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Forord
Diabetesforeningen har bedt Copenhagen Economics
om, på en teknologi- og produktneutral måde, at
kvantificere de omkostninger, der er forbundet med
at tilbyde sensorbaserede glukosemålere (SGM) til
personer med diabetes i Danmark, der tager insulin
flere gange om dagen. Vores analyse omfatter
personer med type 1-diabetes samt type 2-diabetes,
der tager insulin flere gange om dagen (MDI,
”multiple daily injections”).
Til at løse denne opgave har vi estimeret udgiften til
indkøb af SGM til personer med insulinkrævende

diabetes i Danmark, der ikke allerede er berettiget til
en, og udviklet en model til at estimere de
økonomiske effekter, som SGM giver anledning til.
Effekterne omfatter undgåede sundhedsudgifter til
fingerpriktest, færre tilfælde af hypoglykæmi og
ketoacidose samt færre følgesygdomme både i første
år efter udleveringen af SGM og på længere sigt.
Derudover har vi interviewet personer med diabetes,
lægefaglige eksperter, Diabetesforeningen og én af
landets førende sundhedsøkonomer om fordele og
ulemper ved SGM samt forskelle på forskellige SGM-

teknologier.
Vi vil gerne sende en tak til interviewpersonerne, der
gennem deres svar har bidraget til at give os et
samlet billede af fordele og ulemper ved SGM.
Copenhagen Economics er ansvarlig for analyserne i
rapporten, herunder for beregninger, dataarbejde og
konklusioner. Konklusionerne er alene Copenhagen
Economics’ og kan ikke nødvendigvis tages til udtryk
for holdninger blandt interviewpersoner eller
samarbejdspartnere i projektet.

Figur 1. Bidragsydere til analysen
.

REGION

.

Analysen er gennemført af
Copenhagen Economics.

Analysen bygger primært på kilderne
angivet herover i form af data, input
parametre og/eller interviews samt en
betydelig mængde akademisk
litteratur.

Diabetesforeningen er analysens
opdragsgiver.

Kilde: Copenhagen Economics
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Sammenfatning
Totalomkostningen ved at tilbyde
SGM er 132 mio. kr. per år

Tilbud om SGM giver anledning til
besparelser allerede i første år

Vi estimerer, at den langsigtede totalomkostning ved
at tilbyde sensorbaserede glukosemålere (SGM) til
alle med insulinkrævende diabetes1, der ikke allerede
er berettiget til en, er 132 mio. kr. per år, se Figur 2. I
de første år vil totalomkostningen være lidt højere.

Udgiften til indkøb af SGM til de personer med
diabetes, der måtte ønske at få en, estimerer vi til at
være 341 mio. kr. per år. Allerede i første år giver
sådan en investering dog anledning til besparelser på
173 mio. kr. per år i form af besparelser på indkøb til
fingerprikmetoden (83 mio. kr. per år) og
besparelser på følgesygdomme, hypoglykæmi og
ketoacidose (91 mio. kr. per år).2 Dermed estimerer
vi en totalomkostning i første år på 167 mio. kr.

SGM reducerer risikoen for
komplikationer
SGM er en teknologi og metode, som personer med
diabetes bruger til at måle deres blodsukkerniveau.
SGM hjælper personer med diabetes med at holde et
stabilt blodsukker, og dermed mere stabilt
langtidsblodsukker, hvilket mindsker risikoen for
tilfælde af højt og lavt blodsukker og en række
følgesygdomme såsom hjerte- og nyresvigt og
blodpropper i hjernen og hjertet.

Nogle besparelser akkumuleres
over tid
Besparelsen som følge af nogle undgåede
følgesygdomme indfases over tid. Vi estimerer en
yderligere besparelse på 36 mio. kr. per år fra år

4, hvormed den årlige totalomkostning fra år 4 og
frem er 132 mio. kr.

Der er andre positive effekter, som
ikke er indeholdt i vores estimat
SGM giver anledning til øget livskvalitet blandt
personer med diabetes, lavere sygefravær, færre
begrænsninger i arbejdslivet, undgåede smertefulde
fingerprik og bedre kontrol af blodsukkerniveauet
med tilhørende tryghed til følge. Derudover kan
SGM have positive effekter på flere følgesygdomme,
end dem der er inkluderet i vores beregninger, som
udelukkende bygger på påviste effekter i den
akademiske litteratur. Disse yderligere effekter er
ikke inkluderet i den model, der ligger til grund for
Figur 2, hvormed totalomkostningen på 132 mio. kr.
skal ses som et øvre estimat for totalomkostningen.

Figur 2. Omkostninger og besparelser ved at tilbyde sensorbaserede glukosemålere (SGM) til personer med
insulinkrævende diabetes i Danmark
Mio. kr. per år
Type 1

Type 2
-61%

341

184

42

41
-83

156
Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

30

61
-91

Besparelse på
følgesygdomme samt
højt og lavt blodsukker

167
83
84

23

Totalomkostning
i første år

13
-36

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

132
70
61
Totalomkostning fra år 4

Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Beregningen omfatter personer med diabetes, som ikke allerede er berettiget til en SGM og som tager insulin flere gange om dagen. Det vil sige alle børn og voksne med type 1-diabetes og et
langtidsblodsukker over 70 mmol/mol, samt personer med type 2 MDI diabetes (MDI, ”multiple daily injections”). Alle priser er opgjort ekskl. moms. / 2) Afvigelse mellem 173 mio. kr. og 83+91 mio. kr. skyldes afrunding.
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KAPITEL 1

Hvem har gavn af sensorbaserede
glukosemålere og hvilke effekter har
de?
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SGM sænker langtidsblodsukkeret hos personer med dårligt
reguleret diabetes
SGM er en metode til at måle
blodsukker

blodsukkerniveauet over eksempelvis et døgn.

En sensorbaseret glukosemåler (SGM) er en type
udstyr, som personer med diabetes kan bruge til at
måle deres blodsukker. En SGM består af en sensor,
som personer med diabetes har siddende på
overarmen eller maven, og et apparat eller
smartphone, der kan vise blodsukkerniveauet. I dag
måler de fleste personer med diabetes deres
blodsukker ved fingerprik-metoden, hvor
vedkommende stikker sig i fingeren med en lancet
eller fingerprikker og anbringer en dråbe blod på en
teststrimmel. Teststrimlen sættes i et
blodsukkerapparat, hvor man efter kort tid kan
aflæse sit blodsukker. Det er vigtigt, at personer med
insulinkrævende diabetes måler deres
blodsukkerniveau, fordi de på baggrund af disse
målinger skal dosere den livsnødvendige insulin.

Blodsukkermålinger fra vævsvæsken, som en SGM
måler i, 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 blodsukkerets
forventede udvikling.1

Der er evidens for, at SGM sænker
langtidsblodsukker
En person med velreguleret diabetes er som regel
defineret som en person, der har et stabilt og lavt
langtidsblodsukker. For at blive velreguleret har en
person med diabetes behov for et løbende overblik
over sit blodsukkerniveau for netop at kunne holde
blodsukkeret på et tilfredsstillende niveau. Fordi
overblik over blodsukker opnås nemmere med en
SGM end med fingerprikmetoden, medfører SGM i
mange tilfælde, at brugeren bliver mere velreguleret.
Derudover giver SGM flere datapunkter end
fingerprikmetoden, og med en SGM får personen
med diabetes et bedre overblik over
blodsukkerniveauet. SGM gør det derfor lettere at
danne sig et overblik over variationer i

Reduktionen er størst for personer
med dårligt reguleret diabetes
Litteratur om personer med diabetes peger på, at
dem, der har en SGM, bliver mere velregulerede.2 Jo
dårligere reguleret en persons diabetes er i
udgangspunktet, jo større er effekten af en SGM i
forhold til fingerprikmetoden.

Blandt danske personer med type 1-diabetes, der har
et langtidsblodsukker på 54-69 og over 70 mmol/mol,
er den gennemsnitlige reduktion i
langtidsbloksukkeret henholdsvis 4 og 8 mmol/mol,
se Figur 3 til højre. Reduktionerne er opgjort efter
halvandet års brug af SGM. Studiet finder ingen
signifikant effekt for personer med diabetes og et
langtidsblodsukker under 54 mmol/mol. Resultater
om reduktioner på samme niveau er fundet i et andet
og ikke-offentliggjort studie.3

Nuværende brugere af SGM er
meget tilfredse med og trygge ved
deres SGM
Omkring 90% af nuværende brugere af SGM er
tilfredse eller meget tilfredse med deres SGM samt
trygge eller meget trygge ved deres evner til at
anvende deres SGM, se Figur 4 til højre.4

Figur 3. Effekt af SGM på personer
med diabetes’ langtidsblodsukker
fra forskellige udgangspunkter
Mmol/mol
Ingen effekt

-4

-8

<54

54-69

≥70
Kilde: Hansen (2020).

Figur 4 Tilfredshed med og tryghed
ved SGM blandt personer med
diabetes
Procent
Tilfreds eller
meget tilfreds
Hverken tilfreds
eller utilfreds
Utilfreds eller
meget utilfreds
Ved ikke

89%

Tryg eller meget tryg
Nogenlunde tryg
Ikke særlig tryg eller
slet ikke tryg
Ved ikke

91%

Note: personer med type 1-diabetes. n = 1.375 for spørgsmål
om tilfredshed og n = 1.374 for spørgsmål om tryghed.4
Kilde: Diabetesforeningen (2019a).

