
 

 

Closed loop som behandlingsstrategi 

for diabetes type 1 

 

Nytte og ulempe i et brukerperspektiv 

 

Thea Susanne Buck 

 

MED5090 Prosjektoppgave, 20 stp.  

 

 

Veileder 

Prof. Trond Geir Jenssen 

 

 

Det medisinske fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

06.02.20 



1 
 

Abstract 
 

Automated insulin delivery is a rapidly developing technology in mission of improving glycemic 

control for patients with type 1 diabetes. There are ongoing clinical trials and several recently 

published articles addressing efficiency and safety of this treatment strategy, frequently referred to 

as “Closed-loop” technology. Auspicious results have been documented across the line, revealing 

significant improvement in glycemic outcome for users of all ages. However, recent studies show 

decreased use over time when observed for longer periods. The primary objective of this thesis is to 

further examine this paradox in hope of discovering ways to maintain the usage of this technology. 

Few clinical trials researching closed loop technology have investigated user experience and 

perspectives during use in a home setting for a longer period of time. Those who have, reported 

issues concerning usability. Previous Closed-loop users described technical difficulties and safety 

features intruding daily life and psychosocial well-being.  

There are several risks of complications associated with type 1 diabetes. The burden of the disease, 

and its negative impact on morbidity and mortality, highlight the need for improvement in 

technology and medicine regarding diabetes care. The aims are to reduce risk and increase quality 

of life. Closed-loop technology are among scientists, health providers, caregivers and patients 

anticipated to become a break-through treatment option to help reduce the demands of type 1 

diabetes. In order to reach that goal, further investigations into user perspectives need to be 

assessed, which can enlighten the changes necessary to improve usability. The goal in near future of 

closed-loop technology should be that people continue to use these devices, which provide 

significant medicinal benefits both long-term and short-term.    
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Forkortelser og ordforklaringer 
 

T1D   Diabetes type 1 

CL   Closed Loop 

HCL   Hybrid Closed Loop    

DIY   Do It Yourself 

BG   Blodglukose 

CGM   Continuous Glucose Monitoring  

Behandlingshjelpemiddel for å måle glukose i interstitievæske. 

SG   Sensorglukose 

    Målt glukose i interstitievæske ved hjelp av CGM. 

CAD   Control algorithm device 

MDI   Multiple Daglige Injeksjoner 

SAP   Sensor-Augmented insulin Pump 

    Behandlingshjelpemiddel der CGM og insulinpumpe er integrert. 

TIR   Time In Range  

Tid der blodglukose er innenfor målområdet. Ofte er intervallet 3,9 – 
10,0 mmol/L. 

HFS   Hypoglycemia Fear Survey 

DTQ   Diabetes Technology Questionnaire 

PAID   Problem Areas in Diabetes scale 

KH   Karbohydrat 

IAH   Impaired awareness of hypoglycemia 

ICTX   Islet Cell Transplantation 
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1) Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Diabetes type 1 (T1D) er resultatet av en autoimmun destruksjon av hormonproduserende 
betaceller i pankreas. Det fører til en livsvarig mangel på insulin, et av de viktigste hormonene for 
regulering av blodglukose (BG). T1D medfører stor risiko for akutte og kroniske komplikasjoner, 
både somatiske og psykososiale (1). Behandling innebærer alltid kontroll av BG og subkutan tilførsel 
av insulin. Behandlingen er krevende tidsmessig, psykologisk og sosialt. Utfordringene knyttet til T1D 
illustreres ved stor etterspørsel etter bedre behandlingsmuligheter. Målet er økt livskvalitet, 
redusert risiko for alvorlige komplikasjoner og reduserte kostnader knyttet til komplikasjoner for 
både enkeltindivider og samfunn. Det er stor forskningsaktivitet for å nå disse målene. De siste 
årene har øycelletransplantasjon blitt mulig for en liten gruppe pasienter (2). Forbedring av 
teknologi og fremstilling av mer gunstige insulinanaloger har vært viktige fremskritt for å bedre 
behandlingen.  

Utvikling av en «kunstig pankreas» har vært høyt ønsket og mye omtalt. Dette omtales «Closed 
Loop» (CL), og er tanken om at teknologi alene skal regulere BG og insulintilførsel - et lukket system 
uten behov for intervensjon fra bruker. Mye forskning har pågått for å fremstille CL-systemer. I 2019 
ble den første varianten av et slikt system tilgjengelig på det norske markedet (3;4). Parallelt med 
forskningen har en liten gruppe pasienter utviklet CL-systemer ved å bruke allerede tilgjengelige 
behandlingshjelpemidler. Løsningene omtales gjerne som «Gjør det selv/Do-It-Yourself» (DIY)-
Closed Loop. DIY-CL gjorde det mulig for mange pasienter å bruke CL-systemer før det ble lansert på 
markedet. Oppskrifter deles i åpne og lukkede nettfora, og i dag finnes tusenvis av DIY-CL-brukere i 
alle verdensdeler (5).  

Behandling med CL er helt i oppstartsfasen. I Norge er det foreløpig lite brukt sammenliknet med 
tradisjonelle behandlingshjelpemidler. Temaet er dagsaktuelt med flere pågående studier og nylige 
publikasjoner. Mange studier viser at de undersøkte CL-systemene er trygge å bruke. Behandlingen 
gir bedre glukosekontroll, lavere HbA1c og mindre tid i hypoglykemi sammenliknet med andre 
behandlingsstrategier (6;7). Likevel viser nylig publiserte studier at en stor andel av de som 
begynner med det nye CL-systemet slutter å bruke det etter kort tid (8).  

I denne prosjektoppgaven ønsker jeg å undersøke hvilke pasientgrupper som kan ha nytte av CL-
systemer som behandlingsstrategi. Jeg vil ta utgangspunkt i brukerperspektiver for å forstå hvorfor 
mange slutter med teknologien etter kort tid. Hvilke forbedringer må til for at flere skal kunne bruke 
CL i sin behandling?  

1.2 Måling av blodglukose 

De siste årene har det vært banebrytende teknologisk utvikling av behandlingshjelpemidler for 
mennesker med T1D. Valgmulighetene har blitt flere. Kontinuerlig måling av vevsglukose ved hjelp 
av subkutane glukosesensorer (CGM) har gitt mulighet til å følge trender over tid, motta varsler når 
BG er utenfor målområdet og få et helhetlig inntrykk av hvordan daglig regulering har fungert. Dette 
sammenliknet med øyeblikksbildet man får med det tradisjonelle «stikket i fingeren» og 
måleapparat.  

1.3 Administrasjon av insulin 

Det er to alternativer for administrering av insulin. I dag brukes enten kombinasjonsbehandling med 
hurtig- og langtidsvirkende insulinanaloger (multiple daglige injeksjoner, MDI) eller kontinuerlig 
infusjon av et hurtigvirkende preparat ved hjelp av en insulinpumpe. Det siste året har flere 
pumpemodeller fra forskjellige leverandører blitt tilgjengelig på det norske markedet, alle med sine 
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fordeler og ulemper. Det har gitt større valgfrihet og mer persontilpasset behandling enn tidligere. 
Et viktig teknologisk fremskritt er integrasjonen mellom insulinpumpe og CGM (Sensor-Augmentet 
Pump, SAP). Det har ført til lansering av flere insulinpumper med «hypoglykemi-stopp-funksjon» 
(insulintilførsel avbrytes om sensorglukose er/forventes under målområdet). Dette ble i 2010 omtalt 
som det første steget mot en mulig fremtidig utvikling av en kunstig pankreas/CL (9).  

1.4 Psykososiale aspekter ved behandling av T1D 

Behandling av diabetes er i en særstilling. Det er få andre sykdommer som krever at pasienten 
overvåker egen behandling i så stor grad. Ulikt mange andre medikamenter, må dosering vurderes 
kontinuerlig og behandlingsbeslutninger må tas av pasienten gjennom hele døgnet, også om natten. 
Det er mange faktorer å ta hensyn til når beslutninger skal tas. Tidspunkt for administrasjon, 
dosering og kontroll av BG er opp til pasienten selv. Viljestyrke, høy motivasjon, god innsikt i egen 
sykdom og tilstrekkelig forståelse av reguleringsteknikk er forutsetninger for å kunne oppnå god 
glukosekontroll.  

