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Copenhagen Economics gennemfører i denne rapport en undersøgelse af omkostninger
og gevinster for den offentlige sektor ved at betale for flash glukosemålere (FGM) til
udvalgte grupper af diabetespatienter. Disse grupper af patienter må i dag forsøge at få
godkendt flash glukosemåleren som et hjælpemiddel eller et behandlingsmiddel og
dermed få hhv. kommunen eller regionen til at betale, eller selv betale. Patienternes
alternativ er at bruge den mere simple og billigere fingerprikmetode, hvor materialerne
er godkendt som hjælpemidler og derfor betales af kommunerne.
I denne undersøgelse forholder vi os ikke til i hvilket omfang gevinsterne for kommuner og
regioner vil kunne realiseres som forbedringer i budgetterne. Denne vurdering mener vi
kun vil kunne foretages i tæt samarbejde med regioner og kommuner.
Vores arbejde er finansieret af Abbott Denmark A/S, der producerer den pt. eneste
tilgængelige flash glukosemåler på markedet og dermed har en kommerciel interesse i
øget brug af flash glukosemålere.
Copenhagen Economics har haft fuld autonomi i udførelsen af undersøgelsen og bærer
alene ansvaret for beregninger, analyser og konklusioner i denne rapport.

Opdatering

Første version af denne rapport blev offentliggjort i april 2019. Nærværende opdaterede
version indeholder nyere data for antallet af voksne type 1 diabetikere, estimater fra nye
studier af effekten af FGM. Copenhagen Economics har samtidig været i dialog med en
række læger og forskere, som har givet deres input til beregningerne og dermed givet
anledning til revision af udvalgte metoder og parametre i beregningsmodellen.
Inputtene har desuden givet anledning til et nyt appendiks, hvor alle relevante
beregninger indgår, ligning for ligning med henblik på at sikre fuld transparens for
læseren.
Siden offentliggørelsen af den første rapport har Det Nationale Diabetesnetværk
offentliggjort nye retningslinjer for udlevering af flash glukosemålere. Med retningslinjerne
er det blevet besluttet, at regionerne skal tilbyde FGM til voksne med type I diabetes og
med langtidsblodsukker lig med eller højere end 70 mmol/mol. Disse retningslinjer trådte i
kraft fra og med andet halvår 2019 og bliver belyst i denne opdaterede rapport.
I tillæg hertil benytter rapporten den nyeste danske forskning på området der
undersøger effekten af en FGM på langtidsblodsukkeret for forskellige grupper af
patienter med diabetes. I lyset af de nye retningslinjer og den nye forskning inkluderer
denne opdaterede rapport et kapitel om effekten af retningslinjerne.
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Sammenfatning
Debat om flash glukosemålere til
patienter med diabetes

Store omkostninger og store
gevinster i det første år

Behandlingen af diabetes debatteres løbende og står
pga. det store antal patienter, og deraf følgende store
udgifter, højt på dagsorden. En del af denne debat
omhandler måden, hvorpå patienterne måler deres
blodsukker, hvilket er nødvendigt for at kunne justere
behandlingen. Børn og unge under 19 år kan i dag få
bevilget en såkaldt flash glukosemåler (FGM), som gør
målingen af blodsukkeret væsentligt nemmere. Fra og
med 2. halvår af 2019 gælder dette også for voksne
type I diabetikere med et højt langtidsblodsukker
(HbA1c) større end eller lig med 70 mmol/mol).

Der er store ekstra materialeomkostninger for
regionerne ved at øge antallet af patienter med
diabetes, der får en flash glukosemåler betalt. Dette
skyldes, at flash glukosemåleren er væsentligt dyrere i
indkøb end de testmaterialer til fingerprikmetoden,
som ofte bruges i dag. På den anden side er der
betydelige gevinster fordi de patienter, der får en flash
glukosemåler, får færre følgesygdomme og færre
tilfælde af akut lavt eller højt blodsukker. Dette
reducerer disse patienters træk på sundhedsvæsenet.

Øvrige patienter kan forsøge at få kommunen til at
betale for en flash glukosemåler som et hjælpemiddel,
forsøge at få bevilget den gennem hospitalet/regionen
som behandlingsmiddel eller betale den selv (flash
glukosemålere distribueres ikke til private i Danmark,
så dette kræver import fra et andet land). I realiteten
betyder det, at de fleste bruger den mere simple
fingerprikmetode.
Videnskabelige undersøgelser peger på, at patienter,
der har en flash glukosemåler, har et mere
velreguleret blodsukker end de, der bruger
fingerprikmetoden. Andre studier peger på at et mere
velreguleret
blodsukker
betyder
færre
behandlingskrævende tilfælde af lavt eller højt
blodsukker, samt færre følgesygdomme.
Det vil medføre meget store materialeomkostninger at
give alle patienter med diabetes en flash
glukosemåler, og for nogle patienter vil gevinsten
formentligt være lille. Derfor ses her på omkostninger
og gevinster ved at give en flash glukosemåler til en
mindre gruppe bestående af alle voksne med type I
diabetes. Derudover undersøges tre undergrupper
opdelt efter langtidsblodsukker.

Udlevering af flash glukosemålere til voksne med type
I diabetes vil koste regionerne 177 mio. kr. årligt.
Kommunerne vil spare 49 mio. kr. årligt ved ikke at
skulle betale for teststrimler, lancetter og
blodsukkermålere til disse patienter. Herudover vil
der være gevinster i sundhedssystemet i form af lavere
forbrug af sundhedsydelser for de patienter, der får en
flash glukosemåler. Hvis disse gevinster omsættes til
budgetbesparelser frem for øget kvalitet, vil det spare
regionerne for 58 mio. kr. årligt. I det tilfælde vil
effekten på de offentlige budgetter samlet set ikke
være en forværring på de 177 mio. kr. årligt, som er
den umiddelbare omkostning for flash glukosemålere,
men i stedet en mindre forværring på 58 mio. kr.
årligt, når der tages højde for gevinsterne.
Ses isoleret på de voksne patienter med type I
diabetes, der ikke allerede kan få en flash
glukosemåler (dvs. har HbA1c < 70 mmol/mol), så er
materialeomkostningerne
95
mio.
kr.
når
kommunernes besparelser modregnes. Den samlede
udgift når alle gevinster modregnes bliver 42 mio. kr.

Gevinsterne øges på længere sigt
For nogle følgesygdomme (fx. nyresvigt) vil der gå en
årrække før antallet af patienter med behov for
behandling (fx dialyse) har tilpasset sig. Dette skyldes,
at der stadig er udgifter til patienter, der har fået
nyresvigt før det var muligt at få en flash
glukosemåler.
De medregnede gevinster i denne rapport er fuldt
indfasede efter fire år. Hvis disse gevinster realiseres
som budgetbesparelser, betyder det, at det samlede
resultat ved udlevering af flash glukosemålere går fra
en omkostning på 58 mio. kr., i det første år, til en
omkostning på 37 mio. kr. årligt efter fire år og hvert
år herefter. For gruppen med type I diabetes, der ikke
allerede kan få en flash glukosemåler (dvs. har HbA1c
< 70 mmol/mol), så er den årlige omkostning efter 4
år tilsvarende 39 mio. kr.

Udfordring at realisere gevinster og
overkomme kassetænkning
Det er en interessant pointe, at nettoomkostningen for
udbredelsen af flash glukosemålere til voksne med
type I diabetes reduceres så markant, når der tages
højde for gevinsterne. Særligt interessant er det at det
også for den del af gruppen der med de nuværende
retningslinjer ikke kan få en FGM.
Dette gælder dog kun i det tilfælde, at alle gevinster
kan realiseres som budgetbesparelser, og kun hvis
udfordringerne med kassetænkning kan løses. Dette
kræver en målrettet indsats med politisk opbakning
på kommunalt, regionalt og statsligt niveau.
Hvis udfordringerne mht. realisering af gevinsterne og
kassetænkning kan løses, kan der således skabes store
gevinster for patienterne både i form af reduceret
sygelighed og i form af en lettere hverdag med meget
små samfundsøkonomiske omkostninger til følge.
3

1

Behandling af diabetes i Danmark

2

Gevinster og omkostninger ved flash glukosemålere

3

Regionernes retningslinjer

4

Litteraturliste

5

Appendiks

Behandling af diabetes i Danmark
Hvad er diabetes?
Diabetes (også kaldet sukkersyge) er en kronisk
sygdom, hvor bugspytkirtlen af forskellige årsager
producerer for lidt eller slet ingen insulin. Insulin er et
livsnødvendigt hormon, der hjælper med at omsætte
mad til energi. Når kroppen ikke producerer den
nødvendige mængde insulin, bliver sukkerstofferne fra
maden i blodet, og kroppen får dermed ikke energi fra
maden. Når sukkerstofferne bliver i blodet, stiger
blodsukkeret, og patienten får det dårligt.
Diabetes er en af de kroniske sygdomme, der rammer
flest danskere1, og i 2017 levede 267.350 danskere med
sygdommen2. Diabetes opdeles i type I og type II
diabetes. Type I diabetes er en kronisk sygdom, hvor
bugspytkirtlen slet ikke producerer insulin. Ca. 25.925
danskere har denne type diabetes. Type II diabetes er
også en kronisk sygdom, men hos type II patienter
producerer bugspytkirtlen fortsat insulin. Kroppen
formår dog ikke at udnytte insulinet så godt som hos
raske personer. I nogle tilfælde producerer
bugspytkirtlen slet ikke insulin hos type II patienter,
men dette ses oftest hos patienter, der har levet med
type II diabetes i mere end 10 år3. 241.425 danskere er
diagnosticeret med type II diabetes, men det skønnes,
at 60.000 danskere har type II diabetes uden at vide
det, og at 300.000 danskere har forstadie til type IIdiabetes (prædiabetes)4.

Behandling af diabetes
Behandling af diabetes har til formål at stabilisere
patientens blodsukker for at undgå, at patienten får
det dårligt. Blodsukkeret stabiliseres for type I
patienter og nogle type II patienter ved at tage insulin.
For de resterende type II patienter kan blodsukkeret
stabiliseres ved tablet-behandling og en sund livsstil.

For insulinkrævende diabetes afhænger behovet for
insulin af den enkelte patients indtag af mad og fysiske
aktivitet. For at finde den rette dosis skal patienten
måle sit blodsukker flere gange om dagen og justere
insulindoseringen ud fra blodsukker-målingerne5.

Stor stigning i antal patienter
Antal patienter med diabetes
241.425

Blodsukkeret kan måles på tre
måder

Type II

De fleste patienter med diabetes måler blodsukkeret
ved fingerprikmetoden, hvor patienten anbringer en
dråbe blod på en teststrimmel. Teststrimlen sidder i et
blodsukkerapparat, hvor man efter kort tid kan aflæse
sit blodsukker. Bloddråben til denne metode kommer
frem ved, at patienten stikker sig selv med en lancet
eller fingerprikker i fingeren.
Et alternativ til fingerprikmetoden er flash
glukosemålere (FGM), hvor patienten slipper for at
stikke hul på fingeren. Patienten har i stedet en sensor
placeret på bagsiden af overarmen, og ved at holde en
læser henover sensoren kan patienten aflæse
sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske.
Glukosemålinger fra vævsvæsken er 5-15 minutter
forsinkede i forhold til blodsukkerværdierne, hvilket
kan være en udfordring af hensyn til insulindosering.
Udfordringen løses ved, at apparatet viser en trend-pil
for blodsukkeret samt udviklingen i værdier de sidste
8 timer6.
FGM-teknologien
minder
om
kontinuerlig
glukosemåling (CGM), hvor patienten har en sensor på
maven, der automatisk sender besked til en
insulinpumpe eller app, samt sender alarmer ved højt
og lavt blodsukker. Sensoren skal dog skiftes oftere
end FGM, og CGM-apparatet skal kalibreres 1-2 gange
om dagen ved fingerprikmetoden, hvilket man slipper
for ved FGM7.

Type I
2000

2005

2010

25.925

2015

•

Ca. 4,6 pct. af befolkningen har
diabetes, og antallet af patienter er
mere end fordoblet i perioden 2000-2018

•

Årsagen til den svage stigning i
forekomsten af type I diabetes er uvis,
da forskerne endnu ikke ved, hvad der
udløser type I diabetes

•

Type II diabetes er arvelig, men den
udløses i mange tilfælde af usund livsstil
som fx fysisk inaktivitet og usunde
madvaner
Kilde: Diabetesforeningen og RUKS

1) Sundheds- og Ældreministeriet (2017) / 2) Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) / 3) Information om diabetes stammer fra diabetesforeningens hjemmeside, www.diabetes.dk
/4) www.diabetes.dk / 5) www.diabetes.dk / 6) Fra diabetesforeningens hjemmeside, https://diabetes.dk/media/15095396/3-m%C3%A5der-at-m%C3%A5le-glukosev%C3%A6rdier-p%C3%A5.pdf / 7)
http://www.endocrinology.dk/index.php/1-diabetes-mellitus/7-cgm-og-fgm-til-born-unge-og-voksne
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Patienter med diabetes har ofte følgesygdomme
Følgesygdomme ved diabetes
Svingninger i blodsukkeret giver ikke blot patienten
øjeblikkeligt ubehag. Svingningerne kan også have
mere alvorlige konsekvenser for patienten i form af
episoder med lavt blodsukker (hypoglykæmi), højt
blodsukker
(hyperglykæmi)
og
for
højt
langtidsblodsukker (HbA1c).

Illustration for udvalgte følgesygdomme
Hypoglykæmi

Hyperglykæmi

Høj HbA1c

Hypo- og hyperglykæmi
Hypoglykæmi (for lavt blodsukker) vil med det
samme påvirke patienten og kan have alvorlige
øjeblikkelige konsekvenser1. Hvis patienten har for
lavt blodsukker, behandles det ved at indtage hurtigt
optagelige kulhydrater. Hvis blodsukkeret er meget
lavt, kan patienten gå i insulinchok, hvor patienten
er bevidstløs og kan have kramper. I disse tilfælde
skal patienten indlægges og have lægehjælp2. Ved
hyperglykæmi (for højt blodsukker) skal patienten
tage mere insulin, for at sænke blodsukkeret3.
Patienten kan også opleve diabetisk ketoacidose
(DKA), som er defineret ved alvorlig hyperglykæmi
og aboslut insulinmangel. Ved DKA skal patienten
indlægges og modtage lægehjælp.

