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BEREGNINGER FOR PERSONER MED
TYPE 1-DIABETES

HYPOGLYKÆMI

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for hypoglykæmi. Beregningerne er opdelt på mild
og alvorlig hypoglykæmi.

MILD HYPOGLYKÆMI

Hvordan beregner vi effekten af færre milde hypoglykæmiske
tilfælde for personer med en SGM?
Reduktion i antal milde
hypoglykæmiske tilfælde
pr. person pr. år
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c < 59
mmol/mol

Andel voksne
med HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c 5969 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Andel voksne
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal voksne med type 1diabetes i undersøgelsen

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt
hypoglykæmisk
tilfælde

x

x

Omkostning ved
tests

+
Andel ekstra
konsultationer
efter et mildt
hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Omkostning ved milde
hypoglykæmiske
tilfælde

Personer med HbA1c har fået tildelt
en FGM ved regionernes retningslinjer.
Derfor udelukkes denne gruppe fra
samtlige beregninger.
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Hvordan beregner vi effekten af færre milde hypoglykæmiske
tilfælde for personer med en SGM?
Reduktion i antal milde
hypoglykæmiske tilfælde
pr. person pr. år

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

Andel voksne
med HbA1c < 59
mmol/mol

x

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Andel voksne
med HbA1c 5969 mmol/mol

Antal voksne med type 1diabetes i undersøgelsen

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt
hypoglykæmisk
tilfælde

x

x

Omkostning ved
tests

+
Andel ekstra
konsultationer
efter et mildt
hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Omkostning ved milde
hypoglykæmiske
tilfælde
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark:

24.314

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel voksne der
får gavn af SGM:

Andel HbA1c <
59 mmol/mol:

x

47%
Andel HbA1c 5969 mmol/mol:

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

x

80%

Kilde: RKKP (2020)
”Dansk Diabetes
Database – National
årsrapport 2018/2019”

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

9.142
=

5.446

28%
Kilde: Carstensen et
al. (2020)1

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

Kilde: Vi har lagt til
grund at 80% får en
SGM. De resterende
20% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

1) Cartensen et al. (2020) finder, at 27.614 personer havde diabetes i 2017. Vi antager, at RUKS’s registreringer for antallet af børn er korrekt, og at 3.300 børn har diabetes. De resterende 24.314 er voksne med type 1diabetes.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal årlige milde hypoglykæmiske tilfælde

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Reduktion af HbA1c og strammere glykæmisk
kontrol er ofte forbundet med et stigende antal
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde.1 Der findes
dog ingen artikler, der undersøger antallet af
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde fordelt på
HbA1c (så vidt vi ved).
På baggrund af Kristensen et al. (2012) har vi
beregnet antallet af tilfælde for intervaller af
HbA1c. Kristensen et al. (2012) er et retrospektivt

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

studie, der undersøger det gennemsnitlige antal
tilfælde for alle danskere med type 1-diabetes.
Studiet bør derfor ikke indeholde et
selektionsbias. Studiet finder, at der i gennemsnit
er 114,4 milde hypoglykæmiske tilfælde pr. år.
Vi antager, at antallet af tilfælde er halvt så stort
blandt personer med HbA1c fra 59 mmol/mol i
forhold til under 59 mmol/mol og kun 25% blandt
personer fra 70 mmol/mol. Disse antagelser er

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

baseret på interviews, hvor det er blevet
bekræftet, at personer med lavere HbA1c har
flere tilfælde. Herudover peges der på, at der
ikke findes en tærskelværdi for
sammenhængen mellem HbA1c og antal
tilfælde, men antal tilfælde falder gradvist med
højere HbA1c.
De beregnede gennemsnitlige antal tilfælde for
de tre grupper kan ses i figuren nedenfor.

-50%
170,1

-50%

85,1
0-58 mmol/mol

59-69 mmol/mol

42,5
70+ mmol/mol

Gennemsnit: 170,1 tilfælde * 47% + 85,1 tilfælde * 28% + 42,5 tilfælde * 25% = 114,4 tilfælde
1) Heller et al. (2016)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal milde hypoglykæmiske tilfælde

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Effekten af den produktneutrale sensorbaserede
glukosemåler består 50% af effekterne af en
flash glukosemåler (FGM) og 50% af en
kontinuerlig glukosemåler (CGM) for voksne
med type 1-diabetes. I litteraturen bliver
effekten af disse to undersøgt i forskellige
studier, og vi er derfor nødt til at estimere
effekten af denne sammensatte,
produktneutrale sensorbaserede glukosemåler.

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Bolinder et al. (2016) finder, at brugere af FGM
med HbA1c < 59 mmol/mol oplever et fald i
antal tilfælde med glukose < 3,9 mmol/L på
26%. Vi antager konservativt, at effekten er 75%
af dette for personer med HbA1c i intervallet 5969 mmol/mol, dvs. en reduktion på 19%.

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

reduktion på 15% blandt personer med HbA1c >
57 mmol/mol. Vi antager, at effekten er ens for
CGM og FGM for personer med Hba1c < 59
mmol/mol, og ved at vægte effekterne får vi
forskellige reduktioner i HbA1c, se tabellen
nedenfor.

Olafsdottir et al. (2018) benytter den samme
definition af et mildt hypoglykæmisk tilfælde
som Bolinder et al. (2016), og studiet finder en

FGM

CGM

Bolinder et al. (2016) < 59
mmol/mol

-26%

Olafsdattir et al. (2018) < 57
mmol/mol (antagelse)

-26%

Bolinder et al. (2016) 59-69
mmol/mol (beregnet)

-19%

Olafsdofftir et al. (2018) > 57
mmol/mol

-15%

SGM < 59 mmol/mol: 50% * -26% + 50% * -26% = -26%
SGM 59-69 mmol/mol: 50% * -19% + 50% * -15% = -17%
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal årlige milde hypoglykæmiske tilfælde

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

Kilde: Se side 8

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år:

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af FGM:

170,1

-26%

85,1

x

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

Kilde: Se forrige side

-17%
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Omkostninger forbundet med milde hypoglykæmiske tilfælde (1/2)

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

Kilde: Brod et al. (2011)
finder, at personer med
diabetes tager 5,6 ekstra
tests efter hypoglykæmiske
tilfælde

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Ekstra test og
målinger efter et
mildt
hypoglykæmisk
tilfælde:

5,6

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

Omkostninger
ved tests:

x

1,8 kr.

Kilde: En klagesag fra
KomUdbud viser, at strips og
lancetter bliver solgt med
en rabat på ca. 70% i
forhold til listeprisen. Dette
giver en pris på strips på 1,5
kr. og 0,3 kr. for lancetter.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Omkostninger forbundet med milde hypoglykæmiske tilfælde (2/2)

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

Kilde: Jensen og PedersenBjergaard (2015) undersøger
milde hypoglykæmiske tilfælde
blandt personer med diabetes.
Artiklen finder, at 1% af milde
tilfælde medfører kontakt til
læge blandt T1’ere.

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel ekstra
konsultationer efter
et mildt
hypoglykæmisk
tilfælde:

1%

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
x

Omkostning ved
konsultation

Omkostninger ved
konsultation:

x

1.540 kr.

Kilde: DRG-takst uden videre
behandling. Lavest DRGtakst for personer på
ambulatorie.
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Samlet beregning (1/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

Milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år

-44,2
-14,5

5,6 ekstra tests og
målinger

170,1

47%
24.314

x

x
28%

80%

x

-26%

5.446 med HbA1c
59-70 mmol/mol

=

10,1 kr.

-17%
1% opsøger
læge efter
episode

9.142 med HbA1c
< 59 mmol/mol

1,8 kr. pr. test

+

x

x
85,1

x

x

1.540 kr.

=

14,5 kr.