Insulin er et svært potent legemiddel med smalt terapeutisk vindu. BG skal reguleres mot et 
fysiologisk optimalt lite intervallområde. Det er stor risiko for feilvurdering med påfølgende akutte 
komplikasjoner om ikke motregulering skjer til rett tid og i passe dose. Pasienten bør tilstrebe lav 
gjennomsnittsglukose over et helt liv for å redusere risiko for senkomplikasjoner som mikro- og 
makrovaskulær sykdom (10). Dessverre medfølger intensivert insulinbehandling økt risiko for 
hypoglykemier og vektøkning. Slike bivirkninger kan redusere motivasjon og igjen føre til dårligere 
glukosekontroll (11). Aggressiv insulinbehandling er tidkrevende og utfordrende, og ikke alltid mulig 
å gjennomføre uten å gå på bekostning av livskvalitet og hverdagsfunksjon.  

Det er ikke uvanlig at pasienter opplever angst knyttet til behandlingen. Stikkevegring, angst for 
hypoglykemi og frykt for senkomplikasjoner er kjente utfordringer. Kontroll av HbA1c og andre 
målbare verdier er viktig ved oppfølging i helsevesenet. Mange opplever det vanskelig å få en så 
konkret tilbakemelding på egen behandling. Tallene sier noe om behandlingssuksess, men lite om 
behandlingsinnsats. Dårlige resultater kan gi skyldfølelse og manglende mestringsfølelse. Angst og 
skyldfølelse forekommer også hos pårørende, spesielt når pasienten er mindreårig (12).  

Et svært viktig mål for utvikling av nye behandlingshjelpemidler er å redusere totalbelastningen av 
T1D. Helsedirektoratets behandlingsmål for T1D inkluderer god livskvalitet som et av de viktigste; å 
forbedre HbA1c anbefales ikke å gå på bekostning av livskvalitet (13). Det er derfor viktig at ny 
behandling ikke bare gir bedre glukosekontroll, men også oppleves som fordelaktig for pasienten å 
bruke, slik at det totalt gir en opplevelse av økt livskvalitet.  

Når det lanseres ny teknologi, vil det ofte oppstå utfordringer knyttet til brukerens opplevelse av 
hjelpemiddelet. Innføring av CGM illustrerer dette. Plutselig må bruker forholde seg til en ny enhet 
festet til kroppen. Hyppige varsellyder alarmerer om at BG er utenfor målområdet, og frustrasjonen 
kan bli stor når teknologien ikke fungerer som det skal (14). Ofte er fordelene så store at man velger 
å bruke nye behandlingshjelpemidler, men nye utfordringer knyttet til dem har fortsatt betydning 
for psykisk helse og behandlingsmotivasjon. Nye hjelpemidler som gir gode resultater i studier, vil 
ikke ha verdi om ulempene blir så store at hjelpemiddelet ikke blir brukt.  
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1.5 Closed loop som behandlingsstrategi 

«Closed loop» er ideen om at regulering av BG skal skje i et lukket system uten behov for 
intervensjoner. Det innebærer at systemet må kunne avlese BG, gjøre en beregning av insulinbehov 
ved å bruke en algoritme, og tilføre insulin deretter. Nødvendig utstyr er derfor en CGM, en 
kontrollalgoritme og en insulinpumpe som kommuniserer med hverandre.  

 

Figur 1. Forenklet illustrasjon av CL-teknologi. En CGM gir informasjon om vevsglukose til en 
smarttelefon eller en annen bærer av kontrollalgoritmen, for eksempel direkte til insulinpumpen om 
algoritmen kan bæres av den (CAD = Control Algorithm Device). Det kalkuleres om behovet for 
insulin er økt eller redusert basert på SG-verdi, SG-trend og andre faktorer som algoritmen 
inkluderer. Deretter administreres eller reduseres kalkulert mengde insulin fra insulinpumpen.  

Figur 1 er fra Boughton CK, Hovorka R. Advances in artificial pancreas systems. Science Translational 
Medicine 2019;11(484):eaaw4949 (15). Gjengitt med tillatelse fra AAAS.                                         
CREDIT: A. KITTERMAN/SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE.  

 

1.5.1 Hva skal til for å at det er et lukket CL-system? 

Det er mange faktorer som påvirker insulinbehovet. Eksempler er karbohydrater, allerede aktivt 
(tilført) insulin, andre hormoner (for eksempel glukagon, kortisol, adrenalin og veksthormon), 
aktivitet, BG utenfor målområdet (endrer insulinfølsomhet) og annen sykdom/bruk av andre 
medikamenter. Det er derfor relativt stor døgnvariasjon i insulinbehov for hver enkelt pasient. For å 
ta høyde for noe av denne variasjonen, er det nødvendig med en adaptiv algoritme som kan endres 
etter feedback-mekanisme for at det skal være et fullt ut lukket system. For eksempel; om BG stiger 
og insulinbehovet øker i en periode (infeksjonssykdom), må algoritmen kunne tilføre mer insulin om 
den ikke observerer effekt av allerede utregnet dose, selv om det på et tidligere tidspunkt (før 
infeksjonssykdom) ville ha ført til overdosering.  

Med dagens teknologi er informasjon om BG fra CGM eneste informasjon systemet regulerer etter. 
CL-algoritmen kan derfor ikke ta høyde for faktorer som vil påvirke BG før den observerer endringen 
i sensorglukose. Dette hadde ikke vært et problem om en subkutant tilført insulinanalog hadde 
samme halveringstid som fysiologisk frigjort insulin fra pankreas. I motsetning til endogent frigjort 
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insulin til sirkulasjonen, som har en halveringstid på 4 - 6 minutter (16), har den raskeste 
insulinanalogen (Fiasp) en halveringstid på 57 minutter (17) og maksimal effekt etter 1.5 – 2.2 timer 
(18). Det er også en forsinkelse i vevsglukose (SG) sammenliknet med BG. Det tar litt tid før det 
innstilles likevekt mellom glukosekonsentrasjon i blod og interstitiell væske. Derfor vil avviket være 
spesielt stort når BG svinger mye eller endres raskt. Dette sees som en forsinkelse i målingene man 
får fra CGM om en sammenligner med målinger fra et tradisjonelt måleapparat gjort til samme tid. 
En studie av Schmelzeisen-Redeker et al (19) fant en gjennomsnittlig forsinkelse på 9,5 minutter.  

Summen av disse faktorene gir utfordringer når det kommer til CL-teknologi. BG kan stige raskt, spesielt 
etter inntak av raske karbohydrater (KH). Når effekten av KH registreres som stigende SG, vil insulinet 
som tilføres ha maksimal effekt lang tid etter at BG har blitt høyt. Med dagens insulinanaloger må 
administrering av insulin skje før inntak av KH, noe som ikke vil være mulig med et fullstendig lukket CL-
system. Analogenes lange halveringstid gjør også at insulineffekten vil vare lenge etter at initialbehovet 
var der. Basert på BG alene, er det vanskelig å titrere insulin til riktig nivå. Det er alltid en risiko for 
overdosering, underdosering og forsinket insulineffekt. Man er derfor nødt til å tillate større 
svingninger i BG, eller man må tillate at pasienten registrerer måltidet i CL-systemet før BG stiger. 

  

1.5.2 Hybrid Closed Loop 
Når intervensjoner er nødvendig, er det ikke lenger et fullstendig lukket system (CL). Systemene som 
brukes i dag er bare delvis lukkede, og omtales «Hybrid Closed Loop» (HCL). HCL-systemene tillater 
enkle intervensjoner, oftest i forbindelse med måltid, men øker eller reduserer insulintilførsel 
automatisk når BG er (forutsett) utenfor målområdet. Pasienten forteller HCL-systemet antall gram 
karbohydrat som skal spises og administrerer selv en bolusdose for dette, på samme måte som ved 
tradisjonell pumpebehandling.  

I dag er det ett HCL-system på det kommersielle markedet; Medtronic Minimed 670G (4). Mange av 
studiene som dokumenterer HCL-brukererfaring har derfor brukt dette produktet i sine 
undersøkelser. Når pumpen er i «Auto Mode» betyr det at HCL-algoritmen benyttes til å ta 
automatiske behandlingsbeslutninger. Når Auto mode ikke er på, fungerer den som en tradisjonell 
insulinpumpe. Visse forutsetninger er nødvendige for å kjøre Auto Mode. Om kravene ikke er 
oppfylt, vil HCL-funksjonen automatisk skrus av. Pumpen går da tilbake til forhåndsprogrammerte 
innstillinger bestemt av brukeren. Avhengig av kalibreringer, glukoseverdier, leveringsgrenser og 
andre sikkerhetsfaktorer, vil pumpen veksle mellom å være en HCL og en tradisjonell insulinpumpe. 
Visse innstillinger (karbohydratfaktor, insulinsensitivitetsfaktor og aktiv insulintid) må ofte justeres 
av bruker for å optimalisere algoritmens regulering (20).  

