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Forord

Abbott har bedt Copenhagen Economics
om å kvantifisere kostnadene ved å tilby Flash 
glukosemåleren FreeStyle Libre (FSL) til personer i 
Norge med insulinkrevende diabetes type 2, både de 
som kun tar basalinsulin omtrent en gang i døgnet, 
og de som bruker både basal- og bolusinsulin, som 
altså tar insulin flere ganger daglig.

For å løse denne oppgaven, har vi først estimert 
utgiftene knyttet til å gjøre flash glukosemåling 
tilgjengelig for personer med insulinkrevende 
diabetes type 2. Deretter har vi utviklet en modell 

som brukes til å estimere de avledede økonomiske 
effektene som innføringen av flash glukosemåling vil 
føre til. 

Virkningene omfatter mindre utgifter til teststrimler 
til fingerstikktesting og til redusert 
arbeidsmarkedsdeltagelse, færre hypoglykemi- og 
ketoacidosetilfeller og færre følgesykdommer.

I tillegg har vi intervjuet faglige eksperter fra både 
primær- og spesialisthelsetjenesten om fordeler og 
ulemper ved flash glukosemåling. Vi vil gjerne takke 

intervjudeltakerne, som gjennom sine svar har 
bidratt til å gi oss et helhetlig bilde av disse fordelene 
og ulempene.

Copenhagen Economics er ansvarlig for analysene i
rapporten, herunder beregninger, databehandling, 
fortolkninger og konklusjoner. Konklusjonene er 
Copenhagen Economics’ egne, og reflekterer ikke 
nødvendigvis holdninger hos intervjupersoner eller
samarbeidspartnere i prosjektet.
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Figur 1. Bidragsytere til analysen

Kilde: Copenhagen Economics

.

Analysen er utført av Copenhagen 
Economics.

Det er Abbott Norge som har bestilt 
analysen.
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Sammendrag (1/2)

Flash glukosemåling er en teknologi som gjør det 
mulig å måle blodsukkeret sitt uten å måtte stikke 
seg i fingeren, slik man har vært vant til å gjøre. Det 
blir dermed langt mindre ubehagelig for brukeren å 
måle blodsukkeret.

Nettoomkostningen ved å tilby 
flash glukosemåling til nordmenn 
med insulinkrevende diabetes type 
2 er 54 mill. kroner pr. år
Vi finner at nettoomkostningen ved å tilby flash 
glukosemåling til alle nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2 er 54 mill. kroner pr. 
år, se Figur 2. Det skal ses i lys av at utgiftene 
forbundet med innkjøp av flash glukosemålere ligger 
på 359 mill. kroner pr. år. Forskjellen skyldes at flash 
glukosemåling muliggjør en rekke besparelser på 
grunn av redusert risiko for hypoglykemi, 
ketoacidose, senkomplikasjoner og generelt 

arbeidsmarkedsfravær. 

Resultatet bygger på antagelsen om at 28.972 
nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2 tar 
benytter seg av tilbudet av flash glukosemåling. Det 
tilsvarer 85% og 50% av nordmenn med behandling 
av henholdsvis basal- og bolusininsulin og 
basalinsulin.

Flash glukosemåling gir en gevinst 
på 13 mill. kroner årlig for 
nordmenn med diabetes type 2 som 
trenger basal- og 
bolusinsulinbehandling
Hvis vi fokuserer utelukkende på gruppen nordmenn 
med diabetes type 2 som bruker basal- og 
bolusinsulin, finner vi en samfunnsøkonomisk 
nettoomkostning på -13 mill. kroner pr. år. 
Samfunnet blir med andre ord rikere av at denne 

gruppen bruker flash glukosemåling istedenfor 
fingerstikkmetoden, ettersom beløpet som spares inn 
takket være flash glukosemåling overstiger 
merutgiftene forbundet med innkjøpet.

Flash glukosemåling er 
omkostningseffektivt
Merkostnaden pr. QALY ved å tilby flash
glukosemålere til nordmenn med diabetes type 2
er 3.000 kr. og 201.000 kr. for nordmenn med 
diabetes type 2 som bruker henholdsvis basal- og 
bolusinsulin og basalinsulin. Dette bør ses i 
sammenheng med foreslått grenseverdi for 
kostnadseffektivitet på 575.000 kr. pr. QALY, som er 
betydelig høyere enn merkostnaden. Dermed er det 
kostnadseffektivt å tilby flash glukosemåling til 
nordmenn med insulinkrevende diabetes.