Noter: 1) Diabetesforeningen (2020a) / 2) Hansen (2020) og Billings et al. (2018) / 3) Ikke-publiceret data fra læge Gry Høst Dørflinger / 4) Lignende resultater er fundet i den akademiske litteratur, se Ehrmann et al.
(2017) og Haak et al. (2017).
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Alle personer med insulinkrævende diabetes kan have gavn af
en SGM
Alle personer med insulinkrævende diabetes kan
have gavn af en SGM til at undgå hypoglykæmi,
ketoacidose, følgesygdomme og/eller gøre
blodsukkermålinger mindre smertefulde. Der er ikke
bred, faglig enighed om antallet af personer med
diabetes i Danmark. Vi lægger til grund for vores
beregninger, at der er 27.614 og 252.516 personer
med henholdsvis type 1-diabetes og type 2-diabetes,
se Figur 5 og 6 til højre.
Voksne personer med type 1-diabetes og et
langtidsblodsukker over 70 mmol/mol samt børn
med type 1-diabetes er allerede berettiget til en
SGM.1,2 Ud af de 27.614 personer med type 1diabetes i Danmark estimerer vi at 9.379 personer er
omfattet af de eksisterende tilbud om en SGM.
Dermed omfatter vores analyse de resterende 18.236
personer med type 1-diabetes. I vores interviews er
det blevet fremhævet, at ikke alle personer med
diabetes ønsker at udskifte fingerprikmetoden med
en SGM. Ud af de 18.236 personer med type 1diabetes vurderer vi, at 20% ville takke nej til en
SGM, hvis de fik tilbudt én3, hvormed vores analyse
tager udgangspunkt i udlevering af SGM til 14.588
personer med type 1-diabetes.
Personer med type 2-diabetes er ikke omfattet af et
generelt tilbud om en SGM. Ud af de 252.516
personer med type 2-diabetes estimerer vi, at 25.252
har insulinkrævende type 2-diabetes og tager insulin
flere gange om dagen.4 Ud af disse vurderer vi, at
40% ville takke nej til en SGM, hvis de fik tilbudt én3,
hvormed vores analyse tager udgangspunkt i
udlevering af SGM til 15.151 personer med
insulinkrævende type 2-diabetes.

Figur 5. Personer med type 1-diabetes, der kan have gavn af en SGM
Antal personer inkl. børn
20% af de personer,
der kan have gavn
af en SGM
27.614
Personer med
type 1-diabetes

9.379

18.236

Voksne, der
allerede er
berettiget til
en SGM (>70
mmol/mol),
og børn

Personer, der
kan have gavn
af en SGM og
som ikke har fået
tilbudt en endnu

3.647
Personer, der
ville takke nej til
en SGM, hvis
de fik en tilbudt

14.588
Personer med
type 1-diabetes,
der ville få
udleveret en SGM

Kilde: Copenhagen Economics baseret på Carstensen et al. (2020), Danmarks Statistik (2020), Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (2019), Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (2017) og interviews.

Figur 6. Personer med type 2-diabetes, der kan have gavn af en SGM
Antal personer
252.516

227.264

40% af de personer,
der kan have gavn
af en SGM
25.252

Personer med
type 2-diabetes

Personer der ikke
tager insulin flere
gange om dagen

Personer, der
kan have gavn
af en SGM

10.101

15.151

Personer, der
ville takke nej til
en SGM, hvis
de fik en tilbudt

Personer med
type 2-diabetes,
der ville få
udleveret en SGM

Kilde: Copenhagen Economics baseret på Carstensen et al. (2020), Danmarks Statistik (2020), Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (2019) og interviews.

Noter: 1) Se eksempelvis Sundheds- og Ældreministeriet (2020). Begrænsning i udelukkende at omfatte personer med særligt højt langtidsblodsukker var i modstrid med Dansk Endokrinologisk Selskabs anbefalinger
om at udbrede SGM til alle personer med type 1-diabetes, se Dansk Endokrinologisk Selskab (2020), se også Sundhedspolitisk Tidsskrift (2020) / 2) Sundheds- og Ældreministeriet (2017), initiativ 7. / 3) På side 14
begrunder vi antagelserne om 20% og 40%, og i Appendiks 2 har vi inkluderet en følsomhedsanalyse af denne antagelse. / 4) Analysen omfatter personer med type 2-diabetes og ”multiple daily injections” (MDI),
som benytter både kort- og langtidsvirkende insulin og dermed tager insulin flere gange om dagen.
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Diabetes er en alvorlig sygdom, og dårligt reguleret diabetes
kan medføre en række komplikationer
Diabetes kan medføre
komplikationer1

Ved diabetes producerer kroppen
for lidt eller intet insulin1

Der kan opstå mange komplikationer som følge af
diabetes. I Figur 7 nederst til højre fremgår de
komplikationer, der indgår i vores beregninger. Som
eksempel giver diabetes i sig selv øget risiko for
åreforkalkning og dermed risiko for blodpropper,
hvilket skyldes en kombination af for højt
blodsukker, for højt blodtryk og for højt
kolesteroltal. Samtidig udvikler næsten alle personer
med diabetes over tid forandringer i nethinden på
grund af deres diabetes, som i værste fald kan føre til
nedsat syn eller blindhed. Fodsår er meget udbredt
hos personer med diabetes, og da sårene som følge af
sygdommen har svært ved at hele, kan de være
nødvendige at operere, ligesom den langsomme
sårheling kan medføre komplikationer, der i sidste
ende kan føre til amputation.

Insulin er et hormon, der er er nødvendigt for at
opretholde et passende og stabilt blodsukkerniveau.
Insulin sikrer, at sukkeret i vores blod kan trænge
ind i kroppens celler, hvor det fungerer som
brændstof for cellerne og giver os energi. Ved for lidt
insulin ophobes sukkeret i blodet, da det ikke kan
trænge ind i kroppens celler, hvilket medfører, at
blodsukkerniveauet bliver for højt.

Hypoglykæmi og ketoacidose er to alvorlige
komplikationer hos personer med diabetes, også
kendt som lavt og højt blodsukker. Ved hypoglykæmi
kan personer med diabetes opleve rysten og
hjertebanken, bleghed, koldsved og besvimelse.
Hypoglykæmi kan – hvis det opdages rettidigt –
behandles ved at indtage hurtigtvirkende
kulhydrater. Ved alvorlig hypoglykæmi kan et
skadestuebesøg eller en indlæggelse være nødvendig.
Ketoacidose er en alvorlig og livstruende
komplikation ved diabetes, der udløses af
insulinmangel, som medfører en ophobning af syre
(ketonstoffer) i blodet. Ketoacidose rammer først og
fremmest personer med type 1-diabetes, og rammer
kun i sjældne tilfælde personer med type 2-diabetes.

Hos personer med type 1-diabetes stopper kroppen
helt med at producere insulin, da kroppens eget
immunforsvar fejlagtigt har dræbt de celler, som
producerer insulin. Hos personer med type 2diabetes kan kroppen ikke udnytte insulin så godt
som ellers, og/eller der bliver ikke produceret nok
insulin i forhold til kroppens behov. Personer med
type 1-diabetes vil altid have behov for
insulinbehandling, mens personer med type 2diabetes i de fleste tilfælde starter med
livsstilsændringer eller tabletbehandling.

Risikoen for hypoglykæmi
afhænger af dit
langtidsblodsukkerniveau
Risikoen for alvorlig hypoglykæmi er højere desto
lavere langtidsblodsukker, en person med diabetes
har, se Tabel 1 nedenfor. Personer med godt
reguleret diabetes i form af lavt langtidsblodsukker
har derfor højere risiko for hypoglykæmi.

Tabel 1. Alvorlig hypoglykæmi
Gennemsnitlig antal tilfælde per år per
person med diabetes
Langtidsblodsukker

Lavt

Mellem Højt

Type 1

1,80

0,90

0,45

Type 2

0,15

0,07

0,04

Noter: Lavt, mellem og højt langtidsblodsukker er hhv. <59,
59-70 og >70 mmol/mol for type 1-diabetes og hhv. <60, 6070 og >70 mmol/mol for type 2-diabetes.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af Kristensen
et al. (2012) og Östenson et al. (2014).

Figur 7. Komplikationer ved diabetes, der indgår i beregningerne
Hypoglykæmi

Hjertesvigt

Blodprop i hjernen

Retinopati

Ketoacidose

Blodprop i hjertet

Amputationer

Nyresvigt

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af den akademiske litteratur, der ligger til grund for den økonomiske model,
se referencerne på side 33 og 34. Se også Diabetesforeningen (2020b-d).

Noter: 1) Se eksempelvis Diabetesforeningen (2020b-d)
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Med en SGM undgår personer med diabetes smertefulde
fingerprik, regulering af blodsukkeret bliver nemmere og
hurtigere, og der er arbejds- og familiemæssige fordele
SGM har betydning for livet med
diabetes

arbejds- og familiemæssige fordele, se citater
nedenfor.1

Under vores interviews med personer med diabetes,
der har en SGM, blev der særligt lagt vægt på
fordelene ved at undgå fingerprikmetoden; at det
bliver nemmere at regulere sit blodsukker samt

Fingerprikmetoden opleves som smertefuld, særligt
blandt personer med diabetes, der har behov for at
måle deres blodsukker mange gange om dagen. SGM

Undgå fingerprikmetoden

Regulering af blodsukker

Når man bruger fingerprikmetoden,
påvirker det fingerspidserne. De bliver
ømme, meget ømme, og for en som mig,
der læser blindskrift, er det meget
upraktisk at have ømme fingerspidser, da
det nedsætter læsehastigheden
markant. Med den nye SGM benytter jeg
praktisk talt aldrig fingerprikmetoden
mere.
Børge, type 1-diabetes
Før jeg fik min FGM var det forfærdeligt,
da jeg skulle stikke mig hver gang, jeg
skulle måle mit blodsukker. Alle mine
fingre var blå og sorte af prikker fordi jeg
stak mig så mange gange om dagen, og
de var så ømme.
Herdis, type 2-diabetes