 

 

 

 



 

Figur 2: Eksemplet illustrerer Hybrid Closed Loop. Blå graf viser leveringshastighet på automatisk insulintilførsel. Grønn stiplet linje er CGM-målinger 
innenfor målområdet. Gule stiplede linjer viser CGM-målinger under eller over målområdet. Målområdet i dette eksempelet er mellom 4,2 – 10,0 
mmol/L. Det store grønne tallet «5,2» viser til siste CGM-måling kl. 23.09. Trenden er svakt stigende BG, noe pilen illustrerer med å peke skrått 
oppover. Den lilla stiplede linjen er algoritmens predikerte SG, og det er den som den automatiske insulindoseringen baseres på. Den turkise 
trekanten viser et tidspunkt der BG beveger seg oppover, og peker på økningen i insulintilførsel fra 0,0 E/time til 2,5 E/time i et forsøk på å motvirke 
stigningen i BG. Det er nylig registrert et måltid der KH-mengden er estimert til 10 g. Brukeren har selv administrert en bolusdose på 1 E for dette, og 
kan sees rett under den turkise trekanten. Tidligere på dagen sees HCL-teknologiens forsøk på å forhindre hypoglykemi. Dette illustreres med den 
røde trekanten. Når SG begynte å bevege seg nedover, ble insulintilførselen skrudd av (0,0 E/time). Tilførsel var avskrudd frem til SG begynte å 
bevege seg oppover, var i normalområdet og ikke ble predikert hypoglykemisk i løpet av de neste 3 timene.  



2) Materiale og metode 
CL-behandling er et dagsaktuelt tema og mange har sterke meninger knyttet til bruk av teknologien. Jeg 
ønsket derfor å bruke fagfellevurdert forskning som var publisert i kjente og siterte tidsskrifter. Fordi 
den teknologiske utviklingen har skjedd så raskt, var det nødvendig å ekskludere eldre studier. Jeg 
ekskluderte studier publisert tidligere enn år 2015. Helst ville jeg bruke studier som var uavhengige av 
medisinsk-teknologiske produsenter.  

Målet var å finne studier som inkluderte informasjon om brukeropplevelse. Fordi det tar tid å 
undersøke dette ønsket jeg studier med varighet 3 måneder eller lengre. Antall pasienter ble satt til 
minst 50, og studiene skulle ha så få eksklusjonskriterier som mulig. Viktige inklusjonskriterier var at 
pasientene hadde diabetes type 1, og at studiesettingen var pasientenes hverdag. Utvalget skulle bestå 
av studier med både voksne og barn. Siste søk ble gjort 6. januar 2020.  

Jeg begynte med Pyramidesøket til McMaster PLUS, og brukte søkefraser som «closed-loop AND 
diabetes». Her fant jeg 3 studier som var relevante for min problemstilling. I PubMed søkte jeg på 
«closed-loop AND psychology», «closed-loop AND experience» og «hybrid closed loop AND diabetes». 
Jeg fant fire relevante artikler. En studie ble inkludert etter kildegjennomgang av tidligere utvalgte 
artikler.  

Fordi det var få store studier som undersøkte brukeropplevelse, valgte jeg å inkludere de som i 
hovedsak fokuserte på effekt og sikkerhet. Jeg forventet at statistiske opplysninger indirekte ville hjelpe 
meg med å nyansere brukeropplevelsen. Eksempler er om det oppsto situasjoner (alvorlige 
hypoglykemier eller ketoacidoser) en kan tenke seg at vil påvirke brukerens trygghet på teknologien. 
Andre opplysninger jeg lette etter var for eksempel om det det var endringer i antall konsultasjoner 
med helsevesen i HCL-gruppen sammenliknet med en kontrollgruppe. Jeg ville se om det var 
informasjon om hvor mange av pasientene som avsluttet studien eller bruk av HCL-teknologien 
underveis. For å finne artikler som inkluderte slike opplysninger, leste jeg raskt gjennom aktuelle 
studiers metoder og resultat. 
 
Ingen studier med mine inklusjonskriterier undersøkte utelukkende psykososiale aspekter ved bruk av 
CL-teknologi. Jeg valgte derfor å inkludere en studie som hadde denne intensjonen, selv om den ikke 
oppfylte inklusjonskriteriene. Studien ble publisert i et anerkjent tidsskrift, var fagfellevurdert og 
inkluderte semistrukturerte intervjuer som kunne belyse brukerperspektiv på en annen måte enn de 
som ikke gjennomførte dette (21). 
 
For å finne bakgrunnsinformasjon gjorde jeg andre aktuelle søk i PubMed, for eksempel «dual-hormone 
pancreas AND closed-loop» og «impaired awareness hypoglycemia AND islet cell». Jeg søkte i 
nettsidene til Helsedirektoratet, Store Medisinske Leksikon, Uptodate, Sykehusinnkjøp, Norsk 
Endokrinologisk Forening, Diabetesforbundet og de omtalte produktenes hjemmesider. Fordi det 
forskes mye på temaet, gjorde jeg søk i ClinicalTrials.gov. Der undersøkte jeg om det var pågående 
studier på ikke-lansert CL-teknologi. Bakgrunnen for mye av informasjonen om DIY-HCL-systemene er 
erfaringsbasert kunnskap etter 1 års passiv deltakelse i og observasjon av noen av de internasjonale 
DIY-HCL-brukersamfunnene.  
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3) Hoveddel 
Studiene beskrives her i detalj. En summarisk oversikt over de samme studiene er gjengitt i tabell 1 og 2.  

3.1 Brukeropplevelser og HCL-teknologi 
 

1) En studie gjennomført av Barnard, K et al (21) dokumenterte ungdommers og deres foreldres 
opplevelse av 21 netter med et HCL-system. Artikkelen ble publisert i BMJ Open (2014). 15 ungdom 
12 - 18 år ble randomisert til å bruke enten HCL eller [insulinpumpe + CGM] i første periode. Alle 
pasienter brukte både HCL og [CGM + insulinpumpe] i 21 netter, men i ulik rekkefølge. Etter hver 
periode ble det gjennomført semistrukturerte intervjuer, i tillegg til spørreskjemaer om tilfredshet 
rundt diabetesteknologi (DTQ) og frykt for hypoglykemi (HFS).  
 
Både ungdom og voksne rapporterte mer og bedre søvn. Foreldre begrunnet dette med redusert 
frykt for avvikende BG. Ungdom sa de følte seg «normale» da de våknet. Alle var tilfredse med 
forbedret glukosekontroll uten å måtte stå opp på natten. Det var store utfordringer knyttet til 
kalibreringer, forstyrrende alarmer og størrelse på utstyr. De negative opplevelsene handlet om 
invadering av dagliglivet (ukomfortabelt, krevende vedlikehold), og ikke til trygghet på eller 
tilfredshet med reguleringen. (21) 
 
 

2) Lal, R et al (22) fulgte en gruppe pasienter som startet opp med det første kommersielt lanserte 
HCL-systemet Minimed 670G (Diabetes Care, 2018). Målet var å dokumentere brukeropplevelse og 
behandlingseffekt i «den virkelige verden» gjennom 1 års bruk. Pasienter som selv var interessert i 
670G-systemet ble rekruttert. Med unntak av nedre aldersgrense (7 år) var det ingen 
eksklusjonskriterier. 84 pasienter ble inkludert, men 5 kom ikke tilbake etter oppstart. Av 79 
gjenværende pasienter hadde 33 % sluttet å bruke systemet, 30 % fortsatt og 29 % ingen data etter 
12 måneder. Av 56 med data hadde 46 % sluttet å bruke HCL, mens de som fortsatte hadde 
progressivt kortere bruk av pumpens HCL-funksjon (Auto Mode). Kun 18 av de 30 som fortsatt 
brukte HCL etter 12 måneder, brukte det > 70 % av tiden. Viktigste grunn til å fortsette bruk var økt 
TIR og mindre tid i hypoglykemi.  