Øjensygdomme

Klodset, snøvler,
forvirret,
bevidstløs, anfald
eller død

Hjertearytmi,
stupor, koma
eller anfald

Hjerte-kar sygdomme
Nyreproblemer
Fodsår
Psykiske problemer

For højt HbA1c
For højt blodsukker gennem længere tid vil øge
patientens
langtidsblodsukker
(HbA1c).
Langtidsblodsukkeret måles hver 3.-6. måned, og
hver patient har individuelle mål for HbA1c.
For højt HbA1c i en længere periode øger patientens
risiko for følgesygdomme som fx øjensygdomme,
nyreproblemer, hjerte-kar sygdomme og diabetiske
fodsår. Det er derfor vigtigt, at patienten er
velreguleret4 og har et stabilt blodsukker – både på
kort og langt sigt.

Øjeblikkelige omkostninger

Både øjeblikkelige og
langsigtede
omkostninger

Note: Listen af effekter af højt HbA1c er ikke udtømmelig og blot illustrativ.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af diabetesforeningen

1) Se appendiks for hyppigheden af følgesygdomme / 2) Diabetesforeningens hjemmeside, https://diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1/blodsukker.aspx / 3) Diabetesforenings hjemmeside, samme link som
note 1 / 4) Målet for diabetikerens langtidsblodsukker er individuelt, men en velreguleret diabetiker vil ofte have et langtidsblodsukker under 54 mmol/mmol
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Brug af flash glukosemålere i Danmark
Børn og unge skal tilbydes flash
glukosemålere
I Danmark får patienter med diabetes finansieret
blodsukkerapparater
af
kommunerne,
da
blodsukkerapparater
kategoriseres
som
hjælpemidler i behandlingen af diabetes. Der har
været tvivl om, hvorvidt flash glukosemålere skal
betragtes
som
et
hjælpemiddel
eller
et
behandlingsredskab, som bevilges af sygehuset og
dermed regionen. I Ankestyrelsens principafgørelse
angående bevilling af flash glukosemålere er det
fortsat uklart, om flash glukosemålere er
behandlingsredskaber
eller
hjælpemidler.
I
afgørelsen fremgår det, at det er op til den enkelte
kommune at vurdere, om flash glukosemåleren er et
hjælpemiddel for patienten1. På baggrund af denne
afgørelse, er der på nuværende tidspunkt ikke mange
patienter i Danmark, der har fået bevilget flash
glukosemålere2.
Med
”Den
Nationale
Diabeteshandlingsplan” fra 2017 er det dog besluttet,
at børn til og med 18 år skal tilbydes flash
glukosemålere medmindre særlige forhold gør, at en
flash glukosemåler ikke vurderes at være relevant3.
Denne indfasning af flash glukosemålere for børn og
unge er blandt andet begrundet med, at
Særligt børn og unge kan have svært ved at
_____ skulle stikke sig selv. For dem kan (…) fx en
glukosemåler (…) gøre opgaven mere overskuelig
og betyde en stor forskel i hverdagen. (…) En bedre
diabeteskontrol er med til at sikre et velreguleret
blodsukker, som kan mindske risikoen for
følgesygdomme senere i livet.
- Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017,
Initiativ 7

I handlingsplanen estimeres det, at det minimum vil
koste regionerne 20 mio. kr. årligt at tilbyde flash
glukosemålere til børn og unge. Investeringen er dog
forbundet med betydelig øget livskvalitet for børnene
samt mindsket risiko for følgesygdomme3, hvilket
ifølge Den Nationale Diabeteshandlingsplan har
medvirket til, at Sundheds- og Ældreministeriet har
besluttet at tilbyde børn og unge flash
glukosemåleren. Regionerne har efterfølgende
besluttet at påtage sig udgifterne til at fortsætte
behandlingen efter de unge er blevet 19 år4. Denne
beslutning om at forsætte behandlingen bekræfter,
at flash glukosemålerne har en gavnlig effekt for
brugerne, og at flash glukosemålere kan være at
foretrække frem for fingerprikmetoden.

Reducerer hypoglykæmi og
langtidsblodsukker
Udover potentialet for at øge patienternes
livskvalitet ved at slippe for at stikke sig, peger flere
studier også på, at flash glukosemålerne giver
patienterne et mere stabilt blodsukker, og dermed
holder patienterne velreguleret5. Samtidig peger
flere
studier
på,
at
stabilisering
af
langtidsblodsukkeret
reducerer
risikoen
for
følgesygdomme6. Samlet set peger studierne på, at
brugen af flash glukosemålere vil reducere antallet af
hypoglykæmiske
tilfælde
og
stabilisere
langtidsblodsukkeret.

konkluderer dog, at bedre sygdomsforståelse ikke
medfører
reduktion
og
stabiliseringen
af
blodsukkeret7. Vi har ikke identificeret studier der
estimerer effekten af FGM og en eventuel effekt af
bedre sygdomsforståelse separat, og vi behandler
derfor effekterne under et.

Retningslinjer for udlevering af
flash glukosemålere
Fra andet halvår 2019 trådte nye retningslinjer for
udlevering af flash glukosemålere i kraft. På trods af
højere materialeomkostninger til FGM har
regionerne besluttet, at personer med type I diabetes
og med langtidsblodsukker lig med eller højere end
70 mmol/mol skal have tilbudt en flash
glukosemåler8.
Med disse retningslinjer har man valgt, at ca. 25 pct.
af alle danske voksne type I patienter skal have
tilbudt en måler, og at de resterende 75 pct. ikke skal
have dette tilbud.

Når en flash glukosemåler udleveres til en patient,
modtager patienten vejledning i at bruge apparatet,
hvilket
potentielt
kan
medføre
bedre
sygdomsforståelse. Der har derfor været sat
spørgsmålstegn ved, om den observerede reduktion i
HbA1c skyldes skiftet til FGM alene, eller den også
skyldes bedre sygdomsforståelse. Et studie

1) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191593 / 2) Fra Diabetesforeningens hjemmeside, https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2018/firma-bag-ny-glukosemaaler-beklagerleveringsproblemer.aspx / 3) Sundheds- og Ældreministeriet (2017), s. 32 / 4) Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18, SUU Alm. Del endeligt svar på spørgsmål 1229 / 5) Se fx Hansen (2020), Dørflinger et al. (2018) og Dover
et al. (2016) / 6) Se fx Stratton et al. (2000) og The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993) / 7) Evans et al. (2019) / 8) https://dagensmedicin.dk/voksne-diabetikere-kan-nu-faa-udleveret-flashglukosemaalere/
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Introduktion til beregninger af omkostninger og gevinster
Formål med beregninger
De følgende beregninger viser med baggrund i den
videnskabelige litteratur vores bedste bud på
omkostninger og gevinster for regioner og
kommuner ved, at regionerne påtager sig
finansieringen af flash glukosemålere til voksne med
type I diabetes. Formålet er således at sørge for, at
beslutningstagerne har et solidt beslutningsgrundlag
vedrørende både omkostninger og gevinster, når de
skal vurdere, om offentlig finansiering af øget brug af
flash glukosemålere er noget de vil prioritere.
Det optimale beslutningsgrundlag ville også
indeholde en beregning af, hvordan budgetterne hos
regioner og kommuner ville blive påvirket. Dette er
relativt simpelt for omkostningerne, men for
gevinsterne er det langt mere kompliceret. Her er det
nødvendigt med en vurdering af hver enkelt gevinst
med hensyn til om gevinsten kan realiseres som en
besparelse på budgettet eller de frigjorte ressourcer
vil blive i systemet og i stedet slå igennem som bedre
kvalitet for patienterne og/eller lavere arbejdspres
for medarbejderne. Hvis gevinsterne skal realiseres
som forbedringer i budgetterne, kræver det i sidste
ende en politisk beslutning.
Da vi som eksterne ikke kender regionenes tilgang til
dette, forholder de følgende beregninger sig ikke til
om
gevinsterne
kan
realiseres
som
budgetbesparelser.

Livskvalitet indgår ikke
Der er i Danmark ikke tradition for at sætte kroner
og ører på værdien af øget livskvalitet for
patienterne. Derfor indgår sådanne beregninger ikke

i denne rapport. Det er dog en vigtig pointe, at de
gevinster, der ikke realiseres som budgetbesparelser,
ofte vil slå igennem i bedre behandlingskvalitet og
dermed højere livskvalitet for patienterne. Denne
forbedrede livskvalitet bør naturligvis indgå i
vurderingen af, om der skal bevilges midler til øget
brug af flash glukosemålere.

Skelnen mellem kort og langt sigt
I denne rapport skelner vi mellem gevinster der
opstår umiddelbart, når brugen af flash
glukosemålere øges, og gevinster der først opstår på
længere sigt. Alle omkostninger opstår umiddelbart,
og her er der derfor ikke brug for en sådan skelnen.
Pointen med at se på både kort og langt sigt er at
sikre, at de samlede gevinster ikke undervurderes
(hvis vi kun ser på kort sigt) samtidigt med, at der
ikke opstår et hul i kassen de første år (hvis vi kun
ser på det lange sigt)1.

problemer med adgang til data. I appendiks til denne
rapport fremgår følsomhedsanalyser på en række af
parametrene i modellen samt detaljeret gennemgang
af beregningerne brugt i denne rapport.

Opdatering
Den oprindelige version af denne rapport, var den
første egentlige analyse af brugen af flash
glukosemålere i Danmark, der medregner både
omkostninger og gevinster på kort og langt sigt, samt
tager højde for kassetænkning i den offentlige sektor.
Rapporten undersøgte effekter for både patienten,
kommunerne, regionerne samt samlet set for disse
tre aktører. Siden den oprindelige rapport blev
offentliggjort, er nye forskningsresultater blevet
publiceret, og de ovenstående retningslinjer er blevet
vedtaget. Denne opdatering af den oprindelige
rapport opdaterer samtlige input og parametre og
perspektiverer resultaterne til de nye retningslinjer.

Konservativ tilgang
Vi har i denne rapport tilstræbt af være konservative
i opgørelsen af gevinsterne ved øget brug af flash
glukosemålere. Det betyder, at de faktiske gevinster
kan være større end tallene i denne rapport viser.
Eksempler på denne konservative tilgang er, at vi
kun indregner reduktioner af de mest velbeskrevne
følgesygdomme, at vi lægger til grund, at der kun vil
blive givet en mindre rabat på flash glukosemålerne i
eventuelle regionale udbud og at vi ikke indregner
effekter på arbejdsmarkedet som fx øget
beskæftigelse. Effekterne på arbejdsmarkedet er
desuden ekskluderet fra rapporten, fordi der er der

1) Kort sigt er i denne rapport ét år, og lang sigt er efter indfasning af gevinster på fire år. Se også appendiks.
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Patientgrupperne i modellen
Variation
i
behandlingsmæssig
gevinst af glukosemålere
De 267.350 patienter med diabetes i Danmark må
forventes at have varierende gevinster ved at få en
flash glukosemåler afhængigt af, hvor påvirkede de
er af sygdommen. I denne undersøgelse ser vi på
effekten af at udlevere flash glukosemålere til voksne
med type I diabetes.

Oversigt over patientgruppe, der indgår i analysen
Antal patienter med diabetes i 2018

267.350
patienter

Velregulerede og dårligt regulerede
I litteraturen skelnes der ofte mellem velregulerede
og dårligt regulerede patienter, når effekten af
teknologier skal analyseres1. I denne analyse skelner
vi derfor også mellem forskellige patientgrupper. Vi
har opdelt patienterne på baggrund af deres
langtidsblodsukker, og på baggrund af opgørelser fra
Dansk Voksen Diabetes Database kender vi
fordelingen af danske patienter med diabetes ud fra
deres HbA1c2:
•
•
•

25% af voksne patienter har HbA1c < 54
mmol/mol. Dette svarer til 5.656 patienter.
50% af voksne patienter har HbA1c mellem 54 og
69 mmol/mol. Dette svarer til 11.313 patienter.
25% af voksne patienter har HbA1c ≥ 70
mmol/mol. Dette svarer til 5.656 patienter.

25.925 type I

3.300 børn

241.425 type II

22.625 voksne

Kilde: Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme
1) Se fx Stratton et al. (2000) og The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993) / 2) I denne analyse har vi behov for at opdele på ovenstående intervaller af HbA1c, da de anvendes i den
nyeste forskning vedr. effekten af FGM. Disse intervaller ligger meget tæt på intervallerne der anvendes af Dansk Voksen Diabetes Database, hvor 25% fraktilen er 54 mmol/mol, og 75% fraktilen er 71 mmol/mol.
Derfor anvender vi approksimativt denne fordeling.
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Øgede materialeomkostninger på 126 mio. kr.
Materialeomkostninger ved
599 kr., og sensorer sælges til ca. 480 kr2. Da
glukosemåling og blodsukkermåling kommunerne køber testmateriale gennem udbud

Øgede udgifter til FGM modsvares i
nogen grad af lavere udgifter til
Den umiddelbare omkostning ved udlevering af flash forventes det, at regionerne ligeledes vil købe blodsukkermålere
glukosemålere frem for blodsukkerapparater består materiale til flash glukosemålere gennem udbud, Mio. kr.
af øgede materialeomkostninger. Udgifterne til hvor materialerne bliver solgt med en rabat. Som et
50 mio. kr.
blodsukkermåling udgøres af blodsukkerapparater,
teststrimler og lancetter. Udgifterne til flash
glukosemålere udgøres af en læser, sensorer,
teststrimler (fordi brugeren kan have behov for at
foretage en blodsukkermåling, der ikke er forsinket)
og lancetter. I denne analyse antager vi, at alle
patienter med en flash glukosemåler benytter en
særskilt læser til aflæsning af deres glukosemåler. I
dag er der dog flere og flere patienter, som benytter
en app på deres telefon, som kan aflæse deres
målinger. Ved at benytte en app har disse patienter
ikke udgifter til en læser, og dette vil give en
beskeden reduktion af materialeomkostningerne, der
ikke er indregnet her.
Lancetter og teststrimler købes på nuværende
tidspunkt gennem udbud i kommunerne, og den
faktiske pris kendes derfor ikke. På baggrund af
information fra en klagesag fra Mediq Danmark A/S
estimeres prisen for teststrimler til 1,5 kr. per
teststrimmel1. Dette svarer til en rabat på 70 pct. i
forhold til listeprisen på teststrimler. Denne rabat
ligger til grund for, at prisen på lancetter ligeledes
reduceres med 70 pct. i forhold til listeprisen på 1 kr.
Med disse priser udgør den årlige omkostning per
patient, der måler blodsukker 4 gange om dagen og
benytter blodsukkermåling, 2.778 kr.
Prisen på sensorer og læsere til flash glukosemåling
er endnu usikker. I Norge og UK sælges læsere til ca.

konservativt skøn sættes denne rabat til 25 pct.,
hvilket er væsentligt lavere end rabatten til
teststrimler3.
De
samlede
årlige
materialeomkostninger ved flash glukosemåling
bliver med denne rabat 9.775 kr. Nogle patienter vil
ikke kunne benytte flash glukosemålere eksempelvis
pga. udslet fra sensoren, eller fordi de har behov for
en sensor med alarm fx en CGM. Derfor ligges der til
grund for beregningerne, at 80 pct. af voksne med
type I diabetes vil kunne få gavn af flash
glukosemålere, mens de resterende 20 pct. pga.
udslet eller andre omstændigheder forsat vil måle
deres blodsukker ved fingerprikmetoden.