25,5 kr. kr. pr. mild
hypoglykæmisk tilfælde
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

9.142 personer med
HbA1c < 59 mmol/mol
x
5.446 personer med
HbA1c 59-70 mmol/mol

-44,2 milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år
-14,5 milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

x

25,5 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk
tilfælde

=

-12 mio. kr. om året

Færre milde hypoglykæmiske tilfælde skaber en
besparelse på 12 mio. kr. om året.
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ALVORLIG HYPOGLYKÆMI

Hvordan beregner vi effekten af færre alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde for personer med en SGM?
Reduktion i antal alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde
pr. person pr. år

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c < 59
mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Andel voksne
med HbA1c 5969 mmol/mol

Antal voksne med type 1diabetes i undersøgelsen

x

Antal alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
behandling på
hospital

x

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
ambulance

x

Omkostning ved
ambulance

Omkostning ved alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark:

25.700

Andel HbA1c <
59 mmol/mol:

x

47%
Andel HbA1c 5969 mmol/mol:

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Andel voksne der
får gavn af SGM:

x

80%

Kilde: RKKP (2020)
”Dansk Diabetes
Database – National
årsrapport 2018/2019”

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

9.142
=
5.446

28%
Kilde: Carstensen et
al. (2020)1

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital

Kilde: Vi har lagt til
grund at 80% får en
SGM. De resterende
20% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

1) Cartensen et al. (2020) finder, at 27.614 personer havde diabetes i 2017. Vi antager, at RUKS’s registreringer for antallet af børn er korrekt, og at 3.300 børn har diabetes. De resterende 24.314 er voksne med type 1diabetes.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal årlige hypoglykæmiske tilfælde

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Reduktion af HbA1c og bedre glykæmisk kontrol
er ofte forbundet med et stigende antal
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde.1 Der findes
dog ingen artikler, der undersøger antallet af
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde fordelt på
HbA1c (så vidt vi ved).
På baggrund af Kristensen et al. (2012) har vi
beregnet antallet af tilfælde for intervaller af
HbA1c. Kristensen et al. (2012) er et retrospektivt

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

studie, der undersøger det gennemsnitlige antal
tilfælde for alle danskere med type 1-diabetes.
Studiet bør derfor ikke indeholde et
selektionsbias. Studiet finder, at der i gennemsnit
er 1,21 alvorlige hypoglykæmiske tilfælde pr. år.
Vi antager, at antallet af tilfælde er halvt så stort
blandt personer med Hba1c fra 59 mmol/mol i
forhold til under 59 mmol/mol og kun 25% blandt
personer fra 70 mmol/mol. Disse antagelser er

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

baseret på interviews, hvor det er blevet
bekræftet, at personer med lavere HbA1c har
flere tilfælde. Herudover peges der på, at der
ikke findes en tærskelværdi for
sammenhængen mellem HbA1c og antal
tilfælde, men antal tilfælde falder gradvist med
højere HbA1c.
De beregnede gennemsnitlige antal tilfælde for
de tre grupper kan ses i figuren nedenfor.

-50%
1,8

-50%
0,9

0-58 mmol/mol

59-69 mmol/mol

0,4
70+ mmol/mol

Gennemsnit: 1,8 tilfælde * 47% + 0,9 tilfælde * 28% + 0,4 tilfælde * 25% = 1,21 tilfælde
1) Heller et al. (2016)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal årlige hypoglykæmiske tilfælde

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år:

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af FGM:

1,8

-55%

Kilde: Se forrige side

0,9

x

-41%

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Kilde: Bolinder et al. (2016) finder, at
brugere af FGM med HbA1c < 59
mmol/mol oplever et fald i antal
tilfælde med glukose < 2,2 mmol/L på
55%. Vi antager konservativt, at
effekten er 75% af dette for personer
med HbA1c i intervallet 59-69
mmol/mol.
For CGM findes ingen evidens, der
undersøger effekten på alvorlig
hypoglykæmi i den generelle
population. For CGM er der dog lavet
studier, der viser en reduktion på over
70% blandt personer med impaired
awareness.1 Til denne rapport antager
vi, at effekten på den generelle
populations alvorlige hypoglykæmi er
identisk for CGM og FGM.

1) Se fx Heinemann et al. (2018)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Alvorlige hypoglykæmiske tilfælde der medfører indlæggelse
Andelen af personer med type 1-diabetes, der
bliver indlagt som følge af alvorlig hypoglykæmi
er estimeret i forskellige studier. Andelen, der
Forfatter og år

bliver indlagt, varierer dog fra studie til studie.
For ikke at undervurdere eller overvurdere
denne parameter benytter vi alle studier i et

Titel

simpelt gennemsnit. I tabellen nedenfor har vi
gengivet 4 studier, en kort beskrivelse af studiet
samt andelen, der bliver indlagt.

Land og population

Beskrivelse af resultat

Andel der bliver indlagt

Tyske, spanske og
britiske diabetes
personer, som har
oplevet 1 eller flere SHE i
det foregående år. I alt
639 personer.

Personerne bliver spurgt, om de modtog
behandling af gruppe 1 community
(family/domestic), gruppe 2 HCP eller
gruppe 3 på hospital. Vi benytter kun
resultater for personer med type 1-diabetes.
Artiklen finder, at i Tyskland blev 25/94 = 27%
behandlet i gruppe 3, i Spanien blev 25/124 =
20% og i UK blev 25/101 = 25% behandlet i
gruppe 3. Gennemsnittet af disse tre tal er
23,8%, som bliver behandlet på hospital.

23,8%

2,8%

Hammer et al. (2009)

Cost of managing severe
hypoglycaemia in three
European countries. In Journal
of Medical Economics, 12:4,
281-290

Ishtiak-Ahmed et al.
(2016)

Incidence Trends and
Predictors of Hospitalization for
Hypoglycemia in 17,230 Adult
Patients With Type 1 Diabetes:
A Danish Register Linkage
Study

Danske voksne med
type 1-diabetes.

Benytter LPR og Dansk Diabetes Database.
Observerer 2.369 alvorlige tilfælde på 70.002
patient-år svarende til en rate på 0,0338 per
patient-år. Med 1,21 alvorlige tilfælde per år
svarer dette til at 0,0338/1,21 = 2,8% personer
bliver indlagt efter en alvorlig episode.

Heller et al. (2016)

Severe hypoglycaemia in
adults with insulin-treated
diabetes: impact on
healthcare resources. In
Diabetic Medicine 33, 471-477

Benytter information fra
kliniske forsøg, dækker
mere end 8.000
personer med type 1diabetes.

Artiklen analyserer 420 alvorlige tilfælde, 130
(31,0%) involverer ambulance/emergency
team, 40 (9,5%) medfører
hospital/skadestuebesøg på mindre end 24
timer, og 21(5%) medførte indlæggelse i
mere end 24 timer.

5,0%

Nathan, D.M. for the
DCCT/EDIC Research
Group (2014)

The Diabetes Control and
Complications
Trial/Epidemiology of Diabetes
Interventions and
Complications Study at 30
Years: Overview. In Diabetes
Care 2014; 37:9-16

Amerikanske personer
med diabetes i et 30 års
follow-up studie.

Fokus i artiklen er på følgesygdomme, men
artiklen rapporterer også, at frekvensen af
alvorlige tilfælde er 62 per 100 patient-år og
undergruppen af tilfælde, der involverer
koma eller slagtilfælde er 16 per 100 patientår. Dette svarer til, at 16/62 = 26% bliver
indlagt.

25,8%

Gennemsnit: (23,8% + 2,8% + 5,0% + 25,8%) / 4 = 14,4%

20

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde (1/2)

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
behandling på
hospital:
Kilde: Se forrige side

14,4%

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Omkostninger
ved
indlæggelse:

x

12.600 kr.

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Kilde: Lyngsie et al. (2016)
finder, at den
gennemsnitlige omkostning
ved hospitalsindlæggelse i
Danmark som følge af
alvorlig hypoglykæmi er
1.658 EUR i 2014-priser. Dette
svarer til ca. 12.600 kr. i 2019priser (nyeste basisår).
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde (2/2)

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Kilde: Hammer et al. (2009)
inddeler behandling af alvorlig
hypoglykæmi i tre grupper:
1) Behandling af familie/venner
2) Behandling af
paramediciner/redder
(paramedic) eller læge
(medical practioner) uden
behandling på hospital
3) Behandling på hospital

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
ambulancekørsel:

27%

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Omkostninger ved
ambulancekørsel:

x

3.500 kr.

Kilde: DSI (2003)

I Tyskland bliver 32% af alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde
behandlet af gruppe 2 som vi
tolker som ambulancekørsel, i
Spanien er det tilsvarende tal 25%
og i UK 25%. Gennemsnit: (32% +
25% + 25%)/3 = 27%.
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Samlet beregning (1/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
Alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år

-0,99
-0,37

14,4% kræver
behandling på
hospital

47%
24.314

x

x
28%

80%

x

1,8
0,9

x

-55%

x

12.600 kr. pr.
indlæggelse

=

1.814 kr.

=

945 kr.

+

x
-41%
27% kræver
ambulancekørsel

x

3.500 kr. pr.
ambulancekørsel

9.142 med HbA1c
< 59 mmol/mol
5.446 med HbA1c
59-69 mmol/mol

2.759 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk tilfælde
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

9.142 personer med
HbA1c < 59 mmol/mol
x
5.446 personer med
HbA1c 59-69 mmol/mol

-0,99 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år
-0,37 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

x

2.759 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk
tilfælde

=

-31 mio. kr. om året

De to hoveddrivere skaber en besparelse på 31 mio.
kr. om året. Den samlede besparelse ved færre
hypoglykæmiske tilfælde er på 49 mio. kr., hvor 12
mio. kr. stammer fra færre milde hypoglykæmiske
tilfælde. De resterende 6 mio. kr. bliver bl.a. skabt
ved mindre brug af glucagon og skadestuebesøg.
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DIABETISK KETOACIDOSE

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for diabetisk ketoacidose

Hvordan beregner vi effekten af færre tilfælde med diabetisk
ketoacidose (DKA) for personer med en SGM?