CGM-problemer, inkludert alarmer og kalibreringer (62 %), vanskeligheter med å få tak i utstyr (12 
%), frykt for hypoglykemi (12 %) og vanskelig bruk i forbindelse med idrett (8 %) var viktigste 
årsaker for å slutte. 8 deltakere byttet til en ny CGM (Dexcom G6) som ble lansert underveis i 
studien. 4 brukte den til å kalibrere HCL-sensoren og bar dermed 2 CGMer i tillegg til 
insulinpumpen. Bruk av Auto Mode korrelerte med bedre glykemisk kontroll, men minst 33 % 
sluttet likevel å bruke systemet. Lal et al foreslår at de med lavere HbA1c (og dermed bedre 
glykemisk kontroll) hadde lettere for å holde seg i HCL lenger grunnet sikkerhetsfaktorene til 
systemet, og at det kan bidra til sammenhengen. Forskerne konkluderer at brukervennlighet er 
viktig for å øke tid i Auto Mode, og at fokus på dette er nødvendig for å sikre at pasienter fortsetter 
behandlingen. (22)                                                                                                                                                                                      

 

3) En prospektiv observasjonsstudie fulgte 92 barn og ungdom som nylig hadde startet opp med 670G. 
Funn underveis resulterte i 2 studier, der Berget, C og Messer, L et al (8;23) undersøkte 
behandlingseffekt og brukeropplevelse, i tillegg til omstendighetene rundt avsluttet HCL-behandling 
for pasientene som valgte det. Studiene ble publisert 13 og 29 desember 2019 i Pediatric Diabetes. 
Det var ingen eksklusjonskriter utenom alder mellom 7 og 25 år. Glykemiske (TIR, HbA1c) og 
psykososiale (HFS og PAID = problem areas in diabetes) variabler ble kartlagt. Deltakere som 
avsluttet HCL eller brukte Auto Mode mindre enn 10 % av tiden fullførte et spørreskjema om dette. 
10 ungdom og 13 foreldre leverte en fri tekstrespons der de beskrev grunner til avsluttet bruk.  
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Som Lal et Al (22) fant de at økt tid i auto mode var assosiert med bedre glukosekontroll, lavere 
HbA1c og færre hypoglykemier. 30 % av deltakerne sluttet å bruke HCL innen 6 måneder, og tid 
brukt i HCL sank progressivt for de som fortsatte. Mange var skuffet over liten bedring i glykemisk 
kontroll. Ungdom syntes det var slitsomt å være koblet til mye utstyr, mens foreldre savnet 
mulighet for å overvåke reguleringen uten å måtte kontrollere barnas tilkoblede utstyr. 80 % 
rapportere tekniske problemer som viktigste årsak for å slutte; dette inkluderte lav nøyaktighet på 
sensormålingene, sensor- eller transmitterfeil og vanskelige kalibreringer. 40 % syntes alarmene var 
slitsomme; to sa det forstyrret nattesøvnen og mange sluttet å respondere på alarmene fordi de 
kom så hyppig. Den nest hyppigst rapporterte årsaken (60 %) var «for mye tid brukt for å få 
systemet til å fungere» - en deltaker sa at det var raskere å håndtere sykdommen «på egen hånd».  

Forfatterne diskuterer paradokset de fant; ungdom med høyest HbA1c ved utgangspunktet hadde 
størst reduksjon i HbA1c og dermed mest å vinne på HCL-behandling når det kom til 
glukosekontroll. Likevel var oddsen for å avslutte HCL signifikant høyere for hver 1% økning i HbA1c 
ved utgangspunkt – altså det høyere HbA1c før oppstart, det større risiko for å avslutte HCL. 
Forfatterne mener at fremtidens systemer bør være enklere å holde i Auto Mode, være uten behov 
for kalibreringer, ha færre alarmer og generelt ha et lavere krav om intervensjon fra bruker. Studien 
som undersøkte HCL-slutt konkluderte at videre forskning var nødvendig for å finne 
intervensjonsstrategier som kan brukes før HCL avsluttes. (8;23)                                                                       

                                                                                              

3.2 Glukosekontroll, effekt og sikkerhet ved bruk av HCL-teknologi  
 

4) En studie av Thabit, H et al (24) hadde som mål å kartlegge effekt på glukosekontroll ved bruk av et 
HCL-system (New England Journal of Medicine, 2015). 58 pasienter ble inkludert, hvorav 25 barn 
mellom 6 og 18 år. Alle hadde brukt pumpe i minst 6 måneder, og hadde HbA1c mellom 7.5 og 10.0 
% ved oppstart. Barna brukte systemet om natten, de voksne gjennom hele døgnet. Det var 12 uker 
med HCL og 12 uker med SAP i randomisert rekkefølge. Pasienter med IAH, alvorlige hypoglykemier 
siste 12 måneder eller annen somatisk komorbiditet ble ekskludert.   

Som ved andre studier finner de bedre glukosekontroll, økt TIR og lavere forekomst av 
hypoglykemi. 1 voksen og 1 ungdom trakk seg av ukjente årsaker underveis. 1 voksen og 2 barn 
opplevde alvorlig hypoglykemi i HCL-perioden når CL-funksjonen ikke kjørte. Dette skjedde når HCL-
systemet mistet trådløs kontakt med algoritmen og dermed gikk tilbake til programmert 
basalinnstilling. Det var ingen kartlegging av eller informasjon om brukeropplevelse. (24) 

 

5) Førti-seks pasienter fikk HCL-teknologi og ble kontrollert mot 40 pasienter med SAP uten stopp-
funksjon. Studien ble gjennomført av Tauschman, M et al (6), og resultatene ble publisert i Lancet i 
2018. Målet var å undersøke behandlingseffekt hos pasienter med suboptimal glukosekontroll. 
Etter randomisering brukte en gruppe HCL og den andre SAP i 12 uker. Utvalget var pasienter over 7 
år som ikke hadde hatt alvorlig hypoglykemi siste 6 måneder, og som hadde brukt pumpe i minst 3 
måneder. Inklusjonskriteriet var HbA1c mellom 7,5 - 10,0 % før oppstart. Voksne som manglet 
symptomer på hypoglykemi (IAH) ble ekskludert. Andre eksklusjonskriterier var annen somatisk 
eller psykiatrisk sykdom. 
 
Det var gode resultater når det kom til glukosekontroll. HbA1c sank, TIR økte og tid i hypoglykemi 
sank signifikant sammenliknet med SAP-gruppen. Det var 1 ketoacidose og 2 alvorlige 
hyperglykemier i CL-gruppen mot 2 alvorlige hyperglykemier i kontrollgruppen. Antall uplanlagte 
konsultasjoner var n = 60 i CL-gruppen og n = 17 i kontrollgruppen, men årsakene er ikke beskrevet. 
Studieutstyret gikk kun ut av HCL om pumpen mistet kontakt med algoritmen eller om 
sensorglukose ble utilgjengelig. Det er derfor ikke data på hvor mye tid som ble brukt i HCL 
(tidligere benevnt Auto Mode) – enten var HCL på, eller så var det tekniske problemer. Dette i 
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motsetning til 670G-systemet som har sikkerhetsgrenser der den går ut av Auto Mode (SG >13,9 
mmol/L i mer enn 3 timer, SG >16,6 mmol/L i mer enn 1 time eller maksimal basaldose gitt >4 
timer). Alle deltakerne fullførte studien (6) 

 

6) Akturk, H K et al. undersøkte glykemisk kontroll etter bruk av HCL (670G) i minst 6 måneder. 
Studien ble publisert i Diabetes Obesity and Metabolism i 2019. Det var en retrospektiv studie med 
141 voksne som hadde brukt SAP med eller uten stopp-funksjon før de byttet til HCL. Av 141 
inkluderte hadde 127 fullstendige data. Eksklusjonskriterier var bruk av alle andre 
behandlingshjelpemidler enn SAP før HCL (for eksempel MDI eller [pumpe + CGM] som ikke var 
integrert). Pasienter som ikke brukte HCL-funksjonen kontinuerlig gjennom studieperioden ble også 
ekskludert.  
 
Resultater viste signifikant økt TIR, redusert tid i hypoglykemi og forbedret HbA1c etter HCL-bruk. 
Den største forbedringen i glukosekontroll var på nattetid og total bedring i glukosekontroll var 
størst for de med høyest HbA1c før HCL. Det var ingen alvorlige hypoglykemier eller ketoacidoser i 
HCL-tiden. To hadde alvorlig hypoglykemi i SAP-tiden. Forfatterne diskuterer at det kan være mange 
grunner til at pasienter sluttet å bruke HCL underveis og dermed ble ekskludert fra studien, men 
det ble ikke undersøkt hva som kunne være årsakene til dette. (7) 

 

7) En studie med 168 pasienter ble publisert i New England Journal of Medicine i 2019. Brown, S et al. 
ville undersøke effekt og sikkerhet ved bruk av et HCL-system kalt Tandem Control-IQ. Algoritmen 
og teknologien har blitt omtalt i lengre tid, men har ikke blitt kommersielt lansert. Algoritmen har 
andre funksjoner enn 670G; automatisk korreksjonsbolus og nattlig intensivering av basal for 
«sikre» normoglykemi på morgenen. Systemet brukte Dexcom G6, en CGM uten behov for 
kalibrering. Det var ingen eksklusjonskriterier bortsett fra en nedre aldersgrense på 14 år. 56 av 
pasientene ble randomisert til SAP uten stopp-funksjon som kontrollgruppe. 

