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Några begrepp: 

• MDI = Multiple Daily Injection 

• SAP = Sensor Augmented Pump  

• SMBG = Self Monitored Blood Glucose 

 

• CGM = Continuous Glucose Monitoring 

• RT-CGM = Real Time CGM, öppen för patienten med 

”just-nu värden” 

• Blinded CGM = blindad för patienten (CGMS Gold, iPro)  

 

• Conventional insulin  treatment = pump utan RT-

CGM! 

 

 



Illustration adapted from Rebrin K, et al., Amer Phys Soc 1999; E562.  

Interstitial Fluid (ISF) 
Measurement 

• ISF (G2) is comparable to 
actual blood glucose (G1) 
because ISF is fed by the 
capillaries  

Physiological Delay 

• When glucose is changing 
rapidly, interstitial fluid (ISF) 
glucose (measured by the 
sensor) can lag behind blood 
glucose (BG)  

o When glucose is increasing 
the ISF lag is about 4 min. 

o When glucose is decreasing 
the ISF may lead or lag by 
about 4 min. 

 



Vilka barn/ungdomar 
har nytta av 
kontinuerlig 

vävnadsockermätning? 



NEJM, Oct 2008 

Kan unga ha nytta av CGM? 

10 center, 26 veckor (6 besök + 6 tel.) 
 

N=322 med CSII eller MDI(>3 inj/dag) 
 

CGM vs. SMBG (>4 /dag) 
 

ParadigmRT/Navigator/DexcomSeven 
 

JDRF CGM TRIAL 

Grupp med hög pumpanvändning  

God glykemisk kontroll 

Många B-glukostester före studien 

Täta besök under studien 



Vuxna uppnådde sänkt HbA1c 

   - 0.53%         p<0.001 

     n=98          84% CSII  

   0.08%              p=0.52  

   n=110           70% CSII 

- 0.13%            p=0.29 

  n= 114        84% CSII 

NEJM, Oct 2008 

JDRF CGM TRIAL 



Studiemål: använda sensor 6.0 dagar/vecka 

Användningstid CGM vs ålder 

JDRF CGM TRIAL 

83% 6 d/v, (-1) 

30% 6 d/v, (-7) 

50% 6 d/v, (-2) 

• Vuxna använde mest och avbröt CGM minst 

 

• ”Tonåringar” använde minst och avbröt CGM 

mest 

 

• ”Barn” (med vuxnas stöd?) använde halva 

avsedda tiden 

 



Sammanfattning resultat: 

• Enbart vuxna (>25 år) sänkte HbA1c  

     utan ökning av hypoglykemi. 

 

• Ingen sänkning av HbA1c i 8-15 ålders- 

gruppen, men fler i CGM-gruppen uppnådde 

HbA1c<7% och minskade >10%. 

 

Varför dessa resultat? 

• Vuxna använde mest 

 

• ”Tonåringar” använde minst 

 

 

Slutsats: Identifiera problem och svårigheter 

som gör att unga vuxna eller barn inte använder 

som avsett 

 

Sammanfattning JDRF CGM trial 

JDRF CGM TRIAL 



Användning av RT-CGM 
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HbA1c-sänkning vs. sensoranvändning 

JDRF CGM TRIAL JDRF CGM TRIAL 

HbA1c minskar i alla åldersgrupper om RT-CGM används aktivt 



• Main indication = 

High A1c 

• Efficacy depends 

on frequency of 

sensor usage 

Diabetes Care, Volume 35, Supplement 1, January 2012 

American Diabetes Association 



HbA1c viktigast? 



N Engl J Med. 2010 
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= MDI = SAP 
n  = 166 n  = 163 

Resultat:  Vuxna ≥ 19 år 

• 1% HbA1C reduktion från start i SAP-gruppen vilken 

kvarstod genom studiens 12 månader  

Skillnaderna mellan SAP och MDI är signifikant vid varje tidpunkt (P<0.001). 
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Förbättrad glykemisk kontroll i SAP-gruppen 
jmft MDI vid 12 månader  

-0.5% 

Skillnaderna mellan SAP och MDI är signifikanta vid varje tidpunkt (P<0.001). 