Hvis 80 pct. af voksne type I patienter (svarende til
18.100 personer) skifter til flash glukosemålere er
den årlige omkostning 18.100 * 9.775 kr. = 177 mio.
kr. som falder hos regionerne4. Denne omkostning
modsvares dog af en besparelse på blodsukkermålere
ved overflytningen hos kommunerne på 18.100 *
2.778 kr. = 50 mio. kr. Nettoresultatet er dermed en
umiddelbar omkostning på 126 mio. kr.5

-126 mio. kr.

-177 mio. kr.
Omkostninger overgang til glukosemåler
Besparelse ved lavere omkostninger til
blodsukkerapparater
Nettoresultat
Kilde: Copenhagen Economics

1) Kendelse fra Klagenævnet for Udbud (2015), Mediq Danmark A/S mod KomUdbud / 2) Flash glukosemålere sælges af Abbott, og priserne fremgå på Abbotts britiske og norske hjemmesider / 3) Se appendiks for
følsomhedsanalyse af prisen på sensorer / 4) Omkostningen falder hos regionerne, fordi vi i denne rapport antager, at FGM er et behandlingsredskab. I dag falder omkostningen enten hos region (hvis FGM er et
behandlingsredskab) eller kommunen (hvis FGM er hjælpemiddel. Se også Ankestyrelsens principafgørelse 30-17 om hjælpemiddel – behandlingsredskab – blodsukkermåleapparat,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191593 / 5) Forskelle skyldes afrundinger
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Mild hypoglykæmi i Danmark
Der findes flere sværhedsgrader af hypoglykæmi, og
omkostningerne ved hypoglykæmiske tilfælde
afhænger af episodernes sværhedsgrad. I denne
analyse skelner vi mellem milde hypoglykæmiske
episoder, hvor patienten selv er i stand til at reagere
og få blodsukkeret til at stige, og alvorlige
hypoglykæmiske episoder, også kaldet insulinchok,
hvor der kræves lægehjælp.

fokuserer på forskellige patientpopulationer baseret
på deres HbA1c, er vi nødt til at beregne forskellige
risikoprofiler for forskellige grupper. Vi beregner
disse
risikoprofiler
ud
fra
det
samlede
gennemsnitlige antal episoder, fordi det ikke har
været muligt at finde studier, der estimerer
forskellige risikoprofiler på baggrund af patienternes
HbA1c.

Mild hypoglykæmi

Vi beregner det gennemsnitlige antal episoder for tre
grupper patienter:

Danske patienter med type I diabetes oplever i
gennemsnit 114,4 milde hypoglykæmiske episoder
om året1, hvor behandlingen er indtagelse af hurtigt
optagelige kulhydrater2. Risikoen for milde
hypoglykæmiske episoder er dog ikke ens for alle
patienter. Patienter, som er relativt mere
velregulerede, har en højere risiko for at opleve en
hypoglykæmisk episode. Fordi vi i denne analyse

•
•
•

42% af patienterne med HbA1c < 59 mmol/mol.
Dette svarer til 9.503 patienter.
33% af patienterne med HbA1c mellem 59 og 69
mmol/mol. Dette svarer til 7.466 patienter.
25% af patienter har HbA1c ≥ 70 mmol/mol.
Dette svarer til 5.656 patienter.

Grupperne afviger fra den resterende analyse, fordi
effekten af en FGM er estimeret for en gruppe med
HbA1c under 59 mmol/mol3.
Vi antager, at patienter med HbA1c < 59 mmol/mol
oplever dobbelt så mange episoder som patienter
med HbA1c mellem 59 og 69 mmol/mol og slutteligt,
at patienter med HbA1c lig med eller over 70
mmol/mol oplever 25% af de episoder, som patienter
med HbA1c mindre end 59 mmol/mol oplever. Givet
fordelingen af patienter og gennemsnitligt 114,4
milde episoder finder vi, at patienter med HbA1c <
59 mmol/mol gennemsnitligt oplever 176,7 milde
episoder om året, patienter med HbA1c mellem 59 og
69 mmol/mol oplever 88,3 episoder og patienter
med HbA1c ≥ 70 mmol/mol oplever 44,2 episoder
om året4.

Antal milde hypoglykæmiske episoder om året
Milde episoder for patienter med HbA1c < 59
mmol/mol

Milde episoder for patienter med HbA1c
mellem 59 og 69 mmol/mol

Milde episoder for patienter med HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Illustrativ figur på baggrund af beregning af Copenhagen Economics baseret på Kristensen et al. (2012)
1) Kristensen et al. (2012) / 2) Diabetesforeningens hjemmeside, https://diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1/blodsukker/lavt-blodsukker.aspx / 3) Bolinder et al. (2016) / 4) Se appendiks for yderligere
beskrivelse af denne beregning
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Alvorlig hypoglykæmi i Danmark
Hvis en patient med diabetes oplever et alvorligt
hypoglykæmisk tilfælde, kræver det hjælp fra en
tredje part. Denne tredje part kan enten være familie
og venner eller lægehjælp. Danske patienter med
type I diabetes oplever i gennemsnit 1,21 alvorlige
hypoglykæmiske episoder om året1. Da alvorlige
hypoglykæmiske episoder kræver lægehjælp og ofte
også ambulancekørsel, udgør disse episoder
betydelige omkostninger for sundhedsvæsenet.

•
•

gennemsnitligt oplever 1,9 alvorlige
hypoglykæmiske episoder om året.
Patienter med HbA1c mellem 59 og 69 mmol/mol
gennemsnitligt oplever 0,9 alvorlige
hypoglykæmiske episoder om året.
Patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol
gennemsnitligt oplever 0,5 alvorlige
hypoglykæmiske episoder om året.

Reduktion i hypoglykæmiske
Ligesom for milde hypoglykæmiske episoder er tilfælde ved brug af FGM
risikoen for alvorlige hypoglykæmiske episoder
større, jo mere velreguleret patienten er. Vi beregner
det gennemsnitlige årlige antal episoder på en
tilsvarende måde som for milde hypoglykæmiske
episoder og estimerer med den metode, at:

•

Når patienter med type I diabetes bruger en FGM,
kan de ved hjælp af trend-pilen se, om deres
blodsukker er faldende eller stigende. Det er derfor
muligt for patienterne at nå at stabilisere deres
blodsukker og undgå en hypoglykæmisk episode før
blodsukkeret bliver for lavt.

Patienter med HbA1c < 59 mmol/mol

Et studie finder, at antallet af milde hypoglykæmiske
episoder reduceres med 26 pct., og antallet af
alvorlige hypoglykæmiske episoder reduceres med 55
pct.2, når patienter med HbA1c < 59 mmol/mol
benytter en FGM.
For ikke at overvurdere effekten blandt patienter,
der er mindre velregulerede, skalerer vi denne effekt
ned for patienter med HbA1c ≥ 59 mmol/mol. Vi
antager, at effekten er 25 pct. mindre for patienter
med HbA1c mellem 59 og 69 mmol/mol og 50 pct.
mindre for patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol3.
Dette svarer til en reduktion på hhv. 19 pct. og 41 pct.
i antallet af milde og alvorlige episoder for patienter
med HbA1c mellem 59 og 69 mmol/mol, og en
reduktion på 13 pct. og 28 pct. i antallet af milde og
alvorlige episoder for patienter med HbA1c ≥ 70
mmol/mol.

Antal alvorlige hypoglykæmiske episoder om året
Alvorlige episoder for patienter med HbA1c
< 59 mmol/mol

Alvorlige episoder for patienter med HbA1c
mellem 59 og 69 mmol/mol

Alvorlige episoder for patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Kilde: Illustrativ figur på baggrund af beregning af Copenhagen Economics baseret på Kristensen et al. (2012)

1) Kristensen et al. (2012) / 2) Bolinder et al. (2016) / 3) Se appendiks for yderligere beskrivelse af denne beregning
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Besparelse ved færre hypoglykæmiske episoder
Beregning af den gennemsnitlige fingerprikkere har materialeomkostninger til 114,4*1 pct.*1.435 kr.=1.650 kr. De gennemsnitlige
årlige omkostning per patient
teststrimler ved hypoglykæmiske tilfælde pga. det årlige omkostninger ved milde hypoglykæmiske
Omkostningerne ved hypoglykæmiske tilfælde
afhænger af graden af hypoglykæmi samt hvilken
behandling, patienten modtager.
For at beregne den potentielle besparelse ved en
reduktion i antallet af hypoglykæmiske episoder som
følge af udlevering af flash glukosemålere, beregnes
først den nuværende gennemsnitlige årlige
omkostning per patient ved hypoglykæmi.
Eksempelvis finder vi, at omkostningen ved milde
hypoglykæmiske episoder er 2.800 kr., da en patient
efter en mild hypoglykæmisk episode gennemsnitligt
tager 5,61 ekstra blodsukkermålinger i døgnet efter
episoden. Både brugere af flash glukosemålere og

øgede behov for nøjagtig og øjeblikkelig kontrol med
blodsukkeret. De tidligere beregnede effekter på
materialeomkostninger
inkluderer
almindeligt
materialeforbrug, men ikke dette ekstraforbrug i
forbindelse med hypoglykæmiske episoder.
Hver
blodsukkermåling
koster
1,8
kr.
i
materialeomkostninger, så hver episode koster
5,6*1,8=10 kr. Da type I patienter gennemsnitligt har
114,4 milde hypoglykæmiske episoder om året, bliver
den samlede omkostning ca. 1.150 kr. om året for
hver type I patient. Derudover kontakter type I
patienter ambulatoriet efter 1 pct.2 af de 114,4
tilfælde. Givet en omkostning på 1.435 kr. per
ambulatoriebesøg, øger dette omkostningerne med

tilfælde er dermed 2.800 kr. for voksen med type I
diabetes.
De gennemsnitlige årlige omkostninger ved alvorlige
hypoglykæmiske episoder er på tilsvarende måde
beregnet til 4.000 kr. per type I patient per år, og
samlet set er den gennemsnitlige omkostning ved
hypoglykæmi for patienter med type I diabetes 6.800
kr. per år.
Givet reduktionen i antallet af hypoglykæmiske
episoder beskrevet på forrige side reduceres de årlige
omkostninger til 4.100 kr. per patient svarende til 40
pct., hvilket også kan ses i illustrationen nedenfor.

Illustration af beregning af besparelse ved færre hypoglykæmiske episoder
Omkostningsdrivere ved hypoglykæmi

Gennemsnitlig årlig omkostning ved hypoglykæmi per patient
-40%

Ekstra konsultationer
2.800
Indlæggelse3

2.100
4.000
2.000

Skadestue
Ekstra målinger
og glukagon

Uden glukosemåler
Mild hypoglykæmi

Med glukosemåler
Alvorlig hypoglykæmi
Kilde: Copenhagen Economics

1) Brod et al. (2011) / 2) Jensen og Pedersen-Bjergaard (2015) / 3) Indlæggelser er en stor omkostningsdriver for dette resultat, og det er forskelligt fra studie til studie, hvor stor en andel af patienter, der bliver indlagt.
Vi har derfor benyttet et gennemsnit i denne analyse. Se appendiks for en beskrivelse af studierne og gennemgang af beregningerne
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Samlet besparelse på 47 mio. kr. ved færre hypoglykæmiske
episoder
En reduktion i antallet af hypoglykæmiske episoder
medfører besparelser for den enkelte patient,
kommunerne og regionerne i form af færre
konsultationer og indlæggelser. Som tidligere
beskrevet har type I patienter mere stabilt
blodsukker, når de benytter flash glukosemålere, og
dermed falder sandsynligheden for hypoglykæmiske
episoder.

Samlet besparelse som følge af færre hypoglykæmiske episoder
Mio. kr.
-47 mio. kr.

Når de gennemsnitlige årlige omkostninger per
patient skaleres op med det samlede antal patienter i
denne analyse ses det af figuren til højre, at de
samlede årlige omkostninger er 153 mio. kr. uden
flash glukosemålere. Ved at udlevere flash
glukosemålere og dermed opnå et mere stabilt
blodsukker reduceres de årlige omkostninger til 106
mio. kr.
Den samlede besparelse ved at udlevere flash
glukosemålere til 80 pct. af patientgruppen – i alt
18.100 patienter – er således 47 mio. kr. Denne
besparelse falder hos både individ, kommune og
region1.

153 mio. kr.

106 mio. kr.

Uden glukosemåler

Med glukosemåler
Kilde: Copenhagen Economics

1) Se fordeling af omkostninger på individ, kommune og region i appendiks. Rapporten tager ikke højde for kommunal medfinansiering ved indlæggelser.
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Besparelser ved færre episoder med diabetisk ketoacidose
Diabetisk ketoacidose (DKA) er en alvorlig og
potentiel livstruende komplikation til diabetes. DKA
er bl.a. kendetegnet ved, at patienten oplever
hyperglykæmi, dvs. at patienten har højt blodsukker
og behov for insulin1. I Danmark er hyppigheden af
DKA blandt patienter med type I diabetes opgjort til
27 tilfælde per 1.000 patient-år2. Dette svarer til, at
hver patient i gennemsnit oplever 0,027 episoder om
året.
For at beregne den potentielle besparelse ved en
reduktion i antallet af episoder med DKA som følge
af udlevering af flash glukosemålere, skal vi først
beregne de nuværende gennemsnitlige årlige
omkostning per patient ved DKA. Når en patient
oplever DKA, bliver patienten i gennemsnit indlagt i

tre døgn og efter udskrivelse har patienterne mindst
ét ekstra ambulant besøg3.
En indlæggelse med DKA i tre døgn koster ca.
28.600 kr. og en ekstra konsultation koster
tilsvarende 1.435 kr.4 Dette giver samlet set en
omkostning på 30.035 kr. per episode.
Givet at hver patient oplever 0,027 episoder med
DKA per år, svarer dette til en omkostning på 0,027 *
30.035 kr. = 810 kr. per patient med type I diabetes
per år, se også figuren nedenfor.

men også episoder med diabetisk ketoacidose. Ny
forskning fra UK viser, at antallet af DKA episoder
reduceres med 80 pct. ved brug af en FGM5.
Forskningen fra UK’s primære fokus er ændring i
HbA1c, men forskningen havde også adgang til data
om hospitalsindlæggelser og dermed også DKA. Det
er dog usikkert, om den store reduktion i DKA kan
overføres til danske patienter. Derfor halverer vi
denne effekt til 40 pct. i vores analyse blandt danske
patienter. Hvis antallet af DKA episoder falder med
40 pct. blandt danske patienter, falder den
gennemsnitlige omkostning per patient også med 40
pct. til 490 kr.