Tid der systemet var i HCL-modus var over 90% gjennom hele studietiden på 6 måneder. Alle 
pasientene fullførte studien. TIR, HbA1c og glykemisk kontroll var signifikant bedre i HCL-gruppen. 
Selv med økt aggressivitet i insulintilførsel på natt var det lavere forekomst av nattlig hypoglykemi. 
Det ble ikke rapportert alvorlige hypoglykemier i noen av gruppene. HCL-gruppen hadde 68 
uplanlagte konsultasjoner mot 13 i kontrollgruppen. Publikasjonen inkluderte ikke informasjon om 
brukeropplevelser. (25) 
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4) Diskusjon 
 

4.1 Materialets begrensninger 

Den totale belastningen av T1D gjør at det er mye livskvalitet å hente på utvikling av bedre 
behandlingsalternativer. Med livskvalitet i denne sammenhengen menes økt trivsel i det daglige liv 
og fravær av langtidskomplikasjoner. Behandling av T1D er i en særstilling. Psykososiale faktorer 
spiller en stor rolle – i mye større grad enn om behandlingen «bare er å ta en pille». Når det utvikles 
nye behandlingsstrategier er det, i tillegg til å undersøke om behandlingen er virksom og trygg, også 
viktig med studier som utforsker brukeropplevelse. Dette fordi effektiv behandling med gode 
resultater i studier ikke vil ha verdi om pasientene ikke bruker behandlingen.  

CL-teknologi er relativt nytt. Det er lite dokumentert erfaring fra pasienter som bruker teknologien 
over tid. Det har gjort det vanskelig å finne relevant litteratur for min problemstilling. Studiene 
undersøkte primært effekt og sikkerhet, men noen inkluderte også brukererfaring. Andre hadde 
resultater som indirekte kan si noe om brukeropplevelse. 

Diagnostisert T1D var en forutsetning for deltagelse i alle studiene. Med unntak av studiene til Lal, et al 
(22), (Berget, C og Messer, L (8;23)) og Brown et al (25) hadde alle eksklusjonskriterier som begrenser 
verdien av resultatene, spesielt når det kommer til faktorer som kan ha noe å si for brukeropplevelse. 
Lal, R rekrutterte pasienter som selv var interessert i CL-teknologi. Dette kan ha ført til at 
pasientgruppen var spesielt forberedt på hva teknologien kan innebære av utfordringer. I tillegg vitner 
interessen om en mulig høyere compliance enn gjennomsnittsbefolkningen med T1D. Andre vanlige 
krav for deltakelse var tidligere bruk av insulinpumpe, for eksempel en SAP. Dette kan ha medført et 
utvalg av pasienter som var vant til å håndtere teknologiske systemfeil, og dermed høyere toleranse for 
slike problemer enn om utvalget hadde inkludert brukere av MDI eller insulinpumper uten CGM.  

 

Mange studier ekskluderte pasienter med komorbide tilstander, nylige ketoacidoser og pasienter med 
impaired awareness of hypoglycemia (IAH, som involverer redusert adrenerg respons på hypoglykemi 
(26)). Disse pasientene ville kunne gitt ekstra informasjon om HCL lettet byrden av T1D i en ellers 
behandlingsbelastet hverdag. T1D ekskluderer ikke noen mennesker, og nye hjelpemidler skal helst 
kunne brukes av alle. Det tar tid å dokumentere brukererfaring. Optimale studier for vurdering av 
brukeropplevelse vil derfor være uten eksklusjonskriterier, og med et stort utvalg og lang 
observasjonsperiode. I mitt søk oppfyller studiene til Brown, S, (Berget, C og Messer, L) og Lal, R disse 
kriteriene, men bare (Berget, C og Messer, L) og Lal, R inkluderte informasjon om brukeropplevelse.  

 

En utfordring er også at det ble brukt ulike HCL-produkter i de ulike studiene. Min problemstilling 
inkluderte å undersøke CL-teknologi generelt. Det var også den beskrevne intensjonen til studiene 
jeg brukte, men brukeropplevelser i hver studie er selvfølgelig knyttet spesifikt til produktet som ble 
brukt under intervensjonsperioden. De ulike HCL-modellene som er benyttet kan ha ulike fordeler 
og ulemper. Ulemper som ofte ble rapportert i mitt utvalg (for eksempel «alarmer») er ikke 
nødvendigvis et problem for all HCL-teknologi som er blitt undersøkt.  

  

4.2 Kriterier for tildeling av HCL-teknologi i Norge 
I Norge er det rammeavtaler for tildeling av insulinpumper med eller uten CGM. Det er 4 
alternativer, hvorav 1 SAP med HCL-funksjon (Minimed 670G/deltilbud 1), 1 SAP med stoppfunksjon 
(Minimed 640G/deltilbud 2) og 2 insulinpumper uten CGM (Accu-Check Insight/deltilbud 3 og 
Omnipod/deltilbud 4). Det er forskrivende lege som bestemmer hvilket deltilbud pasienten tilhører. 
Pasienter som tildeles HCL-systemet (670G) må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: nattlige 
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hypoglykemier uten å reagere på CGM-alarmer, gjentatte alvorlige hypoglykemier med 
bevissthetstap og/eller kramper, vedvarende svingende blodsukker som medfører redusert funksjon 
i dagliglivet, vedvarende høy HbA1c >8,5 % til tross for intensivert oppfølging og/eller være avhengig 
av andre for å ha kontroll på sin diabetessykdom (27).  

Kriteriene er ikke basert på brukererfaring. Studiene i mitt utvalg viser at pasienter med høyest 
HbA1c som utgangspunkt har størst forbedring i glukosekontroll (22;23). Samtidig sees det at for 
hver prosentpoeng økning i HbA1c tilnærmet tredobles oddsen for at HCL avsluttes innen 6 
måneder (8). Pasienter med HbA1c mellom 7,5 % og 8,5 % oppnår heller ikke de norske 
behandlingsmålene (13), men den noe lavere HbA1c’en gir bedre odds for at pasienten fortsetter 
behandlingen. De vil sannsynligvis få færre alarmer og krav om kalibreringer, og ha lettere for å 
holde systemet i HCL-modus. Samtidig vil de oppleve en reduksjon av antall mindre alvorlige, men 
likevel plagsomme hypoglykemier. Man kan derfor spørre seg om kriteriene for tildeling er optimale. 
Ekskluderes pasienter som med stor sannsynlighet vil fortsette behandlingen og dermed dra best 
nytte av den? Pasienter med lav toleranse for alarmer, som strever med å stole på teknologi og 
synes det er slitsomt å være tilkoblet mye utstyr har større risiko for avslutte behandlingen (8). Det 
er mulig at de som er grundig informert om disse ulempene og likevel ønsker å forsøke HCL er et 
nyttigere utgangspunkt for tildeling enn en cut-off i HbA1c. Kriteriene bør inkludere brukererfaring 
og åpne opp for pasientene som har størst sannsynlighet for videre bruk og dermed best effekt av 
HCL-behandling. 

Et av kravene for tildeling er at pasienten i stor grad er avhengig av andre for regulering av BG. 
Pårørende rapporterte manglende fjernovervåking som en ulempe ved bruk av et kommersielt HCL-
system (8). Mange pasienter velger DIY-HCL til fordel for Medtronic 670G av denne årsaken. DIY-
systemene gir mulighet for at pårørende kan følge reguleringen fra sine telefoner (28). Dagens HCL-
teknologi har ikke denne funksjonen, og krever derfor at kontroll og regulering skjer fra pasientens 
påkoblede utstyr. I tillegg krever systemet nøye oppfølging fra brukeren som bærer den (8;22). Noen 
frittstående CGMer i den norske rammeavtalen tillater fjernovervåking av BG-data ved hjelp av en 
IOS-app (Dexcom G6). Flere insulinpumper (Accu Check Insight, Omnipod) har fjernkontroll for 
administrering av insulin. Man kan vurdere om pasienter med stort behov for hjelp fra andre vil ha 
større nytte av en slik kombinasjon heller enn HCL. Da kan pårørende få alarmer på egen telefon og 
administrere insulin uten å være i direkte kontakt med pasientens utstyr. Med disse CGMene er det 
heller ikke nødvendig å kalibrere (stikke pasienten), noe som er ideelt når brukerne er små barn og 
foreldre er ansvarlige for behandlingen.  

