera kring om studierna är generaliserbara till alla patienter med 
Diabetes Mellitus typ 1. Ett av urvalskriterierna inför studien var HbA1c-värden mellan 
7,4%-9,5% i studie 2 och 8 samt ≥8,2% i studie 4. Det avspeglar en icke tillräcklig 
behandlingsterapi som i vissa fall kan bero på att patienterna inte är tillräckligt 
motiverade för att uppnå bättre HbA1c-värden. Ett samband mellan frekvensen av 
CGM-sensoranvändningen och reducerade HbA1c-värden kan ses hos deltagarna i 
studie 2 och studie 8. I studie 4 sågs inte detta samband, vilket kan bero på att de allra 
flesta använde sensorn i väldigt stor utsträckning, >60 % av tiden. 
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5.2.3 Studielängd och studiedesign 
Tiden för hur länge studierna varade varierade mellan 26 veckor upp till 24 månader. 
Det kan tyckas vara korta perioder för att helt kunna utvärdera effekterna av SAP-
behandlingsterapi. Även antalet deltagare, förutom i studie 3 och 8, och 
urvalskriterierna i studierna kan diskuteras då frågan om resultatet är generaliserbart 
till resterande patienter med Diabetes Mellitus typ 1. Att endast patienter med ett visst 
HbA1c-värde, ej tillräcklig behandlingsterapi, tilläts att delta i studierna kan diskuteras 
med anledning av generaliserbarheten hos resultatet. Kanske är det ändå dessa 
patienter som i regel kvalificeras till denna SAP-behandlingsterapi, då 
behandlingsterapin skall vara kostnadseffektiv. 
 
Ingen av de åtta originalstudierna som användes för att besvara syftet i denna studie 
var blindade. Alla deltagare, anhöriga, utredare samt vårdgivare hade god insyn samt 
kännedom om vilka medicinska produkter som användes. Det kan dock vara svårt att 
blinda denna typ av jämförelse mellan behandlingsterapier. God utbildning samt 
förståelse är viktiga parametrar för att behandlingsterapin skall fungera.   
 
I frågan om det finns en relation mellan frekvens av CGM-sensoranvändning och 
förändring i HbA1c-värden förekommer det både studier som stödjer och studier som 
förkastar detta. De som stödjer sambandet menar alltså att HbA1c-värdet hade minskat 
mer om deltagarna i SAP-behandlingsterapigruppen använt sig av CGM-sensorerna i 
den grad som var tänkt i studiens början. Alla originalstudier som denna 
litteraturstudie refererat till har inte angett vilka typer av insulin som de olika 
behandlingsterapigrupperna använt sig av. Den informationen skulle vara intressant 
att analysera för att se om skillnader i effekt kan ha ett samband med eventuella 
variationer av insulintyper. Dock har jag inte, i andra studier, läst om att det skulle ha 
någon betydelse i effekt mellan variation av insulintyper. Eftersom den tekniska 
utvecklingen inom detta område gör att det ofta sker förändringar i de medicintekniska 
produkterna är en utvärdering av effekt svår att avgöra på längre sikt. Mycket på grund 
av detta finns det inte tillräckligt många bevis, från resultat av studier, för att ge tydliga 
svar på syftet i denna litteraturstudie.  
 
5.2.4 Andra aspekter 
Även om resultat av effekt hos SAP-behandlingsterapi varierar mellan olika studier kan 
hänsyn till andra aspekter belysas. Hos barn är den glykemiska variabiliteten ofta högre 
än hos vuxna [5]. Barn själva kan ha svårigheter att känna av samt förmedla fall av 
hypoglykemier. Därför kan denna behandling underlätta för patienterna samt anhöriga. 
Även vuxna med hög glykemisk variabilitet samt med svårigheter att känna av 
hypoglykemier kan få god hjälp av SAP-behandlingsterapi. Då vissa patienter som 
behandlas med CSII-behandlingsterapi, för Diabetes Mellitus typ 1, av medicinska skäl 
måste mäta glukosnivån i blodet >10 gånger per dag blir skillnaden i kostnad mellan 
CGM och glukosmätning med teststickor avsevärt mindre. Även obehag i samband med 
blodglukosmätning minskar för dessa patienter. En viktig aspekt är att patienter med 
Diabetes Mellitus typ 1 känner sig tillfredställda med sin behandlingsterapi. Det kan få 
patienterna att behålla motivationen till att optimera sina HbA1c-värden.  
 