= MDI = SAP 
n  = 78 n  = 78 

Resultat: Unga (7 – 18 år) 



HbA1C sänkning korrelerar till  

CGM användningstid 

• Majoriteten använde sensorer >60% av tiden  
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Area Under the Curve (AUC):  

Hyper / Hypoglykemi (alla patienter) 

• Signifikant reduktion i förekomst och duration av hyperglykemi i SAP-

gruppen 

 Hypoglykemi AUC  

(< 70 mg/dL) 

Hyperglykemi AUC 

(>180 mg/dL) 

= MDI = SAP 

n  = 247 n  = 248 
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p<0.001 

p =0.54  

Ingen skillnad i DKA, viktuppgång eller  

förekomst av svår hypoglykemi 



Stigande HbA1c hos tonåringar  

när livet levs även under en studie… 

 

Filled squares = SAP group; Open squares = MDI group 

Values are ± SEM 
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Adolescents, Mean A1C (%)
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The SWITCH STUDY  
 

Sensing With Insulin pump Therapy to Control HbA1c 

Pediatric Diabetes 2011   



The SWITCH STUDY  
 

Sensing With Insulin pump Therapy to Control HbA1c 

Pediatric Diabetes 2011   

  Hb A1c minskar i alla 

åldersgrupper : 

          Barn:        - 0.46%   

 (p< 0.001; n = 72) 

          Vuxna:     - 0.41%   

 (p< 0.001; n = 81)  

 

 Kortare tid i hypoglykemi : 

 19 vs 31 min/dag  

 (p= 0.009) 

 

   Barn som använde CGM 

missade färre skoldagar : 

51.9 vs. 183 dagar/100 pat.år 

 

   CGM-användare använde  

färre SMBG: 

median 4.9 vs. 5.5/dag.  



Bra idé med CGM från 
diagnos?  



ONSET Trial 
Hypotes: SAP från diagnos av T1DM hos unga kan sänka 

HbA1c och minska glukosvariabiliteten, vilket kan påverka 

betacellsförlusten och ha betydelse för långtidsprognosen. 

• 1-16 år, n=160 

• Randomisering: 

o Sensor-augmented pump therapy (SAP)  

o Konventionell pumpbehandling (CSII) med SMBG 

• 12 månders studie  

 

                                         Danne T et al, Diabetologia 2010 

 

 



ONSET Trial – Resultat 12 mån 
 

HbA1c 
• SAP (> 1 sensor/vecka) 7.1 % 

• CSII (eller låg sensoranvändning) 7.6 % (p=0.032) 
 

C-peptid (mått på bevarad 
endogen insulinsekretion) 
• SAP 0.25 + 0.12 nmol/l 

• SCII 0.19 + 0.07 nmol/l (p=0.033) 

 

Högre sensoranvändning korrelerade till minskad C-
peptidförlust 

 
 

 
 

 

 

 

 



ONSET Trial  

Var det jobbigt att använda CGM? 
 

• Sensoranvändning:  

  Minskade under studietiden  

  Inga ålderskillnader i användning 

• QoL-enkäter: 

  Föräldrar : depression vid studiestart  -  ”normaliserad” vid 6 + 12 mån 

  Barn: låga ”poäng” för fysiskt och psykologiskt välmående, socialt stöd 

och skol-skalor vid studiestart  -   ”normaliserad” vid 6 + 12 mån 

 

  Inga skillnader mellan SAP o CSII-grupperna 

 



CGM i Sverige till 
barn 
• Alla kliniker använder 

CGM 

 

• Har ni patientfamiljer 

som betalar själv? 
o Ja (1-9 st) 19% 

o Nej  81% 

 

 

 

SBU undersökning/ 

rapport skrivs 2013  

Vilken typ av CGM 

används? 

CGMS 14 % 

Navigator 34 % 

Guardian 78 % 

Minilink 74 % 

Dexcom  14 % 

 

Flera olika system på 

samma klinik 

 

Resultat från 

Swediabkids-

enkät 2010  



             Forts CGM 
Hur stor andel av 

patienterna vid din 

klinik har använt CGM 

av något slag? 