Ved at benytte en flash glukosemåler kan man øge
den glykæmiske kontrol og dermed minimere både
hypoglylæmi, som beskrevet på de foregående sider,

Illustration af beregning af besparelse ved færre hypoglykæmiske episoder
Omkostningsdrivere ved diabetisk
ketoacidose

Gennemsnitlige årlig omkostninger ved diabetisk ketoacidose for patienter med type
I diabetes
-40%

Ekstra konsultationer
810 kr.
490 kr.
Indlæggelse
Uden glukosemåler

Med glukosemåler
Kilde: Copenhagen Economics

1) Se https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/diabetisk-ketoacidose/ / 2) Hoshina et al. (2018) / 3) Den gennemsnitlige
indlæggelseslængde og antallet af ekstra konsultationer er oplyst af overlæge Klavs Würgler Hansen / 4) Omkostningerne stammer fra interaktive DRG-takster / 5) Tyndall et al. (2019)
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Samlet besparelse på 6 mio. kr. ved færre episoder med diabetisk
ketoacidose
Besparelsen falder hos regionerne
En reduktion i antallet af DKA episoder medfører
besparelser for regionerne i form af færre
konsultationer og indlæggelser. Som beskrevet på
forrige side falder risikoen for en episode med
diabetisk ketoacidose, når en patient har en flash
glukosemåler, og denne risikoreduktion medfører
igen besparelser hos regionerne.

Samlet besparelse som følge af færre episoder med diabetisk
ketoacidose
Mio. kr.
-6 mio. kr.

Når de gennemsnitlige årlige omkostninger per
patient uden glukosemåler skaleres op med det
samlede antal patienter i denne analyse, er de
samlede årlige omkostninger ved diabetisk
ketoacidose 18 mio. kr. Ved at udlevere flash
glukosemålere og dermed reducere risikoen for DKA,
reduceres de årlige omkostninger til 12 mio. kr.

Den samlede besparelse ved at udlevere flash
glukosemålere til 80 pct. af patientgruppen – i alt
18.100 patienter – er således 6 mio. kr. Hele denne
besparelse falder hos regionerne1.

18 mio. kr.

12 mio. kr.

Uden glukosemåler

Med glukosemåler
Kilde: Copenhagen Economics

1) Rapporten tager ikke højde for kommunal medfinansiering ved indlæggelser.
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Patienter med diabetes har ofte følgesygdomme
Patienterne kan have en række
forskellige følgesygdomme

Ændringer i risiko for følgesygdomme

For mange danske patienter med diabetes er
hverdagen ikke blot præget af blodsukkermålinger
men også af følgesygdomme. Patienterne har nemlig
øget risiko for at udvikle en række følgesygdomme
som fx diabetiske fodsår, hjerte-kar sygdomme,
blodprop i hjernen, diabetisk nyresygdom, mentale
udfordringer,
tandskødsbetændelse
og
øjensygdomme (retinopati)1.

I denne rapport undersøger vi effekten af flash
glukosemålere
på
følgende
følgesygdomme:
hjertesvigt, myokardieinfarkt (blodprop i hjertet),
blodprop i hjernen, nyresyge i dialyse, retinopati og
amputationer som følge af diabetiske fodsår. Listen
af følgesygdomme stammer fra litteraturen, hvor det
netop er disse sygdomme, der er beskrevet som de
væsentlige3.

Risikoen for at udvikle følgesygdomme stiger med
antal år, patienten har haft diabetes, og den hænger
sammen med, hvor velreguleret patienten er. Da
patienter med flash glukosemålere har mere stabilt
blodsukker2,
er
risikoen
for
at
udvikle
følgesygdomme også lavere.

Den potentielle reduktion i risikoen for at udvikle
følgesygdomme bestemmes i litteraturen ved at
undersøge, hvordan 1%-point fald i HbA1c
(langtidsblodsukker) påvirker risikoen for at udvikle
en given følgesygdom. På baggrund af ny dansk data
af Klavs Würgler Hansen beregner vi, at HbA1c er

faldet 0,3%-point efter ét års brug for patienter med
initial HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol ved brug af
flash glukosemålere. For patienter med initial HbA1c
≥ 70 mmol/mol er HbA1c faldet med 0,7%-point
efter et års brug, og for patienter med HbA1c mindre
end 54 mmol/mol er der ingen effekt, da de allerede
er velregulerede4. Litteraturens resultater bliver
derfor skaleret med de observerede effekter, se
eksempel i tabel nedenfor og appendiks.

Selvom risikoen for følgesygdomme øges med
antallet af år med diabetes, observeres der en
reduktion i risikoen for at udvikle sygdommen
allerede året efter patienten begynder at benytte
flash
glukosemåleren5.
Effekten
af
flash
glukosemåleren slår derfor igennem med det samme
i modellen.

Illustration af beregning af besparelse som følge af færre følgesygdomme
Følgesygdomme der undersøges i
denne rapport

Ændring i risikoen for udvalgte følgesygdomme ved udlevering af flash glukosemålere

Risiko for sygdom
uden flash
glukosemåler

Amputationer
Nyresygdom
Hjertesvigt
Retinopati
Blodprop i
hjernen
Blodprop i
hjertet

Reduktion i risiko ved
flash glukosemåler

Risiko for sygdom
med flash
glukosemåler

Amputationer

0,19%

-11%

0,17%

Nyresygdom (dialyse)

0,13%

-11%

0,12%

Hjertesvigt

3,06%

-4%

2,93%

Retinopati

4,70%

-15%

3,99%

Blodprop i hjernen

1,13%

-4%

1,08%

Blodprop i hjertet

1,71%

-4%

1,64%

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Juhaeri et al. (2009), Stratton et al. (2000), Giorda et al. (2007), Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (2016), The Diabetes Control and
Complications Trial Research Group (1993) og Johannesson et al. (2009) for risiko for sygdommen og Stratton et al. (2000) for reduktion i sandsynligheden ved lavere langtidsblodsukker
1) Oversigt fra Diabetesforeningen, https://diabetes.dk/diabetes-1/foelgesygdomme.aspx, / 2) Se fx Hansen (2020), Dørflinger et al. (2018) og Dover et al. (2016) / 3) Se Juhaeri et al. (2009), Stratton et al. (2000),
Giorda et al. (2007), The Diabetes Control and Complications Trial Research Group (1993) og Johannesson et al. (2009) for sandsynlighed for sygdommen og Stratton et al. (2000) for reduktion i sandsynligheden ved
lavere langtidsblodsukker / 4) Hansen (2020) finder en reduktion i HbA1c efter 1,5 år. Vi antager, at denne reduktion slog igennem efter 1 år – se yderligere forklaring i appendiks. 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 patientpopulation / 5) Se The Diabetes Control and Complications Trial Research
Group (1993).
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Omkostninger ved følgesygdomme reduceres med mellem 5 og 16
pct.
Rapporten opdeler patienterne
baggrund af deres HbA1c

på

Årlige omkostninger per patient ved følgesygdomme
-16%

Ved beregning af den potentielle besparelse ved
udlevering af flash glukosemålere til patienter med
diabetes opdeler vi patienterne i tre grupper på
baggrund af deres HbA1c; dem under 54 mmol/mol,
dem mellem 54 og 69 mmol/mol, og fra 70 mmol/mol.
Vi opdeler, fordi effekten af en FGM på HbA1c afhænger
af initial HbA1c (se forrige side) og fordi risikoen for at
udvikle følgesygdomme er større blandt patienter med
høj HbA1c. Vi rapporterer ingen resultater for patienter
med HbA1c under 54 mmol/mol, fordi de ikke oplever
en reduktion i HbA1c ved brug af FGM.

2.800 kr.

2.500 kr.
5.800 kr.
5.200 kr.

Gennemsnitlig årlig omkostning per
patient
For de seks følgesygdomme, der er undersøgt i denne
analyse, beregner vi, ligesom for hypoglykæmi og DKA,
de gennemsnitlige årlige omkostninger som følge af
følgesygdomme per patient. Denne omkostning
beregnes vha. DRG-takster for den nødvendige
behandling af følgesygdommen samt estimater for
omkostninger hos kommuner til pleje og hjælpemidler.
Det lægges fx til grund for beregningen af omkostningen
ved retinopati, at patienten har brug for en
laserbehandling og to konsultationer, der samlet koster
4.900 kr. Fra forrige slide haves det, at risikoen for
retinopati er 4,70 pct. uden flash glukosemåler og 3,99
pct. med flash glukosemåler. Den gennemsnitlige årlige
omkostning per patient reduceres derfor fra 4.900
kr.*4,70 pct.=230 kr. til 4.900 kr.*3,99 pct.= 195 kr. På
tilsvarende måde er besparelsen for patienter med
HbA1c ≥ 70 mmol/mol beregnet. Resultaterne kan ses i
figuren til højre.

-5%
1.900 kr.

1.400 kr.
1.800 kr.

2.700 kr.

2.600 kr.

1.300 kr.

1.300 kr.

1.300 kr.
4.400 kr.
3.400 kr.

400 kr.

300 kr.

1.000 kr.

2.200 kr.
900 kr.
200 kr.
200 kr.
500 kr.
400 kr.
Uden glukosemåler
Med glukosemåler
Uden glukosemåler

HbA1c mellem 54-69
mmol/mol
Hjertesvigt
Blodprop i hjertet

1.600 kr.
Med glukosemåler

HbA1c ≥ 70
mmol/mol
Blodprop i hjernen
Dialyse

Retinopati
Amputation

Note: Beløbene i figuren er afrundet til nærmeste hundrede kr.
Kilde: Copenhagen Economics
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Besparelse på 16 mio. kr. grundet færre følgesygdomme
Lavere risiko for følgesygdomme
skaber besparelser for både
kommuner og regioner

Samlet besparelse som følge af færre følgesygdomme
Mio. kr.

Følgesygdomme for patienter med diabetes udgør
betydelige omkostninger for regioner og kommuner
hvert år. Regionerne afholder omkostningerne til
hospitalsforløbet og lægehjælp i forbindelse med
følgesygdommen, og kommuner afholder udgifter til
hjælpemidler og pleje.
Når de gennemsnitlige årlige omkostninger per
patienter skaleres op med det samlede antal
patienter med type I diabetes ses det af figuren til
højre, at de årlige udgifter for regioner og kommuner
er 183 mio. kr.1 Ved at stabilisere blodsukkeret og
dermed reducere risikoen for at få de seks
undersøgte
følgesygdomme
reduceres
omkostningerne til 167 mio. kr. Den samlede
besparelse ved at udlevere flash glukosemålere
beløber sig dermed til 16 mio. kr.

-16 mio. kr.
183 mio. kr.
167 mio. kr.

86 mio. kr.
82 mio. kr.

97 mio. kr.

Uden glukosemåler
HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol

85 mio. kr.

Med glukosemåler
HbA1c ≥ 70 mmol/mol
Kilde: Copenhagen Economics

1) Rapporten tager ikke høje for kommunal medfinansiering ved indlæggelser.
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Høje umiddelbare omkostninger modsvares i høj grad af gevinster
Nettoeffekten er mindre negativ
end de umiddelbare omkostninger
Udlevering af flash glukosemålere er forbundet med
høje umiddelbare omkostninger, som drives af høje
materialeomkostninger til sensorer og læsere frem
for teststrimler, lancetter og blodsukkerapparat. De
høje
umiddelbare
omkostninger
bør
dog
sammenholdes med de gevinster, som flash
glukosemåleren kan skabe, når den samlede effekt
efter ét år skal undersøges.

Nettoeffekten ved udlevering af flash glukosemålere
Mio. kr.
47 mio. kr.

16 mio. kr.
6 mio. kr.

Brug af flash glukosemålere skaber gevinster gennem
mere stabilt blodsukker for brugeren. Da ustabilt
blodsukker er kilden til hypoglykæmi, diabetisk
ketoacidose og følgesygdomme, vil en stabilisering af
blodsukkeret medføre færre hypoglykæmiske
tilfælde, færre tilfælde med diabetisk ketoacidose og
færre følgesygdomme. Modellen i denne rapport
sammenholder de høje umiddelbare omkostninger
med disse besparelser, og samlet set haves det, at
nettoeffekten reduceres fra -126 mio. kr. til -58 mio.
kr., når man tager højde for disse gevinster (forskelle
skyldes afrundinger).

-58 mio. kr.

-126 mio. kr.
Materialeomkostninger

Hypoglykæmi

Diabetisk
Følgesygdomme
ketoacidose

Nettoeffekt

Kilde: Copenhagen Economics
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Udfordringer med kassetænkning
Kommunerne opnår udelukkende Modellens resultat opdelt på patient, kommune og region
besparelser ved udlevering af flash Mio. kr.
glukosemålere
Udlevering af flash glukosemålere til de patienter,
der har mest gavn af det, er begrænset af
kassetænkning.
Dette
ses
ved
materialeomkostningerne ved udlevering af flash
glukosemålere. Det er muligt at søge tilskud til
testmateriale til blodsukkermåling (lancetter,
teststrimler samt en del af blodsukkerapparatet) hos
kommunerne, da disse betragtes som hjælpemidler.
Samtidigt afholder regionerne alle omkostningerne
til udlevering af flash glukosemålerne. Regionerne
har altså på nuværende tidspunkt ikke nogen
udgifter til hjælpemidler til patienter med diabetes,
så udlevering af flash glukosemålere medfører en
stor ekstra omkostning for regionerne. Samtidig
sparer
kommunerne
49
mio.
kr.
i
materialeomkostninger, da de ikke længere skal yde
tilskud til en stor andel patienter. Omkostninger og
gevinster falder dermed i to forskellige kasser.
Figuren til højre viser, hvordan omkostninger og
gevinster ved materialeomkostninger, hypoglykæmi,
diabetisk ketoacidose og følgesygdomme fordeler sig
mellem patient, kommune og region. Det ses, at
udlevering af flash glukosemålere er forbundet med
omkostninger
for
regionerne,
hvorimod
kommunerne udelukkende opnår gevinster ved
overgangen
fra
blodsukkermålere
til
flash
glukosemålere.