SAP-behandlingsterapi hos patienter med Diabetes Mellitus typ 1 kräver god kunskap 
hos vårdgivare samt patienter [5]. Det handlar främst om att förmedla kunskap till 
patienterna på ett bra sätt samt avgöra vilka patienter behandlingen lämpar sig för. Det 
är svårt att avgöra vilka patienter som har nytta av behandlingen då kunskapsluckor 
fortfarande finns inom området. Dock krävs ett stort patientunderlag för att vårdgivare 
skall kunna få god kunskap inom området vilket kan missgynna patienter på mindre 
kliniker. Önskvärt vore om det fanns en metod som kunde bedöma patienternas vilja 
och förmåga att fullt nyttja SAP-behandlingsterapin. Det behövs mer vetenskapliga 
studier inom området.  
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Vikten i att resultat från vetenskapliga studier framförs är bland annat för fortsatt 
utvecklande av de medicinska produkterna. SAP-behandlingsterapi kommer 
förhoppningsvis att utvecklas och bli mer avancerad i framtiden. Dagens CGM-sensorer 
visar med en fördröjning på 5-15 minuter glukoskoncentrationen i vävnaden. Detta kan 
bland annat leda till att hypoglykemier ej upptäcks tillräckligt snabbt. Studier görs nu 
på slutna system av insulintillförsel som förhoppningsvis skall fungera som en 
konstgjord bukspottkörtel [14]. Med hjälp av algoritmer skall 
insulininfusionshastigheten kunna regleras exakt utan inblandning av patienten. Det 
kan speciellt vara till fördel vid behandling av omotiverade patienter samt om 
störningar i tankeprocessen uppkommer till exempel vid hypoglykemier. Detta är en 
vidareutveckling av SAP-behandlingsterapi. Resultaten från denna litteraturstudie är 
likt andra studiers resultat som utförts inom samma område [5]. 
 
 

6. Slutsats 

De slutsatser som ses utifrån denna litteraturstudie är att SAP-behandlingsterapi ger en 
signifikant reducering av HbA1c-värden, hos patienter med Diabetes Mellitus typ 1, om 
den jämförs med MDI-behandlingsterapi kombinerat med SMBG.  Skillnaden i HbA1c-
reducering är dock inte signifikant om SAP-behandlingsterapi jämförs med CSII 
kombinerat med SMBG. En del av resultaten i denna litteraturstudie stödjer sambandet 
mellan ökad användningsfrekvens av CGM-sensorer och reducering av HbA1c-värden. 
Samtidigt förkastar andra resultat sambandet. Utifrån surrogatmåttet HbA1c, som 
används till att mäta risken för komplikationer, kan det därför vara svårt att rent 
kostnadseffektivt motivera behandlingsterapin SAP mot behandlingsterapin CSII 
kombinerat med SMBG. Det måste därför tas hänsyn till andra parametrar vid 
eventuellt byte av behandlingsterapi. SAP-behandlingsterapi hos patienter med 
Diabetes Mellitus typ 1 kräver god kunskap hos vårdgivare samt patienter. Det handlar 
främst om att förmedla kunskap till patienterna på ett bra sätt samt avgöra vilka 
patienter behandlingen lämpar sig för. Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun 
kronisk sjukdom som vid ej optimal behandlingsterapi leder till komplikationer av 
varierande grad. En viktig aspekt är därför att patienterna känner sig tillfredsställda 
med sin behandlingsterapi. Patienterna kan därigenom öka sin motivation till att 
optimera sina HbA1c-värden och därmed minska risken för komplikationer i framtiden. 
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Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson för god vägledning samt tillgänglighet 
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