Figur 2. Totalkostnaden ved å tilby flash glukosemåling til nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2

Merk: De 24 mill. kronene som spares inn ved unngått produktivitetstap er et uttrykk for skapte verdier for BNP, mens de øvrige besparelsene er offentlige utgifter som unngås. 
Kilde: Copenhagen Economics 
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Sammendrag (2/2)
Hvis alle nordmenn med diabetes 
type 2 som får basal- og 
bolusinsulinbehandling fulgte 
retningslinjene, ville det være en 
fordel å la dem gå over til flash 
glukosemåling
Hvis alle nordmenn med diabetes type 2 som får 
basal- og bolusinsulinbehandling fulgte 
retningslinjene for fingerstikkmetoden, ville det være 
en fordel å la dem gå over til flash glukosemåling. 
Retningslinjene sier at personer med diabetes type 2 
som får basal- og bolusinsulinbehandling skal måle 
blodsukkeret sitt 6-10 ganger i døgnet. Hvis vi antar 
at denne gruppen målte blodsukkeret sitt 7 ganger i 
døgnet, fremfor 4 ganger som i vårt hovedscenario, 
og at gruppen på basalinsulin fortsatte å måle 
blodsukkeret én gang i døgnet, så finner vi en negativ 

nettoomkostning, altså en samfunnsøkonomisk 
gevinst, på 45 mill. kroner årlig ved å tilby flash 
glukosemåling til alle nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2.

Ovenstående resultat forutsetter at effekten av flash 
glukosemåling på risikoen for hypoglykemi, 
ketoacidose, senkomplikasjoner og unngått 
produktivitetstap ikke påvirkes av hyppigere 
blodsukkermålinger. Dette er ikke nødvendigvis 
tilfellet, da flere fingerstikk gir personen med 
diabetes et bedre bilde av hvordan det går med 
blodsukkeret, noe som kan føre til bedre regulering 
av diabetes og dermed til lavere risiko for 
eksempelvis komplikasjoner. Det betyr at det er en 
fare for at både det innsparte beløpet og det unngåtte 
produktivitetstapet er overvurdert i Figur 3.

For nordmenn med diabetes type 2 
som bruker basal- og bolusinsulin 
ville flash glukosemåling være 
billigere i innkjøp enn teststrimler 
og lansetter
Hvis vi bare fokuserer på nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2 som bruker basal- og 
bolusinsulin, ville det være mulig å spare 28 mill. 
kroner årlig hvis man tok i bruk flash glukosemåling, 
sett i forhold til utgiftene til innkjøp av teststrimler 
og lansetter. Det skyldes at syv daglige fingerstikk i 
gruppen med nordmenn med diabetes type 2 som 
bruker basal- og bolusinsulin representerer en årlig 
utgift på 231 mill. kroner, mens flash glukosemåling 
til samme gruppe ville gi en utgift på bare 203 mill. 
kroner.

Figur 3. Totalkostnaden ved å tilby flash glukosemåling hvis alle nordmenn med diabetes type 2 med basal- og 
bolusinsulinbehandling fulgte helsemyndighetenes retningslinjer for antall daglige blodsukkermålinger

Merk: De 24 mill. kronene som spares inn ved unngått produktivitetstap er et uttrykk for skapte verdier for BNP, mens de øvrige besparelsene er offentlige utgifter som unngås. Vi antar i 
beregningen 7 tester i døgnet, jf. en anbefaling fra American Diabetes Association på 6-10 fingerstikktester pr. døgn for personer med diabetes type 2 som bruker basal- og bolusinsulin1

Kilde: Copenhagen Economics 
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156 131

203 231

Reduksjon i 
kostnader

for fingerstikk

Besparelse på 
hypoglykemi

-28

Netto 
materialkostnader

5 6

Besparelse på 
ketoacidose

36

112
24

Besparelse på 
senkomplikasjoner

10 14

Unngått 
produktivitetstap

66
25

27

Innkjøp av flash 
glukosemålere

25

-52

Totalomkostninger

359

-256

103

-11
-61

-24
-45

Nordmenn med basal- og bolusinsulinbehandling

Nordmenn med basalinsulinbehandling

7 målinger 

pr. døgn

1 måling 

pr. døgn



KAPITTEL 1
Hvem har nytte av flash glukosemåling, 
og hva blir virkningene?
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Vi tar for oss 28.972 nordmenn med insulinkrevende diabetes 
type 2

Alle personer med insulinkrevende diabetes kan ha 
nytte av en flash glukosemåler for å unngå 
hypoglykemi, ketoacidose, følgesykdommer og/eller 
gjøre blodsukkermåling enklere og mindre 
smertefullt. 

