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Disposisjon 

• Kort innledning

• Diabetes 

• Tekniske hjelpemidler

• Kosthold • Diabetes 

– Type  1, type 2 
, Monogen, Neonatal

– Forekomst

– Behandlingsfilosofi 
(barn/ungdommer)

• Hvordan arbeider vi (team)

• Kasuistikk I

• Kosthold 
- karbohydrat vurdering
- hjertekar,- forebygging  

• Poliklinisk oppfølgning

• Fysisk trening

• Kasuistikk II

• Andres evaluering? PREM

• Benchmarking / • Kasuistikk I

• Ketoacidose ved nyoppdaget 
diabetes.

• Hypoglykemi

• Benchmarking / 
Barnediabetesregisteret (BDR)

• IQ-prosjekt

• Oppsummering



Bakgrunn

Går det så bra med disse barna 

…...som mange tror?



Prognose

• Overdødelighet, relativ (standardisert) x4

• Per år: 4 av 100 med kjent diabetes legges inn med diabetisk 

ketoacidose (DKA)

• Per år: 4 av 100 insulinsjokk per år

• Senkomplikasjoner særlig relatert til kronisk hyperglykemi, høy • Senkomplikasjoner særlig relatert til kronisk hyperglykemi, høy 

HbA1c

Hva med dagens behandling,- prognose?



Diabetes

• Type 1

• Type 2

• Monogen arv, f. eks. MODY (maturity onset diabetes of the young)

• Behandlingsfilosofi
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Insidens 1973-2017

Insidens (nye tilfeller/år) av Type 1 diabetes 
hos barn i alderen 0-14 år i Norge,1973 - 2017
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Diabetes

• Type 1

• Type 2

• Monogen arv, f. eks. MODY (maturity onset diabetes of the young)

• Behandlingsfilosofi
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Aldersfordeling ved nyoppdaget 2017

Aldersfordelingen ved nyoppdaget diabetes alle typer i 2017 
Alder ; 8 mnd. – 17år og 10 mnd..
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Faktorer som spiller inn

• Foreldre og familiedynamikk (før og nå)

• Utviklingsnivå• Utviklingsnivå

• Vennerelasjoner

• Emosjonelle faktorer

• Kunnskap

• Kommunikasjon og tillit mellom pasient og • Kommunikasjon og tillit mellom pasient og 
helsepersonell
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Økt belastning på familien

• Hvordan håndtere alle de ”normale” 
oppgaver i en familie  + være behandler ?

• Hvordan ivareta hverandre som par?



Hvordan går det med våre unge?
(uavhengig av diabetes)



Min egen erfaring (som lege)

• Eneste fellestrekk hos de unge: diabetes 

• For strengt, kontrollerende opplegg virker 
kanskje,  men kun på kort sikt

• Mange går gjennom ungdomstiden uten 
spesielle diabetesproblemer

• Fordel å kunne ’’dele’’ diabetesen med 
andre



’’Håpløse ungdommer’’

Finnes de ?

14



Samarbeid og ulik virkelighetoppfatning







Kasuistikk I
Jente, født 2002, T1D fra høsten 2014 (12 år), Skilte foreldre, bor 50/50, 

2 eldre søsken. Ingen kjent diabetes i familien. Tidligere frisk.

Innkomst:Innkomst:
– Siste mnd pollyuri, tørste, vekttap, slapp siste døgn før innleggelse 

– Blodprøver; HbA1c 13 %, Ingen målbar bls, pH 7,23, Bicarbonat 11,3, ketoner 5,8

– Mild Diabetes Ketoacidose (DKA) 

– Oppstart insulinpumpe dag 2

– Gir tydelig uttrykk av å være lei seg, og gruer seg til stikk (stikkevegring?)

