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Abstrakt 

 

Bakgrund: Idag beräknas 246 millioner vuxna personer i världen leva med diabetes mellitus, 

av dessa har cirka 22 miljoner typ 1 diabetes. I Sverige har Socialstyrelsen utformat 

Nationella riktlinjer tillsammans med specialistföreningar, vårdyrkesorganisationer och 

patientorganisationer. Målet med behandlingen är att uppnå bästa möjliga blodsockernivå för 

att minimera risken för följdsjukdomar. Nackdelen med detta är ökad risk för hypoglykemier 

vilket kan påverka livskvalité och förmågan att ta hand om sin sjukdom. Som hjälpmedel för 

patienter att få direktinformation om blodsockervärden och kunna se trender och få larm finns 

sedan 1999, kontinuerlig glukosmätning (CGM).  

Syfte: Syftet var att undersöka vilka strategier vuxna personer med typ 1 diabetes har för att 

undvika låga blodsockervärden samt om graden av oro för låga blodsockervärden ändras vid 

behandling med öppen kontinuerlig glukosmätning i jämförelse med sluten glukosmätning. 

 Metod: Randomiserad kontrollerad studie. Abbott Freestyle Navigator system har används 

och försökspersonerna (n=33) har lottats via IVRS (Interactiv Voice Responding System) till 

öppen (n=16) respektive sluten CGM mätning (n=17). Enkäten Hypoglycemia Fear Survey 

enkäter delades ut och besvarades vid studiebesök 1 (studiestart) respektive studiebesök 6 

(180 dagar). Demografiska data inhämtades från medicinsk journal. 

Resultat: Totalt 22 personer (svarsfrekvens 67 procent) deltog i studien. Interventionsgruppen 

med öppen CGM hade mindre rädsla för att vara ensamma om blodsockret är på nedgående, 

de tog mindre insulin när de tror att blodsockret är lågt, de undviker inte att motionera samt 

kontrollerar inte alltid blodsockret innan långa möten eller fest. Även förändringar i oro 

situationen visar sig till fördel med öppen CGM som ger en betydlig minskad oro för att inte 

uppleva lågt blodsocker, ha något ätbart med sig, minskad oro att göra bort sig, vara ensam, 

svimma eller att göra misstag.  

Slutsatser: Användning av CGM på välkontrollerade patienter ger inte några stora 

förändringar i jämförelse av sluten och öppen CGM i åtgärder och oro för hypoglykemi. 

Patienterna har till viss mån andra strategier för att inte få hypoglykemi och oron för lågt 

blodsocker minskar. Inga större vinster kan dock ses med att använda dyr teknik i denna 

patientgrupp. 

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ1, CGM, hypoglykemi, jämförelse, strategier, frågeformulär 
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Background: Today the estimated 246 million adults worldwide living with diabetes, of 

these, about 22 million type 1 diabetes. In Sweden, the National Board of Health developed 

national guidelines together with specialist associations, health professionals and patient 

organizations. The goal of treatment is to achieve optimal blood sugar level to minimize the 

risk of complications. The downside to this is the increased risk of hypoglycemia, which can 

affect quality of life and ability to care for their illness. As a tool for patients to get direct 

information about blood sugar levels and be able to see trends and get alarm there since 1999, 

continuous glucose monitoring (CGM). 

 

Purpose: The purpose was to examine the strategies adults with type 1 diabetes have to avoid 

low blood sugar levels and the degree of concern about low blood sugar levels, changes in the 

treatment of open continuous glucose monitoring in comparison with closed-glucose 

monitoring. 

 

Methods: Randomized controlled trial. Abbott Freestyle Navigator system has been used and 

the subjects (n = 33) was randomly assigned through IVRS (Interactiv Voice Responding 

System) to open (n = 16) and closed CGM measurement (n = 17). Survey Hypoglycemia Fear 

Survey questionnaires were distributed and answered at one study visit (baseline) and 6 visits 

(180 days). Demographic data were collected from medical records. 

 

Results: A total of 22 individuals (response rate 67 percent) participated in the study. The 

intervention group with open CGM had less fear of being alone if blood sugar is in decline, 

they took less insulin when they think your blood sugar is low, they do not avoid exercising 

and controlling your blood sugar is not always before long meetings or party. Changes in 

anxiety situation appears to favor open-CGM, which provides a significant reduction in 

anxiety for not experience low blood sugar, have something to eat with it, less concerned to 

make a fool of himself, being alone, faint or making mistakes. 

 

Conclusions: The use of CGM in well-controlled patients, no major changes in the 

comparison of closed-and open-CGM in action and concern for hypoglycemia. Patients have 

to some extent other strategies for not getting hypoglycemia and fear of low blood sugar 

decreases. No major gains can be seen with the use of expensive technology in this 

population. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 1, CGM, hypoglycemia, comparison, strategies, 

questionnaires 
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INTRODUKTION 

Diabetes har som sjukdom betraktat funnits länge, men behandlingarna har varierat. Sedan 

1980-talet har det tillkommit tekniska hjälpmedel som blodsockermätare, insulinpennor, 

insulinpumpar både externa och inoperabla och som senaste tillskott kontinuerlig 

blodsockermätning. Som vårdgivare ses möjligheter att få ut mer information om vad som 

händer dygnets alla timmar och på så sett kunna hitta strategier och lösningar till att klara 

vardagen för patienterna. I det dagliga arbetet som diabetessjuksköterska väcks funderingar 

om patienterna ser samma vinster.  

Det vi vet idag är att för personer med välkontrollerad diabetes så minskar tiden med låga 

värden med hjälp av kontinuerlig blodsockermätning (Floyd, Chandra, Hall, Phillips, Alema-

Mensah, Strayhorn, Ofili& Umpirierrez,2012) 

Men vad gör patienterna egentligen med den information de får? Används kunskaperna de fått 

vidare i det dagliga livet? Idag är effekten av CGM-system bevisat, men indikationer, 

användningsvillkor och pedagogiska frågor av denna nya teknik fortfarande behöver 

specificeras (Jouberg & Reznik, 2012). Hur känner patienterna och ger det några varaktiga 

förändringar i strategier? 

 

Då kliniken och författaren deltagit i många studier där ny teknik har använts, väcktes 

nyfikenheten att undersöka vilka förändringar patienterna gör utifrån den information de 

erhåller.  

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus är en mycket gammal sjukdom som finns beskriven redan år 1550 före 

Kristus på papyrusrullar i Egypten. Aretaios som levde år 120-180 efter Kristus var den som 

först använde ordet diabetes som betyder” rinna igenom” vilket beskriver det klassiska 

symtomet med stora urinmängder. Ordet mellitus som betyder honungssöt är beskrivet mellan 

år 5-400 före Kristus av de indiska läkarna Charak och Sushrut som noterade att urinen var 

söt. Diagnosen ställdes genom att man smakade på urinen, eller genom att man såg att myror 

drogs till urinen. Först med att kombinera orden diabetes och mellitus var den skotske 

kirurgen John Rollo (som avled 1809). Han var också den person som först presenterade en 

fungerande diet bestående av fett och kött. Med vissa modifieringar var det denna diet som 

rekommenderades fram till 1920-talet (Lindholm, 2010). 

I gruppen av metabola sjukdomar ingår diabetes mellitus, vid insjuknandet ger sjukdomen 

symtom som höga sockerhalter i blodet. De höga blodsockervärdena beror på brister i 

insulininsöndringen, eller insulindefekt eller båda dessa. För att ställa diagnosen krävs att 

blodsockernivån ligger högt vid mer än ett enstaka tillfälle (Lindholm, 2010).  

Idag beräknas att 246 miljoner personer i värden har Diabetes Mellitus och ungefär 22 

miljoner av dessa är vuxna med Typ 1 diabetes. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där 

miljöfaktorer triggar igång en autoimmun förstörelse av betacellerna i bukspottskörtel. Det 

har visat att om personer med diabetes i ett tidigt stadium av sjukdomen lyckas att ha så 

normala blodsockervärden som möjligt så reduceras risken för mikro- och makrovaskulära 

komplikationer (Aschner, Horton, Leiter, Munro & Skyler, 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phillips%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23063035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Umpierrez%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23063035
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De höga blodsockervärdena kan på sikt ge komplikationer på ögon, njurar, nerver, hjärta och 

kärlsystemet. Då diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som inte kan botas eller förebyggas 

krävs en livslång insulinersättning och blodsockerkontroll för att kontrollera doser och 

effekter av mat och aktivitet. Detta påverkar givetvis livstilen hos personen med diabetes och 

dess familj. Det är därför av största vikt att det finns insulinbehandlingregimer som optimalt 

håller glukosnivåerna så normalt som möjligt. De vanligaste terapiformerna som används idag 

är antingen multipla dagliga injektioner vilket innebär minst fyra injektioner per dag subkutan 

eller kontinuerlig insulinpumpsbehandling (Misso, Egberts, Page, O`Connor & Shaw, 2010). 