Det finnes ikke landsdekkende undersøkelser eller 
ett sentralt register som kan gi oversikt over 
utbredelsen av (diagnostisert og ukjent) diabetes i 
Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at ca. 
270.000 nordmenn har diabetes, herav 247.000 med 
diabetes type 2.1 18% av personene med diabetes 

type 2 som er registrert i NOKLUS Norsk 
diabetesregister for voksne pr. 2018 har 
insulinkrevende diabetes.2 Dermed anslår vi at ca. 
44.000 personer kan ha nytte av en flash 
glukosemåler, se Figur 4. 

I denne rapporten fokuserer vi på alle personer med 
insulinkrevende diabetes type 2 dvs. en undergruppe 
av type 2. Ved å sammenkoble FHIs estimat og data 
for utlevering av hurtigvirkende insulin fra 
Reseptregisteret, anslår vi at det finnes drøyt 19.000 
nordmenn med diabetes type 2 som får basal- og 

bolusinsulinbehandling (BBB) og ca. 25.000 
nordmenn med diabetes type 2 som kun får 
basalinsulinbehandling (BB).3

Videre antar vi at 15% av nordmenn med diabetes 
type 2 BBB vil takke nei til en flash glukosemåler hvis 
de får tilbudet, mens andelen nordmenn som takker 
nei med diabetes type 2 BB  vil være 50%.4 Dermed 
tar vi i vår analyse utgangspunkt i utlevering av flash 
glukosemålere til 28.972 personer med diabetes type 
2, hvorav 16.374 er under behandling med både 
basal- og bolusinsulin. 

Figur 4. Personer med diabetes type 2 som kan ha nytte av en flash glukosemåler

Kilde: Copenhagen Economics basert på FHI, Norsk diabetesregister for voksne (2019) Årsrapporten 2018 og Reseptregisteret
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Antall personer

1 https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/diabetes/ (tillegg 29. april 2022) / 2 Norsk diabetesregister for voksne (2019) Årsrapport 2018 / 3 http://www.reseptregisteret.no
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Personer med diabetes type 2 har økt risiko for å utvikle 
senkomplikasjoner av ulike slag

I våre beregninger ser vi på 17 
senkomplikasjoner av diabetes
Diabetes kan medføre en rekke senkomplikasjoner. I 
Figur 5 viser vi den årlige insidensen blant personer 
med diabetes type 2 for 17 senkomplikasjoner som vi 
har inkludert i våre beregninger.

For eksempel gir diabetes i seg selv økt risiko for 
åreforkalkning, og dermed økt risiko for blodpropp, 
noe som skyldes kombinasjonen av for høyt 
blodsukker, for høyt blodtrykk og for høyt 
kolesteroltall. Samtidig vil det hos nesten alle 
personer med diabetes gradvis skje forandringer på 
netthinnen på grunn av sykdommen, og dette kan føre 
til nedsatt syn eller blindhet.

Personer med insulinkrevende 
diabetes type 2 står i enda større 
fare for å få senkomplikasjoner
Den relevante gruppen i vår beregning er, som nevnt, 
ikke alle personer med diabetes type 2, men kun den 
gruppen personer som lider av insulinkrevende 
diabetes type 2. I denne gruppen er det høyere risiko 
for å utvikle senkomplikasjoner enn for de andre med 
diabetes type 2, da sykdommen er kommet forholdsvis 
langt. 

Vi har ennå ikke klare tall på nøyaktig hvor mye 
høyere risikoen for senkomplikasjoner er for gruppen 
med insulinkrevende diabetes type 2. Derfor er vi nødt 
til å gjøre et anslag, som har mye å si for beregningen: 
Vi antar at gruppen med insulinkrevende diabetes 
type 2 får 80% av senkomplikasjonene som er vanlige 
blant personer med diabetes type 2, selv om gruppen 
kun utgjør ca. 20% av personene med diabetes av 
denne typen.