Innleggelse:
– 12 dager innlagt i avdeling, mor og far bytter/deler om å være tilstede

– Opplæringen går forholdsvis greit, jenta har vært fulgt opp av PPT pga små lærervansker

Utskriving: Utskriving: 
- Total insulinbehov; ca 55 E pr/døgn

– Insulin karbohydrat ratio (IK): 6, 9,15 

– Insulin korreksjonsfaktor (KF): 2



Fortsettelse kasuistikk I
Månedlig oppfølgning av lege 1. året etter debut

– HbA1c de 6,3 - 7,1 %

– Avtakende insulinbehov , total døgn forbruk; 20 E pr /døgn

– Setter ikke bolusdoser

– Tar av pumpen ofte, uten å få hyperglykemi

– Gj.snitt 1-2 boluser pr /dag

– Fokus på konsultasjonene;  bruke boluskalkulator og sette bolus ved måltid

– Stikkevegring

Siste del av 2015:

– HbA1c stiger 

– Jenta sier at pumpen piper, syns dette er flaut på skolen

– Mye masing fra foreldrene– Mye masing fra foreldrene

– Liker ikke å fortelle nye venner om diabetes / involverer ikke lærerne 

– Fortsatt største delen av insulindosen tas i form av basal, usikker hvor mye som tas av bolus?



Fortsettelse kasuistikk I
2. året etter debut (2016):

– Månedlig oppfølgning hos diabetesteam , (lege, psykolog, diabetsspl.) 

– Setter ikke insulin til måltidene

– Skolen er bekymret pga lærevansker, mor er bekymret - mye krangling hjemme  

Nov. 2016: 

– Reinnleggelse med tverrfaglig tilnærming

3. året etter debut (2017):

Skifter lege pga overlegepermisjon – hvor fokuset rettes mot at jenta selv overtar mye av ansvaret for 
behandling, med støtte fra foreldre og diateam på OUS. HbA1c fortsatt høy

4. året etter debut (2018): 

Tilbake til tidligere lege. 

– HbA1c >14 %

April 2018: 

Innleggelse med insulinsjokk ( er under observasjon i 1 døgn) Innleggelse med insulinsjokk ( er under observasjon i 1 døgn) 

Oktober 2018:

Følges mnd av tverrfaglig diateam



Fortsettelse kasuistikk I

Egenbehandlingen har vært basert på høy basaldose (ca 80 % av total 
insulinbehov) hvorav ingen eller svært få bolusdoser i løpet av døgnet. 
Korreksjonsdose satt på kveld med forlenget bolus funksjon over noen timer. Korreksjonsdose satt på kveld med forlenget bolus funksjon over noen timer. 

Forsøkt overgang til penn flere ganger, men pga stikkevegring har dette ikke blitt 
gjennomført.
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Ønske fra en mor:

”Jeg skulle ønske at legen i hvert fall 

en gang ville si til meg at jeg gjorde en 

god jobb!



Diabetesteam Diabetesteam 



Diabetesteamets overordnede visjon
Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Våre pasienter aksepterer sin sykdom og har livskvalitet på linje med 
barn/ungdom uten kronisk sykdom, og oppnår en blodsukkerregulering barn/ungdom uten kronisk sykdom, og oppnår en blodsukkerregulering 

som innebærer at de unngår komplikasjoner.



Vår pasientgruppe

• Pr i dag ca 240 barn mellom 0 –18 år

• 99 % T1D, noen få T2D, MODY, Neonatal diabetes (2 Kir 6.2)• 99 % T1D, noen få T2D, MODY, Neonatal diabetes (2 Kir 6.2)

•ca 20-25 stk nyoppdagete diabetes pasienter i året 

• 23 % av pasientene har fremmedkulturell bakgrunn - største 
gruppen er fra Somalia

• 73 % av våre pasienter bruker insulinpumpe, 50% CGM (sensor)  • 73 % av våre pasienter bruker insulinpumpe, 50% CGM (sensor)  

• 14 % bruker langsomtvirkende analoger



Diabetesteamets medlemmer og 
arbeidsform

Teamet består av: 

- 230 % sykepleiere, 50 % psykolog, 40 % ernæringsfysiolog og 20 % 
sosionomsosionom

-7 leger (4,3, stillinger arbeider med endokrinologi hvorav ca. 50% går 

til diabetes), dvs. ca 230%

Teammøte ukentlig hvor vi diskuterer:

- nye pasienter

- pasienter med spesielle utfordringer- pasienter med spesielle utfordringer

- teamets holdninger og synspunkter 

- praktiske/tekniske ting 

- faglig innlegg



Sykdomsdebut

Alle blir innlagt på sykehus (1-2 uker)
Behandlingslinje – sikre samme opplæring og tilbud