Reduktion i antal DKA
tilfælde pr. person pr. år
Omkostning ved
indlæggelse i 3
døgn
Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Antal voksne med type 1diabetes der får gavn af
en SGM

x

Antal årlige
tilfælde med
DKA pr. person
pr. år

x

Reduktion i antal
DKA tilfælde ved
brug af SGM

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Omkostning ved DKA
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen

Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal årlige tilfælde
med DKA pr. person
pr. år

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark i denne
analyse:

18.236

Kilde: Carstensen et
al. (2020).1 Kun
personer med HbA1c
< 70 mmol/mol

x

Reduktion i antal DKA
tilfælde ved brug af
SGM

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Andel voksne der
får gavn af FGM:

x

80%

=

14.589

Kilde: Vi har lagt til
grund at 80% får en
SGM. De resterende
20% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

1) Cartensen et al. (2020) finder, at 27.614 personer havde diabetes i 2017. Vi antager, at RUKS’s registreringer for antallet af børn er korrekt, og at 3.300 børn har diabetes. De resterende 24.314 er voksne med type 1diabetes.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal DKA tilfælde

Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Kilde: Hoshina et al. (2018)
finder, at der blandt danske
personer med diabetes er
observeret 3.100 DKA
tilfælde på 113.731 patientår. Det svarer til
3.100/113.731 = 0,027 per år.

x

Antal årlige tilfælde
med DKA pr. person
pr. år

Antal årlige
tilfælde med
DKA pr. person
pr. år:

0,027

x

Reduktion i antal DKA
tilfælde ved brug af
SGM

Reduktion i antal
DKA tilfælde ved
brug af SGM:

x

-40%

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Kilde: Tyndall et al. (2019)
finder, at der blandt alle
personer, der har fået
udleveret en FGM i UK i
begyndelsen af 2018 er
observeret et fald i antal
hospital indlæggelser fra 10
til 2 svarende til 80%.
Forfatterne opfordrer til, at
dette resultat skal
undersøges nærmere, men
at resultatet tyder på store
effekter. Vi halverer effekten
i denne analyse. Vi antager,
at effekten er den samme
for CGM, hvilket ifølge
overlæge Klavs Würgler er
en rimelig antagelse.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Hovedomkostninger forbundet med DKA tilfælde
Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Kilde: Ifølge overlæge Klavs
Würgler Hansen er personer
med DKA gennemsnitligt
indlagt i 3 døgn. DRG-takst
10MA03 er omkostning ved
mere end én kontaktdag for
personer indlagt med
sygdomme forbundet med
diabetes.

x

Antal årlige tilfælde
med DKA pr. person
pr. år

x

Reduktion i antal DKA
tilfælde ved brug af
SGM

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Omkostning ved
indlæggelse i 3
døgn:

29.161 kr.

+
Omkostning ved
ambulant besøg:

1.540 kr.

Kilde: Ifølge overlæge Klavs
Würgler Hansen skal alle
personer gennemsnitligt
have én opfølgende
ambulant kontrol. DRG-takst
for ambulant besøg.
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Samlet beregning (1/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

29.161 kr. pr.
indlæggelse

-0,0108 DKA tilfælde
pr. person pr. år

18.236

x

80%

14.589 personer i
undersøgelsen

x

0,027

x

-40%

x

+
1.540 kr. pr.
ambulant
besøg

30.701 kr. pr. DKA
episode
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

14.589 personer i
undersøgelsen

x

-0,0108 DKA tilfælde
pr. år

x

30.710 kr. pr. DKA
episode

=

-5 mio. kr. om året

Beregningen viser, at udgifterne til behandling af
DKA tilfælde vil falde med ca. 5 mio. kr. hvis alle
voksne med type 1-diabetes får bevilliget en SGM.
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FØLGESYGDOMME

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for følgesygdomme

Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
personer med en SGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.
Vores beregninger på baggrund af de nye
danske data viser, at personer med HbA1c <
54 mmol/mol ikke oplever en effekt af FGM
på HbA1c.1 Studier for CGM undersøger ikke
velregulerede personer, og de ekskluderes
derfor fra denne gennemgang.

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

Andel voksne
med HbA1c < 54
mmol/mol

x
Andel voksne
med HbA1c 5469 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Antal voksne med type 1diabetes i undersøgelsen

x

Reduktion i risiko for
hjertesvigt ved 1%point fald i HbA1c

Risiko for
hjertesvigt

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for
blodprop i hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjertet…

Risiko for blodprop
i hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjernen…

x
Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

… dialyse…

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

… alvorlig
retinopati…

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

…
amputationer…

Gns. omkostninger pr. person pr. år
ved følgesygdomme uden SGM

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c < 54
mmol/mol

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Reduktion i risiko ved SGM

1) Se Hansen (2020). I beregningerne i denne rapport lægger vi til grund, at der i disse data er en grad af compliance, og at graden af compliance er repræsentativ for denne analyses population
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Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
personer med en SGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c 5469 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Antal voksne med type 1diabetes i undersøgelsen

x

Reduktion i risiko for
hjertesvigt ved 1%point fald i HbA1c

Risiko for
hjertesvigt

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for
blodprop i hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjertet…

Risiko for blodprop
i hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjernen…

x
Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

… dialyse…

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

… alvorlig
retinopati…

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

…
amputationer…

Gns. omkostninger pr. person pr. år
ved følgesygdomme uden SGM

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Reduktion i risiko ved SGM
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Antal voksne
med type 1diabetes i
Danmark:

24.314

Kilde: Carstensen et
al. (2020)1

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

50%

Kilde: RKKP (2020)
”Dansk Diabetes
Database – National
årsrapport 2018/2019”

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Andel voksne der
får gavn af FGM:

Andel HbA1c 5469 mmol/mol:

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

x

80%

=

9.726

Kilde: Vi har lagt til
grund at 80% får en
SGM. De resterende
20% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

1) Cartensen et al. (2020) finder, at 27.614 personer havde diabetes i 2017. Vi antager, at RUKS’s registreringer for antallet af børn er korrekt, og at 3.300 børn har diabetes. De resterende 24.314 er voksne med type 1diabetes.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Kilde: Juhaeri et al. (2009)
finder, at incidence rate for
hjertesvigt er 306,9 tilfælde
pr. 10.000 person-år for
personer med
insulinkrævende type 2diabetes

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt
for insulinkrævende
personer med
HbA1c < 70
mmol/mol næste
år:

3,06%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

52.981 kr.

x

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

14%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

Kilde: Gennemsnit af DRGtakster (2020-takst) for
hjertesvigt (05MP40, 05MP41
og 05MP42)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009)
(insulinkrævende type
2’ere) og Stratton et al.
(2000) (personer med type
2-diabetes i glykæmisk
kontrol)

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for myocardial
infarction (tolket som
blodprop i hjertet)
for personer med
HbA1c < 70
mmol/mol:

1,71%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

152.138 kr.

x

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

14%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

Kilde: DRG-takst for bypass
(DRG 05MP11, 2020-takst)
operation som skøn for
omkostning. DRG-takster for
hjerteoperationer spænder
fra 21.000 til 300.000 (ej inkl.
hjertetransplantation)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009) (personer med
insulinkrævende type 2diabetes) og Giorda, C.
(2007) (T2’ere over 40 år)

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen for personer
med
HbA1c < 70
mmol/mol:

1,13%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

118.174 kr.

x

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

12%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

Kilde: KORA (2014) finder, at
de henførbare
omkostninger ved en
blodprop i hjernen i det
første år er 114.212 kr. i 2012priser, svarende til 118.174 kr.
i dag.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Beregning af risiko for nyresygdom
187 nye
tilfælde pr. år1
•

•

Vi antager, at 50% stammer fra
velregulerede defineret som
personer med HbA1c < 70
mmol/mol svarende til
(187*0,5)= 93,5 personer
Vi antager, at 75% stammer fra
dårligt regulerede defineret som
personer med HbA1c ≥ 70
mmol/mol svarende til (187*0,5)
= 93,5 personer

De 93,5 ekstra tilfælde skal ses i
forhold til antallet af velregulerede
T1 og T2 personer, svarende til
38.475 personer. Dette giver en
incidence rate på 93,5/(38.475) =
0,24%. Ligeledes beregnes for
dårlige regulerede.