Psykisk har det gjort en stor forskel, at jeg
kan følge med i – nærmest minut for
minut – at mit blodsukker ligger meget
mere stabilt, end det gjorde før. Nu kan
jeg følge med i, om det er nedadgående
eller opadgående og regulere min
diabetes meget bedre og derved undgå
følgesygdomme.
Tanja, type 1-diabetes
Efter jeg fik min SGM, har jeg ikke haft et
eneste tilfælde af alvorlig hypoglykæmi,
der har krævet hjælp udefra. Inden jeg
fik min SGM havde jeg brug for hjælp 3-5
gange per år fra enten en person i
nærheden, Falck eller en sygeplejerske.
Hvis jeg havde boet alene, ville det have
været nødvendigt med hjælp meget
oftere. (…) Hvis jeg ikke havde haft min
SGM efter jeg fik foretaget en
nyretransplantation, ville jeg slet ikke
have kunnet styre mit blodsukker.

kan have betydning for arbejde og familie i form af
frigivet tid og mere stabilt blodsukker, ligesom brug
af SGM er forbundet med færre psykiske
bekymringer og tilfælde af hypoglykæmi blandt
interviewpersonerne.
Arbejds- og familiemæssige fordele
Arbejdsmæssigt har det gjort en kanon
forskel! Nu fører jeg bare sensoren op til
armen. Tidligere skulle jeg gå fra mit
arbejde, udføre korrekt håndhygiejne,
prikteste og derefter vende tilbage til mit
arbejde. I alt bruger jeg nu i gennemsnit
omkring en halv time mindre på min
diabetes i løbet af en arbejdsdag. (…)
Arbejdsmæssigt er det en stor fordel ikke
at have ømme fingerspidser og nedsat
føling i fingerspidserne, eksempelvis når
jeg skal måle puls på nogen eller lave
tastearbejde på en computer.
Tanja, type 1-diabetes
Det giver familien og især ens børn mere
ro at have en SGM. Jeg taler af erfaring,
når jeg siger, at det ikke er sjovt for børn
at opleve en forælder med lavt
blodsukker.
Børge, type 1-diabetes

Børge, type 1-diabetes
Kilde: Copenhagen Economics baseret interviews.

Noter: 1) Alle interview-personer har godkendt de citater, der er bragt i rapporten.

9

SGM kan hjælpe med at øge livskvaliteten for personer med
diabetes og reducere sygefraværet
SGM giver bedre kontrol over
diabetes, hvilket kan medføre
forbedret livskvalitet
SGM forbedrer livskvaliteten for personer med
diabetes gennem blandt andet stigninger i
overordnet velvære og reduceret frygt for
hypoglykæmi, se Figur 8 og 9 nedenfor.1 Denne
effekt er ikke medregnet i modellen som en
sundhedsøkonomisk gevinst.
SGM hjælper personer med diabetes til at sikre et
mere stabilt langtidsblodsukker uden behovet for at
benytte den traditionelle fingerpriktest, se side 6. Ud
over de klinisk dokumenterede effekter af SGM

Figur 8. Overordnet velvære
WHO-5 Well-being index

såsom lavere langtidsblodsukker og færre tilfælde af
hypoglykæmi, påvirker brugen af SGM også
personernes livskvalitet. I et svensk randomiseret
kontrolleret studie havde personer med diabetes, der
modtog en SGM signifikant højere overordnet
velvære end personer med diabetes, der ikke modtog
en SGM, se Figur 8 nederst til venstre. Én af
årsagerne til højere velvære som følge af at have
modtaget en SGM kan være lavere frygt for
hypoglykæmi, da et tysk randomiseret kontrolleret
studie har påvist, at personer med diabetes, der
modtog en SGM, har signifikant lavere frygt for
hypoglykæmi, se Figur 9 nederst midtfor.

SGM kan reducere sygefravær og
medføre en samfundsøkonomisk
gevinst

Figur 9. Frygt for hypoglykæmi
Hypoglycemia Fear Survey score

Figur 10. Sygefravær
Andel der har oplevet arbejdsrelateret
sygefravær i de sidste 6 måneder

+5%
63

Et nyligt studie har vist, at brug af SGM kan sænke
andelen af personer med diabetes, der oplever
arbejdsrelateret sygefravær, se Figur 10. Andelen
faldt med 47% og 58% efter henholdsvis 6 og 12
måneders brug. SGM kan dermed have en positiv
effekt på arbejdsudbud og arbejdsmarkedstilknytning blandt personer med diabetes, som kan
medføre samfundsøkonomiske gevinster i form af
øget BNP-bidrag og undgåede sygedagpenge. Denne
effekt er ligeledes ikke inkluderet i modellen.

-13%
66

45

-47%
39

-58%

18,5%

9,8%*

Modtog ikke SGM

Modtog SGM

Note: Baseret på et randomiseret kontrolleret studie (n =
142) af CGM til personer med type 1-diabetes. Signifikant
forskel, p < 0.05.
Kilde: Lind et al. (2017), se også Hajós et al. (2013) for
anvendelse af WHO-5 blandt personer med diabetes.

Modtog ikke SGM

Modtog SGM

Note: Baseret på et randomiseret kontrolleret studie (n =
141) af CGM til personer med type 1-diabetes. Signifikant
forskel, p < 0,05.
Kilde: Ehrmann et al. (2017), se også Gonder-Frederick
(2011) for en beskrivelse af HFS.

Baseline

7,7%*

Efter 6
Efter 12
måneders brug måneders brug

Note: n = 1.360, 1.056 og 686 i henholdsvis baseline, efter 6
måneders brug og efter 12 måneders brug. Signifikant
forskel fra baseline for begge, p < 0,05.
Kilde: Fokkert et al. (2019).

Noter: 1) Se også eksempelvis Al Hayek et al. (2017) og Polonsky et al. (2017)
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KAPITEL 2

Samlede økonomiske effekter
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Vi estimerer den årlige totalomkostning ved at tilbyde SGM
til personer med insulinkrævende diabetes i Danmark til
at være 132 millioner kr.
Totalomkostningen til at tilbyde
SGM er 61% lavere end udgiften til
indkøb
Vi estimerer, at den årlige totalomkostning ved at
tilbyde SGM til personer med diabetes i Danmark er
132 millioner kr., se Figur 11.
Udgiften til at indkøbe SGM til personer med
diabetes i Danmark estimerer vi til at være 341
millioner kr. SGM fungerer som en erstatning for
den traditionelle fingerprikmetode, hvormed
udleveringen af SGM gør fingerprikmetoden stort set
overflødig. Vi estimerer en samlet besparelse på
indkøb til strips og andet til fingerprikmetoden på 83

millioner kr. per år. SGM har som tidligere vist
effekter på følgesygdomme, hypoglykæmi og
ketoacidose, se side 6 og 8. Vi estimerer, at
udlevering af SGM giver anledning til besparelser på
91 millioner kr. i undgåede sundhedsudgifter til
behandling af følgesygdomme, hypoglykæmi og
ketoacidose. Dermed er totalomkostningen allerede i
første år efter udleveringen af SGM lavere end
udgiften til indkøb. Totalomkostningen i første år
estimerer vi til at være 167 millioner kr.

over tid, omfatter personer med diabetes, der er i
dialyse for behandling af nyresvigt, har fået en
blodprop i hjernen eller en amputation. Ved at undgå
disse følgesygdomme estimerer vi, at
sundhedsvæsnet sparer yderligere 36 millioner kr.
fra år 4, når besparelserne er fuldt indfaset. Dermed
estimerer vi en totalomkostning fra år 4 efter
udleveringen af SGM på 132 millioner kr., hvilket er
61% lavere end udgiften til indkøb på 341 millioner
kr.

Gevinsterne for nogle følgesygdomme akkumuleres
over tid. Vi modellerer disse gevinster til at være
fuldt indfaset efter fire år. Gevinster, der indfases

På side 15 og 16 gennemgår vi resultaterne for
henholdsvis personer med type 1-diabetes og
personer med insulinkrævende type 2-diabetes.

Figur 11. Omkostninger og besparelser ved SGM
Millioner kr. per år
-61%
341

83
91

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

167

Totalomkostning
i første år

36

132

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

Totalomkostning fra år 4

Note: Vi har inkluderet personer med type 1-diabetes, der ikke allerede er omfattet af et tilbud om en SGM, dvs. voksne med langtidsblodsukker over 70 mmol/mol og børn.
For personer med type 2-diabetes har vi inkluderet personer med insulinkrævende type 2-diabetes og ”multiple daily injections” (MDI). Alle priser er opgjort ekskl. moms.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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Tilbud om SGM giver anledning til 173 millioner kr. lavere
udgifter til udstyr til fingerprikmetoden og behandling af
komplikationer
En samlet besparelse i første år på
173 millioner kr.
Et tilbud om SGM til personer med insulinkrævende
diabetes i Danmark giver anledning til 173 millioner
kr. lavere udgifter til udstyr til fingerpriktest samt
behandling af komplikationer allerede i første år, se
Figur 12. Dermed er tidshorisonten for at genvinde
nogle af gevinsterne ved investeringen i SGM relativt
kort, da disse kan realiseres allerede i indeværende
regnskabsår. Nedenfor gennemgår vi de to elementer
i denne besparelse i form af undgåede udgifter til
udstyr til fingerprikmetoden og besparelser.

En besparelse på 83 millioner kr. til
udstyr til fingerprikmetoden
Flere blodsukkermålinger hver dag kombineret med
engangsbrug af lancetter og teststrimler giver
anledning til en anseelig besparelse på 83 millioner

kr., hvis blodsukkermålingerne i stedet bliver
foretaget med en SGM. Personer med
insulinkrævende diabetes anbefales at måle deres
blodsukker mindst fire gange om dagen.1 Ved brug af
den traditionelle fingerprikmetode skal der til hver
måling bruges en engangs-lancette til at foretage
fingerprikket, en engangs-teststrimmel til at påføre
blodet på, og et blodsukkerapperat til at afløse
blodsukkerniveauet.