Behandling av T1D er kostbart. Helseøkonomiske vurderinger blir alltid gjort før en pasient tildeles 
insulinpumpe og/eller CGM (27). Et kriterium for vurdering av SAP er at pasienten ønsker en 
insulinpumpe i stedet for MDI. Det betyr i prinsipp at alle som ønsker, kan vurderes for alternativet 
Medtronic 640G. Estimerte kostnader for en pasients bruk av HCL-systemet 670G i ett år er omtrent kr. 
50 000, men prisdifferansen fra 640G skyldes hovedsakelig infusjonssettet (29). Om infusjonssettet til 
640G benyttes til 670G, er differansen i årskostnader estimert til å være omtrent 1000 kr (30). Med 
bakgrunn i helseøkonomi alene, kan det argumenteres for at flere bør få muligheten til å prøve 670G. 
En reduksjon i ketoacidoser som følge av dårlig glukosekontroll, i tillegg til reduksjon i alvorlige 
hypoglykemier vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Færre pasienter med diabetiske 
senkomplikasjoner vil i fremtiden føre til lavere kostnader knyttet til behandling av disse. En potensiell 
økning i livskvalitet som følge av bedre glukosekontroll vil kunne føre til at flere er i jobb over lengre tid. 
Totalt vitner sannsynlige fordeler om at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tillate en større 
pasientgruppe HCL-systemer.  
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4.3 Brukererfaring som hjelp til å identifisere og støtte pasienter som kan ha nytte av 

dagens HCL-teknologi 
Svært mange studier dokumenterer gode resultater ved bruk av HCL-teknologi. Det sees lavere 
HbA1c, økt TIR og mindre tid i hypoglykemi. Pasienter og pårørende opplevde større trygghet, 
mindre angst, økt selvtillit, bedre nattesøvn og en følelse av å være i bedre form når de sto opp (21). 
Sammen med bedre glukosekontroll og færre hypoglykemier, er dette viktige forbedringer som 
alene forsvarer HCL-behandling til alle pasienter med T1D. Det er opplagt at slike fordeler vil gi økt 
livskvalitet og lette byrden av T1D.  

De positive effektene av HCL viste seg dessverre ofte å bli nøytralisert av utfordringer knyttet til bruk 
av teknologien. I studier som undersøkte årsak til avsluttet bruk, var hyppige alarmer og 
kalibreringer, dårlig sensornøyaktighet og mye påkoblet utstyr vanlige begrunnelser. Mange 
pasienter bruker allerede CGM og/eller insulinpumpe. Når det vurderes oppstart av HCL bør man 
derfor undersøke tidligere erfaring med slike behandlingshjelpemidler. Hvordan oppleves alarmer 
og tekniske feil, og hvordan forholder de seg til unøyaktige CGM-målinger? Var det greit med 
alarmer på skole, jobb og om natten? Var det akseptabelt å bære sensor og/eller insulinpumpe på 
kroppen, og i hvilke situasjoner velger de å koble fra? Hvor ofte kalibreres CGM med egenmålinger? 
Dette bør ikke gjøres for at helsepersonell skal bestemme om pasienten får utstyret, men for å 
forberede dem på slike ulemper sannsynligvis vil øke i intensitet ved bruk av HCL. 

Det ultimate målet med CL-teknologi er å erstatte pankreasfunksjon uten behov for intervensjon fra 
bruker. Som beskrevet er det begrensninger ved nåtidens medisin og teknologi som gjør at dette 
enn så lenge er utenfor rekkevidde. I media og blant pasienter omtales ofte HCL-teknologi som 
«kunstig bukspyttkjertel» og «Closed Loop» uten å inkludere «Hybrid». Dette kan gi høye 
forventninger til behandlingen. I flere studier beskriver pasientene frustrasjon over innsatsen som 
kreves for å holde systemet i HCL (Auto Mode). Noen var skuffet over liten bedring i glukosekontroll 
når arbeidsmengden fortsatt var stor (8). Helsepersonell som deltar i oppstart bør derfor bruke riktig 
betegnelse, undersøke pasientens forventninger og poengtere forskjellen mellom CL og HCL. Det 
kan være lurt å skape en forståelse for at nåtidens HCL-teknologi ikke er «set-and-forget». Dette kan 
bidra til mindre skuffelse, frustrasjon og avsluttet HCL-bruk av disse årsakene.  

Problemer med å holde systemet i Auto Mode var også hyppig rapport i studiene til Lal, R (22) og 
(Messer, L og Berget, C (8;23)). En forutsetning for HCL er at karbohydrater (KH) noteres når det 
inntas måltider. Et stort antall pasienter bruker til vanlig KH-telling som hjelp til å vurdere 
bolusdoser, og de fleste som får T1D i dag instrueres i dette (31). Likevel er det mange som aldri har 
lært å telle KH, eller som ikke ønsker å gjøre det. Spiseproblematikk er ikke ukjent blant mennesker 
med T1D (32). En bør sammen med pasienten vurdere om innføring av KH-telling vil forverre et 
allerede anstrengt forhold til mat og insulin. Det er viktig at behandlere respekterer pasientens 
vurdering av dette, og unngår å anbefale HCL til de som frykter KH-telling av slike grunner. Det bør 
også diskuteres med pasienten om vedkommende er villig til å legge om behandlingen om det ikke 
telles KH fra tidligere. Det er en stor endring som vil ta tid å bli trygg på.  

Det var signifikant økning i antall konsultasjoner i CL-grupper når de sammenlignes med 
kontrollgrupper (6;25). Innføring av ny teknologi øker behovet for tilgjengelig helsepersonell som 
har god opplæring i utstyret. DIY-CL-samfunnet illustrerer dette; på åpne og lukkede nettfora 
utspilles en 24-timers støttefunksjon med rask respons fra HCL-brukere i alle tidssoner. Spørsmål 
stilles kontinuerlig gjennom døgnet, inkludert spørsmål om behandlingsbeslutninger, 
basalinnstillinger og KH-telling. Mange er også nysgjerrige på andres erfaring med Medtronics 670G 
HCL. Nye brukere ønsker veiledning i systemet, mens andre lurer på om produktet anbefales av de 
som har forsøkt det. Her synliggjøres behovet for dokumentert brukererfaring. Pasienter risikerer 
ufaglærte svar og tilfeldige anbefalinger. Ofte er det brukere som har sterke følelser knyttet til egen 
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erfaring med systemet som svarer. Man bør derfor utstyre nye brukere av HCL med 
kontaktinformasjon til steder å henvende seg når problemer oppstår, både når det gjelder teknisk 
support og behandlingsstøtte. Helsepersonell bør være observante på hvor pasienter tilegner seg 
kunnskap om bruk av HCL. En åpen og nysgjerrig holdning til nye ideer og problemer vil være gunstig 
for å diskutere ulike HCL-løsninger sammen med pasienten.  

To studier ekskluderte pasienter med «impaired awareness of hypoglycemia» (IAH), og ingen hadde 
fokus på pasienter med denne problemstillingen. I mitt utvalg er det derfor manglende 
brukererfaring for denne pasientgruppen. Det rapporteres lavere forekomst av hypoglykemi med 
HCL i alle studier. Selv om IAH-pasienter ble ekskludert fra flere studier, er det sannsynlig at 
reduksjonen i antall hypoglykemier vil føre til økt livskvalitet for disse pasientene. IAH er en viktig 
indikasjon for øycelletransplantasjon i Norge (ICTX) (2). Man kan tenke seg at HCL-teknologi vil være 
et vel så godt alternativ som ICTX. Behandlingen er mindre invasiv og krever ikke 
immunmodulerende etterbehandling. En bør likevel være oppmerksom på at HCL ikke nødvendigvis 
reduserer frykten for hypoglykemi, en viktig bidragsyter til redusert livskvalitet for pasienter med 
T1D, og spesielt for de med IAH (33). I studier som brukte scoringsverktøyet HFS, var det ingen 
endring i frykt for hypoglykemi under HCL-bruk (21;23). I en studie oppga 12 % at frykt for 
hypoglykemi under HCL-bruk var en viktig årsak til avsluttet behandling (22).  