Risiko for
nyresygdom –
diablyse for personer
med
HbA1c < 70
mmol/mol:

0,24%

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c < 70
mmol/mol:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

723.589 kr.

x

37%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

Kilde: DRG-takst for
dialyse(11PR10) på 2.874 kr.
modtages i gns. 156 gange
om året = 448.344 kr. Hertil
kommer omkostninger for
kommunerne på 275.245 kr.
om året2

1) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (2018) / 2) Kruse, M. og Nørregaard, J. (2012), ”Omkostninger for kommuner og regioner ved udvalgte senfølger til diabetes”, DSI. Artiklen finder en omkostning for
kommunerne på 262.448 kr. om året i 2012 svarende til 275.245 i dag
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)
finder en incidence rate på
4,7 pr. 100 patient-år i deres
10-årige undersøgelse
blandt insulinkrævende
personer med diabetes der
ikke har tegn på
sygdomme, og 7,8 pr. 100
patient-år blandt personer,
der allerede har tegn på
øjensygdomme

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for retinopati
for personer med
HbA1c < 70
mmol/mol:

4,70%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

5.192 kr.

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c < 70
mmol/mol:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

x

x

Kilde: DRG-takst for
laserbehandling
(02MP24, 2.112 kr.) + to
konsultationer som
koster hver 1.540 kr.
(ambulant DRG-takst)

51%

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)1
finder, at risikoen for
laserbehandling falder hhv.
51% og 36%, når personer
modtager intensiv
behandling og blodsukkeret
stabiliseres – svarende til en
reduktion på ca. 1%-point i
HbA1c
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Kilde: Johannesson et al.
(2009) finder en incidence
rate for lower limb
amputation på gns. 195 per
100.000 patient-år1 blandt alle
med diabetes i en region i
Sverige. Undersøgelsen
sammenholder med personer
uden diabetes

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer for
personer med
HbA1c < 70
mmol/mol:

0,19%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

218.359 kr.

x

x

Kilde: DRG-takst for
amputation af
underekstremiteter m.
stofskiftesygdom (10MP01,
86.553 kr.) + omkostninger
for kommunen på 131.806
kr. pr. år1

37%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

1) Kruse, M. og Nørregaard, J. (2012), ”Omkostninger for kommuner og regioner ved udvalgte senfølger til diabetes”, DSI. Artiklen finder en omkostning for kommunerne på 251.356 kr. om året i 2012 svarende til
263.611,83 i dag. Når behandlingen af amputationer strækker sig over tre år fordeler vi denne omkostninger med 50 pct. i det første år og 25 pct. i hvert af de efterfølgende år. Dette giver 263.611,07 kr. * 50 pct. =
131.806 kr. i det første år.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Hansen (2020) har udleveret FGM til danske
voksne med type 1-diabetes og undersøgt
effekten for forskellige intervaller af HbA1c. For
intervallet 54-69 mmol/mol finder Hansen (2020)
en reduktion på 0,3%-point.

HbA1c over 70 mmol/mol (53% af personerne i
analysen) er reduktionen 0,8 mmol/mol. For at
skabe et samlet gennemsnit på 0,6 mmol/mol
på reduktionen for personer mellem 58 og 70
mmol/mol være 0,59 %-point.

Billings et al. (2018) benytter resultater for
DIAMOND studiet og laver en post-hoc analyser
til at beregne effekten for forskellige niveauer af
HbA1c. Billings et al. (2018) finder, at for alle
personer med HbA1c over 58 mmol/mol er
reduktionen 0,6 mmol/mol. For personer med

Sammenholdt og vægtet 50/50 med Hansen
(2020) giver dette en reduktion på 0,41%-point.

FGM
Hansen (2020) 54-69 mmol/mol

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

CGM
-0,30%-point

Billings et al. (2018) 58-69 mmol/mol
(beregnet)

-0,59%-point

SGM 54-69 mmol/mol: 50% * -0,30%-point + 50% * -0,59%-point = -0,41%-point
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 1-diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol

Reduktion i HbA1c ved
brug af SGM for
personer med HbA1c
54-69 mmol/mol
Kilde: Se forrige side

-0,41%-point

Alle de identificerede reduktioner i risici
præsenteret på de foregående sider
stammer fra en reduktion i HbA1c på 1%point. Derfor reduceres de identificerede
risici fra 1%-point til hhv. 0,41%-point – se
næste side
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Samlet beregning for følgesygdomme for personer med HbA1c

mellem 54 og 69 mmol/mol
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

3,06%

x

52.981 kr.

=

1.621,22 kr.

x

-14%

x

0,41 = -6%

=>

-92,05 kr. pr. person pr. år

1,71%

x

152.138 kr.

=

2.606,63 kr.

x

-14%

x

0,41 =

-6%

=>

-148,00 kr. pr. person pr. år

1,13%

x

118.174 kr.

=

1.329,46 kr.

x

-12%

x

0,41 =

-5%

=>

-64,70 kr. pr. person pr. år

x

-37%

x

0,41 =

-15%

=>

-263,87 kr. pr. person pr. år

0,24%

x

723.589 kr.

=

1.758,43 kr.

4,70%

x

5.192 kr.

=

244,02 kr.

x

-51%

x

0,41 =

-21%

=>

-50,14 kr. pr. person pr. år

0,19%

x

218.359 kr.

=

414,88 kr.

x

-37%

x

0,41 =

-15%

=>

-62,26 kr. pr. person pr. år

Gns. omkostninger pr. person
pr. år ved følgesygdomme
uden SGM

Reduktion i risiko ved SGM
(forskelle skyldes afrundinger)

-681,02 kr. pr. person pr. år
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Samlet beregning
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

9.726 personer med
HbA1c mellem 54
og 69 mmol/mol

x

-681,02 kr. pr. person
pr. år

=

-7 mio. kr. om året

Beregningen viser, at udgifterne til behandling af de
seks følgesygdomme vil reduceres med ca. 7 mio. kr.
hvis voksne med type 1-diabetes får bevilliget en
SGM.
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FØLGESYGDOMME – LANGT SIGT

Beregning af antal år i dialyse
I analysen antager vi, at en person i gennemsnit er i dialyse i 3,6 år. Dette er beregnet ved at benytte information fra Kruse og Nørgaard (2012) om
sandsynlighed for transplantation og død for personer i hæmodialyse. Artiklen finder, at sandsynligheden for transplantation er 5% og dødeligheden er
22%. I alt ”forlader” 27% af personerne gruppen af dialysepatienter hvert år. På baggrund af dette kan vi beregne, hvor mange år man i gennemsnit
er i dialyse ved at opstille ‘en årgang’ dialysepatienter:
År

I dialyse

Transplanterede eller døde

Kumuleret transplanterede
eller døde

0

100% (alle)

0%

0%

1

100% * (1-27%) = 73%

100% * 27% = 27%

27%

2

73% * (1-27%) = 53%

73% * 27% = 20%

27% + 20% = 47%

3

53% * (1-27%) = 39%

53% * 27% = 14%

47% + 14% = 61%

4

39% * (1-27%) = 28%

39% * 27% = 11%

61% + 11% = 72%

5

28% * (1-27%) = 21%

28% * 27% = 8%

72% + 8% = 80%

6

21% * (1-27%) = 15%

21% * 27% = 6%

80% + 6% = 86%

7

15% * (1-27%) = 11%

15% * 27% = 4%

86% + 4% = 90%

8

11% * (1-27%) = 8%

11% * 27% = 3%

90% + 3% = 93%

…

…

…

…

15

1% * (1-27%) = 0,9%

1% * 27% = 0,3%

98,8% + 0,3% = 99,1%

Fra tabellen kan det ses, at efter 15 år er kun 0,9% af personerne fortsat i dialyse. Ud fra informationerne i tabellen kan vi beregne, hvor mange år en
person i gennemsnit modtager dialyse:
Å𝑟1 ∗ % 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑ø𝑑𝑒1 + å𝑟2 ∗ %𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑ø𝑑𝑒2 + … + å𝑟15 ∗ %𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑ø𝑑𝑒15
σ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟
Ved at plotte tal fra tabellen ind i ligningen får vi følgende:
1 ∗ 27% + 2 ∗ 20% + … + 15 ∗ 0,3%
= 3,6 å𝑟
1 + 2 + ⋯ + 15
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2

BEREGNINGER FOR PERSONER MED
TYPE 2-DIABETES

POPULATION

Antal personer

Beregning af population for personer med type 2-diabetes

Kilde: Ca. 15% af alle personer
med type 2-diabetes er
insulinbrugende.1 Carstensen
et al. (2020) viser, at der er
252.516 voksne med type 2diabetes i Danmark. Vi
antager, at kun 10% er MDI,
hvilket stemmer overens med
Diabetesforeningens
medlemsundersøgelse ”Livet
med diabetes”, hvor 12% af
type 2’ere svarer, at de går til
kontrol på ambulatoriet, som
ofte vil være MDI’ere.

Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark:

25.252

Andel HbA1c <
54 mmol/mol:

25%
x

Andel HbA1c 5470 mmol/mol:

x

60%

50%
Andel HbA1c >
70 mmol/mol:

25%

3.788

Andel voksne der
får gavn af FGM:

Kilde: Vi har lagt til
grund at 60% får en
SGM. De resterende
40% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

=

7.575

3.788

Kilde: RKKP (2020) ”Dansk Diabetes
Database – National årsrapport
2018/2019”

1) Oplyst af Diabetesforeningen

50

HYPOGLYKÆMI

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for hypoglykæmi. Beregningerne er opdelt på mild
og alvorlig hypoglykæmi.

MILD HYPOGLYKÆMI

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Kilde: Ca. 15% af alle
personer med type 2diabetes er
insulinbrugende.1
Carstensen et al.
(2020) viser, at der er
ca. 252.516 voksne
med type 2-diabetes i
Danmark. Vi antager,
at kun 10% er MDI.

1) Oplyst af Diabetesforeningen

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

x

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark:

Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

25.252

Andel voksne der
får gavn af FGM:

46%
x

Andel HbA1c 6070 mmol/mol:

x

60%

25%

x

Omkostning ved
konsultation

6.970
=
4.394

29%
Andel HbA1c >
70 mmol/mol:

Omkostning ved tests

+

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

Andel HbA1c <
60 mmol/mol:

x

Kilde: Vi har lagt til
grund at 60% får en
SGM. De resterende
40% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

3.788

Kilde: RKKP (2020) ”Dansk Diabetes
Database – National årsrapport
2018/2019”
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal årlige milde hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

Reduktion af HbA1c og strammere glykæmisk
kontrol er ofte forbundet med et stigende antal
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde.1 Der findes
dog ingen artikler, der undersøger antallet af
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde fordelt på
HbA1c (så vidt vi ved).
På baggrund af Östenson et al. (2014) har vi
beregnet antallet af tilfælde for intervaller af
HbA1c. Östenson et al. (2014) er et studie, der
undersøger det gennemsnitlige antal tilfælde
fordelt på type og insulinregime i Danmark,

x

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

x

Omkostning ved tests

+
Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Østrig, Schweitz, Finland, Holland, Norge og
Sverige. Studiet består af spørgeskemaer blandt
et repræsentativt panel af patienter. Studiet
finder, at der i gennemsnit er 38,5 milde
hypoglykæmiske tilfælde pr. år blandt danske
personer med type 2-diabetes, der bruger
hurtig- og langtidsvirkende insulin (MDI).

baseret på interviews, hvor det er blevet
bekræftet, at personer med lavere HbA1c har
flere tilfælde. Herudover peges der på, at der
ikke findes en tærskelværdi for
sammenhængen mellem HbA1c og antal
tilfælde, men antal tilfælde falder gradvist med
højere HbA1c.

Vi antager, at antallet af tilfælde er halvt så stort
blandt personer med HbA1c fra 60 mmol/mol i
forhold til under 60 mmol/mol og kun 25% blandt
personer fra 70 mmol/mol. Disse antagelser er

De beregnede gennemsnitlige antal tilfælde for
de tre grupper kan ses i figuren nedenfor.

-50%
-50%

57,7
28,8
0-59 mmol/mol

60-69 mmol/mol

14,4
70+ mmol/mol

Gennemsnit: 57,7 tilfælde * 46% + 28,8 tilfælde * 29% + 14,4 tilfælde * 25% = 38,5 tilfælde
1) Heller et al. (2016)
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Reduktion i antal årlige milde hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

x

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

Effekten af den produktneutrale sensorbaserede
glukosemåler består 90% af effekterne af en
flash glukosemåler og 10% af en kontinuerlig
glukosemåler. I litteraturen bliver effekten af
disse to undersøgt i forskellige studier, og vi er
derfor nødt til at estimere effekten af denne
sammensatte sensorbaserede glukosemåler.
Haak et al. (2017) har undersøgt effekten at
have en flash glukosemåler på antallet af
hypoglykæmiske tilfælde blandt voksne med
type 2 MDI diabetes. Studiet finder, at antallet af

milde hypoglykæmiske tilfælde falder med 28%
blandt personer med HbA1c > 58 mmol/mol.
Personer med HbA1c ≤ 58 mmol/mol vil
formentlig opleve en større reduktion, fordi stram
glykæmisk kontrol er forbundet med større risiko
for hypoglykæmi. For at være konservative
antager vi dog, at effekten også er 28% for
denne velregulerede gruppe af personer.
Vi har ikke fundet tilsvarende evidens for den
kontinuerlige glukosemåler. Ofte finder studier,
at personer med en CGM oftere opdager milde
hypoglykæmiske tilfælde, og derfor finder

FGM
Haak et al. 58-108 mmol/mol

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

x

Omkostning ved tests

+
Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

studier en højere incidensrate.
Et studie blandt personer med type 2 MDI
diabetes med en CGM finder1, at der ikke er en
betydelig forskel i tiden i hypoglykæmi mellem
gruppen med CGM og fingerprikmetoden. Vi
bruger derfor dette resultat i manglen på bedre
evidens. Som følsomhedsanalyse undersøger vi
effekten af, at lade CGM effekten være identisk
med FGM effekten.

CGM
-28%

Beck et al. (2017b)

0%

SGM: 90% * -28% + 10% * 0% = -25%

1) Beck et al. (2017b)
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Reduktion i antal årlige milde hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol
Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal årlige
milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år:

28,8

x

x

Omkostning ved tests

+
Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM:

57,7

Kilde: Se side 54

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

-25%

Kilde: Se forrige side

14,4
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Omkostninger forbundet med milde hypoglykæmiske tilfælde (1/2)
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

Ekstra test og
målinger efter et
mildt
hypoglykæmisk
tilfælde:
Kilde: Aronson et al. (2018)
finder, at i de fire uger efter
en episode, tager T2’ere 7,9
ekstra fingerpriktests.

x

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

7,9

Omkostninger
ved tests:

x

1,8 kr.

x

Ekstra test og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved tests

+
Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Kilde: En klagesag fra
KomUdbud viser, at strips og
lancetter bliver solgt med
en rabat på ca. 70% i
forhold til listeprisen. Dette
giver en pris på strips på 1,5
kr. og 0,3 kr. for lancetter.
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Omkostninger forbundet med milde hypoglykæmiske tilfælde (2/2)
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c < 59
mmol/mol

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Jensen og PedersenBjergaard (2015) undersøger
milde hypoglykæmiske tilfælde
blandt insulinbrugende personer
med diabetes. Artiklen finder, at
7% af milde tilfælde medfører
kontakt til læge blandt
insulinbrugende T2’ere.

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
milde
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
FGM

Antal milde tilfælde
pr. person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

x

Omkostning ved tests

+
Andel ekstra
konsultationer efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

Omkostning ved
konsultation

Omkostninger ved
konsultation:

Andel ekstra
konsultationer efter
et mildt
hypoglykæmisk
tilfælde:

7%

x

Ekstra tests og
målinger efter et
mildt hypoglykæmisk
tilfælde

x

1.540 kr.

Kilde: DRG-takst uden videre
behandling. Lavest DRGtakst for personer på
ambulatorie.

58

Samlet beregning (1/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
-14,4

Milde
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år

-7,2
-3,6

7,9 ekstra tests og
målinger

x

29%

1,8 kr. pr. test

=

14 kr.

57,7

46%
25.252

x

x

25%

60%

x

28,8

14,4

x

-25%

+

x
7% opsøger
læge efter
episode

x

1.540 kr.

=

108 kr.

6.970 med HbA1c
< 60 mmol/mol
4.394 med HbA1c
60-70 mmol/mol
3.788 med HbA1c
> 70 mmol/mol

122 kr. kr. pr. mild
hypoglykæmisk tilfælde
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
6.970 personer med
HbA1c < 60 mmol/mol

-14,4 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

4.394 personer med
HbA1c 60-70 mmol/mol

-7,2 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

3.788 personer med
HbA1c > 70 mmol/mol

x

-3,6 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

x

122 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk
tilfælde

=

-18 mio. kr. om året

Færre milde hypoglykæmiske tilfælde skaber en
besparelse på 18 mio. kr. om året.
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ALVORLIG HYPOGLYKÆMI

Hvordan beregner vi effekten af færre alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde for personer med en SGM?
Reduktion i antal alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde
pr. person pr. år
Antal alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c < 60
mmol/mol

Andel voksne
med HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c 6070 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Andel voksne
med HbA1c > 70
mmol/mol

Antal voksne med type 2
MDI diabetes i
undersøgelsen

x

Antal alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c 60-70
mmol/mol
Antal alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år,
HbA1c > 70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
behandling på
hospital

x

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
ambulance

x

Omkostning ved
ambulance

Omkostning ved
hypoglykæmiske
tilfælde vist ved to
hoveddrivere
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Antal personer i undersøgelsen
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Kilde: Ca. 15% af alle
personer med type 2diabetes er
insulinbrugende.1
Carstensen et al.
(2020) viser, at der er
ca. 252.516 voksne
med type 2-diabetes i
Danmark. Vi antager,
at kun 10% er MDI.

