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Regionala riktlinjer för användning av FGM (Freestyle Libre 1 respektive 2)
till personer med typ 2 diabetes i Region Skåne
Indikationer
Personer med typ 2 diabetes som behandlas med bas- och måltidsinsulin och har:
• kvarstående HbA1c över 70 mmol/mol trots anpassning av doser och eventuellt byte av
insulinsort
och/eller
• återkommande allvarliga hypoglykemier (=som krävt assistans av annan person) trots
anpassning av doser och eventuellt byte av insulinsort
Användning av FreeStyle Libre 2 kan ske, om inte behovet kan tillgodoses med FreeStyle Libre 1.
I övrigt avstå från Freestyle Libre (1 eller 2) då kostnadseffektivitet ej är visad i andra situationer
än ovanstående.
Koppling till nationella och internationella riktlinjer
Utarbetade utifrån:
- NT-rådets yttrande till landstingen gällande ”kontinuerlig glukosmätning med Freestyle
Libre vid diabetes typ 2” 2018-02-05
- uppdaterat 2020-08-18 (Medicintekniska produktrådets yttrande till regionerna; inkluderar
nu även Freestyle Libre 2)
www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/mtpradetuppdaterarrekom
mendationenforfreestylelibre.
Aktuella förskrivare
Lokala rutiner bör skapas på förskrivande enhet.
Förskrivning ska initieras av specialistläkare i diabetologi eller specialist i allmänmedicin med
god kunskap om insulinbehandling vid diabetes.
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Aktuell patientpopulation
Ett fåtal personer med typ 2 diabetes i Region Skåne bedöms uppfylla ovanstående indikation.

Kostnader
Freestyle Libre 1:
Kostnad för årlig förskrivning/patient är 10 920 kr.
Sensor 420 kr/styck byts var 14:e dag, avläsare/handenhet 599 kr, garantitid 2 år.
Freestyle Libre 2:
Kostnad för årlig förskrivning/patient är 11 636 kr.
Sensor 436 kr/styck byts var 14:e dag, avläsare/handenhet 599 kr, garantitid 2 år.
Implementering av riktlinjerna
Informationsinsatser via Område läkemedel, Koncernkontoret, uppsökande verksamhet
Diabetessamordnarnas nätverk.
Utbildningsbehov kan tillgodoses via diabetessamordnarna, eventuellt med stöd av leverantören
enligt avtal.
Uppföljning
Innan FGM (1 eller 2) initieras ska ett tydligt mål för FGM sättas upp tillsammans med
patienten
• Har målet inte uppnåtts efter 6 månader, ska FGM (1 eller 2) avslutas och annan
provtagningsrutin sättas in.
• Registrering av FGM 1 och 2 är obligatorisk i NDR
Tidpunkt för införande
Från och med 2018-03-01, då NT-rådets yttrande samt nytt avtal med leverantören träder i kraft.
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