4.4 Fremtidsperspektiver 

HCL-teknologi er et viktig fremskritt i behandlingen av T1D. Den store gruppen med pasienter som 
lager egne HCL-systemer bekrefter etterspørselen, og flere studier dokumenterer svært lovende 
behandlingsresultater. Studier som inkluderer brukeropplevelser viser at dagens HCL-teknologi 
krever høy motivasjon, toleranse for ubeleiligheter som alarmer, kalibreringer og utstyrsmengde, og 
oppmerksomhet rundt feilmålinger og teknologiske systemavvik. Hvilke forbedringer kan i fremtiden 
føre til at flere vil bruke HCL-teknologi i sin behandling? 

4.4.1 Forbedring i teknologiens brukervennlighet 
Studien til Brown et al (25) undersøkte effekten av et annet CL-system enn Medtronics 670G. 
Systemet var laget av produsenten Tandem Diabetes Care, et anerkjent selskap som distribuerer 
SAP-pumper til pasienter i Norge i dag (34). Alle 168 pasienter fullførte studien. Tid i HCL var over 90 
% gjennom hele perioden på 6 måneder. Dette er i kontrast til funnene gjort av Lal et al (22), der 5 
pasienter trakk seg, 29 % manglet data og 46 % hadde sluttet å bruke HCL innen 12 måneder. Lal og 
Berget brukte HCL-systemet 670G i sine studier. Berget et al (23) hadde liknende resultater som Lal; 
det var reduksjon i bruk av Auto Mode fra 65 % til 51 % etter 6 måneder, og minst 30 % sluttet å 
bruke produktet. Alle studiene viste midlertidig signifikant bedre glukosekontroll og reduksjon i 
hypoglykemi under bruk av utstyret.   

Hvorfor pasienter med Tandem-teknologi brukte HCL i så mye større grad enn pasientene med 
Medtronic 670G er vanskelig å vite, spesielt fordi Brown, S ikke inkluderte brukeropplevelser i sine 
resultater. En hypotese kan være at Tandem-systemet brukte Dexcom G6 – en av markedets mest 
nøyaktige CGM-instrument, spesielt i det hypoglykemiske området (35). I Studien til Lal et al (22) 
byttet 8 pasienter fra HCL-systemet 670G til frittstående Dexcom G6. Fire pasienter brukte Dexcom 
G6 til å kalibrere 670G. Som nevnt er Dexcom G6 kalibreringsfri. Bruk av en slik CGM vil redusere 
alarmer og ekskludere systemfeil som følge av feilkalibreringer. God CGM-nøyaktighet kan også føre 
til at flere føler seg trygge på systemets behandlingsbeslutninger. Studien med Tandem-teknologi gir 
inntrykk av at en forbedring i sensornøyaktighet og brukervennlighet gjør at flere fortsetter å bruke 
teknologien og slik kan oppnå de gode resultatene som HCL har vist seg å gi.  
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4.4.2 Utvikling og lansering av nye CL-systemer 

Jeg har tidligere nevnt DIY-HCL-prosjektet, et internettfenomen bestående av brukerfora og 
oppskrifter på hvordan et DIY-HCL-system kan lages. Systemene er ikke kommersielle eller godkjent 
av noen internasjonale reguleringsorganer. Det finnes mange positive omtaler, men det mangler 
store, kvalitetssikrede studier på sikkerhet og effekt. 12 februar 2019 ble en prospektiv 
observasjonsstudie med 1212 deltakere startet opp. Inklusjonskriterier er T1D og bruk av et DIY-
HCL-system. Målet er primært å undersøke effekt og sikkerhet, men brukeropplevelser og andre 
psykososiale aspekter knyttet til bruk skal også kartlegges. Resultater er forventet juli 2020 (36). I 
2019 startet non profit organisasjonen Tidepool et samarbeid med Medtronic, Omnipod og Dexcom 
(37). Målet er å lansere en FDA-godkjent IOS-app slik at den halvautomatiske reguleringen (HCL) kan 
skje fra en smarttelefon (38). «Tidepool-HCL» skal baseres på DIY-HCL-systemet «Loop» (39), 
systemet som undersøkes i studien nevnt over. Det er sannsynlig at muligheten til å følge 
blodsukker, legge inn KH og gi bolusdoser direkte fra mobil eller smartklokke vil gjøre regulering 
lettere for mange pasienter. Eksempler er ungdom som synes det er vanskelig å bruke 
diabetesutstyr blant jevnaldrende. Det vil også bli mindre utstyr å bære med seg i hverdagen, da de 
fleste bærer med seg telefon uavhengig om de har T1D eller ikke.  

En utfordring ved dagens HCL-teknologi er at insulin kun får BG til å synke. Hypoglykemi er en svært 
vanlig bivirkning av insulinbehandling. Normal fysiologisk regulering av BG er en balanse mellom 
effekten av insulin og glukagon, hvor glukagon forhindrer hypoglykemi. For de fleste med T1D vil også 
frigjøring av glukagon reduseres over tid (40). Bakgrunnen for dette er ikke sikker, men forskning har 
gitt hypoteser om at betacellenes endogene insulinproduksjon har parakrin effekt på alfa-cellenes 
frigjøring av glukagon. Pasienter uten betacelle-funksjon (T1D) vil derfor ikke ha fysiologisk 
glukagonrespons ved hypoglykemi (41). Et CL-system som kun tilfører insulin, er derfor bare «halve» 
løsningen – det mangler den viktigste motreguleringen som er nødvendig for å holde BG innenfor et 
fysiologisk smalt intervallområde. Noen studier på kombinasjonsbehandling med glukagon i CL-
systemer er blitt gjort, og ett ikke-kommersielt produkt er utviklet under navnet «Ilet Bihormonal Bionic 
Pancreas» (42). CL-systemet er lukket og har vist lovende resultater uten behov for KH-telling (43). 
Dette gir håp om videre utvikling av stabile glukagonanaloger som kan integreres i avansert CL-
teknologi. Håpet er økt beskyttelse mot hypoglykemi, og redusert behov for intervensjoner som KH-
telling. Det er rimelig å anta at slike forbedringer vil øke brukervennlighet, livskvalitet og etterspørsel 
betraktelig.  
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5) Oppsummering og konklusjon 
Kort tid på markedet og lite dokumentert brukererfaring gjør det vanskelig å forutse hvem som vil 
ha størst glede av å bruke HCL slik teknologien er i dag. I Norge burde man derfor være liberale med 
å tilby pasienter behandlingen. Det er først etter en periode med utprøving at pasienten kan vite om 
hjelpemiddelet bidrar til økt livskvalitet, som er det viktigste behandlingsmålet for alle med T1D. 
Studiene sier likevel noe om hvem som kan ha glede av systemet, og hva som kan øke 
sannsynligheten for å lykkes med det. Pasienter som bruker mye tid og krefter på regulering uten å 
oppnå behandlingsmålene, vil sannsynligvis ha stor glede av teknologien. HCL kan gi bedre 
glukosekontroll, færre hypoglykemier og enklere regulering uten å være mer krevende enn 
behandlingen allerede er for denne pasientgruppen. Pasienter som før oppstart får god informasjon 
om fordeler og ulemper vil ha mer realistiske forventninger til bruk og resultater. God oppfølging av 
helsepersonell med mulighet for spontane konsultasjoner vil også øke sjansen for å lykkes. I tillegg 
kan erfaring med alarmer og systemfeil ved bruk av CGM/insulinpumpe hjelpe brukeren til å vurdere 
om HCL kan være aktuelt å forsøke. Det er viktig at helsepersonell vedkjenner seg at 
brukeropplevelse kan være til hinder for at pasienter ønsker å fortsette med behandling som 
helsepersonellet ser tydelig nytte av.  

Det er mange psykososiale faktorer som medvirker i behandlingen av T1D. Brukeropplevelse knyttet 
til behandlingshjelpemidler er en som det er lett å glemme når resultater i studier er lovende. Mer 
dokumentasjon på brukererfaring av HCL-produkter er nødvendig. Det er viktig for å kunne 
identifisere pasientgrupper som kan ha glede av HCL-teknologi, sett i et større perspektiv enn HbA1c 
og andre kvantitative resultater alene. Det vil også rette fokus mot utvikling av teknologi som 
optimaliserer brukeropplevelse, slik at sjansen for at flere fortsetter å bruke HCL-teknologi øker. Et 
slikt utfall kan gi flere muligheten til å oppnå behandlingsmålene for T1D.  
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Tabell 1. Studier som inkluderte brukererfaring i sine resultater. 
 

Forfatter 
(Tidsskrift, årstall) 

Tittel Utvalg Kontroll-
gruppe 

Resultater  Rapporter
t bruker-
perspektiv 

Annen informasjon 

(1) 
 
K Barnard, T Wysocki, J 
Allen, D Elleri, H Thabit 
et al.  
 