1) Oplyst af Diabetesforeningen

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 60
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 60-70
mmol/mol

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark:

25.252

Andel HbA1c <
60 mmol/mol:

x

Andel HbA1c 6070 mmol/mol:

x

60%

29%
Andel HbA1c >
70 mmol/mol:

25%

Kilde: Vi har lagt til
grund at 60% får en
SGM. De resterende
40% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

6.970

Andel voksne der
får gavn af FGM:

46%

x

=

4.394

3.788

Kilde: RKKP (2020) ”Dansk Diabetes
Database – National årsrapport
2018/2019”
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Antal årlige alvorlige hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

Reduktion af HbA1c og strammere glykæmisk
kontrol er ofte forbundet med et stigende antal
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde.1 Der findes
dog ingen artikler, der undersøger antallet af
alvorlige hypoglykæmiske tilfælde fordelt på
HbA1c (så vidt vi ved).
På baggrund af Ostenson et al. (2014) har vi
beregnet antallet af tilfælde for intervaller af
HbA1c. Ostenson et al. (2014) er et studie, der
undersøger det gennemsnitlige antal tilfælde
fordelt på type og insulinregime i Danmark,

x

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 60
mmol/mol

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Østrig, Schweitz, Finland, Holland, Norge og
Sverige. Studiet består af spørgeskemaer blandt
et repræsentativt panel af patienter. Studiet
finder, at der i gennemsnit er 0,1 alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde pr. år blandt danskere
med type 2-diabetes, der bruger hurtig- og
langtidsvirkende insulin (MDI).

baseret på interviews, hvor det er blevet
bekræftet, at personer med lavere HbA1c har
flere tilfælde. Herudover peges der på, at der
ikke findes en tærskelværdi for
sammenhængen mellem HbA1c og antal
tilfælde, men antal tilfælde falder gradvist med
højere HbA1c.

Vi antager, at antallet af tilfælde er halvt så stort
blandt personer med HbA1c fra 60 mmol/mol i
forhold til under 60 mmol/mol og kun 25% blandt
personer fra 70 mmol/mol. Disse antagelser er

De beregnede gennemsnitlige antal tilfælde for
de tre grupper kan ses i figuren nedenfor.

-50%
0,15

-50%

0,07
0-59 mmol/mol

60-69 mmol/mol

0,04
70+ mmol/mol

Gennemsnit: 0,15 tilfælde * 46% + 0,07 tilfælde * 29% + 0,04 tilfælde * 25% = 0,1 tilfælde
1) Heller et al. (2016)
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Reduktion i antal årlige alvorlige hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

x

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 60
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

Effekten af den produktneutrale sensorbaserede
glukosemåler består 90% af effekterne af en
flash glukosemåler og 10% af en kontinuerlig
glukosemåler. I litteraturen bliver effekten af
disse to undersøgt i forskellige studier, og vi er
derfor nødt til at estimere effekten af denne
sammensatte sensorbaserede glukosemåler.
Haak et al. (2017) har undersøgt effekten at
have en flash glukosemåler på antallet af
hypoglykæmiske tilfælde blandt voksne med
type 2 MDI diabetes. Studiet finder, at antallet af

alvorlige hypoglykæmiske tilfælde falder med
53% blandt personer med HbA1c > 58
mmol/mol. Personer med HbA1c ≤ 58 mmol/mol
vil formentlig opleve en større reduktion, fordi
stram glykæmisk kontrol er forbundet med større
risiko for hypoglykæmi. For at være konservative
antager vi dog, at effekten også er 53% for
denne velregulerede gruppe af personer.
Vi har ikke fundet tilsvarende evidens for den
kontinuerlige glukosemåler. Ofte finder studier,
at personer med en CGM oftere opdager

FGM
Haak et al. (2017) 58-108 mmol/mol

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital

x

Omkostning ved
indlæggelse

+

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
ambulance

hypoglykæmiske tilfælde, og derfor finder
studier en højere incidensrate.
Et studie blandt personer med type 2 MDI
diabetes med en CGM finder1, at der ikke er en
betydelig forskel i tiden i hypoglykæmi mellem
gruppen med CGM og fingerprikmetoden. Vi
bruger derfor dette resultat som et meget
konservativt skøn i mangel på relevant evidens.
Som følsomhedsanalyse undersøger vi effekten
af, at lade CGM effekten være identisk med
FGM effekten.
CGM

-53%

Beck et al. (2017)

0%

SGM: 90% * -53% + 10% * 0% = -47%

1) Beck et al. (2017)

65

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal årlige hypoglykæmiske tilfælde
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 60
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år:

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug
af SGM:

0,15
0,07
x

Kilde: Se side 64

-47%

Kilde: Se forrige side

0,04
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Alvorlige hypoglykæmiske tilfælde der medfører indlæggelse
Andelen af personer med type 2-diabetes, der
bliver indlagt som følge af alvorlig hypoglykæmi
er estimeret i forskellige studier. Andelen, der
Forfatter og år

bliver indlagt, varierer dog fra studie til studie.
For ikke at undervurdere eller overvurdere
denne parameter benytter vi alle studier i et

Titel

Hammer et al. (2009)

Cost of managing severe
hypoglycaemia in three
European countries. In Journal
of Medical Economics, 12:4,
281-290

Heller et al. (2016)

Severe hypoglycaemia in
adults with insulin-treated
diabetes: impact on
healthcare resources. In
Diabetic Medicine 33, 471-477

Hoskins et al. (2016)

The Economic Impact of
Insulin-Related Hypoglycemia
in Denmark: an Analysis Using
the Local Impact of
Hypoglycemia Tool

simpelt gennemsnit. I tabellen nedenfor har vi
gengivet 3 studier, en kort beskrivelse af studiet
samt andelen, der bliver indlagt.

Land og population

Beskrivelse af resultat

Andel der bliver indlagt

Tyske, spanske og
britiske personer med
diabetes, som har
oplevet 1 eller flere SHE i
det foregående år. I alt
639 personer.

Personerne bliver spurgt, om de modtag
behandling af gruppe 1 community
(family/domestic), gruppe 2 HCP eller
gruppe 3 hospital. Rekrutteret af HCP,
besvaret med spørgeskema. Vi benytter kun
resultater for T2'ere. Tabel 3 viser DE tilfælde:
25/120 = 21% behandlet i gruppe 3, tabel 4
viser ES: 25/100 = 25% og tabel 5 viser UK:
25/100 = 25%. Gennemsnittet af disse tre tal
er 23,6%, som bliver behandlet på hospital.

23,6%

Benytter information fra
kliniske forsøg, beskriver
specifikt type 2 MDI.

Artiklen analyserer 95 SHE, 24 (25,3%)
involverer ambulance/emergency team, 22
(23,2%) medføre hospital/emergency room
attendance på mindre end 24 timer, og 5
(5,3%) medførte indlæggelse i mere end 24
timer.

5,3%

Benytter information fra
andre studier til at
undersøge
omkostningen ved
hypoglykæmi blandt
danske personer med
type 1 og
insulinbrugende type 2diabetes.

Artiklen refererer Pedersen-Bjergaard et al.
(2016): "Short-term cost-effectiveness of
insulin detemir and insulin aspart in people
with type 1 diabetes who are prone to
recurrent severe hypoglycemia". Artiklen
undersøger kun type I, men Hoskins et al.
(2016) antager, at de samme rater er
gældende for insulinbrugende personer med
type 2-diabetes. Derfor benyttes deres
resultater også her, hvor de finder, at 20,3%
af alvorlige tilfælde kræver medicinsk
assistance. Heraf bliver 4,4% indlagt.

4,4%

Gennemsnit: (23,6% + 5,3% + 4,4%) / 3 = 11,1%

67

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde (1/2)
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c < 60
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 60-70
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

Andel
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
behandling på
hospital:
Kilde: Se forrige side

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

11,1%

Omkostninger
ved
indlæggelse:

x

12.600 kr.