• 1-15%  36% 

• 16-25%  40% 

• 26-50%  14% 

• >50%  10% 

Hur länge 

rekommenderar ni att 

man skall ha CGM? 

 

• En sensor  70 % 

• 2 veckor  17 % 

• 1 månad  10 % 

• Annan period   2 % 

 

Varierande orsak till skillnader: ekonomi, lokala rutiner/erfarenheter.  

Resultat från 

Swediabkidsenkät 

2010  



LGS- första steget till 
”closed loop”-  
fungerar det? 

Low glucose suspend =LGS = avstängd pump automatiskt om 

personen inte reagerar på ett hypoglykemilarm. Pumpen 

stängs av max 2 timmar 



Low glucose suspend (LGS) funktionen påkopplad för att 
förebygga hypoglykemi 

LGS påkopplat resulterade i 
signifikant lägre förekomst av 

hypoglykemi 

Duration av hypoglykemi 
reducerades med 50% när LGS var 

påkopplat vs SAP enbart 

p=0.01 

Danne T, et al. Diabet Technol Therapeut 2011;13:1–6 



p=NS 

LGS var aktiverat   
Natt (22.00-06.00):  

0.38 ± 0.32 tim / patient 
Dag (06.00-22.00):  

0.49 ± 0.43 tim /patient  
 

84.% av 2-timmars avstängningar  
skedde under sömn 

 
Ingen ökad förem+komst av 
ketoacidos med SAP+LGS 

INGEN SKILLNAD I MEDELGLUKOSVÄRDE 

Är det säkert med SAP + LGS? 



Meta-analysis: CGM vs 
SMBG monitoring 

John C Pickup et al., Glycaemic control in type 1 diabetes during real time continuous glucose monitoring compared 

with self monitoring of blood glucose: meta-analysis of randomized controlled trials using individual patient data,  

BMJ 2011 

Objective: To determine the clinical effectiveness of real time continuous 

glucose monitoring compared with self monitoring of blood glucose in 

type 1 diabetes. 

 

Results: Six RCT, 449 patients randomised to CGM and 443 to SMBG 

The overall mean difference in HbA1c for CGM vs SMBG monitoring was −0.30%  

(95% confidence interval −0.43% to −0.17%) 

 

Conclusions: Continuous glucose monitoring was associated with a significant  

reduction in HbA1c percentage, which was greatest in those with the highest HbA1c  

at baseline and who most frequently used the sensors. 

  

Exposure to hypoglycaemia was also reduced during continuous 

glucose monitoring.  



Cochrane review:  

Meta-analysis on CGM in T1DM 

Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes Mellitus, Cochrane review, 2012 

Objectives: To assess the effects of CGM systems compared to conventional  

SMBG in patients with diabetes mellitus type 1. 

 

Results:  

22 RCT identified for HbA1c assessment  

Meta-analyses: 5 retrospective CGM, 6 RT-CGM, 2 SAP (STAR3 and 

Eurythmics). 

  

Meta-analyses:  

MDI to SAP offers the best  improvement in HbA1c, mean diff. -0.7% 
 (95%(CI) -0.8% to -0.5%, 2 RCTs, 562 patients) 

 

 Personal CGM meta-analysis of A1c reduction after 12 months,  

     mean diff. -0.23% (95% CI -0.4% to -0.1%, 6 RCTs, 963 patients) 

    



Vad krävs för att CGM skall fungera  
för oss och patienterna? 

• Smidiga sensorer (tunna, lätta att sätta) 

• Tillförlitliga värden och larm 

• Nedladdningsprogram som är enkla och tydliga 
(hur många olika kan en klinik klara?) 

o Historik  

o Pedagogiskt 

o ”patient-styrt”/ hemma 

• Ekonomiska möjligheter att ge de som behöver 

• Tid att lära oss och patienterna att använda 
smart 
o Uppstart 

o Fortsatt användning (jmf pumputbildning) 



K.K använder SAP  
(Veo Care Link down load)  

Diagnos 1,5 års ålder, 6,5 år gammal idag 
SAP från diagnos 
HbA1c  omkring 50 mmol/mol 
 2,6 SMBG/dag 