Nationella riktlinjer för diabetesvården 

Socialstyrelsen har som ett stöd för beslutsfattare (politiker, chefstjänstemän och 

verksamhetschefer) i landsting och regioner och för hälso- och sjukvårdspersonal tagit fram 

nationella riktlinjer så hälso och sjukvården kan göra systematiska prioriteringar på alla 

nivåer. Dessa riktlinjer skall också vara en hjälp vid införande av nya metoder samt vara stöd 

för att utesluta metoder som inte är effektiva eller som är skadliga. Riktlinjerna består av 185 

rekommendationer för diabetesvården, och dessa finns inom områden som screening, 

prevention och levnadsvanor, blodsockerkontroll, omvårdnad samt förebyggande av hjärt- 

kärl sjukdom, komplikationer och graviditet. Riktlinjerna gäller vuxna personer med såväl typ 

1 som typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2010). 

Det unika med de svenska riktlinjerna är att de är förankrade i specialistföreningar, 

vårdyrkesorganisationer och patientorganisationer som har haft möjlighet att lämna 

synpunkter på riktlinjerna. Unikt är även de systematiska och öppna prioriteringarna i 

riktlinjerna. Rekommendationerna redovisas i en skala från ett till tio, och bygger på 

vetenskapliga studier (Socialstyrelsen, 2010). 

Höga blodsockervärden och lång sjukdomsduration ökar risken för komplikationer vid typ 1 

diabetes. Komplikationer från njurar, ögon, nerver och hjärta-kärl komplikationerna är 

individuella och förhållandet risk och nytta måste därför avvägas för varje enskild person. 

Behandlingen anpassas efter den enskilda personen och för att lyckas så bra som möjligt krävs 

att personen har goda kunskaper så att intensivbehandling kan genomföras med gott resultat. 

Detta ställer krav på personen med täta blodsockerkontroller, krav på sjukvården med tätare 

besök och mer utbildning och stöd till personerna med diabetes mellitus. Målet (prioritet 1) 

vid typ 1 diabetes är att nå så normala blodsockervärden som möjligt. Hänsyn måste dock tas 

till risken för allvarliga hypoglykemier eller om det påverkar livskvaliteten eller andra 

negativa effekter för personen (Socialstyrelsen, 2010).  

 Intensivbehandling vid typ 1- diabetes 

Intensivbehandling har prioritet nummer ett, vilket betyder att vid typ 1 diabetes bör målet 

vara att uppnå bästa möjliga blodsockernivå. Hänsyn bör dock tas till risken för hypoglykemi 

och att inte sänka livskvalitet eller påverka personen negativt genom detta. Fördelar är att 

påtagligt minska risken för utveckling av följdsjukdomar, vilket är en kostnadseffektiv åtgärd. 

Nackdel med intensivbehandling är risken för allvarlig hypoglykemi. Personer med lång 

sjukdomsduration kan också ha nedsatt förmåga att uppfatta varningssignaler för lågt 

blodsocker och viktökning (Socialstyrelsen, 2012). 

Omvårdnad 

Omvårdnad bestående av utbildningsstöd och råd tillsammans med medicinsk behandling är 

en förutsättning för att personer med diabetes skall kunna vara delaktiga och kunna ta 

välgrundade egenvårdsbeslut för att kunna uppnå optimalt välbefinnande både psykiskt 
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fysiskt och socialt. Patientutbildning kan erbjudas antingen individuellt eller i grupp. 

Gruppbehandling vid typ 1 diabetes har dock bara en fyra i prioritet då detta bara har kunnat 

påvisa ge en måttlig sänkning av Hba1c. En nackdel är att det saknas studier om 

grupputbildningsprogram för personer med typ 1 diabetes (Socialstyrelsen, 2012). 

Glukoskontroll  

Som prioritet nummer ett anses att personer med insulinbehandlad diabetes skall erbjudas 

systematiska blodsockermätningar. Definition av vad systematisk blodsockermätning innebär 

saknas dock. Oftast innebär det att kapillärt blodsocker kontrolleras före och efter måltid 

under hela dagen för att kunna utvärdera svängningar i blodsockernivåerna. En fördel är att 

det är en säkerhetsåtgärd för att undvika allvarlig hypoglykemi. (Socialstyrelsen, 2012). 

Strukturerade egenvårdsprogram kan öka glukoskontroller utan att öka risken för 

hypoglykemier (Sämann, Mühlhauser, Bender, Kloos & Müller, 2005) 

Personcentrerad omvårdnad  

Personcentrerad omvårdnad innebär att personen inte behöver anpassa sig till vården och dess 

rutiner. Vårdpersonal skall fråga vad personen vill, vad personen värderar, vad hjälper eller 

hindrar personen att klara sin hälsa och vad är viktigast för personen och dess familj. 

Personcentrerad vår förespråkas idag som den viktigaste komponenten i effektiv sjukvård 

(Ekman, Swedberg, Taft, Lindstedth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, Johansson, 

Kjellgren, Lidén, Öhlen, Olsson, Rosén, Rydmark & Stibrant Sunnerhage,, 2011, Bezold, 

(2005), Robinson,Callister, Berry & Dearing 2008).  

Bedömning görs utifrån personens psykiska och fysiska hälsa samt den aktuella 

livssituationen (Patientsäkerhetslag 2010:659). I de Nationella riktlinjerna för diabetesvård 

står det att målet för vård på lika villkor är att sjukvården skall anpassas till varje person. Här 

skall man ta hänsyn till bl.a. kön, ålder och sjukdomsbild. Detta är för att varje person vid 

varje enskilt tillfälle ska få den bästa behandlingen utifrån sina förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 2010). Även Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att en person som 

behöver omvårdnad till exempel genom aktiv hjälp eller stöd så får detta bara göras utifrån ett 

gott bemötande med målsättning att balansera maktförhållandet i relationen så att personen 

känner sig trygg, delaktig och behandlas med respekt. 

Modern behandling av diabetes mellitus sker genom samarbete mellan personen med diabetes 

mellitus och vårdteamet. Denna samverkan bygger på att beakta livssituationen genom 

respekt, omtanke och tillvaratagande av den medicinska utvecklingen. En viktig uppgift för 

vårdpersonalen är att förmedla kunskap på ett sätt som den sjuke förstår och som sedan kan 

användas som grund till beslut i egenvården (Berne & Sörman, 2010).  

Personcentrerad vård när personen med sjukdom inte är passiv utan är delaktig i sin vård och i 

beslutsprocessen har visat sig bidra till bättre kommunikation mellan vårdgivare och patient. 

Detta ger bättre hälsoresultat och patienttillfredsställelse. För att överföra personcentrerad 

vård till klinisk praxis är en utmaning (Ekman et al, 2011, Robinson et al 2008). 

Egenvård  

Utbildning för personer med diabetes har en central roll i en del av vården. Dagligen fattas 

många viktiga beslut om hanteringen av sjukdomen. Att kunna öka förutsättningarna för dessa 

beslut leder till god kontroll och bibehållen livskvalité är därför av stor 

betydelse.(Socialstyrelsen, 2010). Behandlingens viktigaste mål är att normalisera 

blodsockervärdet, och det bästa styrmedlet att nå detta mål är genom egenmätning av 

blodsocker. Intensiteten i testningarna beror på behandling, svängningarna i blodsockervärden 
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samt behandlingsmål (Berne & Sörman, 2010).  Aschner et al.(2010) anser att blodsocker 

skall kontrollera minst tre gånger eller mer per dag. Testningarna bör ske både före och efter 

måltid. Utbildning för att kunna förstå värden och kunna sätta in rätt åtgärd krävs givetvis för 

detta (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Hypoglykemi 

Den vanligaste akuta komplikationen till insulinbehandling vid Typ 1 diabetes är 

hypoglykemi. Kännetecken för hypoglykemi är blodsockernivå som sjunkit ner under 3,3 

mmol/l. Variation finns när detta uppstår beroende på tidigare glukosnivå och hastighet med 

vilket glukosnivån sjunker. Flera olika faktorer är av betydelse för uppkomst, frekvens och 

typ av hypoglykemi. Bland det som har betydelse är ålder, duration av diabetes samt vilken 

behandling personen har (Agardh, 2010). 