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Kilde: Lyngsie et al. (2016)
finder, at den
gennemsnitlige omkostning
ved hospitalsindlæggelse i
Danmark som følge af
alvorlig hypoglykæmi er
1.658 EUR i 2014-priser. Dette
svarer til 12.600 i 2019-priser
(nyeste basisår).
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Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
tilfælde (2/2)
Andel voksne med
HbA1c < 60
mmol/mol
Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 60-70
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c > 70
mmol/mol

Kilde: Heller et al. (2016)
undersøger omkostningerne og
tilfælde af alvorlig hypoglykæmi
blandt den deskriptive statistik fra
15 forsøg. Artiklen rapporterer
resultater særskilt for type II MDI,
og de finder af 25% af alle
tilfælde kræver hjælp fra
ambulance/emergency team.

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Antal alvorlige
tilfælde pr. person
pr. år, HbA1c < 60
mmol/mol
Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c 6070mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde ved brug af
SGM

Antal alvorlige
tilfælde pr. person pr.
år, HbA1c > 70
mmol/mol

Andel
hypoglykæmiske
tilfælde, der
kræver
ambulancekørsel:

25%

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
behandling på
hospital

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Omkostninger ved
ambulancekørsel:

x

3.500 kr.

Kilde: DSI (2003)
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Samlet beregning (1/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
-0,07

Alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr.
person pr. år

-0,03
-0,02

0,15

46%
25.252

x

29%

11,1% kræver
behandling på
hospital

x

25%

6.970 med HbA1c
< 60 mmol/mol
4.394 med HbA1c
60-70 mmol/mol
3.877 med HbA1c
> 70 mmol/mol

60%

x

0,07
0,04

x

-47%

x

12.600 kr. pr.
indlæggelse

=

1.399 kr.

+

x
25% kræver
ambulancekørsel

x

3.500 kr. pr.
=
ambulancekørsel

875 kr.

2.274 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk tilfælde
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
6.970 personer med
HbA1c < 60 mmol/mol

-0,07 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

4.394 personer med
HbA1c 60-70 mmol/mol

-0,03 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

3.788 personer med
HbA1c > 70 mmol/mol

x

x

2.274 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk
tilfælde

=

-2 mio. kr. om året

-0,02 alvorlige
hypoglykæmiske
tilfælde pr. år

De to hoveddrivere skaber en besparelse på 2 mio.
kr. om året. Sammen med besparelsen på 18 mio. kr.
ved milde tilfælde, er den samlede besparelse ved
færre hypoglykæmiske tilfælde på 20 mio. kr.
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FØLGESYGDOMME

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for følgesygdomme

Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
personer med en SGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.
Vores beregninger på baggrund af upubliceret svensk
data viser, at personer med HbA1c < 64 mmol/mol ikke
oplever en effekt af FGM på HbA1c. Studier for CGM
ekskluderer ofte gruppen under 58 mmol/mol, og
derfor ekskluderes de fra denne gennemgang.

Andel voksne
med HbA1c < 58
mmol/mol
Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c 5874 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af FGM

x

Risiko for
hjertesvigt

x

Risiko for
blodprop i hjertet

Risiko for blodprop
i hjernen

Antal voksne med type 2
MDI diabetes i
undersøgelsen

x

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjertet…

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjernen…

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c < 58
mmol/mol

x
Risiko for dialyse

Andel voksne
med HbA1c > 74
mmol/mol

Reduktion i risiko for
hjertesvigt ved 1%point fald i HbA1c

Omkostning ved
behandling

x

Omkostning ved
behandling

x

… dialyse…

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

… alvorlig
retinopati…

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

…
amputationer…

Gns. omkostninger pr. person pr. år
ved følgesygdomme uden SGM

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c 58-74
mmol/mol
Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c > 74
mmol/mol

Reduktion i risiko ved SGM
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Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
personer med en SGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.

Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark

Andel voksne
med HbA1c 5874 mmol/mol

x

x

Andel voksne der
får gavn af SGM

Andel voksne
med HbA1c > 74
mmol/mol

Antal voksne med type 2
MDI diabetes i
undersøgelsen

x

Reduktion i risiko for
hjertesvigt ved 1%point fald i HbA1c

Risiko for
hjertesvigt

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for
blodprop i hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjertet…

Risiko for blodprop
i hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

… blodprop i
hjernen…

x
Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

… dialyse…

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

… alvorlig
retinopati…

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

…
amputationer…

Gns. omkostninger pr. personer pr. år
ved følgesygdomme uden SGM

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c 58-74
mmol/mol

Reduktion i
HbA1c ved brug
af SGM for
personer med
HbA1c > 74
mmol/mol

Reduktion i risiko ved SGM
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal personer i undersøgelsen

Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Ca. 15% af alle
personer med type 2diabetes er
insulinbrugende.1
Carstensen et al.
(2020) viser, at der er
ca. 252.516 voksne
med type 2-diabetes i
Danmark. Vi antager,
at kun 10% er MDI.

Antal voksne
med type 2 MDI
diabetes i
Danmark:

25.252

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

34%

x

60%

Andel HbA1c >
74 mmol/mol:

20%
Kilde: RKKP (2020)
”Dansk Diabetes
Database – National
årsrapport 2018/2019”

x

Andel voksne der
får gavn af FGM:

Andel HbA1c 5874 mmol/mol:

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

5.151
=
3.030

Kilde: Vi har lagt til
grund at 60% får en
SGM. De resterende
40% får ikke gavn af
en SGM, fordi de fx
oplever en allergisk
reaktion fra sensoren
eller ikke ønsker en
sensor

1) Oplyst af Diabetesforeningen
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Juhaeri et al. (2009)
finder, at incidence rate for
hjertesvigt er 306,9 tilfælde
pr. 10.000 person-år for
personer med
insulinkrævende type 2diabetes

Kilde: Gu et al. (2018) finder,
at hazard rate for hjertesvigt
er 1,5 gange højere for
personer med type 2diabetes, der er mindre
velreguleret (ca. HbA1c >
8,8% svarende til 73
mmol/mol)

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Risiko for hjertesvigt
for insulinkrævende
personer næste år:
Omkostninger ved
behandling pr. år:

3,06%
x
Risiko for hjertesvigt
for insulinkrævende
personer med
HbA1c > 74
mmol/mol næste
år:

4,59%

52.981 kr.

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

14%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

Kilde: Gennemsnit af DRGtakster (2020-takst) for
hjertesvigt (05MP40, 05MP41
og 05MP42)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme

Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009)
(insulinkrævende type 2) og
Stratton et al. (2000) (type
2’ere i glykæmisk kontrol)

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
>74 mmol/mol

Risiko for myocardial
infarction (tolket som
blodprop i hjertet):
Omkostninger ved
behandling pr. år:

1,71%
x

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko for
udvalgte følgesygdomme
ved forskellige HbA1c
niveauer blandt personer
med type 2-diabetes uden
symptomer på
hyperglykæmi. Her er det
adjusted rate for personer
med HbA1c ≥ 9%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Risiko for myocardial
infarction (tolket som
blodprop i hjertet)
for personer med
HbA1c > 74
mmol/mol næste år:

3,91%

152.138 kr.

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

Kilde: DRG-takst for bypass
(DRG 05MP11, 2020-takst)
operation som skøn for
omkostning. DRG-takster for
hjerteoperationer spænder
fra 21.000 til 300.000 (ej inkl.
hjertetransplantation)

14%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetesi
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009)
(insulinkrævende type 2) og
Giorda, C. (2007) (T2’ere
over 40 år)

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Risiko for blodprop i
hjernen:

1,13%

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x
Kilde: Giorda, C. (2007) finder,
at der blandt personer, der
tidligere har haft tegn på
følgesygdomme (high risk
personer), er incidence rate
13,7/1.000 for mænd og
10,8/1.000 for kvinder. Dette
giver i gennemsnit
12,25/1.000 svarende til ca.
1,23%

x

Risiko for blodprop i
hjernen i personer
med HbA1c > 74
mmol/mol næste
år:

1,23%

118.174 kr.

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

Kilde: KORA (2014) finder, at
de henførbare
omkostninger ved en
blodprop i hjernen i det
første år er 114.212 kr. i 2012priser, svarende til 118.174 kr.
i dag.

12%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

78

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetesi
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Beregning af risiko for nyresygdom
187 nye
tilfælde pr. år1
•

•

Vi antager, at 50% stammer fra
velregulerede defineret som
personer med HbA1c < 70
mmol/mol svarende til
(187*0,5)= 93,5 personer
Vi antager, at 75% stammer fra
dårligt regulerede defineret som
personer med HbA1c ≥ 70
mmol/mol svarende til (187*0,5)
= 93,5 personer

De 93,5 ekstra tilfælde skal ses i
forhold til antallet af velregulerede
T1 og T2 personer, svarende til
38.475 personer. Dette giver en
incidence rate på 93,5/(38.475) =
0,24%. Ligeledes beregnes for
dårlige regulerede.