+1

47
+5 +2

+49

+40

+3

6
+6

+58

16
+4
+12

-119
-177
-58

-126
Materialeomkostninger

Hypoglykæmi

Diabetisk
Følgesygdomme
ketoacidose

Patient

Kommune

Nettoeffekt

Region
Kilde: Copenhagen Economics

1) Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18, SUU Alm. Del endeligt svar på spørgsmål 1229
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Gevinsterne fra reduktion af følgesygdomme stiger over tid
Yderligere gevinster for
følgesygdomme, hvor behandlingen
strækker sig over flere år
Modellen undersøger effekten af udlevering af flash
glukosemålere efter ét år. For nogle af de undersøgte
følgesygdomme forsætter behandlingen dog over
flere år, og dermed vil modellens etårige horisont
undervurdere gevinsterne ved udlevering af flash
glukosemålere.
Når behandlingen fortsætter over flere år, vil man
altid have grupper af patienter i behandling, som
befinder sig på forskellige stadier i deres behandling.
Antallet af patienter i hver gruppe er relativt
konstant inden udlevering af flash glukosemålere, da

antallet af nye tilfælde er lig antallet af patienter, der
afslutter deres behandling. Når flash glukosemålere
udleveres, falder risikoen for at blive syg, og dermed
falder antallet af nye tilfælde. Når antallet af nye
tilfælde reduceres, og længden af behandlingsforløbet er uændret, vil gruppen af patienter i
behandling langsomt reduceres. Denne reduktion vil
fortsætte indtil antallet af nye tilfælde igen er lig
antallet, der afslutter deres behandlingsforløb. Hvis
behandlingsforløbet er 3 år, vil man efter 3 år nå til
et punkt, hvor der ikke er flere reduktioner i antallet
af patienter (en ny ligevægt), hvilket er illustreret i
figuren til nedenfor.
I perioden frem til antallet af nye tilfælde og antallet

af afsluttede behandlingsforløb igen er lig hinanden
vil der opleves besparelser, da man hvert år skal
behandle færre patienter i forhold til året før.
I denne rapport har vi identificeret følgende
følgesygdomme, hvor behandlingen fortsætter over
flere år:
• Blodpropper i hjernen – 3 år1
• Dialyse – gns. 3,6 år2
• Amputationer – 3 år3
I det følgende vil vi gennemgå på beregningerne af
disse gevinster på længere sigt og beskrive, hvordan
modellen påvirkes ved at indregne disse mere
langsigtede effekter.

Illustration af hvordan den samlede gruppe patienter i behandling påvirkes på længere sigt
Når nye sygdomstilfælde reduceres…

… reduceres den samlede gruppe patienter i behandling

Uden flash glukosemåler
Nye tilfælde

Antal patienter
uden flash
glukosemålere

Antal patienter
uden flash
glukosemålere

Med flash glukosemåler

Nye tilfælde

Antal patienter
med flash
glukosemålere

Antal patienter
med flash
glukosemålere

År 0

År 1

År 2

År 3
Note: Eksemplet er illustrativt
Kilde: Copenhagen Economics

1) KORA (2014) / 2) Copenhagen Economics’s egne beregninger på baggrund af sandsynligheden for transplantation (5 pct.) og død (22 pct.). Ved disse sandsynligheder modtager en gennemsnitlig patient dialyse
i 3,6 år, se beregning i appendiks. Sandsynlighederne stammer fra Kruse og Nørregaard (2012) / 3) Sundhedsstyrelsen (2011)
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Langsigtsbesparelser ved færre dialysepatienter
Omkostningerne til behandling af
en patient strækker sig over 3,6 år
Ved kronisk nyresvigt skal patienten fortsætte i
dialysebehandling indtil vedkommende får en
transplantation eller dør. På baggrund af
sandsynligheder for transplantation og død for
patienter med nyresvigt fra Kruse og Nørregaard
(2012) er det beregnet, at en patient i gennemsnit
modtager dialysebehandling - og dermed udgør en
omkostning for region og kommune - i 3,6 år1.

Antallet af
reduceres

dialysepatienter

vil

Når risikoen for at få nyresvigt reduceres ved at
bruge flash glukosemålere, vil det samlede antal
patienter, som befinder sig i år 1, 2, 3 eller 4 af deres

behandlingsforløb langsomt reduceres. Denne effekt
er illustreret i tabellen nedenfor til venstre med
lyseblå. Effekten skabes, da antallet af nye patienter,
der får nyresvigt reduceres. I år 0, hvor der ikke er
nogen, der benytter flash glukosemålere, får 40
patienter med type I diabetes kronisk nyresvigt. I
året efter (år 1) hvor patienter er begyndt at benytte
flash glukosemålere, er antallet af nye patienter
reduceret til 322. Der er dog fortsat 40 patienter, som
er i gang med deres 2., 3. og 4. behandlingsår. I år 3
er de patienter, der fik nyresvigt i år 0 i deres 4.
behandlingsår, og i år 4 er der kun små
patientgrupper i behandling. Efter 4 år har man
dermed opnået den samlede effekt af overgangen til
flash glukosemålere.

I år 0 uden flash glukosemålere er de samlede
omkostninger udregnet som antallet af patienter i
hvert behandlingsår gange omkostningerne i det
behandlingsår, dvs. (40*4) * (453.180 kr.+270.979
kr.) = 116 mio. kr. I år 1 er omkostninger (32 + 40*3)
* (453.180 kr.+270.979 kr.) = 110 mio. kr. I år 1 er
der derfor sparret 116 mio. kr. – 110 mio. kr. = 6 mio.
kr. Ligeledes beregnes de samlede omkostninger for
år 2, 3 og 4. Besparelsen for hvert år beregnes som
forskellen mellem omkostninger i år 0 og
omkostningerne i de respektive år.
Den samlede besparelse ved færre dialysepatienter er
22 mio. kr. efter 4 år, hvilket fremgår i figuren
nedenfor til højre.

Illustration af langsigtede effekter ved dialysepatienter
Omkostninger ved dialysebehandling

Den langsigtede besparelse ved færre dialysepatienter

Behandlingsår 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

Behandlingsår 4

Region

453.180 kr.

453.180 kr.

453.180 kr.

453.180 kr.

Kommune

270.979 kr.

270.979 kr.

270.979 kr.

270.979 kr.

17 mio. kr.

Ændring i antal patienter (lyseblå er brugere af flash glukosemåler)
Behandlingsår 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

Behandlingsår 4

År 0

40 patienter

40 patienter

40 patienter

40 patienter

År 1

32 patienter

40 patienter

40 patienter

40 patienter

År 2

32 patienter

32 patienter

40 patienter

40 patienter

År 3

32 patienter

32 patienter

32 patienter

40 patienter

År 4

32 patienter

32 patienter

32 patienter

32 patienter

22 mio. kr.

11 mio. kr.

6 mio. kr.
År 1

År 2

År 3

År 4

Kilde: Copenhagen Economics og Kruse og Nørregaard (2012)
1) Se appendiks for yderligere beskrivelse af denne beregning / 2) Antallet af patienter med nyresvigt for brugere af flash glukosemålere er beregnet ud fra det faktiske antal patienter med kronisk nyresvigt som følge
af diabetes i 2016 (http://nephrology.dk/wp-content/uploads/2017/08/%C3%85rsrapport-2016.pdf) reduceret med reduktionen i sandsynligheden for nyresvigt som følge af brug af flash glukosemålere (17-19 pct.)
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Langsigtsbesparelser ved færre blodpropper i hjernen og
amputationer
Omkostningerne til behandling af Illustration af langsigtede effekter ved blodprop i hjernen og amputation
patienter
med
blodpropper
i
Samlet besparelse
Omkostninger ved behandling af blodprop i hjernen
hjernen og amputationer
Udregningen for langsigtsbesparelserne ved færre
blodpropper i hjernen og amputationer følger
udregningen for dialyse (se forrige slide). I
modsætning til dialyse skal der dog ikke beregnes
den gennemsnitlige behandlingstid for blodpropper i
hjernen og amputationer, da det i KORA (2014) og
Sundhedsstyrelsen
(2011)
er
opgjort,
at
omkostningen til behandlingen strækker sig over tre
år for både blodpropper i hjernen og amputationer.
I KORA (2014) er der opgjort omkostninger for hhv.
region og kommune ved blodpropper i hjernen i
hvert af de tre år, hvilket fremgår af den øverste tabel
til højre. I Kruse og Nørgaard (2012) er den samlede
værdi af behandlingen ved amputationer for hhv.
region og kommune opgjort. For at kunne foretage
en beregning af omkostninger ved amputationer over
tid, har vi lagt til grund, at 50 pct. af omkostningerne
falder i det første behandlingsår og 25 pct. i hvert af
de efterfølgende behandlingsår1.

Samlet besparelse
Den samlede besparelse ved færre blodpropper i
hjernen i løbet af en treårig periode er beregnet til 1,5
mio. kr. Den tilsvarende besparelse ved færre
amputationer er 6,5 mio. kr.
Der er dermed samlet set store besparelser ved at
reducere antallet af patienter med nyresvigt,
blodpropper i hjernen og amputationer som følge af
diabetes.

Behandlingsår 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

Region

106.500 kr.

20.100 kr.

2.000 kr.

Kommune

11.400 kr.

20.900 kr.

20.400 kr.

1,5 mio. kr.

1,3 mio. kr.

Ændring i antal patienter (lyseblå er brugere af
flash glukosemåler)
Behandlingsår 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

År 0

157 patienter

157 patienter

157 patienter

År 1

149 patienter

157 patienter

157 patienter

År 2

149 patienter

149 patienter

157 patienter

År 3

149 patienter

149 patienter

149 patienter

Omkostninger ved behandling af amputationer
Behandlingsår 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

Region

116.600 kr.

72.900 kr.

72.900 kr.

Kommune

129.800 kr.

64.900 kr.

64.900 kr.

År 1

Behandlingsår 2

Behandlingsår 3

År 0

58 patienter

58 patienter

58 patienter

År 1

45 patienter

58 patienter

58 patienter

År 2

45 patienter

45 patienter

58 patienter

År 3

45 patienter

45 patienter

45 patienter

År 3

Samlet besparelse
6,5 mio. kr.

4,8 mio. kr.

Ændring i antal patienter (lyseblå er brugere af
flash glukosemåler)
Behandlingsår 1

1,0 mio. kr.
År 2

3,1 mio. kr.
År 1

År 2

År 3

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af KORA (2014), Sundhedsstyrelsen (2011), Kruse og Nørgaard (2012) og
Copenhagen Economics

1) For omkostningerne for regionerne benytter vi DRG-taksten i behandlingsår 1, og for behandlingsår 2 og 3 deler vi forskellen mellem det estimerede i Kruse og Nørgaard (2012) og DRG-taksten i to (for hvert af de to
år), for at have et udtryk for omkostningerne
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Mulighed for større gevinster på længere sigt
Nettoresultatet er mindre negativt Modellens nettoresultat efter indfasning af langsigtede effekter
på langt sigt
Mio. kr.
Når de beregnede langsigtede effekter lægges til
modellens nettoeffekt efter ét år, ses det af figuren, at
resultatet bliver mindre og mindre negativt.
Inklusion af gevinster for tre følgesygdomme på
længere sigt medfører, at modellens resultat ændres
fra en årlig omkostning på 58 mio. kr. til en årlig
omkostning på 37 mio. kr.

Den største besparelse i modellen på længere sigt er
drevet af besparelser ved færre dialysepatienter.
Dette skyldes, at omkostningerne ved behandling af
dialysepatienter
er
høj
og
at
denne
omkostningsprofil ikke er aftagende, hvilket er
tilfældet for blodpropper i hjernen og amputationer.

Realiserbarheden af gevinsterne er
usikker
Inklusion af langsigtede effekter viser, at de
gevinster, som modellen opfanger på ét år,
undervurderer de samlede gevinster. Ved at
inkludere de langsigtede gevinster for tre
følgesygdomme belyses denne problematik. I hvilken
grad gevinsterne på længere sigt er realiserbare er
ikke undersøgt i denne rapport, men modellen er en
indikation på, at gevinsterne er større end ved en 1årig model.

-37 mio. kr.
-43 mio. kr.
-50 mio. kr.
-58 mio. kr.
År 1

År 2

År 3

År 4
Kilde: Copenhagen Economics
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Hvad er ikke regnet med i modellen?
Flash glukosemålere kan øge
brugerens livskvalitet

livskvalitet i behandlingen.

Undersøgelser af effekten af flash glukosemålere har
peget på, at flash glukosemåleren øger patienters
livskvalitet1. Den øgede livskvalitet skabes bl.a.
gennem nemmere kontrol af blodsukker, da det er
nemmere at måle glukoseværdierne ved at scanne en
sensor frem for at skulle stikke sig i fingeren. Det er
også netop ubehaget ved at skulle stikke sig i
fingeren, som har været blandt argumenterne for at
uddele flash glukosemålere til børn og unge under 19
år2.

Livskvalitet er således et vigtig og anerkendt
parameter, når effekten af en ny teknologi skal
vurderes.

Udover forbedret livskvalitet ved nemmere at kunne
måle blodsukker eller glukoseværdier, lever mange
patienter med en frygt for at få hypoglykæmiske
episoder. For at undgå disse episoder vælger op mod
2 ud af 3 patienter bevidst at have for højt
blodsukker når de er på arbejde3, hvilket øger
risikoen for følgesygdomme. Når disse patienter får
udleveret en flash glukosemåler, vil de kunne sænke
blodsukkeret til det optimale niveau, da målingerne
er lettere at foretage, og de bliver guidet af flash
glukosemåleren, således at de ikke skal frygte for
hypoglykæmiske episoder i samme omfang som
tidligere.