Förekomst av allvarliga hypoglykemier kan redovisas från Nationella diabetesregistret (NDR, 

2012).  För perioden 20110212–20120212 av 897 registrerade personer på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge rapporterar 9% (87st) att de under det senaste året haft en 

allvarlig insulinkänning där de behövt hjälp från utomstående för att klara situationen. 

Kliniken har 63 personer 7 % som uppgett en till tre allvarliga insulinkänningar under det 

senaste året. Tretton personer uppger att de haft tre till fem allvarliga hypoglykemier och 11 

stycken 1 % uppger att de haft mer än fem allvarliga hypoglykemier 

Hypoglykemi kan leda till varierande symtom som kan orsaka kognitiva, fysiologiska och 

sociala konsekvenser. Dessa kan i sin tur leda till utveckling av fobier och undvikande 

beteende som kan kopplas till hypoglykemi. Det finns även personer som förnekar eller 

ignorerar symtomen av hypoglykemi (Cox, Irvine, Gonder- Federick, Nowacek, Butterfield, 

1987). Hypoglykemi kan ibland leda till att personen råkar ut för allvarlig skada, i samband 

med bilkörning och i sällsynta fall död. Vanligast förekommande tidpunkt för hypoglykemier 

är nattetid. Mer än tre fjärdedelar av alla som drabbas av hypoglykemi behandlas med intensiv 

insulinbehandling (multipla insulininjektioner eller insulinpump). Personer som aktivt 

försöker normalisera sina blodsockervärden behöver noga avväga åtgärder för att undvika 

dessa negativa effekter (Wild, von Maltzahan, Brohan, Christensen, Clauson, Gonder-

Federick, 2007). Det är dock inte förenat med ökade antal hypoglykemier genom att förbättra 

den metabola kontrollen visar Sämann et al.(2005). Det finns inget samband mellan rädsla för 

hypoglykemi och egenvårdsåtgärder (Beléndex & Hernandez-Mijares, 2009). 

Rädsla för hypoglykemi 

Ett samband mellan tidigare episod av lågt blodsocker ökar risken för utvecklande av rädsla 

påvisas av både Wild et al (2007) och Irvine, Cox och Gonder- Frederick (1992). Personer 

med lägre medelblodsocker och med högre medelblodsocker och större varians rapporterar en 

större rädsla för hypoglykemi (Irvine et al. 1992). 

Det är naturligt att oroa sig för hypoglykemi men när ängslan blir så stor att den påverkar 

livskvalitén och förmågan att ta hand om sin sjukdom är det inte hälsosamt. Oron är ofta för 

att tappa kontrollen över sin kropp. Faktorer som kan bidra till överdriven oro är att förmågan 

att känna igen varningssignaler för lågt blodsocker har blivit diffusare, att symtomen tolkas 

som rädsla och inte lågt blodsocker, uppskattningen av vad värdena ligger på missbedöms 

eller så har en allvarlig hypoglykemi inträffat och oron för att det skall hända igen blir 

oproportionerlig (Polonsky, 2002). 
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Anderbro, Amsberg, Adamson, Bolinder, Lins, Wredling, Moberg, Lisspers och Johansson 

(2010) visade i sin studie att det finns en könsskillnad där kvinnor oftare rapporterar rädsla för 

hyperglykemi än män. 

Skillnad i livskvalitet kan inte påvisas utifrån vilken typ av diabetes man är drabbad av utan 

faktorer som BMI, rökvanor fysisk aktivitet är avgörande för detta. Hälso- och sjukvården bör 

inriktas på att ge stöd till livsstil och medicinska faktorer för att öka livskvaliteten (Imayama, 

Plotnikoff, Courneya, Johnson, 2011).  

 

Kontinuerlig glukosmätning 

Kontinuerlig glukosmätning (CGM, continuous glucose monitoring) finns sedan 1999 

tillgängligt med retrospektiv avläsning, och används senare med direktrapportering till 

individer med diabetes mellitus (Hirsch, 2009). Metoden beskrivs i detta arbete som ”CGM”. 

CGM är den tredje generationen av hjälpmedel för att kunna kontrollera behandlingen vid 

diabetes mellitus. Före 1978 fanns möjlighet att doppa en teststicka i urin för att se om den 

ändrade färg för att påvisa om det fanns socker i urinen eller inte. Andra generationen 

hjälpmedel var blodsockerstickor som kom efter 1978 där blod först droppades på teststickan, 

och efter tidtagning skulle blodet sköljas av och avläsning gjordes mot färgskala på 

förvaringsburk efter ytterligare väntetid (Wadaw, Fiallo-Schare, Vander Wel, Corb & Chase, 

2009). 

CGM består av en sensor som är täckt med enzymet glukosoxidas. Den sätts in i 

underhudsfettet, och kan, beroende på modell, sitta i fem till sju dagar. Till sensorn fästs en 

sändare som skickar information om det subkutana glukosvärdet varje minut till en mottagare, 

där det aktuella värdet visas i en display. Det är också möjligt att se trenden på glukosvärdena 

samt ställa in larm för höga och låga blodsockervärden (Abbott, 2011). 

Tillgång på apparaturen får personerna via lån från diabeteskliniken på sjukhus eller via privat 

inköp. Sensorerna kostar ca 3-500 kronor per styck. Ett annat alternativ är att få det som ett 

kostnadsfritt hjälpmedel, och då för bestämda tillfällen via Tandvård- och 

läkemedelsförmånsnämnden. Förutsättningen att få CGM kostnadsfritt hos vuxna personer är 

att personen har mer än två allvarliga insulinkänningar per år som kräver hjälp från 

utomstående eller Hba1c över 83 mmol/mol (Tandvård och läkemedelsförmånsnämnden, 

2012).  

För att kunna få ut det mesta av avläsningen av CGM, krävs att sjukvårdspersonalen ser till att 

användaren förstår vad de ser i displayen. Det är viktigt att förstå är att det är en fördröjning 

från det aktuella värdet till det interstitiella med sju-femton minuter. Det är därför inte 

godkänt att endast sätta sin tilltro till CGM utan komplettering med vanligt kapillärt 

blodsockervärde krävs (Hirsch, 2009). 

Positiva och negativa upplevelser av att bära CGM 

Positiva fördelar med CGM har påvisats av Battelino, Phillip, Bratina, Oskarsson och 

Bolinder (2011). De har visat att för personer med diabetes mellitus som har mycket låga 

blodsockervärden minskar tiden med allvarliga hypoglykemier med 50 % vid 

långtidsanvändning (26 veckor) av CGM. Även Hba1c värdet förbättrades signifikant i denna 

studie. Även Ritholz, Atakov-Castello, Beverly, Leghton, Weineger och Wolpert (2010) har 

studerat upplevelsen av att använda CGM. Deras resultat visar att mycket information i form 

av minutvisa blodsockervärden upplevdes positivt av samtliga deltagare i denna studie. 
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Anhöriga blev också mer involverade med CGM i några fall genom att rädslan för 

hypoglykemi minskade, eftersom de kunde se direkt hur glukosvärdet låg och åt vilket håll 

glukosvärdet var på väg. Tansey, Laffelt, Cheng, Bec, Coffery, Huang, Kollman, Lawrence, 

Lett, Tamborlan, Wysocis och Xing (2011) såg i sin studie en hög tillfredställelse bland 

användarna att kontinuerligt kunna se sina glukosvärden på en display, istället för att ta 

blodsocker i fingertopparna fem-sju gånger per dag. Ju högre frekvens av användning med 

CGM ju mer nöjda var användarna med tekniken. En signifikant minskning av rädsla för 

hypoglykemi uppkommer vid användandet av CGM och minskar även den psykosociala 

stressen även antalet rapporterade fall av allvarlig hypoglykemi som krävt hjälp från 

utomstående minskade signifikant (Halford & Harris 2010). 