(BMJ Open Diabetes 
Research and Care, 
2014) 

Closing the loop overnight at 
home setting: psychosocial 
impact for adolescents with 
type 1 diabetes and their 
parents (21) 
 
 
 

n = 15 + 13 Nei.  Både positive og negative sider knyttet til bruk av 
CL ble kartlagt. Resultatene indikerte at de 
psykologiske fordelene veide tyngre enn de 
praktiske utfordringene som ble rapportert. Bruk 
opplevdes trygt, men også krevende.  

Ja.  CL ble kun brukt om natten. Et pasient-
foreldre-par mistet tro på teknologien 
etter en langvarig hyperglykemi, men 
fullførte likevel studien. 21 dagers bruk 
av CL.  
Semistrukturerte intervjuer ble brukt 
for å undersøke brukeropplevelse.  
 
Eget studieutstyr.  
 

2) 
 
R Lal, M Basina, D 
Maahs, K Hood, B 
Buckingham, D Wilson 
 
(Diabetes care, ADA, 
2019) 

One year clinical experience of 
the first commercial hybrid 
closed-loop system (22) 
 
 

n = 84 Nei. 79 fullførte studien, men 29 % manglet data etter 
12 mnd. Av de gjenværende med data hadde 46 % 
(26/56) sluttet å bruke HCL. For de som fortsatte, 
falt gjennomsnittlig tid i Auto Mode over tid. Når 
Auto Mode ble brukt, sank HbA1c og TIR økte.  
 
Vanligste rapportere årsaker for å avslutte HCL var 
(a) CGM-problemer, (b) problemer med å få tak i 
utstyr, (c) frykt for hypoglykemi, (d) foretrekker 
MDI, og (e) sport.  
 

Ja.  5 pasienter trakk seg av ukjent årsak. 
 
8 pasienter som sluttet å bruke HCL 
byttet til Dexcom G6-sensor. 4 
pasienter som fortsatte med Auto 
Mode, brukte Dexcom G6 for å 
kalibrere 670G-sensoren (Guardian 3).  
 
MiniMed 670G. 

3) 
 
C Berget, L Messer, T 
Vigers, B Frohert er al.  
 
(Pediatric diabetes, 
2019) 

Six months of hybrid closed 
loop in the real-world: an 
evaluation of children and 
young adults using the 670G 
system (23) 
 

n = 92 Nei.  HCL sammenliknet med baseline før studiestart: 
HbA1c ↓  
TIR ↑ 
 
Pasientene med høyest HbA1c ved baseline hadde 
størst reduksjon i HbA1c etter 6 måneders bruk av 
HCL.  
Bruk av CL-funksjon (auto-mode) ble gradvis 
redusert fra 65 % (måned 1) til 51 % (måned 6). 30 
% sluttet helt å bruke HCL ila 6 mnd. 
 

 Ja.  Undersøkte både effekt, sikkerhet og 
brukerperspektiver. 
 
 
 
 
 
Minimed 670G.  
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3) 
 
L Messer, C Berget, T 
Vigers, L Pyle et al.  
 
(Pediatric diabetes, 
2019) 

Real world hybrid closed-loop 
discontinuation: predictors 
and perceptions of youth 
discontinuing the 670G system 
in the first 6 months (8) 
 
 
 
 

 n = 92  Nei. Baseline HbA1c var eneste målbare faktor som 
kun forutse HCL-slutt. Oddsen for å avslutte HCL 
var 2,7 ganger høyere for hver 1 % økning i 
baseline HbA1c.  
 
De 3 vanligste årsakene for å avslutte HCL var (a) 
tekniske problemer, (b) for mye jobb å holde 
systemet i Auto-Mode, og (c) alarmer. 

Ja.  Samme pasientgruppe som over. 
Prospektiv studie med data fra 
overliggende studie for å kartlegge 
årsaker til hvorfor pasientene sluttet å 
bruke Auto Mode/HCL. 
 
Brukte både kvalitative data (åpen 
skriftlig begrunnelse) og kvantitative 
data (svarskjema og VAS-skala) for å 
kartlegge psykososiale variabler knyttet 
til bruk av HCL. 

 

Tabell 2. Studier som undersøkte effekt og sikkerhet ved bruk av CL-teknologi.  
 

Forfatter 
(Tidsskrift, årstall) 

Tittel Utvalg Kontroll-
gruppe 

Resultater  Rapportert 
bruker-
perspektiv 

Annen informasjon 

4) 
 
H Thabit, M 
Tauschmann, J Allen et 
al.  
 
(New England Journal of 
Medicine, 2015) 

Home use of an artificial beta 
cell in type 1 diabetes (24) 
 
 

n = 58 Ja.  
 
To 12-ukers 
perioder 
(intervensjo
n og 
kontroll) for 
alle 
pasienter.  

HCL sammenliknet med (insulinpumpe + 
CGM): 
HbA1c ↓ 
TIR ↑ (spesielt om natten) 
Tid i hypoglykemi ↓ 

Nei.  Alle hadde brukt insulinpumpe i minst 6 
mnd. Barn brukte CL kun om natten, voksne 
hele døgnet. En voksen og en ungdom trakk 
seg fra studien av ukjente årsaker.  
1 voksen og 2 barn fikk alvorlig hypoglykemi 
i HCL-perioden når CL-funksjonen ikke kjørte 
(mistet trådløs kontakt med algoritmen).   
 
Eget studieutstyr.  

5) 
 
M Tauschmann, H 
Thabit, L Bally, J Allen et 
al.  
 
(Lancet, 2018) 

Closed-loop insulin delivery in 
suboptimally controlled type 1 
diabetes: a multicenter, 12-
week randomised trial (6) 
 
 

n = 46 n = 40 
 
Totalt 86 
pasienter. 

HCL sammenliknet med SAP uten stopp-
funksjon: 
HbA1c↓ 
TIR ↑ 
Tid i hypoglykemi ↓ 

 Nei.  Ekskluderte pasienter med en eller flere 
alvorlige hypoglykemier siste 6 måneder. 
Ekskluderte voksne over 18 år som ikke 
hadde følingssymptomer (IAH). Flere 
uplanlagte konsultasjoner i CL-gruppen (n = 
60) vs. kontrollgruppen (n=17) av ukjent 
årsak.  
En ketoacidose i CL-gruppen. Det var 13 
«uheldige hendelser» i CL-gruppen vs. 3 i 
kontrollgruppen.  
Eget studieutstyr.  
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6) 
 
H K Akturk, D Giordiano, 
A Champakanath et al.  
 
(Diabetes, Obesity and 
Metabolism, 2019) 

Long-term real-life glycaemic 
outcomes with a hybrid closed-
loop system compared with 
sensor-augmented pump 
therapy in patients with type 1 
diabetes (7) 
 

n = 
141 

Nei.  
  

HCL sammenliknet med SAP med/uten 
stopp-funksjon: 
HbA1c↓ 
TIR ↑ 
Tid i hypoglykemi ↓ 
 
Tid i HCL-funksjon (auto-mode) var direkte 
assosiert med lavere HbA1c og mer TIR. 
Likevel ble det observert redusert bruk av 
auto-mode etter 3 måneders bruk hos 
menn.  

Nei.  
Kun 
hypoteser 
om bruker-
opplevelse i 
diskusjon.  

Retrospektiv studie. Inkluderte pasienter 
hadde brukt SAP med eller uten 
stoppfunksjon i minst 3 måneder, og hadde 
byttet til HCL i minst 6 mnd. Resultatene er 
sammenliknet med pasientenes tidligere 
bruk av SAP med eller uten stopp-funksjon.  
 
Minimed 670G.   

7) 
 
S Brown, B Kovatchev, D 
Raghinaru, J Lum et al.  
 
(New England Journal of 
Medicine, 2019) 

Six-month randomized, 
multicenter trial of Closed-loop 
control in type 1 diabetes (25) 
 
 

n = 
168 

 Ja.  
  

HCL sammenliknet med SAP uten stopp-
funksjon: 
HbA1c ↓ 
TIR ↑ (spesielt om natten) 
Tid i hypoglykemi ↓ 

Nei.  Gjennomsnittstiden med CL-funksjonen på 
(auto mode) var over 90 % gjennom hele 
perioden på 6 måneder. Det var 68 
uplanlagte konsultasjoner i CL-gruppen vs. 
13 i kontrollgruppen.  
Alle pasienter fullførte studien.  
 
Dexcom G6 CGM og Tandem Control IQ 
algoritme. Algoritmen inkluderte 
hypoglykemi-beskyttelse, automatisk bolus 
og intensivering av basaltilførsel gjennom 
natten.  
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