Øvrige følgesygdomme
I modellen undersøges effekten af de seks mest
relevante følgesygdomme, men denne liste af
følgesygdomme er ikke udtømmende. I modellen er
der kun inkluderet følgesygdomme, som har været
beskrevet og undersøgt i en række videnskabelige
studier. Af yderligere følgesygdomme kan bl.a.
nævnes:
•
•
•
•
•
•

Stive led og muskler
Gastroparese – delvis lammelse af maven
Hudforandringer
Diabetisk nervesygdom (neuropati)
Psykiske problemer
Tandkødsbetændelse og paradentose

Ovenstående følgesygdomme kan ikke indregnes i
modellen, men de vil medføre yderligere kilder til
gevinster i modellen.

Lavere produktivitet og arbejdsEffekten af nye teknologier og medicin til behandling udbud
af sygdomme bliver i andre lande bl.a. vurderet ud
fra Quality Adjusted Life Years (QALYs). QALY
udtrykker, hvor lang tid en patient forventes at leve
med en given behandling, hvor hvert leveår vægtes
med et mål for livskvalitet3. Når nye teknologier skal
vurderes i fx Storbritannien og Sverige, beregner
man QALYs, for at tage højde for patientens

Når
patienter
med
diabetes
rammes
af
følgesygdomme kan det i nogle tilfælde påvirke deres
produktivitet og arbejdsudbud. Når hyppigheden af
følgesygdomme reduceres, vil produktiviteten og
arbejdsudbuddet formentlig øges på sigt.

produktivitet betyder for samfundet. Studiet finder,
at 41 pct. af de samfundsmæssige omkostninger
forbundet med diabetes i Danmark skyldes tabt
produktivitet. Dette produktivitetstab skabes af, at
patienter med diabetes har flere sygedage grundet
deres diabetes og/eller følgesygdomme, men også
fordi arbejdsløsheden hos patienter med diabetes er
22 pct. højere end for den resterende befolkning, og
at mere end dobbelt så mange patienter med
diabetes
trækker
sig
tidligt
tilbage
fra
arbejdsmarkedet i forhold til danskere uden
diabetes5. Disse forskelle mellem diabetikere og
danskere uden diabetes skyldes dog ikke
udelukkende diabetes men kan også skyldes andre
parametre, der påvirker patienterne.
Denne type gevinster er dog svære at realisere for
regionerne, og de er derfor udeladt fra denne
analyse. Gevinsternes realiserbarhed er svær, fordi
det kræver en aktiv beslutning i regionerne om fx at
ansætte færre, når der er færre patienter med
følgesygdomme. Hvis regionerne ikke ansætter
færre, vil besparelserne ikke blive udmøntet.
Analysen udelukker samlet set effekter, som er svære
af realisere eller opgøre som fx livskvalitet,
produktivitet og arbejdsudbud. Hvis disse effekter
var inkluderet ville den samlede gevinst være større.

Sortsø et al. (2016) estimerer, hvor meget tabt

1) Dover et al. (2016) og TLV (2017) / Se beskrivelse af Diabetes i Danmark og Den Nationale Diabeteshandlingsplan (2017) / 3) Artikel på Diabetesforeningens hjemmeside:
https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2018/2-ud-af-3-med-type-1-diabetes-arbejder-med-hoejt-blodsukker.aspx / 4) The National Institute for Health and Care Excellence (NICE),
https://www.nice.org.uk/Glossary?letter=Q#QALY / 5) Sortsø et al. (2016) s. 882-883
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Knap 17.000 patienter får ikke tilbudt en FGM under de
nuværende retningslinjer
Det Nationale Diabetesnetværk har udarbejdet nye
retningslinjer for udlevering af flash glukosemålere
til voksne med type I diabetes. De nye retningslinjer
anbefaler, at alle patienter over 19 år med type I
diabetes og et langtidsblodsukker på eller over 70
mmol/mol skal tilbydes en flash glukosemåler i
stedet for at prikke sig selv i fingeren1.
Med disse retningslinjer bliver op til 17.000
patienter ikke tilbudt en flash glukosemåler, selvom
disse patienter også vil opleve gevinster ved at få
udleveret en flash glukosemåler. Anbefalingerne er
trådt i kraft i andet halvår 2019, og der er således

allerede flere patienter med diabetes, der har fået
tilbudt en flash glukosemåler.
På baggrund af nye danske data ved vi, at patienter
med et langtidsblodsukker ≥ 70 mmol/mol oplever
den største reduktion i langtidsblodsukkeret. Der er
derfor også størst gevinster forbundet med denne
gruppe patienter. Ifølge vore beregninger på disse
data oplever patienter med et langtidsblodsukker
lavere end 70 mmol/mol også reduktioner i
langtidsblodsukkeret ved brug af en flash
glukosemåler2.

Disse nye danske resultater viser, at gruppen af ca.
17.000 patienter, der ikke får udleveret en flash
glukosemåler med de nuværende retningslinjer også
forventes at have betydelige gevinster. På næste side
præsenterer vi den forventede effekt blandt disse
patienter.

Fordeling af voksne med type I diabetes på baggrund af deres langtidsblodsukker
Antal voksne med type I diabetes

Patienter som ikke får tilbudt en FGM under de nuværende retningslinjer

11.310
5.660
HbA1c < 54 mmol/mol

5.660
HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol

HbA1c ≥ 70 mmol/mol

Kilde: Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) og Dansk Voksen Diabetes Database

1) Se fx https://dagensmedicin.dk/voksne-diabetikere-kan-nu-faa-udleveret-flash-glukosemaalere/ 2) Se Hansen (2020) for dansk data. 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 patientpopulation
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Betydelige gevinster hos gruppen der ikke får FGM i dag
Nettoeffekten af at udlevere flash glukosemålere til
80 pct. af de knap 17.000 danske type I patienter der
har et langtidsblodsukker lavere end 70 mmol/mol,
svarende til 13.575 patienter, er en omkostning i år 1
på 42 mio. kr., se figuren til højre (forskelle skyldes
afrundinger).

Nettoeffekten ved udlevering af flash glukosemålere til patienter med
HbA1c lavere 70 mmol/mol
Mio. kr.
44 mio. kr.

Den største gevinst ved at udlevere flash
glukosemålere til patienter med HbA1c lavere end 70
mmol/mol er færre hypoglykæmiske tilfælde. Jo
strammere glykæmisk kontrol og dermed også lavere
langtidsblodsukker, jo højere er risikoen for
hypoglykæmi. Gruppen af patienter, der ikke får
tilbudt en flash glukosemåler under de nuværende
retningslinjer, er derfor samtidig gruppen af
patienter, der har den største risiko for
hypoglykæmi1.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

Gevinsten ved færre følgesygdomme er samtidig
relativt lille for denne gruppe patienter. Det skyldes
to ting: For det første at vore beregninger på
baggrund af ny dansk data ingen effekt finder på
HbA1c blandt patienter med HbA1c lavere end 54
mmol/mol. Der er derfor ingen gevinster fra færre
følgesygdomme blandt denne gruppe patienter.
For det andet er effekten blandt patienter med
HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol mindre end for
patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Blandt
patienter med HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol
viser vore beregninger på baggrund af de nye danske
data således en gennemsnitlig reduktion på 4
mmol/mol. For patienter med HbA1c ≥ 70
mmol/mol er den gennemsnitlige reduktion 8
mmol/mol2.

-42 mio. kr.

-95 mio. kr.
Materialeomkostninger

Hypoglykæmi

Diabetisk
Følgesygdomme
ketoacidose

Nettoeffekt

Kilde: Copenhagen Economics

1) Heller et al. (2016) / 2) Resultaterne stammer fra 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 patientpopulation
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Indfasning betyder mindre for de velregulerede
Ved at indfase langsigtede effekter i modellen for
udlevering af flash glukosemålere til patienter med
HbA1c lavere end 70 mmol/mol bliver modellens
nettoresultat mindre negativt. Gevinsterne på
længere sigt er beregnet på en tilsvarende måde som
for vis tidligere for alle voksne med type 1 diabetes.
Når gevinsterne er fuldt indfasede går resultatet fra
en årlig omkostning på 42 mio. kr. til en årlig
omkostning på 39 mio. kr.

Modellens nettoresultat for patienter med langtidsblodsukker lavere end
70 mmol/mol efter indfasning af langsigtede effekter

Ligesom for modellen for alle danske type I patienter
er realiserbarheden af gevinsterne usikker. I hvilken
grad
gevinsterne
kan
realiseres
som
budgetforbedringer er, som tidligere beskrevet, ikke
undersøgt i denne rapport, men resultaterne her
indikerer, at gevinsterne er større end ved en 1-årig
model.

Forskel fra modellen med alle
patienter
Nettoresultatet på længere sigt ændrer sig relativt
mindre i modellen for patienter med HbA1c lavere
end 70 mmol/mol end når alle patienter undersøges.
Dette skyldes, at gruppen af patienter med HbA1c
lavere end 70 mmol/mol har en lavere risiko for at
udvikle de følgesygdomme som driver indfasningen1.
Før udleveringen af flash glukosemålere er der altså
relativt færre personer, der får konstateret en
følgesygdom. Hertil er reduktionen i HbA1c mindre
for personer med HbA1c lavere end 70 mmol/mol, og
derfor er reduktionen i antal personer med
sygdommen også tilsvarende lavere.

-42 mio. kr.
År 1

-41 mio. kr.
År 2

-39 mio. kr.
År 3

-39 mio. kr.
År 4
Kilde: Copenhagen Economics

1) Se appendiks for yderligere beskrivelse af risici for udvikling af følgesygdomme
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FØLSOMHEDSANALYSER

Følsomhedsanalyse på antallet af patienter med diabetes

Vi ønsker dog at belyse effekten af antallet af
patienter på nettoresultatet af at udlevere en FGM.
Hvis opgørelsen fra Dansk Voksen Diabetes
Database benyttes, nedjusteres antallet af patienter
til 13.360 voksne type I patienter. Dette tal er opgjort
i 2017-2018. Når færre patienter skal have udleveret
en FGM, bliver nettoresultatet mindre negativt.
En anden opgørelse fra Marit Eika Jørgensen for
Steno Guideline Working Group finder, at der er
26.000 voksne type I patienter. Hvis dette resultat
antal patienter benyttes, bliver resultatet mere
negativt, se figuren til højre.

Effekten af antal patienter på modellens nettoresultat
-30
(13.360 patienter; -34 mio. kr.)

-40

Nettoresultat

I rapportens hovedtekst benytter vi Register for
Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) som kilde til
antallet af patienter med diabetes. Vi er dog
opmærksomme på, at forskellige opgørelser,
herunder RUKS og Dansk Voksen Diabetes
Database, når frem til markant forskellige resultater
for antallet af voksne type I diabetikere. På baggrund
af input fra professor i klinisk epidemiologi ved
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Anders Green, vurderer vi at det er mest retvisende
at anvende tallet fra RUKS i rapportens hovedtekst.

-50

(22.625 patienter; -58 mio. kr.)

-60

(26.000 patienter; -66 mio. kr.)
-70
12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

Antal patienter
Note: Patienternes fordeling på HbA1c niveauer er uændret i denne følsomhedsanalyse.
Kilde: Copenhagen Economics
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Følsomhedsanalyse for prisen på sensorer
Lineær sammenhæng mellem pris
på sensorer og nettoresultat

Effekten af rabatter på sensorer på modellens nettoresultat
60

Prisen på sensorer er endnu usikker i Danmark, og
analysens hovedresultater er baseret på prisen på
sensorer til FreeStyle Libre i Storbritannien og
Norge.

Det forventes dog ikke, at sensorer i udbud vil blive
solgt med den samme rabat som teststrimler, og
derfor vælges rabatten på 25 pct. som konservativt
skøn.

20
0

Nettoresultat

Den faktiske pris på sensorerne har betydelig
påvirkning
på
modellens
nettoresultat,
da
sensorerne
udgør
96
pct.
af
materialeomkostningerne til flash glukosemålere. I
rapportens hovedafsnit blev det antaget, at sensorer
og læsere bliver solgt med 25 pct. rabat gennem
udbud til regionerne. Denne rabat er væsentlig lavere
end den rabat, som teststrimler og lancetter bliver
solgt med. Figuren til højre viser, at hvis sensorerne
bliver solgt med en tilsvarende rabat (70 pct.) vil
modellens nettoresultat efter ét år (dvs. uden
langsigts gevinster) være positiv. Nettoresultatet vil
være positivt, hvis sensorerne sælges med en rabat
på 49 pct. eller mere.

(70%, 44 mio. kr.)

40

(50%, -1,2 mio. kr.)

-20
-40
(25%, -58 mio. kr.)

-60
-80
-100
-120

(0%, -114 mio. kr.)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Rabat
Kilde: Copenhagen Economics
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Følsomhedsanalyse for prisen på teststrimler
Lineær sammenhæng mellem pris
på teststrimler og nettoresultat

Effekten af rabatter på teststrimler på modellens nettoresultat
40

Den faktiske pris på teststrimler kendes ikke, da de
købes gennem udbud i kommunerne. I rapportens
hovedafsnit blev det antaget, på baggrund af en
klagesag fra Mediq Danmark A/S, at teststrimler
med en købspris på 5 kr. per styk, sælges med en
rabat på 70 pct.

30
20
10

Nettoresultat

Hvorvidt rabatten er større eller mindre end 70 pct.
har betydelig effekt på modellens nettoresultat. Jo
mindre rabatten er, jo større bliver besparelsen på
materialeomkostninger ved overgangen til flash
glukosemålere.
En
større
besparelse
på
materialeomkostninger
påvirker
modellens
nettoresultat positivt. Figuren til højre viser, at hvis
teststrimler bliver solgt med den samme rabat som
sensorer (25 pct.) vil modellens resultat efter ét år
være positiv. Nettoresultatet vil være positivt, hvis
teststrimlerne sælges med en rabat på 27 pct. eller
mindre. En rabat på 27 pct. svarer til 3,65 kr. per
teststrimmel.

(0%, +37 mio. kr.)

0

(25%, +3 mio. kr.)

-10
-20
-30

(50%, -31 mio. kr.)

-40
-50
(70%, -58 mio. kr.)

-60

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

Rabat
Note: Denne beregning ser kun på prisen på teststrimler og ikke lancetter.
Kilde: Copenhagen Economics
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Følsomhedsanalyse for behandlingslængden på følgesygdomme
Lineær effekt på modellens
nettoresultat efter år 2

Modellens nettoresultat efter indfasning af langsigtede effekter
Mio. kr.
Langsigtsbesparelserne i rapportens hovedtekst er
+8 mio. kr.
beregnet på baggrund af, at behandlingen af
blodpropper i hjernen og amputationer fortsætter i 3
år, og at behandling af dialyse gennemsnitligt
fortsætter i 3,6 år1. Hvis den faktiske
behandlingslængde afviger fra dette, påvirkes
modellens nettoresultat på lang sigt.