Negativa upplevelser var att de anhöriga inte förstod vad det var eller vad som behövde göras 

för att värdena skulle bli bättre. Det påverkade även självförtroendet att bära den tekniska 

utrustningen, och det kunde vara besvärligt att dölja den med kläderna. En person var även 

redo att lämna in utrustningen vid mätningen på grund av frustration över larmen vid höga 

och låga glukosvärden (Tansey et.al. 2011). Andra problem med CGM är att den inte lever 

upp till förväntningarna, problem med tejpen, att den är för stor, alarmen för högljudda eller 

förekommer för ofta, svår att använda och i de flesta fall kostnaden (Halford & Harris 2010).  

Troligtvis är det kostnadseffektivt att behandla individer med Typ 1 diabetes med CGM, men 

viss osäkerhet råder kring dessa beräkningar. Beräkningarna är bland annat gjorda på 

förbättrad metabol kontroll och minskade komplikationer (Huang, O´Grady, Basu, Winn, 

John, Lee, et al 2010).  

 

Problemformulering 

Nackdelar med CGM-mätning som Tansey et al. (2011) såg i sin studie med både barn (8-18 

års ålder), föräldrar och vuxna (>18 års ålder), var larmen som utlöstes, skador på huden 

(insticksställe eller storlek på sändaren) och smärta vid insättandet av sensor. Vuxna personer 

rapporterade inte lika mycket problem med smärta vid sensorinsättning som barnen vilket kan 

tänkas bero på större vana med att ta prover. 

Vad som däremot inte framkommer är om användarna av CGM ändrar sin strategi för att 

undvika hypoglykemi och om rädslan för att få hypoglykemi minskar. Det är angeläget att se 

om kostsam behandling ger kunskap som ger ökad trygghet och förändrade strategier för att 

minska risken för hypoglykemi. Detta är viktigt att ta lärdom av så att kostsamma hjälpmedel 

kan användas på rätt sätt. 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka strategier vuxna personer med typ 1 diabetes har för att undvika 

låga blodsockervärden samt om oro för låga blodsockervärden ändras vid behandling med 

öppen kontinuerlig glukosmätning i jämförelse med sluten glukosmätning. 

METOD 

Design 

Föreliggande studie baseras på en randomiserad kontrollerad studie, RCT,(Navigatorstudien) 
som genomfördes som multicenterstudie i Tel Aviv i Israel, Ljubljana i Slovenien och 

Stockholm (totalt n= 120, Stockholm n= 33). Studiens syfte var att utvärdera effekterna av 

CGM på hypoglykemier hos barn och vuxna med typ 1 diabetes (Battelino et.al, 2011). I 
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föreliggande arbete kommer endast enkätresultat från ett av centrumen (Stockholm) att 

redovisas. 

En RCT studie är mycket väl lämpad för att kunna hitta slutsatser om effekterna av olika 

interventioner inom hälso-och sjukvården. I hierarkin kring evidens hamnar RCT högst, vilket 

betyder att det är starkast möjliga bevis från systematisk granskning genom rigoröst 

genomförande (Polit & Beck, 2012). 

I en RCT studie är forskaren aktiv och inte bara en passiv observatör. RCT är en gyllene 

standard för att påvisa tillförlitliga bevis om orsaker och effekter fås fram med hjälp av 

randomiserad kontrollerad studie, detta då observationen utförs under kontrollerade former. 

Karakteristiskt för en RCT studie är tre moment, det första är att det är en interventions del. 

Några av studiedeltagarna kommer att delta i en intervention med något nytt. Den andra delen 

är att detta sker under kontroll. En grupp utsätts inte för någon intervention och dessa grupper 

jämförs sedan med varandra. Det sista momentet är randomisering vilket innebär att 

deltagarna i studien lottas till antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp (Polit & Beck, 

2012). 

Huvudstudiens syfte var att utvärdera effekterna på hypoglykemier hos barn och vuxna med 

typ 1 diabetes. Hypoglykemi definierades i studien som ett blodsockervärde under 3,5 mmol/l, 

allvarlig hypoglykemi definieras som behov av hjälp från utomstående oavsett 

blodsockervärde övriga fakta se Tabell 1. Interventionsgruppen består av personer som 

randomiserats till öppen CGM och kontrollgruppen utgörs av de som randomiserats till sluten 

CGM. 

Urval  

Inklusionskriterier för de som deltog var vuxna personer från 18 till 65 års ålder med typ 1 

diabetes mellitus diagnostiserad för minst ett år sedan. De skulle också uppvisa god metabol 

kontroll med HbA1c < 7,5 % (internationellt värde = 57 mmol/mol). Personerna skulle ha god 

kännedom om kolhydratsintag och insulindosjustering. Behandlingsmetod skulle vara 

multipla insulininjektioner eller insulinpumpsbehandling. Personerna fick inte ha använt 

kontinuerlig blodsockermätning under de senaste fyra veckorna innan studiestart. Lämpliga 

kandidater till studien identifierades via lokala register (i Sverige via NDR registret) utvalda 

personer inbjöds att delta och screenas när de accepterat deltagande (Battelino et al. 2011). 

Randomisering skedde via IVRS (Interactiv Voice Responding System). Detta är ett system 

där ett telefonnummer rings upp och patientens randomiseringsnummer uppges. Utifrån detta 

fördelar systemet personen till intervention med öppen CGM eller kontrollgrupp med sluten 

CGM och tilldelar ett studieidentifierings nummer som gör att personen är avidentifierad. 

Målet var att personerna skulle randomiseras med 50 % i interventionsgruppen och 50 % i 

kontrollgruppen i studien som helhet. Totalt i hela studien deltog 120 personer varav i Sverige 

33 personer. Inkluderingsperiod var mellan oktober 2008 till maj 2009.  
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Tabell 1 Baskarakteristika forskningspersoner vid baslinjemätningen, studiestart (n=33).  

 Kontrollgrupp n= 

17 

M 

Interventionsgrupp 

n=16 

M 

 p-värde  

Ålder  45,2 44,9  0,917  

Vikt 80 79,5  0,091  

Längd 1,79 1,76  0,796  

BMI 24,9 25,5  0,190  

Diabetesduration 18 22  0,989  

Blodsockertester/ dag 7,3 7,7  0,384  

Diagnos av 

unawareness 

2 1    

Allvarlig 

hypoglykemi 

4 pers 2 pers    

Hur många episoder 

av hypoglykemi 

under 1 år 

54 (en person 50st) 4    

Sjukhusvistelse pga. 

hypoglykemi 

2 0    

 

Genomförande av glukosmätning 

Båda grupperna använde FreeStyle Navigator system (Abbott, 2011), en kontinuerlig 

glukosmätning som mäter glukos i interstitialvätskan. En smal plastsensor fäst i underhuden 

i den vätska som finns mellan cellerna i huden (interstitialvätska). En sändare kopplas 

till sensorn och denna skickar signaler trådlöst till en monitor som kan vara cirka tre 

meter från sändare. Sensorn kan användas i upp till fem dagar. I monitorn kan larm som 

varnar vid låga eller höga glukosnivåer (hypoglykemi eller hyperglykemi) ställas för att 

få signal innan dessa låga och höga glukosnivåer nås. I monitorn visas grafer och 

statistik glukosresultat på ett lättförståeligt sätt. Det finns riktningspilar för 

glukostrenden som visar om värdena håller på att stiga eller sjunka och hur snabbt det ta 

går. Minnet i monitorn rymmer data för upp till 60 dagar. Det är möjligt att via trådlös 

kommunikation med en dator få grafik och statistik i större format. För kalibrering med 

kapillära blodsocker finns inbyggd FreeStyle-blodsockermätare. I monitorn finns 

möjlighet att mata in olika händelser som måltider, motion, insulin så det finns möjlighet 

att se hur dessa påverkar glukosvärdena (Abbott, 2011). 