Hva lærer pasienten/familien ved debut

•Neste alle starter med insulinpumpe – praktisk og teknisk opplæring 
på pumpepå pumpe

•Bruk av insulinpenn

•Insulin: virkning, varighet, oppbevaring

•Blodsukkermåling og bruk av verdier ifht glykemisk kontroll

•Hyperglykemi og ketoacidose

•Hypoglykemi og insulinsjokk             

•Kost og karbohydratvurdering

Hurtigrutekurs 2018

•Kost og karbohydratvurdering

•Trening

•Annen sykdom



Overtakelse av ansvar

•Underveis i opplæringen overfører vi gradvis mer og mer ansvar til 
den enkelte pasient/familie

•Kvelds – og nattpermisjoner før utskrivelse. Her dukker mange 
spørsmål opp

1.1.

spørsmål opp

Hurtigrutekurs 2018



Ketoacidose ved nyoppdaget diabetes.

Hypoglykemi
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2017: DKA totalt og inndelt i alvorlighetsgrad hos alle 
med nyoppdaget T1D med DKA 
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Årskontroll 2017:

År %

2001 5

2002 4

2003 5

2004 4

2005 4

2006 5
Årskontroll 2017:
Andelen pasienter med T1D 
innlagt med diabetes ketoacidose 
(DKA)

2006 5

2007 6

2008 5

2009 5

2010 4

2011 5

2012 5

2013 52013 5

2014 5

2015 3

2016 3

2017 3BDR 2017

Andelen pumpebrukere har økt fra

9% til 73 % fra 2001 til 2016 uten

økning i alvorlig DKA



År %

2001 14

2002 12

2003 11

2004 10

2005 11

2006 9

Andelen pasienter med T1D 
som har hatt insulinsjokk med 
bevisstløshet og / eller 
kramper

2006 9

2007 7

2008 6

2009 7

2010 6

2011 6

2012 5

2013 5

2014 5

2015 5

2016 3

2017 3

BDR 2017





Poliklinisk oppfølgning
Tverrfaglig av diabetesteamet 



Oppfølging på poliklinikken

•Tett/individuell oppfølging i starten 

•Etter hvert konsultasjon ca. hver 3 måned, eller hyppigere i perioder 
med spesielle behovmed spesielle behov

•Felleskonsultasjoner ved behov

•Diabetessykepleier - tilgjengelig

•Alle faggrupper i teamet har polikliniske konsultasjoner

•Telefon-konsultasjoner 

•Årskontroll en gang i året

•Informasjon til skole/barnehager

Hurtigrutekurs 2018

•Informasjon til skole/barnehager

•Tilbud om kurs og grupper



Styringsverktøy

HbA1c < 58 mmol/mol (7,5 %) (ISPAD Guidelines)
Nye retningslinjer fra ISPAD - Oktober 2018Nye retningslinjer fra ISPAD - Oktober 2018

HbA1c < 53 mmol/mol (7,0 %)  

Ikke enkelt å få tallkarakter på behandling av egen sykdom.

22.OUS-symposium 7 og 8 november 2013

Brukes med respekt !



Informasjon til skole / barnehager

• Alle nyoppdagede får tilbud om informasjon fra diaspl

• Samt tilbud ved overgang til ny skole, nye lærere og ny • Samt tilbud ved overgang til ny skole, nye lærere og ny 
barnehage 

• Diaspl reiser ut til den enkelte skole/barnehage

• Informasjon er på generelt grunnlag, hvor fokuset er å gi 
personalet kunnskap og trygghet om diabetes

• Motiverer for at skole/bhg og foreldre skal oppnå et godt  
samarbeid     

• Infomøte med foreldre til alle foreldre som har barn som skal 

22.OUS-symposium 7 og 8 november 2013

• Infomøte med foreldre til alle foreldre som har barn som skal 
begynne på skolen                                        



Kurs- og gruppetilbud

•Kurs 

•Et halvdags kurs for familier med barn med nyoppdagede 
diabetesdiabetes

– For foreldre til barn som skal begynne på skolen

•Grupper ( tverrfaglig) 

– 8.trinn 

– 9.trinn

– 10.trinn tilbudet gjelder både ungdommen og foreldre i 

22.OUS-symposium 7 og 8 november 2013

– 10.trinn tilbudet gjelder både ungdommen og foreldre i 
separate grupper 



Kasuistikk II
Sara 8 år

• Diabetes 2 år gammel

• Første barn• Første barn

• Lett ketoacidose

• Pumpe fra start

• CGM fra 4 års alder

• Interkurrent sykdom• Interkurrent sykdom

• Skole

• Foreldre/bruker-styrt…

Hurtigrutekurs 2018 



Kosthold

Karbohydrater

Hjertekar,- forebygging
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Hvordan beregne måltidsdosen?

