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Vedrørende metodevarsel ILM nr 07 2018 Kunstig 

bukspyttkjertel (automatisk blodsukkermåler og hormonpumpe) i 

behandling av type 1 diabetes 
 

 

 

Diabetesforbundet viser til metodevarsel ILM nr 07 2018, Kunstig bukspyttkjertel (automatisk 

blodsukkermåler og hormonpumpe) i behandling av type 1 diabetes. Vi leser metodevarslet slik at 

det dreier seg om Medtronic 670g pumpen. 

Insulinpumper og kontinuerlige vevsglukosemålere (CGM) har vært brukt i behandling av diabetes 

type 1 i mange år. Det har skjedd stor utvikling siden de første pumpene og sensorene kom på 

markedet, noe som har medført at pasientene får tilgang på stadig bedre og mer nøyaktig utstyr. 

Studier viser at behandling med insulinpumpe er assosiert med lavere HbA1c, bedre 

pasienttilfredshet, høyere livskvalitet og færre hypoglykemier enn multiinjeksjonsbehandling. 

Fordelene kan økes ved å kombinere insulinpumpe med CGM (Nasjonal faglig retningslinje for 

diabetes). 

Diabetesforbundet vil slå fast at det er viktig å ha gode systemer som sikrer god og forsvarlig 

pasientbehandling, og at kostnadene står i rimelig forhold til effekten av behandlingen. Vi er 

imidlertid uenig i at insulinpumpebehandling skal undergå en metodevurdering da dette allerede er 

en godt utprøvd metode, og fordi de nye systemene som kommer på markedet er 

oppgraderinger/forbedringer av «gamle» systemer. Vi vil samtidig vise til den pågående nasjonale 

anskaffelsen av insulinpumper og kontinuerlige vevsglukosemålere, som er inne i sluttfasen etter et 

års forsinkelse. Det er en forventning at den nye anskaffelsen vil gjøre de nye og bedre 

insulinpumpene og CGMene tilgjengelig for norske pasienter, slik som det er i våre naboland, og vi 

frykter at en metodevurdering av Medtronic 670g pumpen vil kunne forsinke denne prosessen 

ytterligere.  
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Diabetesforbundet ber Bestillerforum om å ikke gå videre med metodevurdering av Medtronic 670g 

pumpen, men heller inngå en dialog med Sykehusinnkjøp RHF som forvalter den nasjonale 

anskaffelsen av insulinpumper og CGM, for å sikre at disse nye systemene gjennomgår en grundig 

kvalitetsvurdering og utprøving. 
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