 

Öppen och sluten mätning 

Samtliga personer tränades att sätta in subkutan sensor, att kalibrera instrument samt att kunna 

hantera systemet. De som hade öppen kontinuerlig mätning ställde in larm efter individuella 
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nivåer och fick rådet att inte dosjustera enbart utifrån kontinuerliga glukosmätningen. Målet 

var att hålla blodsockervärdena mellan 3,8 till 7,2 mmol/l före måltid och efter måltid under 

10 mmol/l. Sluten kontinuerlig mätning innebar att monitorn låstes så att det inte var möjligt 

att se någon information i form av blodsockervärden i realtid eller historik i denna. Det var 

inte heller möjligt att få larm om blodsockervärdet var på väg att sjunka eller stiga. 

Mätningar vid besök 

Schema för uppföljande besök för båda grupperna var efter två till sex dagar för nedladdning 

av systemet i dator och de med öppen kontinuerlig mätning fick sätta ny sensor med hjälp av 

en studiesjuksköterska. Ytterligare besök i studien är efter 20, 120 och 180 dagar (se figur 1). 

 

Figur1. Studiedesign 

Vid varje besök laddades data ner och eventuella händelser som bland annat hypoglykemier 

och ketoacidos noterades. Egenvården baserades i kontrollgruppen på egenmätningar av 

kapillärt blodsocker och i interventionsgruppen från både egna kapillära blodsockervärden 

och den öppna kontinuerliga glukosmätningen (Battelino et al. 2011). Patienterna fyllde även 

i dagböcker där insulindoser och matintag noterades dagligen. Även alla episoder med 

hypoglykemi skulle noteras i dagboken (se figur 1, Studiedesign).  

Frågeformulär  

I studien användes frågeformuläret Hypoglycemia Fear Survey (HFS)som är utvecklat av Cox 

et al (1987).  Frågeformuläret HFS omfattar totalt 23 påståenden och består av två delar 

(”worry” och behaviour”) vilket omfattar oro (13 frågor) som kan uppstå gällande 

hypoglykemi och beteende (10 frågor) som beskriver egenvården och strategier för att 

undvika låga blodsockervärden och dess negativa konsekvenser. Svaren är markerade på en 

femgradig likert skala med följande svarsalternativ: aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid (se 

bilaga 1, ll). 

Formuläret är validitets- och reliabilitetstestat av Gonder-Federick, Nyer, Shepard, Vajda & 

Clark (2011).  Gonder-Federick et al (2011) använde Chronbach´s α som statistisk metod för 

reabiliteten. För hela skalan var resultatet 0,70–0,85.  Frågeformuläret är översatt till svenska 

och har psykometrisk utvärderats av Anderbro, Amsberg, Wredling, Lins, Adamsson, 

Lisspers & Johansson (2008).  I den svenska studien var för hela skalan Chronbach´s α 0,85. 

En heltäckande granskning av sju studier som använde HFS visar att beteende och oro har god 

intern reliabilitet. Testets tillförlitlighet var mellan r = 0,64–0,76 för skalan oro och 0,59–0,68 
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för skalan beteende och kan betraktas som en känslig mätning av förändring efter åtgärder för 

att minska frekvens och rädsla för hypoglykemi. Resultat visar att HFS har goda 

psykometriska egenskaper och god användbarhet i behandling, undersökningar av utbildning 

eller andra insatser för att minska rädslan för hypoglykemi (Wild et al. 2007). Formuläret har 

vidareutvecklats till HFS ll och psykometriskt utvärderats av Gonder- Frederick, 

Schmidt,Vadja, Greear, Singh, Shepard & Cox (2011). 

Varje person i Navigatorstudien har besvarat HFS vid varje besök: besök 1 (dag1) och vid 

besök 6 (dag180). 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes mellan oktober 2008 till maj 2009. Enkäterna besvarades på 

plats i samband med baslinjebesök, besök 1 och besök 6 på sjukhuset.  Frågeformulären har 

förvarats i låst arkivskåp på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  

Demografiska data är hämtade ur patientjournal. 

Databearbetning och analys 

Enkätsvaren matades in i dataprogrammet SPSS 16.0 för Windows (SPSS Inc., Chicago, 

IL,USA). Svaren har nummerkodats till aldrig =0, sällan = 1, ibland = 2, ofta = 3 och alltid=4. 

Kolumn för interventionsgrupp samt kontrollgrupp samt respektive besök har upprättats. 

Både interventions- och kontrollgrupp består av få deltagare, för att klargöra resultatet har 

svarsalternativen ”sällan-ibland” och ”ofta-alltid” lagts ihop för att tydliggöra resultatet bättre. 

Tabeller och grafer används i resultatet. Jämförelser har gjorts mellan besök ett och sex i 

respektive grupp och mellan de båda grupperna vid besök ett respektive sex. 

Deskriptiv statistik har använts i form av Pearson´s chi-squared test. 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för att använda dessa data har getts av Abbott, Zoë Welch via Professor Jan Bolinder 

Karolinska Institutet. Samtliga deltagare har gett skriftligt medgivande att delta i 

Navigatorstudien. 

Godkännande av Etisk kommitté finns från huvudstudien där även Good Clinical Practice 

(GCP) ingår. Detta betyder att forskningen sker med hänsyn till Europakonventionen och de 

mänskliga rättigheterna. Detta är en internationell etisk och forskningskvalitetsstandard för 

design, genomförande och rapportering av studier. Sedan januari 2004 finns lagen om 

etikprövning av forskning som berör människor (2003:460). Detta betyder att 

forskningspersonen skall informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med 

forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan 

medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, och att 

forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Läkemedelsverket, 2012) 

 

RESULTAT 

Av de 33 personer som gick in i studien från början är det totalt 22 som ingår i resultatet 

(figur 2).  
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Figur. 2. Redovisning av interventionsgrupp och kontrollgrupp samt bortfall. 

 

Skälen till att personerna inte fullföljde studien var: hudreaktioner av plåster, svårt att få 

plåstret att fästa vid svettning, störda av alarmen, tidskrävande att mata in insulindos, och 

svårt att avgöra kolhydratmängd. Det var svårare för personerna i kontrollgruppen att vara 

motiverade till att fortsätta studien då de inte kunde tillgodogöra sig apparaturen och valet att 

avsluta deltagandet under sommarmånaderna ökade i denna grupp.  

Vid besök 1 ses ingen skillnad i intervention och kontrollgrupp i åtgärder för att förebygga 

hypoglykemi. Ingen skillnad syns heller i oro för hypoglykemi vid besök 1. Detta är positivt 

då det är samma utgångsläge för de båda grupperna. 

Signifikanta skillnader med Pearsson´s chi-squared test som statistikmetod i SPSS ses endast i 

interventionsgruppen mellan besök ett och sex i frågan om oro för att göra bort sig eller sina 

vänner (p 0,005
*
). I kontrollgruppen ingen signifikant skillnad mellan besök ett och sex. Ingen 

signifikant skillnad mellan kontroll och intervention mellan baslinjemätning (besök 1) och 

besök 6 (180 dagar).
*
Signifikans vid 0,01 nivå. Medelpoäng för enkäten om åtgärder för att 

förebygga hypoglykemi redovisas i tabell 2. Medelpoäng för enkät som påvisar graden av oro 

för hypoglykemi redovisas i tabell 3. 

Tabell 2. 

Åtgärder för att förebygga hypoglykemi 

Kontroll Baslinjemätning 

Besök 1 

Besök 6 St.avvikelse 

Intervention (n=12) 1,74 2,09 1,06 

Kontroll (n=10) 1,56 1,54 1,05 

    

 

 

 

33 personer inkluderas 

Intervention 16 personer 
Kontroll 17 personer 

 

 

 

Bortfall 

Valt att avsluta 3 personer 

Saknas enkäter 1 personer 

  

 
Redovisas 12 personer Redovisas 10 personer 

Bortfall 

Valt att avsluta 5 personer 

Saknas enkäter 2 personer 
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Tabell 3 

Oro för hypoglykemi 

Kontroll Baslinjemätning 

Besök 1 

Besök 6 St avvikelse 

Intervention (n=12) 1,45 0,79 1,01 

Kontroll (n=10) 1,45 0,96 0,35 

 

Resultatet redovisas för varje fråga för att påvisa de skillnader som föreligger även om de inte 

är signifikanta. 

 

Åtgärder för att undvika hypoglykemi 

 

Fråga 1. Äter ett större mellanmål före sänggåendet. 