En besparelse på 91 millioner kr. til
behandling af komplikationer
Besparelser til behandling af følgesygdomme samt
komplikationer i form at hypoglykæmi og
ketoacidose giver anledning til besparelser på 91
millioner kr. allerede i første år. SGM hjælper
personer med diabetes med at sænke deres
langtidsblodsukker. Dette giver anledning til færre

følgesygdomme som hjertesvigt, blodprop i hjertet
og hjernen, amputationer, retinopati og nyresvigt.
Dermed sparer sundhedsvæsnet udgifter til at
behandle personer med diabetes, der ville have fået
disse følgesygdomme, hvis de ikke havde haft en
SGM.
Det er påvist at brug af SGM sænker risikoen for
hypoglykæmi og ketoacidose.2 I nogle tilfælde
medfører disse komplikationer et øget træk på
sundhedsvæsnet i form at ambulancekørsler samt
ambulant behandling eller indlæggelse. Ved at øge
tilgængeligheden af SGM blandt personer med
diabetes sparer sundhedsvæsnet dermed udgifter til
at behandle personer med diabetes, der ville have
oplevet disse komplikationer, hvis de ikke havde haft
en SGM.

Figur 12. Besparelser i første år
Millioner kr. per år
173
91
83

Besparelse på indkøb til fingerprikmetoden

Besparelser på følgesygdomme,
hypoglykæmi og ketoacidose

Samlet besparelse i første år

Note: Forskel mellem søjler skyldes afrunding.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Diabetesforeningen (2020e) / 2) Se Appendiks 1. Reduktionen i risikoen for ketoacidose omfatter kun personer med type 1-diabetes, da det er meget sjældent hos personer med type 2-diabetes.
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Effekterne er konservativt estimeret
Vores model omfatter udelukkende
de sundhedsmæssige effekter af
SGM, der er påvist i litteraturen
Vores model bygger på sundhedsmæssige effekter
ved brug af SGM, der er påvist i litteraturen.1
Modellen er baseret på direkte påviste reduktioner i
risikoen for hypoglykæmi og ketoacidose samt en
kædereaktion fra effekten af SGM på
langtidsblodsukker og effekten af langtidsblodsukker
på en række følgesygdomme, se Figur 13.

En række andre følgesygdomme
kan muligvis også give anledning til
besparelser
En række andre komplikationer ved diabetes er ikke
inkluderet i beregningerne, se Boks 1 til højre. Dette
omfatter blandt andet følgesygdomme, der er mere
sjældne og/eller mindre helbredsskadelige som

Figur 13. Effekter af SGM
SGM
Lavere risiko for hypoglykæmi
(lavt blodsukker)
Lavere risiko for ketoacidose (højt
blodsukker)
Mere stabilt langtidsblodsukker
Mindre risiko for
følgesygdomme
Note: Se også figur 18 for en uddybning af effekterne.
Kilde: Copenhagen Economics.

eksempelvis fysisk træthed, abnormt tør hud og
beskadigelse af svedkirtler. Der er en generel
sammenhæng mellem et stabilt langtidsblodsukker
og færre følgesygdomme, hvormed SGM kan have en
positiv effekt på risikoen for andre komplikationer
end dem, der er inkluderet i modellen.

Antagelser i modellen er
konservative
Der er en række antagelser i modellen, som vi har
kvalificeret via blandt andet interviews og
eksisterende undersøgelser. Baseret på interviews
har vi kvalificeret, at 80% af personer med type 1diabetes og 60% af personer med type 2-diabetes
ville sige ja til en SGM, hvis de fik en tilbudt. Jo
højere disse andele fastsættes, desto mere
konservativt (det vil sige højere) er vores estimerede
omkostninger ved at tilbyde SGM til personer med
diabetes i Danmark. Til sammenligning har en
undersøgelse vist, at mellem 34% og 37% af personer
med type 1-diabetes, der ikke allerede har en SGM,
ikke mener, de har brug for en.2 Derudover har vi
kvalificeret, at 10% af personer med type 2-diabetes
tager insulin flere gange om dagen, såkaldt MDI
(”multiple dialy injections”), og dermed medtages
som den relevante population af personer med type
2-diabetes, der bør få tilbudt en SGM, se også side 7.
Til at trykprøve dette tal har vi sammenlignet det
med andelen af personer med type 2-diabetes i en
undersøgelse, der går til kontrol på et Steno Diabetes
Center eller et andet diabetesambulatorium, da disse
personer oftest er personer, der tager insulin flere
gange om dagen. Denne andel var i undersøgelsen
12%.2

Boks 1. Andre komplikationer ved
diabetes
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perifer neuropati (en beskadigelse af det
sensoriske og det motoriske nervesystem,
der typisk rammer tæer, fødder, ben og
hænder)
Autonom neuropati (en beskadigelse af
det autonome nervesystem, der typisk
rammer urinblæren, hjertet, mavetarmsystemet samt seksuelle funktioner.
Fysisk diabetestræthed i bindevæv, led og
muskler samt frossen skulder, spring- og
kuskefingre
Mental diabetestræthed og psykiske
udfordringer
Nedgroede negle, ligtorne og hård hud
Charcotfod
Gastroparese (delvis lammelse (parese) af
maven)
Tandkødsbetændelse og paradentose
Andre mundlidelser som nedsat
spytproduktion, svampeinfektioner,
mundtørhed og huller i tænderne
Hjerterytmeforstyrrelser
Blodpropper (andre steder end i hjerne og
hjerte)
Abnormt tør hud, hudinfektioner og eksem
Kraftig pigmentering
Voldsomme svedudbrud i især ansigtet
(gustatorisk sved) efter måltider
Beskadigelse af svedkirtlerne
Seksuelle komplikationer såsom
rejsningsproblemer
Kilde: Diabetesforeningen (2020b-c).

Noter: 1) Se referencer på side 29 og 30 for en komplet oversigt. / 2) Særudtræk fra Livet med diabetes 2019, se Diabetesforeningen (2019b) for en generel beskrivelse.
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For personer med type 1-diabetes estimerer vi en årlig
totalomkostning på 70 millioner kr.
Vi estimerer, at den årlige totalomkostning ved at
tilbyde SGM til personer med type 1-diabetes, der
ikke allerede er berettiget til en, er 70 millioner kr.
fra år 4, se Figur 14.

Totalomkostningen ved SGM er
lavere end udgiften til indkøb
Udgiften til at indkøbe SGM til personer med type 1diabetes i Danmark estimerer vi til at være 184
millioner kr. SGM fungerer som tidligere nævnt som
en erstatning for den traditionelle fingerprikmetode,
hvormed udleveringen af SGM gør

fingerprikmetoden stort set overflødig. Vi estimerer
en samlet besparelse på indkøb til strips og andet til
fingerprikmetoden til personer med type 1-diabetes
på 41 millioner kr. per år. SGM har som tidligere vist
effekter på følgesygdomme, hypoglykæmi (lavt
blodsukker) og ketoacidose (højt blodsukker) for
personer med type 1-diabetes, se side 6 og 8. Vi
estimerer, at udlevering af SGM giver anledning til
besparelser på 61 millioner kr. i undgåede
sundhedsudgifter til behandling af følgesygdomme,
hypoglykæmi og ketoacidose hos personer med type
1-diabetes. Dermed er totalomkostningen allerede i

første år efter udleveringen af SGM lavere end
udgiften til indkøb, navnligt 83 millioner kr.
Ved at undgå følgesygdomme, hvor gevinsterne
akkumuleres over tid, estimerer vi, at
sundhedsvæsnet sparer yderligere 13 millioner kr. til
personer med type 1-diabetes fra år 4, når
besparelserne er fuldt indfaset. Dermed estimerer vi
en totalomkostning 4 år efter udleveringen af SGM
til personer med type 1-diabetes i Danmark på 70
millioner kr.

Figur 14. Omkostninger og besparelser ved SGM, type 1-diabetes
Millioner kr. per år
184
41

61
83

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

13

70

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

Totalomkostning fra år 4

Note: Vi har inkluderet personer med type 1-diabetes, der ikke allerede er omfattet af et tilbud om en SGM, dvs. voksne med langtidsblodsukker under 70 mmol/mol. Afvigelse mellem 184
mio. kr. og 41 + 61 + 83 mio. kr. skyldes afrunding.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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For personer med insulinkrævende type 2-diabetes estimerer
vi en årlig totalomkostning på 61 millioner kr.
Vi estimerer, at den årlige totalomkostning ved at
tilbyde SGM til personer med insulinkrævende type
2-diabetes i Danmark er 61 millioner kr. fra år 4, se
Figur 15.

Totalomkostningen ved SGM er
lavere end udgiften til indkøb
Udgiften til at indkøbe SGM til personer med
insulinkrævende type 2-diabetes i Danmark
estimerer vi til at være 156 millioner kr. Vi estimerer
en samlet besparelse på indkøb til strips og andet til
fingerprikmetoden til personer med insulinkrævende

type 2-diabetes på 42 millioner kr. per år. SGM har
som tidligere vist effekter på følgesygdomme,
hypoglykæmi (lavt blodsukker) og ketoacidose (højt
blodsukker) for personer med type 1-diabetes, se side
6 og 8. Vi estimerer, at udlevering af SGM giver
anledning til besparelser på 30 millioner kr. i
undgåede sundhedsudgifter til behandling af
følgesygdomme og hypoglykæmi hos personer med
insulinkrævende type 2-diabetes.2 Dermed er
totalomkostningen allerede i første år efter
udleveringen af SGM lavere end udgiften til indkøb,
navnligt 84 millioner kr.

Ved at undgå følgesygdomme, hvor gevinsterne
akkumuleres over tid, estimerer vi at
sundhedsvæsnet sparer yderligere 23 millioner kr. til
personer med insulinkrævende type 2-diabetes fra år
4, når besparelserne er fuldt indfaset. Dermed
estimerer vi en totalomkostning 4 år efter
udleveringen af SGM til personer med
insulinkrævende type 2-diabetes i Danmark på 61
millioner kr.