Hvis der inkluderes flere år i modellen, bliver
nettoresultatet mindre negativt, se figuren til højre. I
rapportens hovedtekst rapporteres de første fire år
efter udlevering af flash glukosemålere. Hvis det
antages, at behandlingen fortsætter i syv år for alle
tre følgesygdomme, ændres modellens nettoresultat
til -13 mio. kr. Det antages, at omkostningerne i
årene efter år 3 for amputationer og blodpropper i
hjernen er lig omkostningerne i år 3. For dialyse
antages det, at omkostningerne efter år 4 er lig
omkostningerne i år 4.
Hvis behandlingerne fortsætter i længere tid, stiger
gevinsterne ved overgang til flash glukosemålere.
Hvis behandlingen af alle tre følgesygdomme
fortsætter til år 7, øges modellens nettoresultat med
8 mio. kr. om året efter år 1. Denne stigning på 8
mio. kr. skabes af en stigning på 6 mio. kr. om året
ved dialysebehandling, 0,3 mio. kr. om året ved
blodpropper i hjernen og 1,7 mio. kr. om året ved
amputationer.

+8 mio. kr.
+8 mio. kr.
+8 mio. kr.
+8 mio kr.
+8 mio. kr.
0

-58
År 1

+6 +2

-50
År 2
Dialyse

+11
+3 +1

-43
År 3

+17
+5

+1

-35
År 4

Blodprop i hjernen

+22
+7

+1

-28
År 5

+28

+34

+1
+9

+1
+10

-20
År 6

-13
År 7

Amputation
Kilde: Copenhagen Economics

1) KORA (2014), Sundhedsstyrelsen (2011) og Kruse og Nørregaard (2012)
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Kombination af følsomhedsanalyserne
Det er muligt at kombinere effekten af
følsomhedsanalyserne for prisen på sensorer,
teststrimler og længden på behandling af
følgesygdomme. I tabellen nedenfor er modellens
nettoresultat efter ét år vist for 16 kombinationer af
rabat på sensorer og strimler. En rabat på 25 pct. på
sensorer og 70 pct. på teststrimler viser
hovedtekstens resultat på -58 mio. kr.
På baggrund af forskellige scenarier for rabatter på
både sensorer og teststrimler, er det muligt at finde

effekten på modellens nettoresultat i tabellen. Hvis
det fx vurderes, at den potentielle rabat på sensorer
er 0 pct., og rabatten på teststrimler er 50 pct.
ændres modellens nettoresultat til -87 mio. kr.
(lyseblåt felt i tabellen).
På baggrund af dette nettoresultat er det muligt, at
beregne effekten på længere sigt på baggrund af de
lineære stigninger i gevinsterne gennemgået på
forrige slide. I eksemplet nedenfor er det antaget, at
behandlingen af alle tre følgesygdomme fortsætter i

Eksempel på kombination af effekter i følsomhedsanalyse
Nettoresultat efter 1 år, mio. kr.

Tilsvarende kan der på baggrund af tabellens
nettoresultater beregnes et langsigtet resultat ud fra
forskellige behandlingslængder for hver af de tre
følgesygdomme.

Nettoresultat efter 7 år, mio. kr.

Rabat på teststrimler

Rabat på sensorer

syv år, og på baggrund af dette ændres modellens
nettoresultat efter syv år til en omkostning på 42
mio. kr.

+8 mio. kr.

0%

25%

50%

70%

0%

-19 mio. kr.

-53 mio. kr.

-87 mio. kr.

-114 mio. kr.

25%

37 mio. kr.

3 mio. kr.

-31 mio. kr.

-58 mio. kr.

50%

94 mio. kr.

60 mio. kr.

26 mio. kr.

-1 mio. kr.

70%

139 mio. kr.

105 mio. kr.

71 mio. kr.

44 mio. kr.

+8 mio. kr.
+8 mio. kr.

+8 mio. kr.
+8 mio. kr.

+8 mio. kr.

-42 mio. kr.
-49 mio. kr.
-57 mio. kr.
-64 mio. kr.
-72 mio. kr.
-79 mio. kr.
-87 mio. kr.
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
Kilde: Copenhagen Economics
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Følsomhedsanalyse på omkostninger ved følgesygdomme
Lineær sammenhæng mellem
omkostninger og nettoresultat på
kort sigt

En ændring af omkostningerne påvirker også
nettoresultaterne efter 4 år. Hvis omkostningerne er
25 pct. mindre end omkostningerne i rapportens
hovedtekst, reduceres modellens nettoresultat efter
fire år til -46 mio. kr. Hvis omkostninger er 25 pct.
højere end i rapportens hovedtekst, er modellens
nettoresultat efter fire år en omkostning på 27 mio.
kr.

(+25%, -53 mio. kr.)
-54

-56

Nettoresultat

Omkostningerne ved de undersøgte følgesygdomme
for kommuner og regioner påvirker modellens
nettoresultat. Denne effekt er lineær, se figuren til
højre. I hovedteksten benyttes DRG-taksterne uden
korrektioner. Hvis det i stedet antages, at DRGtaksterne og omkostningerne for kommunerne overeller
undervurderes,
påvirkes
modellens
nettoresultat. Hvis det antages, at de faktiske
omkostninger er 25 pct. mindre end DRG-taksterne,
falder modellens nettoresultat til -62 mio. kr. Hvis
det i stedet antages, at de faktiske omkostninger er
25 pct. højere end DRG-taksterne, er modellens
nettoresultat -53 mio. kr.

Effekten af ændrede omkostninger ved følgesygdomme på modellens
nettoresultat
-52

(0%, -58 mio. kr.)

-58

-60

-62

(-25%, -62 mio. kr.)

-64
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Korrektion
Kilde: Copenhagen Economics
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BEREGNINGER

HYPOGLYKÆMI

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af to hoveddrivere bag resultatet for hypoglykæmi

Hvordan beregner vi effekten af færre alvorlige hypoglykæmiske
episoder for patienter med en FGM?
Reduktion i antal alvorlige
hypoglykæmiske episoder
pr. patient pr. år
Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr.
patient pr. år,
HbA1c < 59
mmol/mol

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

x

Andel voksne
med HbA1c 5969 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af FGM

Andel voksne
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal voksne med type 1
diabetes i undersøgelsen

x

Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr.
patient pr. år,
HbA1c 59-69
mmol/mol
Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr.
patient pr. år,
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved
brug af FGM

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der
kræver
behandling på
hospital

x

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der
kræver
ambulance

x

Omkostning ved
ambulance

Omkostning ved
hypoglykæmiske
episoder vist ved to
hoveddrivere
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Antal patienter i undersøgelsen
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved brug af
FGM

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Andel HbA1c <
59 mmol/mol:

Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark:

22.625

x

Andel HbA1c 5969 mmol/mol:

x

80%

33%
Kilde: Register for
udvalgte kroniske
sygdomme (RUKS)1

Andel HbA1c ≥
70 mmol/mol:

25%
Kilde: RKKP (2018)
”Dansk Diabetes
Database – Endelig
rapport 2017-2018”

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

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

7.602

Andel voksne der
får gavn af FGM:

42%

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
behandling på
hospital

=

5.973

4.525

1) Vi er opmærksomme på at forskellige opgørelser, herunder RUKS og Dansk Voksen Diabetes Database, når frem til markant forskellige resultater for antallet af voksne type I diabetikere. På baggrund af input fra
professor i klinisk epidemiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Anders Green, vurderer vi at det er mest retvisende at anvende tallet fra RUKS. RUKS indeholder dog ikke information om
fordelingen af patienter på HbA1c, og derfor benyttes Dansk Voksen Diabetes Database til dette, som vi antager er repræsentativ for den samlede danske type 1 diabetes befolkning.
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Antal årlige hypoglykæmiske episoder
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved brug af
FGM

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c ≥ 70
mmol/mol

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

studie, der undersøger det gennemsnitlige antal
episoder for alle danske type I patienter. Studiet
bør derfor ikke indeholde et selection bias.
Studiet finder, at der i gennemsnit er 1,21
alvorlige hypoglykæmiske episoder pr. år.
Vi antager, at antallet af episoder er halvt så
stort blandt patienter fra 59 mmol/mol i forhold
til under 59 mmol/mol og kun 25% blandt
patienter fra 70 mmol/mol. Disse antagelser er

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, 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 episoder. Herudover peges der på, at der
ikke findes en tærskelværdi for
sammenhængen mellem HbA1c og antal
episoder, men antal episoder falder gradvist
med højere HbA1c.
De beregnede gennemsnitlige antal episoder
for de tre grupper kan ses i figuren nedenfor.

-50%
1,9

-50%
0,9

0-58 mmol/mol

59-69 mmol/mol

0,5
70+ mmol/mol

Gennemsnit: 1,9 episoder * 42% + 0,9 episoder * 33% + 0,5 episoder * 25% = 1,21 episoder
1) Heller et al. (2016)
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Reduktion i antal årlige hypoglykæmiske episoder
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Se forrige side

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved brug af
FGM

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal årlige
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr.
patient pr. år:

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved
brug af FGM:

1,9

-55%

0,9
0,5

x

-41%
-28%

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
behandling på
hospital
Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, 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
episoder med glukose < 2,2
mmol/L på 55%. Vi antager
konservativt, at effekten er
75% af dette for personer
med HbA1c i intervallet 5969 mmol/mol, og 50% for
personer i intervallet 70+
mmol/mol.
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Alvorlige hypoglykæmiske episoder der medfører indlæggelse
Andelen af patienter med type I 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
patienter, som har
oplevet 1 eller flere SHE i
det foregående år. I alt
639 patienter.

Patienterne 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 type I patienter. 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 type I
patienter.

Benytter LPR og Dansk Diabetes Database.
Observerer 2.369 alvorlige episoder på
70.002 patient-år svarende til en rate på
0,0338 per patient-år. Med 1,21 alvorlige
episoder per år svarer dette til at 0,0338/1,21
= 2,8% patienter 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
en kliniske forsøg,
dækker mere end 8.000
type I patienter.

Artiklen analyserer 420 alvorlige episoder, 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 patienter i
en 30 års follow-up
studie.

Fokus i artiklen er på følgesygdomme, men
artiklen rapporterer også, at frekvensen af
alvorlige episoder er 62 per 100 patient-år og
undergruppen af episoder, 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%
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Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
episoder (1/2)
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol
Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c 59-69
Antal årlige alvorlige
mmol/mol
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c ≥ 70
mmol/mol

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

14,4%

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved brug af
FGM

Omkostninger
ved
indlæggelse:

x

12.600 kr.

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
behandling på
hospital

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, 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.
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Hovedomkostninger forbundet med alvorlige hypoglykæmiske
episoder (2/2)
Andel voksne med
HbA1c < 59
mmol/mol
Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 59-69
mmol/mol

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

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 FGM

x

Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c < 59
mmol/mol
Antal årlige alvorlige
episoder pr. patient
pr. år, HbA1c 59-69
mmol/mol

Andel
hypoglykæmiske
episoder, der
kræver
ambulancekørsel:

27%

x

Reduktion i antal
alvorlige
hypoglykæmiske
episoder ved brug af
FGM

x

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
behandling på
hospital

Andel alvorlige
hypoglykæmiske
episoder, der kræver
ambulance

x

Omkostning ved
indlæggelse

+
x

Omkostning ved
ambulance

Omkostninger ved
ambulancekørsel:

x

3.500 kr.

Kilde: KORA (2003)

I Tyskland bliver 32% af alvorlige
hypoglykæmiske episoder
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
-1,05

Alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr.
patient pr. år

-0,37
-0,14

1,9

42%
22.625

x

33%

x

25%

80%

x

0,9

0,5

14,4% kræver
behandling på
hospital

-55%

x

-41%
-28%

x

12.600 kr. pr.
indlæggelse

=

1.814 kr.

+

x
27% kræver
ambulancekørsel

x

3.500 kr. pr.
=
ambulancekørsel

945 kr.

7.518 med HbA1c
< 59 mmol/mol
5.907 med HbA1c
59-69 mmol/mol

2.759 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk episode

4.475 med HbA1c ≥
70 mmol/mol
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Samlet beregning (2/2)
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen
7.602 patienter med
HbA1c < 59 mmol/mol

-1,05 alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr. år

5.973 patienter med
HbA1c 59-69 mmol/mol

-0,37 alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr. år

4.525 patienter med
HbA1c ≥ 70 mmol/mol

x

x

2.759 kr. pr. alvorlig
hypoglykæmisk
episode

=

-30 mio. kr. om året

-0,14 alvorlige
hypoglykæmiske
episoder pr. år

De to hoveddrivere skaber en besparelse på 30 mio.
kr. om året. Det samlede resultat for færre
hypoglykæmiske episoder på 47 mio. kr. skabes af
færre skadestuebesøg, ekstra forbrug af strips og
lancetter samt ekstra konsultationer efter milde
hypoglykæmiske episoder.
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DIABETISK KETOACIDOSE

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for diabetisk ketoacidose

Hvordan beregner vi effekten af færre episoder med diabetisk
ketoacidose (DKA) for patienter med en FGM?

Reduktion i antal DKA
episoder pr. patient pr. år
Omkostning ved
indlæggelse i 3
døgn
Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark

x

Andel voksne der
får gavn af FGM

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

x

Antal årlige
episoder med
DKA pr. patient
pr. år

x

Reduktion i antal
DKA episoder
ved brug af FGM

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Omkostning ved DKA
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Antal patienter i undersøgelsen

Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Antal årlige episoder
med DKA pr. patient
pr. år

Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark:

22.625

Kilde: Register for
udvalgte kroniske
sygdomme (RUKS)1

x

Reduktion i antal DKA
episoder ved brug af
FGM

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Andel voksne der
får gavn af FGM:

x

80%

=

18.100

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

1) Vi er opmærksomme på at forskellige opgørelser, herunder RUKS og Dansk Voksen Diabetes Database, når frem til markant forskellige resultater for antallet af voksne type I diabetikere. På baggrund af input fra
professor i klinisk epidemiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Anders Green, vurderer vi at det er mest retvisende at anvende tallet fra RUKS. RUKS indeholder dog ikke information om
fordelingen af patienter på HbA1c, og derfor benyttes Dansk Voksen Diabetes Database til dette, som vi antager er repræsentativ for den samlede danske type 1 diabetes befolkning.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Reduktion i antal DKA episoder

Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

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

x

Antal årlige episoder
med DKA pr. patient
pr. år

Antal årlige
episoder med
DKA pr. patient
pr. år:

0,027

x

Reduktion i antal DKA
episoder ved brug af
FGM

Reduktion i antal
DKA episoder
ved brug af
FGM:

x

-40%

x

+
Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Kilde: Tyndall et al. (2019)
finder, at der blandt alle
patienter, 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.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Hovedomkostninger forbundet med DKA episoder
Omkostning ved
indlæggelse i 3 døgn

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

Kilde: Ifølge overlæge Klavs
Würgler Hansen er patienter
gennemsnitligt indlagt i 3
døgn. DRG-takst 10MA03 er
omkostning ved mere end 1
kontaktdag for patienter
indlagt med sygdomme
forbundet med diabetes.

x

Antal årlige episoder
med DKA pr. patient
pr. år

x

Reduktion i antal DKA
episoder ved brug af
FGM

+

x

Omkostning ved
efterfølgende
ambulant besøg

Omkostning ved
indlæggelse i 3
døgn:

28.627 kr.