• Det er ikke den totale matmengden, 
men

• Det er ikke den totale matmengden, 
men

– Karbohydratmengden i maten som avgjør 
hvor mye insulin du trenger

– Ikke proteinmengden (kjøtt)

03.11.2018

– Ikke fettmengden
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Korreksjonsdose

• Dersom blodsukkeret før mat er høyere enn det bør 
være, pleier de fleste med diabetes å ta ”litt mer” være, pleier de fleste med diabetes å ta ”litt mer” 
insulin

• Men; hvor mye mer skal de ta??

• Eller, hvordan beregne korreksjonsdosen?

03.11.2018 46



TeknologiTeknologi



Insulin pumpe, CGM og hybrid ‘’close loop’’ for every….body?

48



Pumpen er ett verktøy – neste trinn er…

Kontinuerlig glukosemåling (CGM)

Pumpen er ett verktøy – neste trinn er…

Kontinuerlig glukosemåling (CGM)



CGM alternativer i dag og …..  i morgen

50



CGM og pumpe: virker det??

Ja!

hvis det benyttes



2008

52

71%

The JDRF CGM Study Group. N Engl J Med 

2008;359:1464-76.



--- til og med ved bruk av mange---- til og med ved bruk av mange-
injeksjonsbehandling



SvenskSvensk
Multi-senter
6 måneder, cross-over
Brukere: 142
HbA1c >7,5%
CGM: Dexcom G4 platinum

Differanse HbA1c: 0,43%-poeng
Alvorlig hypoglykemi: 5 vs. 1



Dagens SAP (sensor-støttet pumpe)Dagens SAP (sensor-støttet pumpe)

Den stopper ved lavt og forventet lavt
glukosenivåglukosenivå



• Predicted low glucose
suspension (PLGS)

• Stops not only at low
glucose, but by predicted
low values

56

low values

Tube and 
syringe

transmittor

Sensor

Pump
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Nytt og viktig verktøy….
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VEIEN MOT CLOSED LOOP……



2013: Closed loop! (over-night)

59

Moshe Phillip et al. NEJM 2013



Variabilitet målt som ’’Time in range’’

60

Blood glucose

>10 Hyperglycemia

4-10 Time in range

<4 Hypoglycemia

<3 Severe hypoglyemia



‘’Free-living’’ voksne

… og (nesten) closed loop?
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- Voksne
- 4 uker
- HbA1c < 7.5%
Primært endepunkt:
Glukose ’’Time in range’’, i.e.    4-10 mmol/lGlukose ’’Time in range’’, i.e.    4-10 mmol/l



Fra høsten 2017:Fra høsten 2017:

Første kommersielle

hybrid closed loop I USA

(nå godkjent i Europa)(nå godkjent i Europa)



Minimed 670G med Guardian sensor 3

• Sensorstyrt insulintilførsel.

03.11.2018 64

• Sensorstyrt insulintilførsel.

• Avansert algoritme 
(Medtronic feedback  
controll)

• Måltider

• Har ‘’back-up’’ basaldsose
for sensorsvikt

.



Minimed 670G

03.11.2018 65

• : 

• ‘’Time in range’’. Fra 65 til 74 

• Kontrollperioden: 1-2 uker i 
sykehus

• Intervensjon: 3 måneder ’’free
living’’

• Primært endepunkt: 

• ‘’Time in range’’  (4-10 

• ‘’Time in range’’. Fra 65 til 74 
%

• ‘’Tid med blodglukose (<3,9) 

• HbA1c

• ‘’Time in range’’  (4-10 
mmol/l)

• ‘’Tid med blodglukose (<3,9)

• HbA1c



Retrospektiv analyse
Minmed 670G (short report)

• Første 3141 pasienter, ‘’the real world’’

03.11.2018 66

• Første 3141 pasienter, ‘’the real world’’

• Care Link

• 4 mnd.