Figur 15. Omkostninger og besparelser ved SGM, type 2-diabetes
Millioner kr. per år

156
42
30

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme
og hypoglykæmi

84

Totalomkostning
i første år

23

61

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

Totalomkostning fra år 4

Note: Vi har inkluderet personer med insulinkrævende type 2-diabetes, der tager insulin flere gange om dagen (MDI, ”multiple daily injections”).
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Udgiften til en CGM er i denne rapport indregnet som værende 60% dyrere end udgiften til en FGM. I Appendiks 2 har vi inkluderet en følsomhedsanalyse af, hvis vi antager at en CGM er 20% dyrere (i
stedet for 60% dyrere) end en FGM, da nyere CGM på markedet er billigere end de eksisterende. / 2) Ketoacidose er yderst sjældent hos personer med type 2-diabetes. Vi har derfor ikke medregnet eventuelle
besparelser som følge af undgåede tilfælde at ketoacidose for personer med type 2-diabetes.
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KAPITEL 2.1
Udgifter til indkøb
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Vi estimerer en regnskabsmæssig udgift ved at tilbyde SGM
til personer med diabetes til at være 341 millioner kr.
Udgiften til indkøb uden
hensynstagen til afledte
økonomiske effekter er 341
millioner kr.
Vi estimerer den årlige regnskabsmæssige udgift til
at indkøbe en SGM til de personer med type 1- og 2diabetes, der måtte ønske at få en, til at være 341
millioner kr., se Figur 16 til højre. Denne udgift
består af henholdsvis 184 millioner kr. til indkøb af
SGM til personer med type 1-diabetes og 156
millioner kr. til indkøb af SGM til personer med
insulinkrævende type 2-diabetes.

I Appendiks 2 har vi inkluderet en
følsomhedsanalyse af ændringer i denne antagelse. I
modellen antages det samtidig at en CGM koster
60% mere i indkøb end en FGM.2

Figur 16. Udgifter til indkøb af SGM
Millioner kr. per år
341

Udgiften er estimeret ud fra et
repræsentativt SGM-produkt
Udviklingen i blodsukkermåling har været stor over
de sidste 80 år. Vi benytter i vores model et
repræsentativt SGM produkt, der er et vægtet
gennemsnit af karakteristika ved eksisterende SGMteknologier. Der findes to SGM-teknologier; flash
glukosemålere (FGM) og kontinuerlige
glukosemålere (CGM).
Vi har indbygget i vores model, at 50% af personer
med type 1-diabetes ville få udleveret en FGM, mens
de sidste 50% ville få udleveret en CGM. I en
undersøgelse havde 32% af respondenterne med
type 1-diabetes en CGM mens 26% af
respondenterne havde en FGM, hvormed vi anser en
ligelig fordeling for retvisende.1 Derudover har vi
indbygget at 90% af de personer med type 2diabetes, der ville sige ja til en SGM, hvis de fik en
tilbudt, ville få en FGM, mens de resterende 10%
ville få en CGM.

156

184

Udgift til indkøb af
Udgift til indkøb af
Samlet udgift til indkøb af
sensorbaserede glukosemålere sensorbaserede glukosemålere sensorbaserede glukosemålere
til personer med type 1-diabetes til personer med type 2-diabetes

Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Se Diabetesforeningen (2019a). / 2) I Appendiks 2 har vi inkluderet en følsomhedsanalyse af, hvis vi antager at en CGM er 20% dyrere (i stedet for 60% dyrere) end en FGM, da nyere CGM på markedet er
billigere end de eksisterende.
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Sektorovergange i sundhedssektoren og kassetænkning er en
udfordring for adgang til SGM for personer med diabetes
Der er ingen retningslinjer for, om
regionen eller kommunen skal
finansiere nogle SGM
En specifik type af SGM, navnligt FGM, kan
finansieres enten som et behandlingsredskab af
regionen eller et hjælpemiddel af kommunen, se
Boks 2. Dette giver risiko for situationer, hvor en
person med diabetes falder mellem to stole, hvis
kommunen klassificerer denne SGM til en borger
som et behandlingsredskab, der skal finansieres af
regionen, og regionen klassificerer den som et
hjælpemiddel, der skal finansieres af kommunen.
En af landets førende professorer i
sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, vurderer, at denne
problematik særligt er en udfordring for de svageste
personer med diabetes.1 Sådanne personer har ikke
nødvendigvis de påkrævede ressourcer til at navigere
i sektorovergangene, og risikerer at ende uden den
nødvendige SGM.

Udlevering af SGM er begrænset af
kassetænkning
Ved udlevering af en SGM til en person med diabetes
som et behandlingsredskab bærer regionen udgiften
til denne. Besparelsen denne SGM giver anledning til
i form af undgåede udgifter til materialer til
fingerprikmetoden tilfalder imidlertid kommunen.
Dette giver anledning til kassetænkning, fordi
omkostningerne og gevinsterne ikke falder samme
sted.
Gevinsterne hos kommunerne og regionerne bliver
dog kun faktiske gevinster, hvis de bliver realiseret
som budgetbesparelser. Gevinsternes realiserbarhed

kræver politisk prioritering, da det for eksempel kan
kræve, at man gør nogle sengeafsnit mindre, fordi
færre personer har brug for behandling.
Det kan dog også være tilfældet, at gevinsterne ikke
realiseres som budgetbesparelser men i stedet giver
anledning til et kvalitetsløft. Et kvalitetsløft kan for

eksempel være en situation, hvor sygeplejersker og
læger på landets hospitaler får mindre travlt og har
mere tid til den enkelte person på sygehuset.
Hvorvidt gevinsterne realiseres som
budgetbesparelser eller ej, samt om
kassetænkningsproblemet løses, afhænger af
politiske prioriteringer på området.

Boks 2. Nuværende finansieringsformer for SGM
•

Nogle SGM klassificeres som et behandlingsredskab, der skal finansieres af regionen
• Dette gælder for kontinuerlige glukosemålere (CGM)
CGM

•

Behandlingsredskab

Andre SGM kan både klassificeres som et behandlingsredskab, der skal finansieres af
regionen, og som en hjælpemiddel, der skal finansieres af kommunen
• Dette gælder for flash glukosemålere (FGM), hvilket giver anledning til at nogle personer
falder mellem to stole
• Eksempel: Hvis en persons diabetes ikke er velreguleret 1, kan en FGM bevilges af regionen
som behandlingsredskab. Hvis det derimod vurderes, at personens diabetes er
velreguleret1, klassificeres FGM som et hjælpemiddel, der skal bevilges af kommunen. Men
udover kravet om velreguleret diabetes, er der flere andre krav til en bevilling af en FGM
som et hjælpemiddel. Det betyder, at mange ansøgere får afslag på en FGM som et
hjælpemiddel fra kommunen, selvom de har brug for den. Personer med velreguleret
diabetes kan derfor ende i en situation, hvor ingen vil påtage sig et finansieringsansvar.
Behandlingsredskab (regionen)
FGM
Hjælpemiddel (kommunen)
Note: 1) ”Velreguleret diabetes” defineres som langtidsblodsukker under 70 mmol/mol.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på interviews, se også Dagens Medicin (2019).

Kilde: Dagens Medicin (2019).
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KAPITEL 2.2

Økonomiske effekter af færre
komplikationer

20

Vores model bygger på den akademiske litteratur, der viser
at SGM giver færre komplikationer
SGM mindsker risikoen for
komplikationer

Figur 17. Oversigt over afledte sundhedseffekter af SGM og
sundhedsmæssige besparelser

Vores model bygger på sundhedsmæssige effekter
ved brug af SGM, der er påvist i litteraturen, se
oversigten i Figur 17 til højre.1 Modellen er baseret på
direkte påviste reduktioner i risikoen for
hypoglykæmi og ketoacidose samt en kædereaktion
fra effekten af SGM på langtidsblodsukker og
effekten af langtidsblodsukker på en række
følgesygdomme fra den akademiske litteratur. Hver
af disse påviste reduktioner i risikoen for
komplikationer omregnes til et antal personer med
diabetes, der undgår hver af disse komplikationer
per år.

Vi har kortlagt besparelsen for hver
komplikation og følgesygdom
For hver komplikation og følgesygdom, har vi
kortlagt de sundhedsmæssige omkostninger ved at
behandle en person med den pågældende
komplikation eller følgesygdom. Eksempelvis
benytter personer med diabetes i gennemsnit 5,6
ekstra blodsukkermålinger som følge af milde
tilfælde af hypoglykæmi.2 Cirka 25% af tilfælde af
alvorlig hypoglykæmi resulterer i et skadestuebesøg3,
hvormed fire undgåede tilfælde af alvorlig
hypoglykæmi vil forhindre cirka ét skadestuebesøg.
For følgesygdomme har vi kvalificeret den mest
retvisende takst for behandling af den pågældende
følgesygdom via interviews og litteratursøgning.
Eksempelvis modelleres omkostningen ved
hjertesvigt som den gennemsnitlige DRG takst ved
hjertesvigt i 2020 på 52.981 kr.4 Disse kortlægninger
giver os en gennemsnitlig sundhedsøkonomisk
besparelse per undgået komplikation og
følgesygdom.

Færre tilfælde af hypoglykæmi (lavt blodsukker)
Kr.

Brug af
SGM

Besparelser i form af undgået
• brug af teststrimler og lancetter til ekstra
blodsukkermålinger efter tilfælde af hypoglykæmi
• ekstra-konsultationer som følge af milde tilfælde af
hypoglykæmi
• brug af glucagen
• ambulancetransport ved alvorlig hypoglykæmi
• skadestuebesøg ved alvorlig hypoglykæmi
• indlæggelser ved alvorlig hypoglykæmi

Færre tilfælde af ketoacidose (højt blodsukker)
Kr.