 Baslinjemätning (Besök 1) Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp 

(n=12) 

0 7 4 1 5 6 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 6 4 0 8 2 

Kommentar: Båda grupperna uppger vid första besöket att de sällan eller aldrig äter ett större 

mellanmål innan sänggåendet. Däremot vid besök sex har en person i interventionsgruppen 

börjat äta mellanmål ofta och två personer i kontrollgruppen har börjat äta mellanmål ibland/ 

sällan från att inte gjort det alls.  

Fråga 2. Undviker att vara ensam om blodsockret är nedåtgående. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 2 10 0 2 10 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 4 6 7 2 1 

Kommentar: I Interventionsgruppen så har merparten ingen rädsla för att vara ensam om 

blodsockret skulle vara på väg nedåt. Denna känsla är oförändrad vid besök sex. 

Kontrollgruppen har en signifikant större oro för att vara ensam från besök ett till sex. Sju 

personer i jämförelse med ingen i interventionsgruppen uppger att de ofta/alltid undviker 

ensamhet vid sjunkande blodsockervärden. 
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Fråga 3. Då jag testar blodsockret, ser jag till att ha litet högre blodsocker för att vara på den 

säkra sidan. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 8 4 0 8 4 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 8 2 0 8 2 

Kommentar: Ingen skillnad mellan besökstillfällena eller mellan grupperna. 

 

Fråga 4. Håller mitt blodsocker högre om jag kommer att vara ensam ett tag. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp 

(n=12) 

0 2 10 0 2 10 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 1 9 0 1 9 

Kommentar: Ingen skillnad mellan besökstillfällena eller mellan grupperna. 

 

Fråga 5. Äter något så fort jag känner symtom på lågt blodsocker. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

7 4 1 7 4 1 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

 

6 4 0 6 4 0 

Kommentar: Ingen skillnad mellan besökstillfällena eller mellan grupperna. 

 

Fråga 6. Tar mindre insulin när jag tror att mitt blodsocker är lågt. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

5 5 2 7 4 1 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

6 3 1 6 4 0 

Kommentar: I interventionsgruppen så är det fler som tar mindre insulin när de tror att 

blodsockret är lågt vid besök sex i jämförelse med besök ett. I kontrollgruppen syns ingen 

skillnad mellan besökstillfällena. 
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Fråga 7. Håller mitt blodsocker högre om jag skall delta i ett långt möte eller gå på fest. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

1 10 1 1 10 1 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 7 3 0 7 3 

Kommentar: Ingen skillnad mellan besökstillfällena.  

 

Fråga 8. Bär druvsocker med mig. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

10 1 1 8 2 2 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

9 1 0 9 1 0 

Kommentar: I interventionsgruppen är det fler som mer sällan eller aldrig har druvsocker med 

sig vid besök sex. Ingen skillnad mellan besökstillfällena i kontrollgruppen 

 

Fråga 9. Undviker motion när jag tror att blodsockret är lågt 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

3 3 6 5 5 2 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

4 4 2 3 6 1 

Kommentar: I interventionsgruppen så är det signifikant färre som svarar att de aldrig 

undviker motion när de tror att blodsockret är lågt. I kontrollgruppen är det ingen skillnad 

mellan besökstillfällena. 

 

Fråga 10 Kontrollerar mitt blodsocker ofta om jag skall delta i ett långt möte eller gå på fest. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

11 1 0 2 9 1 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

5 3 2 5 3 2 

Kommentar: Interventionsgruppen kontrollerar blodsockret betydligt mer sällan inför möte 

eller fest vid besök sex, kontrollgruppen har inte förändrat sitt beteende mellan 

besökstillfällena. 
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Orosituation 

Fråga 11. Att inte uppleva/inse att blodsockret är lågt 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

2 10 0 2 9 1 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 6 3 1 6 3 

Kommentar: Interventionsgruppens deltagare är ibland/sällan oroliga för att inte uppleva/inse 

att blodsockret är lågt endast en person är vid besök sex aldrig orolig för detta. 

Kontrollgruppen däremot så är det tre personer både vid besök ett och vid besök sex som 

aldrig är oroliga för att inte uppleva låga blodsockervärden. 

 

Fråga 12. Att inte ha bröd, frukt eller juice med mig 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

1 5 6 1 7 4 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 7 2 1 6 3 

Kommentar: Fler i interventionsgruppen har aldrig bröd, frukt eller juice med sig vid besök 

ett, detta antal har minskat till besök sex. I kontrollgruppen är det ingen skillnad mellan 

besökstillfällena 

 

Fråga 13. Att svimma offentligt. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 4 8 0 5 7 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 4 5 1 3 6 

Kommentar: Interventionsgruppen känner trygghet och har en liten oro för att svimma 

offentligt.  Kontrollgruppen har en större oro för att svimma offentligt  

 

Fråga 14. Att ”gör bort mig” eller mina vänner då vi umgås. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(Besök 1n=11, 

besök 6 n =12) 

1 3 7 0 5 7 

Kontrollgrupp 

(Besök 1 n=9, 

besök 6 n=10) 

0 2 7 0 4 6 
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Kommentar: Internt bortfall från en person ur respektive grupp vid besök 1. 

Interventionsgruppen visar att oron att göra bort sig har minskat till besök sex. I 

kontrollgrupen syns ingen ökad oro för att göra bort sig. 

 

Fråga 15. Få en insulinkänning då jag är ensam. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 6 6 0 6 6 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 7 3 0 6 4 

Kommentar: Interventionsgruppen har mindre oro för att få en insulinkänning om de är 

ensamma i jämförelse med kontrollgruppen vid besök ett och sex. I kontrollgruppen är det en 

person som har minskad oro vid besök sex i jämförelse med besök ett. 

 

Fråga 16. Verka som jag är dum eller berusad. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp 

(n=12) 

1 7 4 0 6 6 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 5 4 1 1 8 

Kommentar: I interventionsgruppen signifikant skillnad mellan besök ett och sex där hälften 

av deltagarna aldrig är oroliga för att verka dum eller berusad vid besök sex och övriga är det 

endast ibland eller sällan. I kontrollgruppen så har de också en ökad trygghet och känner till 

största delen aldrig någon oro för att verka dum eller berusad vid besök sex. 

 

Fråga 17. Förlora kontrollen. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 9 3 1 8 3 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 9 1 1 5 4 

Kommentar: Ingen skillnad i interventionsgruppen mellan besök ett och sex.  Kontrollgruppen 

ökar antalet personer som aldrig känner oro för att förlora kontrollen till besök sex. 

Fråga 18. Att ingen finns i närheten om jag skulle få en insulinkänning 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 7 5 0 6 6 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 7 2 1 5 4 
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Kommentar: Ingen skillnad mellan grupperna, båda är mindre oroliga för att inte ha någon i 

närheten vid besök sex. 

 

Fråga 19. Att få en insulinkänning då jag kör bil. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

2 8 2 1 8 3 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

0 7 3 1 7 2 

Kommentar: I interventionsgruppen är det vid besök sex endast en person som är rädd för att 

få en insulinkänning och tre som aldrig är det. Kontrollgruppen visar en skillnad mellan besök 

ett och sex i att en person ofta/alltid är rädd. 

 

Fråga 20. Att göra ett misstag eller råka ut för en olycka. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 10 2 0 8 4 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

2 6 2 0 5 5 

Kommentar: Båda grupperna visar mindre oro för att göra misstag eller råka ut för en olycka 

vid besök sex. 

 

Fråga 21. Att bli felaktigt bedömd eller bli kritiserad. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp 

(n=12) 

1 7 4 0 5 7 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 4 5 0 4 6 

Kommentar: Ingen skillnad mellan grupperna Båda visar mindre oro för att bli felaktig 

bedömd eller kritiserad vid besök sex. 

 

Fråga 22. Att inte kunna tänka klart då jag är ansvarig för andra. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

1 10 1 0 7 5 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 8 1 0 8 2 
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Kommentar: Interventionsgruppen har en betydlig minskad oro för att inte kunna tänka klart 

vid besök sex. I kontrollgruppen så är det ingen längre som ofta/alltid är orolig och ytterligare 

en som aldrig känner oro vid besök sex. 

 

Fråga 23. Känna mig yr eller snurrig. 