• Systemet ‘’sikkert’’

• Signifikant bedring i TIR, tid <3,9mmol/ml og

gjennomsnittlig sensorbasert glukose

Stone, Kaufman et al.  Diabetes Technology & 

Therapeutics 2018



Lancet! Første ‘’lange’’, randomiserte, multisenter …

Martin Tauschmann et al. Lancet 3.10.18, online: Closed loop delivery …….)

03.11.2018 67

Styrke, 

– antall deltakere: 86

– studiens lengde: 12 uker

– ‘’alle’’ aldersgrupper, dvs. > 6 år (50% < 21)

– Ikke produsent-relatert– Ikke produsent-relatert

– Cambridge-algoritme i smarttelefon (Galaxy S4)

– Minimed 640G



Svakheter

• Seleksjon. 

03.11.2018 68

• Seleksjon. 

• 114  var inkludert, ‘’bare’’ 86 deltok

• Kontrollgruppen CGM, men ikke SAP (sensor-støttet

pumpe)

• Fremdeles bolusdoser før måltid



Resultater:  fordel av Closed loop

03.11.2018 69

• TIR: Signifikant økt tid (11%) i målområdet fra 4-10 

mmol

• Tid i hypoglykemi: Redusert tid i blodsukker < 3,9. først

og fremst uttalt om natten

• Systemet fungerte uten supervisjon eller ekstern kontroll

(dog noe hyppigere kontakt p.g.a. tekniske problemer..



Neste?

• Flere kommersielle aktører (Tandem Slim)

03.11.2018 70

• Flere kommersielle aktører (Tandem Slim)

• Bedre algoritmer/’’artificial intelligens’’

– Fysisk aktivitet (puls, svetting)

– Lærende algoritmer

• Brukervennlighet

• Nye, ‘’raskere’’ insuliner

Dagens Medisin 10.10.



Hybrid closed loop for alle?

Forventninger Informasjon

03.11.2018 71

• Mental frihet

• Spare tid

• Mindre bekymring

• Bedre netter

• Realistisk forventning

• Kunnskap om ‘’barrierer’’

• Nødvendig med vedvarende 

støtte (brukere) og utdannelse 

(leger/sykepleiere)• Færre familiekonflikter

• Redusert 

diabetesbyrde

(leger/sykepleiere)

• Innse at ‘’hassels’’ kan ødelegge 

for potensiell nytte

Dagens Medisin 10.10.



Hva med glukagon?
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Insulin og  glukagon 
‘’bionic’’ pankreas)

Helt automatisert, 
men 5 dager……

Dagens Medisin 10.10.
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Hva sier foreldrene?



Hacking (DiY = Do-It-Yourself) 
mhp.  en hel-automatisert pumpe

Hva trenger man?

75

• CGM

• Gammel eller ny pumpe

• Enhet som inneholde en 
algoritme (CAD)

• Open APS (Artificial-• Open APS (Artificial-
Pancreas-System)

• Nightscout (app/software)



Gamle ’’fordommer’’:

Fysisk trening

Gamle ’’fordommer’’:

’’Legger meg høyt i blodsukker 
for sikkerhets skyld’’

76



PREM



PREM (Patient Reported Exsperience Mesure)

Måling av brukeropplevd kvalitet 2016-2017 

Data om pasienterfaringer og pasientrapporterte utfall (PREM) er blitt et 
krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, BDR. 

Formålet er å fremskaffe systematisk informasjon om erfaringer med 
barnepoliklinikkene.
Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte undersøkelsen på vegne av BDR. 

Utvalget var alle pasienter registrert i BDR med T1D i november 2016 og som 
hadde hatt minst en konsultasjon på en av de 27 barnepoliklinikkene i løpet 
av de siste 12 månedene. 