Besparelser i form af undgået
• ekstra-konsultationer som følge at ketoacidose
• ambulancetransport
• skadestuebesøg
• indlæggelser

Lavere langtidsblodsukker

Færre personer med
diabetes, der får
følgesygdomme

Kr.

Besparelser i form af undgået udgifter til
behandling af
• hjerte- og nyresvigt
• blodprop i hjertet og hjernen
• amputationer
• retinopati
Note: Hver pil viser en effekt, der er påvist i den akademiske litteratur.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Se referencer på side 29 og 30 for en komplet oversigt. / 2) Brod et al. (2011). / 3) Lyngsie et al. (2016). / 4) Gennemsnit af DRG taksterne 05MP40, 05MP41 og 05MP42, se Sundhedsdatastyrelsen (2020).
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De kortsigtede gevinster omfatter blandt andet færre
følgesygdomme og tilfælde af hypoglykæmi og ketoacidose
En sundhedsøkonomisk besparelse
på 91 millioner kr. allerede i første
år til behandling af komplikationer
Vi estimerer en samlet sundhedsøkonomisk
besparelse på 91 millioner kr. allerede i første år til
behandling af komplikationer, se Figur 18. Denne
besparelse opstår som følge af reduktioner i antallet
af tilfælde af hypoglykæmi og ketoacidose samt en
reduktion i antallet af personer med diabetes, der
oplever følgesygdomme, og de besparelser disse
undgåede komplikationer giver anledning til, se
Figur 17 på forrige side.

En besparelse på 69 millioner kr. til
færre tilfælde af hypoglykæmi
Besparelsen ved færre tilfælde af hypoglykæmi
estimerer vi til at være 69 millioner kr. per år fordelt
på henholdsvis 49 millioner kr. for personer med
type 1-diabetes og 20 millioner kr. personer med
type 2-diabetes. Disse besparelser skyldes undgået
brug af teststrimler og lancetter til ekstra
blodsukkermålinger efter tilfælde af hypoglykæmi,
ekstra-konsultationer som følge af milde tilfælde af
hypoglykæmi, brug af glucagen samt færre
ambulancetransporter, skadestuebesøg og
indlæggelser ved alvorlig hypoglykæmi, se Figur 17
på forrige side.

En besparelse på 5 millioner kr. til
færre tilfælde af ketoacidose for
personer med type 1-diabetes
Vi estimerer en besparelse på 5 millioner kr. til
behandling af ketoacidose. Denne besparelse er
udelukkende drevet af personer med type 1-diabetes,
da personer med type 2-diabetes sjældent oplever

ketoacidose. Disse besparelser skyldes undgået brug
af ekstra-konsultationer som følge at ketoacidose og
færre ambulancetransporter, skadestuebesøg og
indlæggelser som følge af ketoacidose, se Figur 17 på
forrige side.

En besparelse på 17 millioner kr. til
færre personer med
følgesygdomme

side, da nogle besparelser ved følgesygdomme
akkumuleres over tid. Besparelsen er fordelt på
henholdsvis 7 og 10 millioner for personer med
henholdsvis type 1- og 2 diabetes. Disse besparelser
kommer fra undgået udgifter til behandling af hjerteog nyresvigt, blodprop i hjertet og hjernen,
amputationer og retinopati, se Figur 17 på forrige
side.

Besparelsen til følgesygdomme estimerer vi til at
være 17 millioner kr. allerede i første år, se dog næste

Figur 18. Kortsigtede sundhedsøkonomiske effekter
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2
17
7
69

5
0

91

10
5
61

49

30

20
Hypoglykæmi

Ketoacidose

Følgesygdomme

Totale besparelse
i første år

Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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De langsigtede gevinster ved at tilbyde SGM er større, da
gevinsterne for nogle følgesygdomme akkumuleres over tid
En samlet sundhedsøkonomisk
besparelse på 126 millioner kr. fra
år fire
Vi estimerer en samlet sundhedsøkonomisk
besparelse på 126 millioner kr. fra år fire efter
tilbuddet om SGM, se Figur 19. Den samlede
besparelse er fordelt på 73 og 53 millioner kr. for
henholdsvis type 1- og 2-diabetes.

Besparelsen ved nogle
følgesygdomme akkumuleres over
tid
Behandling af nogle følgesygdomme i modellen
akkumuleres over tid, hvilket omfatter behandling af
nyresvigt med dialyse, blodprop i hjernen og
amputationer. Vi estimerer denne akkumulering
over tid ved at estimere antallet af nye personer med
diabetes, der undgår nyresvigt, blodprop i hjernen og
amputationer hvert år. Besparelsen årene efter året,
hvor SGM tilbydes til personer med diabetes, er
større, da populationen af personer med diabetes,
der undgår følgesygdommen vokser fra år til år.

Vi benytter en fireårig periode til
fuld indfasning af besparelserne
For nyresvigt og behandling med dialyse
akkumuleres besparelserne over en fireårige periode,
mens besparelserne for blodprop i hjernen og
amputationer akkumuleres over en treårig periode.
Herefter antager vi at behandlingen ville have været
afsluttet, og at undgåede tilfælde af nyresvigt,
blodprop i hjernen og amputationer dermed ikke
giver anledning til yderligere besparelser efter disse
perioder. Dette er en konservativ antagelse, da der
kan være omkostninger som vi ikke har inkluderet i

modellen, der finder sted efter den fireårige periode.
Eksempelvis er én mulig afslutning af personer med
nyresvigt i dialyse en nyretransplantation, hvilket
giver anledning til sundhedsmæssige omkostninger
over mindst en 10-årig tidshorisont.1

Figur 19. Langsigtede sundhedsøkonomiske effekter
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

36

126

13

91

23
73

61

53
30
Totalbesparelse i første år

Infasning af yderligere
besparelser på følgesygdomme

Totalbesparelse fra år 4

Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Noter: 1) Jürgensen et al. (2015)
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Appendiks 1. Metode (1/3)
For at beregne omkostninger og gevinster ved at
tilbyde sensorbaserede glukosemålere (SGM) har vi
opstillet en detaljeret beregningsmodel. I dette
appendiks gennemgår vi overordnet beregningerne,
og til den interesserede læser har vi udarbejdet et
detaljeret beregningsappendiks, som efter
forespørgsel kan udleveres af Diabetesforeningen
eller Copenhagen Economics.

Den sensorbaserede glukosemåler
Effekten af en SGM består af evidens for effekterne
af flash glukosemålere (FGM) og kontinuerlige
glukosemålere (CGM). I denne rapport vægter vi
effekten af en FGM og en CGM 50/50 blandt
personer med type 1-diabetes. Det udtrykker, at
fordelingen af brugere af en SGM antageligvis er
50/50. For personer med type 2-diabetes antager vi,
at fordelingen er 90/10. Det betyder, at evidensen
for FGM vægter 90%, og at evidensen for CGM
vægter 10%. Disse fordelingerne er antagelser, og vi
foretager følsomhedsanalyser, hvor disse antagelser
ændres, se Appendiks 2.

Udgifter til indkøb af SGM
SGM er dyrere i indkøb end den alternative
fingerprikmetode, og derfor er indkøb af SGM
forbundet med meromkostninger. Prisen for en SGM
er en estimeret pris. For personer med type 1diabetes antager vi, at prisen består af 50% prisen på
en FGM og 50% prisen på en CGM. Den årlige pris
for en FGM er 9.755 kr., og den årlige pris for en
CGM er ca. 60% højere, hvilket giver en årlig pris på
ca. 15.600 kr. Prisen på en CGM er baseret på
prisniveauet fra forskellige producenter, og vi finder,
at priserne i gennemsnit er 60% højere end en FGM.

Den gennemsnitlige årlige pris for personer med
type 1-diabetes bliver dermed 12.622 kr., og for
personer med type 2-diabetes er den gennemsnitlige
årlige pris 10.328 kr. I Appendiks 2 har vi inkluderet
en følsomhedsanalyse af, hvis vi antager at en CGM
kun er 20% dyrere (i stedet for 60% dyrere) end en
FGM, da nyere CGM på markedet er billigere end de
eksisterende. Alle priser er opgjort ekskl. moms.
Prisen på materiale til fingerprikmetoden er
forbundet med usikkerhed, fordi teststrimler og
lancetter bliver købt gennem udbud, hvor prisen ikke
offentliggøres. Fra en klagesag fra Mediq Denmark
A/S har det dog været muligt at estimere en pris på
1,5 kr. pr. teststrimmel, hvilket svarer til, at
teststrimler bliver solgt med en rabat på 70% ift.
listeprisen. Vi antager, at lancetter bliver solgt med
den samme rabat, hvilket giver en pris på 0,3 kr. pr.
lancet. På baggrund af de generelle anbefalinger for
antal målinger fra bl.a. Diabetesforeningen (4
målinger om dagen) bliver den årlige omkostning
inkl. blodsukkerapparat 2.778 kr. for personer med
insulinkrævende diabetes.
For personer med type 1-diabetes antager vi, at
14.588 personer vil takke ja til en SGM. Dette giver
en omkostning på 14.588 * 12.622 = 184 mio. kr. For
personer med type 2-diabetes antager vi, at 15.151
personer takker ja til en SGM, hvilket giver en årlig
omkostning på 15.151 * 10.328 kr. = 156 mio. kr.
Samtidig er der dog besparelser på indkøb af
testmateriale til fingerprikmetoden på hhv. 41 mio.
kr. og 42 mio. kr. for personer med type 1 og type 2diabetes.