Risiko for
nyresygdom –
diablyse for personer
velregulerede:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

0,24%
x
Risiko for
nyresygdom –
dialyse for dårligt
regulerede næste
år:

0,73%

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c < 70
mmol/mol:

723.589 kr.

x

Kilde: DRG-takst for
dialyse(11PR10) på
2.874 kr. modtages i
gns. 156 gange om året
= 448.344 kr. Hertil
kommer omkostninger
for kommunerne på
275.245 kr. om året2

37%
Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol:

33%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi
Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)
finder, at risikoreduktionen
for nyresygdom blandt
personer, der allerede har
tegn på nyresygdom er 33%
(beregnet af CE på
baggrund af resultater i
artiklen)

1) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (2018) / 2) Kruse, M. og Nørregaard, J. (2012), ”Omkostninger for kommuner og regioner ved udvalgte senfølger til diabetes”, DSI. Artiklen finder en omkostning for
kommunerne på 262.448 kr. om året i 2012 svarende til 275.245 i dag
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)
finder en incidence rate på
4,7 pr. 100 patient-år i deres
10-årige undersøgelse
blandt personer med
diabetes, der ikke har tegn
på sygdomme, og 7,8 pr.
100 patient-år blandt
personer, der allerede har
tegn på øjensygdomme

Risiko for retinopati
for personer med
HbA1c < 75
mmol/mol:

x
Risiko for retinopati
for personer med
HbA1c > 74
mmol/mol næste
år:

7,80%

5.192 kr.

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c < 75
mmol/mol:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

4,70%

x

x

Kilde: DRG-takst for
laserbehandling
(02MP24, 2.112 kr.) + to
konsultationer som
koster hver 1.540 kr.
(ambulant DRG-takst)

51%
Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c > 74
mmol/mol:

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)1
finder, at risikoen for
laserbehandling falder hhv.
51% og 36%, når personer
modtager intensiv
behandling og blodsukkeret
stabiliseres – svarende til en
reduktion på ca. 1%-point i
HbA1c

36%
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Risikoreduktion for følgesygdomme
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetes i
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Johannesson et al.
(2009) finder en incidence
rate for lower limb
amputation på gns. 195 per
100.000 patient-år1 blandt alle
med diabetes i en region i
Sverige. Undersøgelsen
sammenholder med personer
uden diabetes
Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og reduktion
i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type 2diabetesuden symptomer på
hyperglykæmi. Her er det
adjusted rate for personer
med HbA1c ≥ 9%.

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Risiko for
amputationer:

0,19%

x
Risiko for
amputationer for
personer med
HbA1c > 74
mmol/mol næste
år:

1,16%

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

246.346 kr.

x

Kilde: DRG-takst for
amputation af
underekstremiteter m.
stofskiftesygdom (10MP01,
86.553 kr.) + omkostninger
for kommunen på 131.806
kr. pr. år1

37%

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt personer med type
2-diabetes uden symptomer
på hyperglykæmi

1) Kruse, M. og Nørregaard, J. (2012), ”Omkostninger for kommuner og regioner ved udvalgte senfølger til diabetes”, DSI. Artiklen finder en omkostning for kommunerne på 251.356 kr. om året i 2012 svarende til
263.611,83 i dag. Når behandlingen af amputationer strækker sig over tre år fordeler vi denne omkostninger med 50 pct. i det første år og 25 pct. i hvert af de efterfølgende år. Dette giver 263.611,07 kr. * 50 pct. =
131.806 kr. i det første år.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Effekt af en sensorbaseret glukosemåler
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetesi
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

Kilde: Ikke offentliggjorte svenske resultater af
Fleur Levrat-Fuillen for FGM viser en stor
reduktion for personer med type 2-diabetes
fordelt på intervaller af HbA1c. Resultaterne fra
det svenske studie bekræftes dog ikke af Haak
et al., som ikke finder en effekt. Derfor halveres
resultatet fra det svenske studie for FGM.

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Billings et al. (2018) viser en reduktion ved brug
af CGM på 0,21 mmol/mol for personer med
HbA1c mellem 58-74 mmol/mol (beregnet) og
0,7 mmol/mol for personer med HbA1c > 74
mmol/mol. Alle tre resultater vægtes til et
gennemsnit.

FGM

CGM

Svensk studie 64-74 mmol/mol

-0,41%-point

Billings et al. (2018) 58-74 mmol/mol
(beregnet)

-0,21%-point

Svensk studie > 74 mmol/mol

-1,30%-point

Billings et al. (2018) >74 mmol/mol

-0,70%-point

Haak et al. (2017)

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol

0%-point
SGM 58-74 mmol/mol: 90% * (50% * -0,41%-point + 50% * 0%-point) + 00% * -0,21%-point = -0,21%-point
SGM > 74 mmol/mol: 90% * (50% * -1,30%-point + 50% * 0%-point) + 10% * -0,70%-point = -0,68%-point
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Effekt af en sensorbaseret glukosemåler
x

Omkostning ved
behandling

Risiko for blodprop i
hjertet

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for blodprop i
hjernen

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for dialyse

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for alvorlig
retinopati

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for
amputationer

x

Omkostning ved
behandling

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

Risiko for hjertesvigt

Antal voksne med
type 2 MDI diabetesi
Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 58-74
mmol/mol

Andel voksne med
HbA1c > 74
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af SGM

x

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af SGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

Reduktion i HbA1c ved
brug af FGM for
personer med HbA1c
58-74 mmol/mol

0,21%-point
Kilde: Se forrige side
Reduktion i HbA1c ved
brug af FGM for
personer med HbA1c
> 74 mmol/mol

0,68%-point
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Samlet beregning for følgesygdomme for personer med HbA1c

mellem 58 og 74 mmol/mol
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

3,06%

x

52.981 kr.

=

1.621,22 kr.

x

-14%

x

0,21 = -3%

=>

-43,86 kr. pr. person pr. år

1,71%

x

152.138 kr.

=

2.606,63 kr.

x

-14%

x

0,21 =

-3%

=>

-75,34 kr. pr. person pr. år

1,13%

x

118.174 kr.

=

1.329,46 kr.

x

-12%

x

0,21 =

-2%

=>

-32,94 kr. pr. person pr. år

x

-37%

x

0,21 =

-8%

=>

-134,32 kr. pr. person pr. år

0,24%

x

723.589 kr.

=

1.758,43 kr.

4,70%

x

5.192 kr.

=

244,02 kr.

x

-51%

x

0,21 =

-10%

=>

-25,53 kr. pr. person pr. år

0,19%

x

218.359 kr.

=

414,88 kr.

x

-37%

x

0,21 =

-8%

=>

-31,69 kr. pr. person pr. år

Gns. omkostninger pr.
personer pr. år ved
følgesygdomme uden SGM

Reduktion i risiko ved SGM
(forskelle skyldes afrundinger)

-346,67 kr. pr. person pr. år
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Samlet beregning for følgesygdomme for personer med HbA1c

over 74 mmol/mol

Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

4,59%

x

52.981 kr.

=

2.431,83 kr.

x

-14%

x

0,68 =

-9%

=>

-229,81 kr. pr. person pr. år

3,61%

x

152.138 kr.

=

5.948,60 kr.

x

-14%

x

0,68 =

-9%

=>

-562,14 kr. pr. person pr. år

1,23%

x

118.174 kr.

=

1.447,64 kr.

x

-12%

x

0,68 =

-8%

=>

-117,26 kr. pr. person pr. år

0,73%

x

723.589 kr.

=

5.275,29 kr.

x

-33%

x

0,68 =

-22%

=>

-1.175,07 kr. pr. person pr. år

7,80%

x

5.192 kr.

=

404,98 kr.

x

-36%

x

0,68 =

-24%

=>

-98,41 kr. pr. person pr. år

0,90%

x

218.359 kr.

= 2.522,05 kr.

x

-37%

x

0,68 =

-25%

=>

-629,88 kr. pr. person pr. år

Gns. omkostninger pr. person
pr. år ved følgesygdomme
uden FGM

Reduktion i risiko ved FGM
(forskelle skyldes afrundinger)

-2.812,57 kr. pr. person pr. år
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Samlet beregning
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

5.151 personer med
HbA1c mellem 58
og 74 mmol/mol

-346,67 kr. pr. person
pr. år
x

3.030 personer med
HbA1c > 74
mmol/mol

=

-10 mio. kr. om året

-2.812,57 kr. pr.
person pr. år

Beregningen viser, at udgifterne til behandling af de
seks følgesygdomme vil reduceres med ca. 10 mio.
kr. hvis voksne med type 2 MDI diabetes får bevilliget
en FGM.
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