Svar på interpellation från Suzanne Frank (M) gällande blodsockermätare.
Med anledning av att en del landsting och regioner erbjuder nya blodsockermätare till
diabetespatienter ställer Suzanne Frank (M) frågor kring ställningstagande av Region
Kronoberg i frågan samt ekonomiska konsekvenser av ett sådant införande.

Fråga 1.
Varför erbjuder inte Region Kronoberg de nya blodsockermätarna till alla typ 1diabetiker?
Svar:
De blodsockermätare som är aktuella för vuxna (Abbott Libre Free) blev tillgängliga sent på
hösten 2014. Enstaka patienter fick då testa dessa blodsockermätare då studier på evidens
saknades vid den tidpunkten. Numera finns kunskap om de positiva effekter som
blodsockermätarna ger patienten. I nuläget är mätaren endast aktuell för vuxna patienter med
typ 1-diabetes vilket är cirka 10 procent av samtliga diabetespatienter. Det finns idag drygt
1000 vuxna med typ 1-diabetes i länet. Cirka 60 patienter på kliniken på CLV samt ett fåtal i
Ljungby har denna typ av blodsockermätare för tillfället. Utöver detta finns ett antal patienter
som själva köper sin utrustning. Region Kronoberg inväntade ett nationellt införande vilket
inte blev fallet. Om alla av de 1000 aktuella diabetespatienterna skulle utrustas med denna
typ av blodsockermätare skulle merkostnaden bli 15 000 kronor per patient och år.
Barn och ungdomar med typ 1-diabetes erbjuds en annan typ av lösning där man kan använda
kombinationsutrustning tillsammans med den insulinpump som flertalet barn har idag.
Kostnaden för detta är cirka 25 000 kronor per år och patient. Enligt nationella riktlinjer ska
denna lösning erbjudas till alla barn under 7 år.
Fråga 2.
Anser du att detta kan leda till att kronobergare istället söker diabetesvård i något
annat landsting/region?
Svar.
Patienter har rätt att söka vård och behandling i annat landsting eller region om man så
önskar. I dagsläget kan inte heller tillverkaren leverera produkten i den takt efterfrågan
kräver.
Fråga 3.
Vad skulle det innebära ekonomiskt för regionen?
Svar:

Om alla de 1000 vuxna patienter med typ 1-diabetes skulle utrustas med denna typ av
blodsockermätare kommer Region Kronoberg att få en merkostnad på cirka 15 miljoner
kronor per år. Till detta tillkommer 3 miljoner per år för kombinationslösning med
insulinpump för alla barn.
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