Besparelser ved færre tilfælde af
hypoglykæmi
I tillæg til besparelserne fra indkøb af testmateriale
til fingerprikmetoden, vil en SGM også reducere
tilfælde af hypoglykæmi (lavt blodsukker), som er
forbundet med omkostninger for sundhedsvæsnet.
Hypoglykæmiske tilfælde deles op i milde
hypoglykæmiske tilfælde, som personen med
diabetes selv kan behandle, og alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde, som kræver hjælp fra en
tredjepart. Litteraturen viser, at personer med type
1-diabetes oplever flere milde og alvorlige
hypoglykæmiske tilfælde end personer med
insulinkrævende type 2-diabetes.1 Dog kan
behandlingen af hypoglykæmiske tilfælde blandt
personer med type 2-diabetes medføre flere
omkostninger, fordi de for eksempel oftere tager
kontakt til deres læge.2 Vi undersøger
omkostningerne forbundet med hypoglykæmiske
tilfælde for forskellige niveauer af HbA1c, fordi
personer med lavere HbA1c har større risiko for
hypoglykæmiske tilfælde. Den gennemsnitlige årlige
omkostning og reduktionen i antal hypoglykæmiske
tilfælde for personer med type 1-diabetes kan ses i
Tabel A1 herunder.3

Tabel A1. Hypoglykæmi, type 1
Kr. per person per år og risikoreduktion
<59 mmol/mol
Mild
SGM ændring
Alvorlig
SGM ændring

59-70 mmol/mol

4.334 kr.

2.167 kr.

-26%

-17%

6.020 kr.

3.010 kr.

-55%

-41%

1) Se Kristensen et al. (2012) og Östensson et al. (2014) / 2) Se Lyngsie, Lopes og Olsen (2016) og Jensen et al. (2015) / 3) Copenhagen Economics baseret på referencerne på s. 33 og 34.

Appendiks 1. Metode (2/3)
Baseret på antallet af personer i de to grupper, bliver
besparelsen fra færre hypoglykæmiske tilfælde:
(4.334 kr. * -26% + 6.020 kr. * -55%) * 9.142
personer + (2.667 kr. * -17% + 3.010 kr. * -41%) *
5.446 personer = 49 mio. kr. (forskelle skyldes
afrundinger).

På samme måde finder vi omkostningen for personer
med type 2-diabetes, se Tabel A2. Omkostningen pr.
person pr. år for alvorlig hypoglykæmi er relativt lav
for personer med type 2-diabetes, fordi de
gennemsnitligt set oplever meget få alvorlige
hypoglykæmiske episoder.

Tabel A2. Hypoglykæmi, type 2
Kr. per person per år og risikoreduktion

Mild
SGM
ændring
Alvorlig
SGM
ændring

<60
mmol/mol

60-70
mmol/mol

> 70
mmol/mol

7.038 kr.

3.734 kr.

1.867 kr.

-25%

-25%

-25%

430 kr.

215 kr.

108 kr.

-47%

-47%

-47%

Beregningsmetoden er den samme som for personer
med type 1-diabetes, og den samlede årlige
besparelse er 20 mio. kr. Reduktionen i antal
hypoglykæmiske episoder ved brug af en SGM er dog
forbundet med usikkerhed. På grund af manglende
evidens for effekten af CGM, har vi konservativt sat
denne effekt til 0. Som følsomhedsanalyse sætter vi
effekten af en CGM lig effekten af en FGM, som gør

besparelsen ca. 3 mio. kr. større, se Appendiks 2.

Diabetisk ketoacidose
Personer med diabetes kan også opleve episoder
med diabetisk ketoacidose, som er et tilfælde med
livstruende højt blodsukker. Ketoacidose rammer
primært personer med type 1-diabetes, og vi
inkluderer kun en besparelse for personer med type
1-diabetes i denne analyse, fordi vi ikke har fundet
evidens for, at en SGM reducerer episoder med
ketoacidose for personer med type 2-diabetes.
Der er ca. 0,027 episoder med ketoacidose pr. person
pr. år. Der er derfor ikke så mange episoder pr. år,
men personerne er indlagt i ca. 3 døgn og modtager
en opfølgende konsultation til samlet 30.701 kr. pr.
episode. Én episode med diabetisk ketoacidose er
derfor relativt omkostningsfyldt for
sundhedsvæsnet.
En artikel finder, at brug af en FGM reducerer
antallet af indlæggelser med ketoacidose med 80%.1
På baggrund af input fra overlæge Klavs Würgler
Hansen halverer vi denne effekt i vores antagelse,
hvilket betyder, at vi antager, at brug af en SGM
reducerer antallet af episoder med ketoacidose med
40%.

Hvis 80% af voksne med type 1-diabetes, som ikke
allerede har en SGM, takker ja til en SGM, vil 14.588
personer få en SGM. Dette medfører en besparelse
fra færre episoder med diabetisk ketoacidose på
(0,027 * 30.701 kr. * -40%) * 14.588 personer = 5
mio. kr.

Besparelse ved færre
følgesygdomme
Besparelserne ved færre følgesygdomme bliver skabt
af, at risikoen for et få en følgesygdom falder, når
personer med diabetes får en SGM. Faldet i risiko
bliver skabt af, at langtidsblodsukkeret (HbA1c)
falder.
For personer med type 1-diabetes finder vi, at HbA1c
falder med 0,41%-point for personer med HbA1c
mellem 54-69 mmol/mol som udgangspunkt.2 For
velregulerede personer med HbA1c under 54
mmol/mol er der ingen effekt på HbA1c. Personer
med type 1-diabetes med HbA1c over 70 mmol/mol
kan allerede i dag få tilbudt en SGM jf. regionernes
retningslinjer.

For personer med type 2-diabetes er der heller ikke
evidens for, at de med velreguleret diabetes oplever
en reduktion af deres HbA1c, når de får en SGM. Der
er dog evidens for, at personer med HbA1c mellem
58 og 74 mmol/mol i udgangspunktet falder med
0,21%-point, og for personer med HbA1c over 74
mmol/mol i udgangspunktet falder HbA1c 0,68%point.3
I rapporten undersøger vi effekten på følgende seks
følgesygdomme: hjertesvigt, blodprop i hjernen,
retinopati, blodprop i hjertet, amputationer og
nyresvigt. Dette er langt fra en udtømmende liste af
følgesygdomme til diabetes, men dette er listen over
følgesygdomme, for hvilke vi har fundet en
sammenhæng mellem HbA1c og risikoen for at
udvikle sygdommen.

1) Tyndall et al. (2018) / Effekt for FGM stammer fra Hansen (2020), effekt for CGM stammer fra Billings et al. (2018) / 2) Effekt for FGM stammer fra et upubliceret svensk studie og Haak et al. (2017), effekt for CGM
stammer fra Billings et al. (2018)

Appendiks 1. Metode (3/3)
Udgangspunktet for beregningen er risikoen for at
udvikle følgesygdommen. Dette er ofte udtrykt ved
forekomsten pr. personår. Forekomsten er forskellig
for personer, der har højt HbA1c og dem, der er
nogenlunde regulerede. Vi bruger derfor forskellige
risici for den samme sygdom afhængig af, om HbA1c
i udgangspunkt er i ‘mellemgruppen’, det vil sige 5970 og 60-70 mmol/mol for personer med
henholdsvis type 1 og type 2-diabetes, eller om det er
højt, det vil sige >70 mmol/mol.
Herefter bruger vi resultater fra litteraturen for, hvor
meget risikoen ændres, når HbA1c falder 1%-point.
Slutteligt bruger vi den faktiske reduktion i HbA1c
for at vurdere, hvor meget risikoen faktisk falder.
Når reduktionen i risiko er identificeret, kan de to
risikoprofiler sammenholdes med omkostninger
forbundet med den enkelte følgesygdom. For de
fleste følgesygdomme bruger vi DRG-taksten som et
bud på sundhedsvæsnets omkostninger.
Kommunerne vil dog også afholde nogle
omkostninger i forbindelse med nogle
følgesygdomme, fordi nogle personer får behov for
pleje. Vi har dog kun kunne identificere
omkostninger for kommunen for blodprop i hjernen,
nyresygdom og amputationer, og vi inkluderer derfor
kun omkostninger for kommuner for disse tre
følgesygdomme som et konservativt skøn.
Fremgangsmåden for beregning af besparelsen for
følgesygdomme kan ses ved et eksempel: For en
person med type 1-diabetes med HbA1c under 70
mmol/mol er risikoen for en amputation i det
følgende år 0,19%.1 De samlede omkostninger for
region og kommune i forbindelse med en amputation

er 218.359 kr.2, og omkostningen pr. person pr. år
bliver dermed 0,19% * 218.359 kr. = 414,88 kr. pr.
person pr. år. Litteraturen viser, at risikoreduktion
ved et 1%-point fald i HbA1c er 37%. Som tidligere
beskrevet falder HbA1c dog ikke 1%-point, når man
får en SGM, og vi korrigerer derfor de 37%. For
personer med type 1-diabetes falder HbA1c 0,41%point, og risikoreduktionen er dermed 37% * 0,41%point = 15%. Den samlede besparelse pr. person med
nogenlunde velreguleret type 1-diabetes pr. år bliver
dermed 414,88 kr. * 15% = 62,26 kr.

at få følgesygdommen falder, vil kun 20 personer
komme i dialyse som følge af deres diabetes. Et år
efter at have udleveret SGM til personer med type 1diabetes, som ikke har en SGM i dag, vil der ”kun”
være 20 nye tilfælde, men der er forsat 24 personer,
der er i deres 2., 3. og 4. behandlingsår. Den fulde
effekt af at give en SGM er derfor først fuldt indfaset
efter 4 år, når alle ‘gamle’ tilfælde af dialyse enten
har fået en transplantation eller er døde. Den
samlede besparelse efter 4 år ved færre personer i
dialyse er 10,3 mio. kr.