 Besök 1 Besök 6 

 Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig Ofta/alltid Ibland/sällan aldrig 

Interventionsgrupp

(n=12) 

0 11 1 0 7 5 

Kontrollgrupp 

(n=10) 

1 7 2 0 7 2 

Kommentar: Interventionsgruppen känner mindre oro för att känna sig yr eller snurrig vid 

besök sex. I kontrollgruppen är oron oförändrad mellan besök ett och sex. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Interventionsgruppen som erhållit öppen CGM visar förändringar i åtgärder mellan 

baslinjemätning (studiestart) och besök 6 (180 dagar) genom att färre äter mellanmål, de är 

mindre rädda för att vara ensamma om blodsockret är på nedåtgående, de tar mindre insulin 

när de tror att blodsockret är lågt. De undviker inte motion när de tror att blodsockret är lågt, 

och testar inte alltid blodsockret inför ett långt möte eller fest utan gör det ibland/ sällan. 

Kontrollgruppen som erhållit sluten CGM visar resultat att en person börjar äta mellanmål, 

och de är oroliga för att vara ensamma om blodsockret är nedåtgående. 

Förändringar i orosituation som kunde ses i interventionsgruppen var en något minskad oro 

för att inte uppleva lågt socker, de har oftare med sig något ätbart, de är mindre oroliga för 

”att göra bort sig”. Även en minskad oro för att svimma offentligt och en minskad oro för att 

inte ha någon i närheten om de skulle få en insulinkänning. En minskad oro för att göra 

misstag syns också. Den största förändringen ses i att de har betydligt minskad oro för att inte 

kunna tänka klart och känner även mindre oro för att känna sig yr. 

Kontrollgruppens största förändring är att de vid besök sex är mindre oroliga för att verka 

dum eller berusad och de har en minskad oro för att inte ha någon i närheten vid en 

insulinkänning. 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier vuxna personer med typ 1 diabetes 

har för att undvika låga blodsockervärden samt om graden av oro för låga blodsockervärden 

ändras vid behandling med öppen kontinuerlig glukosmätning i jämförelse med sluten 

glukosmätning.  

Metoddiskussion 

Som metod valdes en randomiserad kontrollerad studie. Detta på grund av att material redan 

fanns insamlat men inte analyserat efter en stor internationell studie som kliniken deltagit i. 

Då en RCT är en mycket väl lämpad metod för detta då det finns en interventionsgrupp som 
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använt CGM samt en kontrollgupp som inte har kunnat använda fördelarna av detta (Polit 

&Beck, 2012). Som instrument för mätning användes FSH (Cox et al. 1987, Anderbo et al. 

2008). En enkät för oro och en för åtgärder. Både metod och enkät således väl kända och väl 

lämpade för ändamålet. Inget bortfall i svarsenkäten, de svar som saknas vid denna 

redovisning så har originalen skickats till England för sammanställning istället för kopior. 

Endast på fråga fjorton finns internt bortfall från en person ur respektive grupp. 

Urvalet har varit välkontrollerade personer med liknande bakgrund. Det som är avvikande är 

en person i kontrollgruppen med väldigt många allvarliga hypoglykemier. Denna person kan 

mycket väl påverka resultatet i kontrollgruppen. 

Då antalet forskningspersoner i varje grupp inte var så stort finns det risk för statistiskt 

felmarginal i resultatet vilket gör att det inte går att förlita sig på att resultatet motsvarar en 

större population.  

 

Resultatdiskussion 

Det är värt att beakta att deltagarna i studien var mycket välkontrollerade från början och 

måna om att ha så god metabol kontroll som möjligt. Detta kan ha bidragit till att skillnaderna 

inte är så stora och att oron för att få hypoglykemi inte är så stor då detta är en grupp som 

utsätter sig för detta i vanliga fall och gör det för att de är måna om att ha såg god metabol 

kontroll som möjligt. En person i kontrollgruppen hade mycket besvär med hypoglykemier, 

och mycket oro innan studiestart, detta kan påverka resultatet i denna grupp. 

I frågan om strategier för att undvika rädsla vid hypoglykemi syns vid besök sex ingen 

skillnad mellan kontrollgrupp och intervention. Men inom respektive grupp kan följande 

skillnader ses. I kontrollgruppen ses bara signifikant skillnad mellan besök ett och sex i frågan 

om att undvika att vara ensam vid misstanke på lågt blodsocker. I interventionsgruppen syns 

signifikant skillnad mellan besök ett och sex genom att färre har druvsocker med sig och att 

de vågar motionera även om blodsockret är lågt. Detta kan tolkas som en trygghet att se hur 

blodsockervärdena är och med trendpilar kunna se åt vilket håll blodsockret på väg samt en 

trygghet att få larm om blodsockervärdet skulle sjunka. 

Oro för hypoglykemi förändras inte i kontrollgruppen under studien. I interventionsgruppen är 

förändringen mellan besök ett och sex att de är tryggare och oroar sig signifikant mindre för 

att göra bort sig bland vänner samt att verka dum eller berusad. Även här kan det vara så att 

det är en trygghet att få larm om blodsockret skulle sjunka. De har under studiens gång även 

kunnat följa på displayen vad som händer efter olika händelser och hunnit lära sig hur det 

skall göra för att få en så liten förändring som möjligt. 

 

Det finns flera hinder för att uppnå optimal glukoskontroll hos patienter med diabetes 

mellitus. En orsak kan vara rädslan för hypoglykemi och komplexiteten som beror på dag för 

dag omhändertagande med egna självkontroller av blodsocker och regelbunden dosering av 

insulin. Andra hinder kan vara låg motivation, psykologiskt hinder, socioekonomisk status 

och utbildningsnivå (Aschner et al.2010). Psykologiskt funktionshinder kan beskrivas som ” 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under en längre tid” (Nationell psykiatrisamordning, 2006). Diabetes är i sig 

en risk för att utveckla psykologiska problem, upp till 42 % av ungdomar med typ1 diabetes 

utvecklar en episod med psykiatrisk störning (Guo, Wittemore & He, 2011). Vid varje 

patientbesök bör vårdteamet därför diskutera resultaten av personens självkontroller av 
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blodsocker för att öka effekten och säkerheten med insulinbehandlingen. Personen skall ha 

klara riktlinjer för hur insulinet skall doseras (Aschner et al. 2010).  

 

Få studier har identifierats där interventioner i egenvårdsstöd jämförts med traditionell vård. 

Schillinger, Handley, Wang & Hammer (2009) jämförde två olika former av egenvårdsstöd 

med ordinarie omhändertagande vid kronisk sjukdom. Deras studie visar att när personer får 

vård och utbildning på ett sätt som de inte förstår eller är delaktiga i får vården ett sämre 

resultat, främst när det gäller egenvårdsåtgärder. När det gäller den metabola kontrollen fanns 

däremot ingen mätbar skillnad. När olika alternativ finns för undervisning så kan personen 

tillgodogöra sig kunskap på ett helt annat sätt. I Schillinger et. al. (2009) studie där diabetes 

patienter med HbA1c på över 73 mmol/mol lottades till tre olika former av omhändertagande: 

traditionell vård, interaktiv telefonutbildning veckovis med uppföljning av sjuksköterska och 

gruppundervisning en gång per månad med undervisning av diabetesutbildare och dietist. 

Både telefonutbildning och gruppundervisning som patienter fick visade större ökning i 

egenvårdsaktiviteter som blodsockertestning, fysisk aktivitet, färre sänglägesdagar m.m. än de 

som omhändertogs traditionellt. Studie med CGM i tre olika grupper med olika undervisning 

och krav på användning visade att de med intermittent mätning med två veckors mätning per 

månad gav signifikant ökad stabilitet i blodsockernivåerna men frekvensen av allvarig 

hypoglykemi visar ingen skillnad om CGM används kontinuerligt, två veckor per månad i 

skillnad mot kontrollgrupp med kapillära blodsockervärden (Riveline, Schaepelynck, 

Chaillous, Renars, Sola Gazagnes, Penfornis, Tubiana-Rufi, Sulmont, Catargi, Lucas, 

Redermecker, Thivolet, Moreau, Benhamou, Guerci, Leguerrier, Millot, Sachon, Carpenter & 

Hanaire. 2012) 

Vårdgivaren utgår från personens perspektiv och dennes aspekter på vården (Edvardsson, 

2010). Det är en vård där både psykiska, fysiska och existentiella behov tillgodoses. Respekt 

för den sjuka personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom och individens 

tolkning av vad hälsa betyder tas av vårdgivaren. Detta görs genom att ge personen de bästa 

förutsättningarna för att göra val relaterade till hälsan utan moralisera valen och de risker det 

kan innebära sker omvårdnad på personnivå. För sjuksköterskan innebär det att personen sätts 

främst, inte sjukdomen, och att de behov som patienten formulerar är lika viktiga som de som 

professionen identifierar. Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer personen i den rollen som 

personen vill ha trots sjukdom och att låta personens förutsättningar att behålla de intressen 

och vanor som önskas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982) ska bedömning ske i samråd med patienten och personal med respekt 

för patientens självbestämmande och integritet skall tillgodose dennes behov av trygghet och 

säkerhet. 