+
Omkostning ved
ambulant besøg:

1.435 kr.

Kilde: Ifølge overlæge Klavs
Würgler Hansen skal alle
patienter 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

-0,0108 DKA
episoder pr. patient
pr. år

22.625

x

80%

18.100 patienter i
undersøgelsen

x

0,027

x

-40%

28.627 kr. pr.
indlæggelse

x

+
1.4335 kr. pr.
ambulant
besøg

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

18.100 patienter i
undersøgelsen

x

-0,0108 DKA
episoder pr. år

x

30.062 kr. pr. DKA
episode

=

-6 mio. kr. om året

Beregningen viser, at udgifterne til behandling af
DKA episoder vil falde med ca. 6 mio. kr. hvis alle
voksne med type 1 diabetes får bevilliget en FGM.
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FØLGESYGDOMME

I dette afsnit gennemgår vi beregningen af resultatet for følgesygdomme

Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
patienter med en FGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.
Vore beregninger på baggrund af de nye
danske data viser, at personer med HbA1c
< 54 mmol/mol ikke oplever en effekt af
FGM på HbA1c1. De ekskluderes derfor fra
denne gennemgang.

Andel voksne
med HbA1c < 54
mmol/mol
Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark

x

Andel voksne
med HbA1c 5469 mmol/mol

x

Andel voksne der
får gavn af FGM

x

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…

Reduktion i
HbA1c ved brug
af FGM for
patienter med
HbA1c < 54
mmol/mol

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…

Andel voksne
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal voksne med type 1
diabetes i undersøgelsen

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

Risiko for
hjertesvigt

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

Reduktion i
HbA1c ved brug
af FGM for
patienter med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Reduktion i
HbA1c ved brug
af FGM for
patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Reduktion i risiko ved FGM

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 patientpopulation

62

Hvordan beregner vi effekten af færre følgesygdomme for
patienter med en FGM?
Vi undersøger seks følgesygdomme. De er udvalgt på baggrund af tilgængelig data.

Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark

Andel voksne
med HbA1c 5469 mmol/mol

x

x

Andel voksne der
får gavn af FGM

Andel voksne
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal voksne med type 1
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. patient pr. år
ved følgesygdomme uden FGM

Reduktion i
HbA1c ved brug
af FGM for
patienter med
HbA1c 54-69
mmol/mol

Reduktion i
HbA1c ved brug
af FGM for
patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

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

Antal patienter i undersøgelsen

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Antal voksne
type 1 patienter i
Danmark:

22.625

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%

x

80%

Andel HbA1c ≥
70 mmol/mol:
Kilde: Register for
udvalgte kroniske
sygdomme (RUKS)

25%
Kilde: RKKP (2018)
”Dansk Diabetes
Database – Endelig
rapport 2017-2018”1

x

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

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

9.050
=
4.525

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

1) Vi er opmærksomme på at forskellige opgørelser, herunder RUKS og Dansk Voksen Diabetes Database, når frem til markant forskellige resultater for antallet af voksne type I diabetikere. På baggrund af input fra
professor i klinisk epidemiologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet Anders Green, vurderer vi at det er mest retvisende at anvende tallet fra RUKS. RUKS indeholder dog ikke information om
fordelingen af patienter på HbA1c, og derfor benyttes Dansk Voksen Diabetes Database til dette, som vi antager er repræsentativ for den samlede danske type 1 diabetes befolkning.
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal patienter i undersøgelsen

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

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

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
patienter med
HbA1c < 70
mmol/mol næste
år:

3,06%

Kilde: Gu et al. (2018) finder,
at hazard rate for hjertesvigt
er 1,5 gange højere for type
II patienter, der er mindre
velreguleret (ca. HbA1c >
8,8%)

Risiko for hjertesvigt
for insulinkrævende
patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste
år:

4,59%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

60.891 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 FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt type II patienter
uden symptomer på
hyperglykæmi

Kilde: Gennemsnit af DRGtakster (2018-takst) for
hjertesvigt (05MP41, 05MP42
og 05MP43)
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal patienter i undersøgelsen

Antal voksne type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009)
(insulinkrævende type II
patienter) og Stratton et al.
(2000)2 (type II patienter 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

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

1,71%
Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko for
udvalgte følgesygdomme
ved forskellige HbA1c
niveauer blandt type II
patienter uden symptomer
på hyperglykæmi. Her er
det adjusted rate for
personer med HbA1c ≥ 8%

Risiko for myocardial
infarction (tolket som
blodprop i hjertet)
for patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste år:

3,61%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Risiko for hjertesvigt

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

160.437 kr.

x

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

x

Kilde: DRG-takst for bypass
(DRG 05MP11, 2018-takst)
operation som skøn for
omkostning. DRG-takster for
hjerteoperationer spænder
fra 21.000 til 300.000 (ej inkl.
hjertetransplantation)

14%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

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

Antal patienter i undersøgelsen

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 type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Gennemsnit af Juhaeri
et al. (2009)
(insulinkrævende type II
patienter) og Giorda, C.
(2007) (type II patienter over
40 år)

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

Omkostninger ved
behandling pr. år:

Kilde: Giorda, C. (2007) finder,
at der blandt patienter, der
tidligere har haft tegn på
følgesygdomme (high risk
patienter), 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%

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

1,13%
x
Risiko for blodprop i
hjernen i patienter
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste
år:

1,23%

117.925 kr.

x

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 117.925 kr.
i dag.

12%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

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

Antal patienter i undersøgelsen

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 type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

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

•

25% stammer fra velregulerede
defineret som patienter med
HbA1c < 70 mmol/mol
svarende til (182*0,25)= 46
patienter
75% stammer fra dårligt
regulerede defineret som
patienter med HbA1c ≥ 70
mmol/mol svarende til (182*0,75)
= 136 patienter

De 46 ekstra tilfælde skal ses i
forhold til antallet af velregulerede
T1 og T2 patienter. I vores
oprindelige rapport antog vi, at
8.950 T1 patienter var i denne
gruppe samt 25.000 T2 patienter.
Dette giver en incidence rate på
46/(8.950+25.000) = 0,13%. Ligeledes
beregnes for dårlige regulerede.

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

0,13%
Risiko for
nyresygdom –
dialyse for
patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste
år:

0,61%

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

Omkostninger ved
behandling pr. år:

x

724.159 kr.
Kilde: DRG-takst for
dialyse på 2.905 kr.
modtages i gns. 156
gange om året =
453.180 kr. Hertil
kommer omkostninger
for kommunerne på
270.979 kr. om året2

x

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 type II patienter
uden symptomer på
hyperglykæmi
Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)
finder, at risikoreduktionen
for nyresygdom blandt
patienter, der allerede har
tegn på nyresygdom er 33%
(beregnet af CE på
baggrund af resultater i
artiklen)

1) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 2016 / 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 270.979 i dag
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Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal patienter i undersøgelsen

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 type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
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
patienter 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 < 70
mmol/mol:

x
Risiko for retinopati
fir patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste
år:

7,80%

4.925 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:

4,70%

x

x

Kilde: DRG-takst for
laserbehandling (2.055
kr.) + to konsultationer
som koster hver 1.435
kr. (ambulant DRGtakst)

51%
Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c for personer
med HbA1c ≥ 70
mmol/mol:

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Kilde: The Diabetes Control
and Complications Trial
Research Group (1993)1
finder, at risikoen for
laserbehandling falder hhv.
51% og 36%, når patienter
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

Antal patienter i undersøgelsen

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 type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

x

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
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 patienter
uden diabetes
Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og reduktion
i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt type II patienter uden
symptomer på hyperglykæmi.
Her er det adjusted rate for
personer med HbA1c ≥ 8%.

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

Reduktion i risiko
ved 1% fald i
HbA1c:

Omkostninger ved
behandling pr. år:

0,19%
x
Risiko for
amputationer for
patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol næste
år:

0,90%

246.346 kr.

x

x

Kilde: DRG-takst for
amputation for
diabetiker med fodsår
(116.583 kr.) +
omkostninger for
kommunen på 129.763
kr. pr. år1

37%

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Kilde: Stratton et al. (2000)
undersøger risiko og
reduktion i risiko for udvalgte
følgesygdomme ved
forskellige HbA1c niveauer
blandt type II patienter
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
259.527 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 259.527 kr. * 50 pct. = 129.763
kr. i det første år.

70

Gennemgang af de enkelte parametre i beregningen

Antal patienter i undersøgelsen

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 type 1
patienter i Danmark

x

Andel voksne med
HbA1c 54-69
mmol/mol

x

Andel voksne der får
gavn af FGM

Andel voksne med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

Kilde: Hansen (2020). Artiklen måler
effekten efter 562 dages brug svarende til
1,5 år. Vi antager, at effekten slår igennem
efter et års brug og herefter er stabilt.
Dette bekræftes af ikke offentliggjorte
resultater af Gry Dørflinger, der finder en
reduktion på hhv. 5 mmol/mol og 8
mmol/mol efter et års brug for de samme
patientgrupper. Disse estimater er
signifikante på et 1%-signifikansniveau.
Data rapporterer ændringer ved brug af
en FGM. Vi lægger til grund, at der i
resultaterne indgår en grad af
compliance, som er repræsentativ for
compliance for alle patienter med en FGM
i denne analyse.
Hansen (2020) estimerer effekten for
gruppen 54-70 mmol/mol og > 70
mmol/mol. Data for fordelingen af type I
patienter på HbA1c findes dog ikke
præcis for denne fordeling, og derfor er vi
nødt til at foretage denne approksimation.

x

x

Reduktion i risiko ved
1%-point fald i HbA1c

x

Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol
Reduktion i HbA1c
ved brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Reduktion i HbA1c ved
brug af FGM for
patienter med HbA1c
54-69 mmol/mol

4 mmol/mol
Reduktion i HbA1c ved
brug af FGM for
patienter med HbA1c
≥ 70 mmol/mol

Dette svarer ca. til en reduktion i HbA1c
målt ved % på hhv. 0,3%-point og 0,8%point. Alle de identificerede reduktioner i
risici præsenteret på de foregående slides
stammer fra en reduktion i HbA1c på 1%point. Derfor reduceres de identificerede
risici fra 1%-point til hhv. 0,3%-point og 0,7%point – se næste side

8 mmol/mol
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Samlet beregning for følgesygdomme for patienter med HbA1c

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

3,06%

x

60.891 kr.

=

1.863,26 kr.

x

-14%

x

0,3

= -4%

=>

-78,26 kr. pr. patient pr. år

1,71%

x

160.437 kr.

=

2.748,82 kr.

x

-14%

x

0,3

= -4%

=>

-115,45 kr. pr. patient pr. år

1,13%

x

117.925 kr.

=

1.326,65 kr.

x

-12%

x

0,3

= -4%

=>

-47,76 kr. pr. patient pr. år

x

-37%

x

0,3

= -11%

=>

-106,67 kr. pr. patient pr. år

0,13%

x

724.159 kr.

=

960,97 kr.

4,70%

x

4.925 kr.

=

231,48 kr.

x

-51%

x

0,3

= -15%

=>

-35,18 kr. pr. patient pr. år

0,19%

x

246.346 kr.

=

468,06 kr.

x

-37%

x

0,3

= -11%

=>

-51,95 kr. pr. patient pr. år

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

Reduktion i risiko ved FGM
(forskelle skyldes afrundinger)

-435,27 kr. pr. patient pr. år
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Samlet beregning for følgesygdomme for patienter med HbA1c lig

med eller over 70 mmol/mol
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

4,59%

x

60.891 kr.

=

2.794,90 kr.

x

-14%

x

0,7

= -10%

=>

-273,90 kr. pr. patient pr. år

3,61%

x

160.437 kr.

=

5.791,78 kr.

x

-14%

x

0,7

= -10%

=>

-567,59 kr. pr. patient pr. år

1,23%

x

117.925 kr.

=

1.444,58 kr.

x

-12%

x

0,7

= -8%

=>

-121,34 kr. pr. patient pr. år

0,61%

x

724.159 kr.

=

4.435,12 kr.

x

-33%

x

0,7

=

-23%

=>

-1.024,51 kr. pr. patient pr. år

7,80%

x

4.925 kr.

=

384,15 kr.

x

-36%

x

0,7

=

-25%

=>

-96,81 kr. pr. patient pr. år

0,90%

x

246.346 kr.

= 2.217,12 kr.

x

-37%

x

0,7

= -26%

=>

-574,23 kr. pr. patient pr. år

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

Reduktion i risiko ved FGM
(forskelle skyldes afrundinger)

-2.658,39 kr. pr. patient pr. år
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Samlet beregning
Vi plotter nu de fundne tal ind i ligningen

9.050 patienter med
HbA1c mellem 54
og 69 mmol/mol

-435,27 kr. pr.
patient pr. år
x

4.525 patienter med
HbA1c ≥ 70
mmol/mol

=

-16 mio. kr. om året

-2.658,39 kr. pr.
patient pr. år

Beregningen viser, at udgifterne til behandling af de
seks følgesygdomme vil reduceres med ca. 16 mio.
kr. hvis voksne med type 1 diabetes får bevilliget en
FGM.
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FØLGESYGDOMME – LANGT SIGT

Beregning af antal år i dialyse
I analysen antager vi, at en patient 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 patienter i hæmodialyse. Artiklen finder, at sandsynlighed for transplantation er 5% og dødeligheden er
22%. I alt ”forlader” 27% af patienterne 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’ dialyse patienter:
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 patienterne fortsat i dialyse. Ud fra informationerne i tabellen kan vi beregne, hvor mange år en
patient 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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