På samme måde finder vi omkostningsreduktionen
pr. person pr. år for de øvrige fem følgesygdomme,
og for personer med type 2-diabetes. For de seks
følgesygdomme finder vi samlet set en reduktion på
681,02 kr. pr. person pr. år for personer med type 1diabetes. Vi antager, at 9.726 personer med type-1
diabetes og HbA1c mellem 54 og 69 mmol/mol
takker ja til en SGM, og dermed bliver den samlede
besparelse 9.726 personer * 681,02 kr. = 7 mio. kr.
Beregningen er tilsvarende for personer med type 2diabetes.

På tilsvarende måde beregner vi effekten for
blodprop i hjernen og amputationer, hvor vi har
fundet evidens for, at behandlingen fortsætter i flere
år. For disse to følgesygdomme har vi dog kun fundet
evidens for, at behandlingen fortsætter i tre år.
Samlet set for de tre følgesygdomme er besparelsen
på længere sigt 12,7 mio. kr.

Besparelser på langt sigt
For nogle følgesygdomme vil behandlingen fortsætte
i flere år. Det gælder for eksempel for dialyse, hvor
en person i gennemsnit er i dialyse i 3,6 år inden
personen enten har fået en transplantation eller er
død.3 I disse knap 4 år fortsætter behandlingen og
dermed omkostningerne.
Uden en SGM og med den undersøgte population af
personer med diabetes vurderer vi, at ca. 24
personer med type 1-diabetes kommer i dialyse til en
omkostning på 723.589 kr. om året. Når risikoen for

Besparelsen for personer med type 2-diabetes
beregnes på en tilsvarende måde. Vi finder, at den
samlede besparelse på langt sigt er 22,8 mio. kr.
Besparelsen for personer med type 2-diabetes er
større end besparelsen for personer med type 1diabetes, fordi personer med dårligt reguleret type 2diabetes indgår i beregningen. Personer med dårligt
reguleret type 2-diabetes vil opleve den største
reduktion i HbA1c og dermed også den største
risikoreduktion og besparelse. Personer med dårligt
reguleret type 1-diabetes kan allerede i dag blive
tilbudt en FGM, og derfor indgår denne gruppe
personer, som potentielt medfører en stor
besparelse, ikke vores beregninger.

1) Johannesson et al. (2009) / 2) DRG-takst 10MP01 og Kruse og Nørregaard (2012) / 3) Copenhagen Economics på baggrund af Kruse og Nørregaard (2012)

Appendiks 2. Følsomhedsanalyse
Figur A1. Færre personer takker ja til tilbud om en SGM (type 1: 70%, type 2: 50%)
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2
Effekten af at 10%-point færre personer med
diabetes takker ja til tilbud om en SGM

292
35

161

35
-71

130
Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

25

53
-78

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

143
72
70
Totalomkostning
i første år

19

11
-30

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

113
61
51
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at 80% og 60% af personer med henholdsvis type 1- og 2 diabetes, der får tilbudt en SGM, siger ja og får udleveret én.
Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 29 og 30.

Figur A2. Flere personer takker ja til tilbud om en SGM (type 1: 90%, type 2: 70%)
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

390
207

46
49
-95

Effekten af at 10%-point flere personer med
diabetes takker ja til tilbud om en SGM
68
35
-103

183

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

192
93

27

14

-41

98

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

151
79
72
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at 80% og 60% af personer med henholdsvis type 1- og 2 diabetes, der får tilbudt en SGM, siger ja og får udleveret én.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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Appendiks 2. Følsomhedsanalyse
Figur A3. Færre personer får en FGM (type 1: 40%, type 2: 80%)
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

358

Effekten af at 10%-point færre personer med
diabetes, der takker ja til en SGM, får en FGM

41
42
-83

193

61
28
-89

186

23

91

165

13
-36

78

95

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

150
72

Totalomkostning
i første år

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at 50% og 90% af personer med henholdsvis type 1- og 2-diabetes får en FGM, mens de resterende 50% og 10% af personer med henholdsvis type 1- og
2-diabetes får en CGM.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Figur A4. Flere personer får en FGM (type 1: 60%, type 2: 90%)
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

Effekten af at 10%-point flere personer med
diabetes, der takker ja til en SGM, får en FGM

324
176

42

41
-83

148

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

32

60
-93

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

148
75
73
Totalomkostning
i første år

23

12
-35

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

113
63
51
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at 50% og 90% af personer med henholdsvis type 1- og 2-diabetes får en FGM, mens de resterende 50% og 10% af personer med henholdsvis type 1- og
2-diabetes får en CGM.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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Figur A5. Population af personer med diabetes fremskrevet til 2020, konstant prævalens
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

354

43
43
-86

195

65
31
-95

159

Effekt af cirka 5.000 flere personer med
diabetes i 2020 end i 2017 fordelt på 29.114
og 256.202 personer med henholdsvis type 1og 2-diabetes
173
23

88

-37

86

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

137

13

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

74
62
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er cirka 280.000 personer med diabetes baseret på tal fra 2017 i Carstensen et al. (2020). Ovenstående benytter prævalensestimaterne fra Carstensen et
al. (2020) og fremskriver populationen af personer med diabetes til 2020 vha. befolkningstilvæksten i Danmark frem til 2020 på baggrund af Danmarks Statistik (2020).
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Figur A6. Population af personer med diabetes fremskrevet til 2020, gennemsnitlig vækstrate
Millioner kr. per år
Type 1

Effekt af cirka 28.000 flere personer med
diabetes i 2020 end i 2017 fordelt på 28.695
og 279.160 personer med henholdsvis type 1og 2-diabetes

Type 2

365
192

42
47
-89

63
33
-97

173

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

180
87

25

13

-39

93

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

141
73
68
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er cirka 280.000 personer med diabetes baseret på tal fra 2017 i Carstensen et al. (2020). Ovenstående benytter den gennemsnitlige vækstrate i antallet af
personer med henholdsvis type 1- og 2-diabetes fra 2014-2017 og benytter denne årlige gennemsnitlige vækstrate til at fremskrive antallet af personer med diabetes frem til 2020.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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Figur A7. Samme effekt af CGM som FGM på risikoen for hypoglykæmi for personer med type 2-diabetes
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

341

41
42
-83

184
156

Effekten af at antage samme effekt af CGM
som FGM på risikoen for hypoglykæmi for
personer med type 2-diabetes
61
32
-93

165
23

83

82

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

13
-36

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

129
70
59
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at 50% og 90% af personer med henholdsvis type 1- og 2-diabetes får en FGM, mens de resterende 50% og 10% af personer med henholdsvis type 1- og
2-diabetes får en CGM.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.

Figur A8. CGM 20% dyrere end FGM
Millioner kr. per år
Type 1

Type 2

307
156

Effekten af at antage at en CGM er 20%
dyrere end en FGM fremfor 60% dyrere
41
42
-83

151

Udgift til indkøb af
sensorbaserede
glukosemålere

Besparelse på indkøb
til fingerprikmetoden

61
30
-91

133
55
78

Besparelser på
følgesygdomme,
hypoglykæmi og
ketoacidose

Totalomkostning
i første år

23

13
-36

Infasning af yderligere
besparelser på
følgesygdomme

98
42
56
Totalomkostning fra år 4

Note: Baseline i hovedanalysen er at en CGM er 60% dyrere end en FGM.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på referencerne på side 33 og 34.
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Appendiks 3. Interviews
Vi har interviewet personer med
diabetes og fagpersoner
For at klarlægge fordele og ulemper ved SGM har vi
interviewet personer med diabetes, repræsentanter
fra Diabetesforeningen, en lægefaglig ekspert inden
for diabetes og behandlingsteknologier til diabetes
samt én af landets førende sundhedsøkonomer, se
Tabel A3 til højre.
Interviewene med personer med diabetes har
bidraget til vores forståelse af livet med en SGM for
personer med diabetes, og de konsekvenser det har
at have dårligt reguleret diabetes. Disse interviews
ligger samtidig til grund for citaterne på side 9.1
Gennem vores interviews med repræsentanter for
Diabetesforeningen og læge Signe Schmidt har vi fået
indspark til de modelparametre og antagelser, der
ligger til grund for modellen. Jes Søgaard har givet
sit input til det sundhedsøkonomiske aspekt og
sektorproblematikken samt de overordnede
elementer i modellen.
Vi vil gerne sende en tak til interviewpersonerne, der
gennem deres svar har bidraget til at give os et
samlet billede af fordele og ulemper ved SGM.

Tabel A3. Oversigt over interviews
Navn

Titel

Organisation

Om

Børge Møller
Andersen

Type 1-diabetes, har
en SGM

Medlem af
Diabetesforeningen

Erfaringer med og
holdninger til SGM

Tanja Gejl Hansen

Type 1-diabetes, har
en SGM

Medlem af
Diabetesforeningen

Erfaringer med og
holdninger til SGM

Herdis Jakobsen

Type 2-diabtes, har
en SGM

Medlem af
Diabetesforeningen

Erfaringer med og
holdninger til SGM

Maria Iversen

Sundhedspolitisk
konsulent

Diabetesforeningen

Erfaringer med og
viden om SGM

Tanja Thybo

Chef for Forskning og
Analyse

Diabetesforeningen

Erfaringer med og
viden om SGM

Kasper Arnskov
Nielsen

Analysekonsulent

Diabetesforeningen

Erfaringer med og
viden om SGM

Lene Kølle

Sygeplejerske og
rådgiver

Diabetesforeningen

Erfaringer med og
viden om SGM

Signe Schmidt

Forsker, ph.d., MD

Steno Diabetes
Center Copenhagen

Behandlingsteknologier til type 1og 2-diabetes

Jes Søgaard

Professor og direktør

CPop, Syddansk
Universitet

Økonomiske
besparelser ved SGM

Noter: CPop = Interdisciplinary Centre on Population Dynamics.
Kilde: Copenhagen Economics.

Noter: 1) Alle interview-personer har godkendt de citater, der er bragt i rapporten.
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