De Nationella Riktlinjerna från Socialstyrelsen (2010) bedömer att det saknas forskning om 

effekt av KBT behandling av personer med diabetes och oförmåga att uppfatta 

varningssignaler vid hypoglykemi viket kan resultera i allvarliga tillbud av hypoglykemi samt 

rädsla för hypoglykemi. 

Det är viktigt att evidensbasera vården så vi är säkra på att det vi gör är till bästa gagn för 

vården och den sjuka personen (SBU, 2012). Sjuksköterskans primära ansvar är att ge 

människor vård, detta skall ske i en miljö där de mänskliga rättigheterna, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattning hos individen, familjen och samhället respekteras. 

Sjuksköterskan skall alltid uppträda på ett sätt som bidrar till yrkets anseende och som främjar 

allmänhetens tillit. I den beroendesituation som personer med sjukdom är ska personalen 

arbeta för att bevara personens självbestämmande och integritet. Detta innebär att ta hänsyn 
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till personens livssammanhang, livshistoria och dennes kulturella värdenormer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att patienten ska delta i planeringen. Patienten ska själv 

bestämma, om någon eller några närstående ska vara med i planering eller aktivt delta på 

annat sätt. Vårdplaneringen som görs skall ske i samråd med den som ska hjälpa patienten 

med egenvård alternativt ansvarig nämnd, om patienten har beviljats eller kommer att beviljas 

hjälp med egenvården av socialtjänsten, eller om vårdgivare, vårdenheter och andra aktörer 

som kan komma att beröras av egenvården detta uppmuntrar patienten att ta ansvar för sin 

hälsa (Socialstyrelsen, 1984, Robinson et al 2008 ). 

Slutsatser 

Denna studie visade att interventionsgruppen som har haft erfarenhet av öppen CGM skilde 

sig mot de som utgjorde kontrollgruppen och hade erfarenhet av sluten CGM genom att 

använde andra strategier för att undvika låga blodsockervärden. De personer som hade 

erfarenhet av öppen CGM såg de till att ha blodsockervärdena högre för att vara på den säkra 

sidan men däremot så såg de till att ligga lite högre i blodsocker om de skulle vara ensamma 

ett tag.  De tog inte mindre insulin för att de trodde att blodsockret är lågt. Inte heller 

garderade de sig med att ha högt blodocker inför långa möten eller fest. En trygghet kan man 

tolka att de haft genom att kunna se åt vilket håll blodsockervärdet är på väg och kunna få 

meddelande larm om något händer som de inte har varit observanta på. 

Studien visade att det inte gav stora förändringar i denna grupp av välkontrollerade personer 

med diabetes mellitus typ 1 avseende rädsla och oro.  

Ett sätt att få mer fördjupad förståelse i åtgärder och kunna fånga mer konkret vilka åtgärder 

personer med Diabetes Mellitus Typ1 gjorde kan vara genom att genomföra en intervjustudie. 

 

Fortsatt forskning 

Stort behov finns av att öka kunskapen om vad personer med diabetes mellitus verkligen gör 

för egenvårdsåtgärder. Detta är en livslång sjukdom där mycket ansvar för tolkning av 

blodsockervärden och beslut om åtgärder läggs på personen med sjukdom. Viss skillnad finns 

säkert mellan vad som lärs ut och vad som verkligen görs. För att sjukvården skall använda 

sina resurser rätt så måste vårdpersonalen få ökad kunskap vad det är som leder till att beslut 

tas. För att få mer konkreta och detaljerade svar så skulle en intervjustudie ge en klarare bild 

av detta. 

Även om mätning av rädsla för hypoglykemi hjälper till att beskriva upplevelsen av att leva 

med denna rädsla, kvarstår frågan om varför en sådan rädsla utvecklas hos vissa individer och 

inte i andra, och varför rädslan är större hos vissa individer och inte hos andra (Wild et al. 

2007). Detta är ett område där vidare forskning vore intressant. För att få fram ytterligare 

information och tankar vad det är som gör att de är tryggare skulle en intervjustudie bättre 

kunna få fram. 

Ytterligare en intressant aspekt vore att undersöka rädsla för hypoglykemi hos de personer 

som har god metabol kontroll och de som har otillfredsällande metabol kontroll . En 

misstanke hos författaren finns att de som håller en högre metabol nivå har större oro och 

rädsla än de som håller sina värden på normal nivå. 
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BILAGA  l 

 

Hypoglykemiformulär 

 

 

        Besök 1                                 Besök 6  (Markera vilket besök) 

 

Nedan finner du en lista på åtgärder som personer med diabetes gör i avsikt att undvika lågt 

blodsocker. Läs varje fråga noggrant. Sätt en cirkel runt den siffra som bäst beskriver hur Du 

gör i det dagliga livet för att UNDVIKA lågt blodsocker. 

 

 

                                                                                     Aldrig  Sällan   Ibland    Ofta    Alltid 

1.Äter ett större mellanmål före sänggåendet            0           1            2            3           4 

2. Undviker att vara ensam om blodsockret är          0           1            2            3           4 

nedåtgående 

3. Då jag testar blodsockret, ser jag till att ha             0          1            2           3          4 

Lite högre blodsocker för att vara på den 

Säkra sidan 

4. Håller mitt blodsocker högre om jag kommer         0           1           2          3          4 

att vara ensam ett tag 

5. Äter något så fort som jag känner symtom på         0           1           2          3           4 

lågt blodsocker 

6. Tar mindre insulin när jag tror att mitt                   0           1           2           3          4 

blodsocker är lågt 

7. Håller mitt blodsocker högre om jag skall                0           1          2           3          4 

delta i ett långt möte eller gå på fest. 

8. Bär druvsocker med mig                                            0             1          2           3         4 

9. Undviker motion när jag tror att blodsockret är     0             1          2          3          4 

lågt 

10. Kontrollerar mitt blodsocker ofta om jag skall     0           1            2          3          4 

deltaga i ett långt möte eller gå på fest 

  

  Cox et al. (1987) 
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BILAGA ll 

 

Hypoglykemiformulär 

 

 

        Besök 1                                 Besök 6  (Markera vilket besök) 

 

Nedan finner Du en lista på bekymmer som personer med diabetes ibland upplever. 

Läs varje fråga noggrant. Sätt en cirkel runt den siffra som bäst beskriver hur ofta Du är 

OROLIG i varje situation på grund av lågt blodsocker. 

Jag oroar mig för….. 

 

 

 
                                                                                     Aldrig  Sällan   Ibland    Ofta    Alltid 

11. Att inte uppleva/inse att blodsockret är lågt         0           1           2            3           4 

12, Att inte ha bröd, frukt eller juice med mig           0           1           2            3           4 

13. Att svimma offentligt                                               0           1           2            3           4 

14. Att ”göra bort mig” eller mina vänner då vi         0           1           2            3           4 

umgås 

15. Få en insulinkänning då jag är ensam                   0           1           2            3           4                       

16. Verka som jag är dum eller berusad                     0           1           2            3           4                    

17. Förlora kontrollen                                                   0           1           2            3           4    

18. Att ingen finns i närheten om jag skulle få en      0           1           2            3           4 

insulinkänning 

19. Att få en insulinkänning då jag kör bil                 0           1           2            3           4 

20. Att göra ett misstag eller råka ut för en olycka   0           1           2            3           4 

21. Bli felaktig bedömd eller bli kritiserad                 0           1           2            3           4 

22. Att inte kunna tänka klart då jag är                     0           1           2            3           4 

ansvarig för andra 

23. Känna mig yr eller snurrig                                     0           1           2            3           4 

   

  Cox et al. (1987) 

 


