1/12 2013 ???
Julkalendern börjar. Första advent. Oskar och Ossian har namnsdag

Vad händer mer?
TLV tar insulinpumparna ur det nationella
läkemedelsförmånssystemet,
Helt på eget bevåg. Rättsprocess pågår fortfarande.

Kontinuerlig sockermätning i
praktiken
med eller utan insulinpump
‐ exemplet DSBUS

Arbetsprocessen
• Pat eller PAL aktualiserar frågan om CGM
• Information om vad tekniken innebär
• Gemensamt formuleras vilket problem CGM
skulle lösa / jämför indikationslistan
• Skriftlig anmälan för CGM med frågeställning,
valt system, prioritet, planerad
användningstid och larmgränser
• Ssk planerar in familjen för CGMstart i grupp

Att välja system
• Vilken form av insulinbehandling har
patienten (pump eller penna)?
• Är patienten ändå i behov av pumpstart?
• Har patienten en pump som möjliggör SAP?
• Hur lång avskrivningstid är det kvar på den
gamla insulinpumpen?

Viktig information till familjerna
• CGM fungerar bara om man tittar på monitorn 25‐30
ggr/dygn och tar ställning till informationen
• CGM fungerar för den som orkar bära systemet > 80 %
av dygnets tid
• Tidsfördröjning
• Precision
• Riktningspilar
• Alarm och ”alarmtrötthet”
• Kalibrering – ansvarsfördelning barn/föräldrar
• Räckvidd sändare ‐ monitor
• Vissa system: cave paracetamol

Vid sensorstart
Praktisk genomgång av systemet
Genomgång av aktuellt dataprogram
Sätta sensor tillsammans
Familjen får med sig sensorer för tre veckors bruk
En del familjer kommer åter för första
sensorbytet
• Telefonkontakt med ssk för avstämning om
familjen vill fortsätta till nästa ordinarie
läkarbesök då utvärdering sker
•
•
•
•
•

Att välja larm
• Förslag: inga larm alls första veckan!
• Fabriksinställt hypoglykemilarm ca 3 mmol/l i alla
system – kan ej tas bort
• Standardinställning 4‐12 mmol/l (jobbar med
målvärde 4‐7 mmol/l)
• Snabba glukosförändringar?
• Förvarningar om risk för högt/lågt?
• Hur många olika larm tror man att detta barn
orkar hantera?

Utvärdering vid återbesök
• Hur upplever barnet och familjen tekniken?
Sensorsättning och bärande? Tillförlitlighet?
Alarmtrötthet? Uppfattas larmen av rätt
person? Vill familjen fortsätta?
• Har man nått det mål som sattes upp vid
sensorsättningen?
• Har man vågat avstå från blodsockerkontroller
utöver kalibrering samt enstaka p‐glukos (tot
max 3‐4/dag).

Kostnader (ca, smärre variationer beroende på leverantör)
pump

ca 30 000 kr / 4år

pumptillbehör

25 000 / år

sensorer

450 kr/ styck (1‐2 veckor)

sändare

4000
…tillkommer sedan personalkostnader…

Kostnader
• Blodsockersticka på världsmarknaden ca 1 US
dollar (ca 7 SEK)
• Blodsockersticka efter TLVs granskning ca 3,40
SEK
• Blodsockersticka efter vgregions upphandling ca
1,50 SEK
• Så kostnaden för 10 p‐glukos / dygn kan variera
mellan 15‐70 SEK/dag, dvs 5 500 – 25 550 SEK/år.

Etiska avvägningar
• Vad får god glykemisk kontroll kosta? Har vi
råd med bästa tillgängliga vård? Har vi råd att
inte behandla optimalt från början?
• Vem skall bekosta barns hälsa? Samhälle eller
individ? Resursstarka kontra resurssvaga
familjer?
• Barnets integritet kontra föräldrars kontroll?
• Krav på patienten/familjen att lyckas med sin
behandling för att få fortsatt insats?

Prioriteringsgrunder

Människovärdesprincipen

Behovssolidaritetsprincipen

Kostnadseffektivitetsprincipen

TLVs beslut
•
•
•
•
•

Pumpar är inte förbrukningsartikel → rättsprocess
Bärsystem ingår inte i förmånen
Tar inte in ny teknik, t ex patch‐pumpar eller nya SAP
Mini‐link är inte förbrukningsartikel → rättsprocess
Minnespenna är kostnadseffektiv förbrukningsartikel

• Planerad omprövning: Skall blodsprovstagare o
lancetter ingå i förmånen?
För fortlöpande info se www.dagensdiabetes.se

Vad önskar vi oss
• Nationell finansiering av hjälpmedel och
läkemedel
• Nationellt samordnad kvalitetskontroll som
vid upphandling
• Nationell prispress
• Nationellt tillgängliggörande av moderna
behandlingsstrategier

Liten ordlista
• Hba1c 70 mmol/mol = 7,7 % MonoS (gamla
svenska standardmetoden)
• SAP = sensor augmented pump terapi,
pumpbehandling med sensorstöd
• CSII = continuous subcutaneous insulin infusion =
insulinpump
• CGM = continuos glucose monitoring (subkutan)
• SMBG= self measured plasma glucos
”blodsocker”
• MDI = multiple daily injections ”pennbehandling”

1/12 2013 ???
Vad händer sen när TLV tar insulinpumparna ur det
nationella läkemedelsförmånssystemet?
Rättsprocess pågår fortfarande.