Svarprosenten var 55,4 %. Svarprosenten var 55,4 %. 

https://www.fhi.no/nyheter/2018/parorendes-erfaringer--store-forskjeller-mellom-
barnepoliklinikkene/



PREM
Pårørendes erfaringer med 

polikliniske konsultasjoner for barn 

med diabetes type 1

Liten grad Noen grad Stor grad

Tid uten barn 38 24 37

Tid  klinisk ernæringsfys. 14 34 52

Tid  psykolog 47 24 28

Dia-kunnskaper, spl. 0 1 99

Dia-kunnskaper, lege 1 2 97

Samarbeid lege-spl. 1 4 95

Hurtigrutekurs 2018 

Samarbeid lege-spl. 1 4 95



Barnediabetesregisteret Barnediabetesregisteret 
(BDR)



Barnediabetesregisteret 
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Alle barn og unge fra 0-18 år med nyoppdaget diabetes (alle typer) ønskes registrert inn i BDR. 
Gjelder det tilflyttede pasienter med debut fra tidligere år, skal disse også registreres.  

BDR er et samtykkebasert register. 100 % dekningsgrad på Institusjonsnivå, på individnivå er det 

99 % ved diagnose og 98 % ved årskontroll. 

Barnediabetesregisterets oppgave er kvalitetsutvikling i omsorgen for barn og 
ungdom i Norge med diabetes. 
Dette gjøres ved å:
1) følge forekomsten av diabetes hos barn og ungdom
2) bedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen
3) følge forekomsten av akutte og kroniske diabeteskomplikasjoner3) følge forekomsten av akutte og kroniske diabeteskomplikasjoner
4) sikre en likeverdig behandling av barn og unge med diabetes
5) fremme forskning knyttet til diabetes

www.barnediabetes.no



Benchmarking 
av Barneavdelingene



HbA1c
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HbA1c fordelt på kjønn i perioden 2004 - 2017
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Gjennomsnittlig HbA1c (%) målt på Aker 2017, inndelt i 
aldersgrupper. n=2677

Alder

(år)

Mean
HbA1c

(%)(%)

0,0 – 4,9 7,3 

5,0 – 9,9 7,3 

10,0 -14,9 7,8 

> 15 8,2 

Totalt 7,9

BDR 2017
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Mean HbA1c etter alder 2015 - 2017
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Eks på Rapporter til Barneavdelinger

Gjennomsnitts HbA1c målt sentralt på Aker, OUS. Ullevål sammenlignet med 
landsgjennomsnittet for perioden 2004-2017 

(kun Type 1 diabetes)(kun Type 1 diabetes)



IQ-prosjektet
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IQ – Norge 
Nasjonale mål 

«Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom i Norge»

2 hovedmål:2 hovedmål:

1) Å bedre nasjonal HbA1c og bedre HbA1c ved alle 
barneavdelinger 

Måles på tre måter:
Mean HbA1c
Andel pasienter < 7,5 %
Andel pasienter > 9,0 %

2)     Lavest mulig forekomst av akutte komplikasjoner
Måles:
Forekomst av insulinsjokk
Forekomst av innleggelse med DKA



HBA1c-fordeling

Våre mål: 
HbA1c <7,5:    >70%
HbA1c >9:       <5%

HbA1c- en bedring på 0,34%-poeng fra 1.1.18

<7,5

7,5-9

>9

HbA1c- en bedring på 0,34%-poeng fra 1.1.18



Noen resultater fra IQ prosjektet – OUS, Ullevål 

Hurtigrutekurs 2018 



Type insulinbehandling



”Ungdomshjernen”

• Betydelig omstrukturering i hjernen mellom 10-23 års alder 
– store nevrobiologiske endringer– store nevrobiologiske endringer

• De siste områdene som er ferdig utviklet er relatert til 
følelser, selvkontroll, rasjonelle vurderinger

• Dvs et overopphetet følelsessystem, og et lite utviklet 
vurderingssystem

•• Fører til økt intensitet i følelser, søker spenning og Fører til økt intensitet i følelser, søker spenning og 
tilfredsstillelse på kort sikt heller enn å planlegge på lang tilfredsstillelse på kort sikt heller enn å planlegge på lang 
siktsiktsiktsikt

• Hvordan kombineres dette med egenbehandling av 
diabetes?



Og dette i en periode der hjernen kan 
sammenliknes med en racerbil uten 
bremser eller GPS…

Skole, lekser, 
prøver

Fritid Venner, relasj
oner

Identitet, utvi
kling

Familie











Takk for oss!
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