Figur 5. Årlig insidens av senkomplikasjoner for personer med diabetes type 2
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Med flash glukosemåling holdes brukerens langtidsblodsukker på 
et lavere nivå, og dermed reduseres risikoen for å utvikle 
senkomplikasjoner ved diabetes
Flash glukosemålere blir brukt til 
måling av sukker i blodet
Personer med diabetes kan bruke en flash 
glukosemåler til å måle blodsukkeret sitt. En flash 
glukosemåler består av en sensor som personer med 
diabetes får plassert på overarmen eller magen, og 
et tilknyttet et apparat eller en smartphone som kan 
vise blodsukkernivået. Flash glukosemåling er et 
alternativ til fingerstikkmetoden, som er den måten 
de fleste nordmenn med diabetes type 2 måler 
blodsukkeret på. Fingerstikkmetoden går ut på at 
man stikker seg i fingeren med en lansett, og påføre 
en dråpe blod på en teststrimmel. Teststrimlen 
settes inn i et blodsukkerapparat, som etter en liten 
stund kan vise blodsukkernivået. Det er viktig at 
personer med insulinkrevende diabetes måler 
blodsukkeret sitt, fordi de på grunnlag av disse 
målingene skal dosere livsnødvendig insulin. 

Akademiske studier har vist at 
flash glukosemåling bidrar til å 
senke brukernes 
langtidsblodsukker
Flash glukosemåling gjør det lettere for personer 
med diabetes å holde oversikten over 
blodsukkernivået sitt. Bedre kjennskap til eget 
blodsukkernivå gjør det lettere for personer med 
diabetes å holde blodsukkeret på riktig nivå. 
Dermed vil flash glukosemåling bidra til at personer 
med diabetes får et mer stabilt blodsukkernivå og 
lavere langtidsblodsukker. 

Dessuten gir flash glukosemåling flere datapunkter 
enn fingerstikkmetoden, og det blir derfor lettere for 
brukeren å danne seg et bilde over variasjoner i eget 

blodsukkernivå, eksempelvis i et døgn. 
Blodsukkermålinger fra vevsvæsken, som flash 
glukosemåleren måler i, er ca. 5 minutter forsinket i 
forhold til blodsukkerverdiene, noe som kan være en 
utfordring med hensyn til insulindosering.1

Problemet løses ved at apparatet viser en trend-pil 
for blodsukkerets forventede utvikling.2

En rekke akademiske studier har estimert 
virkningen av flash glukosemåling på brukernes 
langtidsblodsukker. Estimatene avdekker en effekt 
på opptil 1,38%-poeng for reduksjon av 
langtidsblodsukkeret.3,4,5,6,8,9 Vi ser en viss variasjon 
i estimatene mellom studiene, og dette skyldes 
antagelig forskjeller i studienes design og forskjeller 
mellom populasjonene som er undersøkt, f.eks. i 
forhold til alder og HbA1c initielt. Vi bruker et 
estimat på 0,57%-poeng fra Fokkert et al. (2019) 
som uttrykk for virkningen for nordmenn med 
diabetes type 2, BBB, og et estimat på 0,50%-poeng 
fra Ehrardt et al. (2013) som uttrykk for virkningen 
for nordmenn med diabetes type 2, BB.

Lavere langtidsblodsukker 
reduserer risikoen for 
senkomplikasjoner
Når langtidsblodsukkeret (HbA1c) hos en person 
med diabetes type 2 faller fra et nivå som er for høyt, 
så reduseres også risikoen for å utvikle 
senkomplikasjoner. Presise anslag for redusert 
risiko kan gjøres når man vet hvilken 
senkomplikasjon det er snakk om. I Figur 6 viser vi 
en oversikt over risikoreduksjonen for hver 
senkomplikasjon ved 1%-poeng lavere HbA1c.

Figur 6. Risikoreduksjon ved lavere HbA1c

Kilder: Se oversikt over kilder til risikoreduksjon i vedlegget
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% ved 1%-poeng lavere HbA1c

1 Bailey et al. (2015) / 2 Diabetesforeningen (2020) / 3 Fokkert et al. (2019) / 4 Yaron et al. (2019) / 5 Eeg-Olofsson et al. (2020) / 6 Kröger et al. (2019) / 7 Haak et al. (2017) / 8 Wright et al (2020) / 9 Ehrhardt et al. 
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Senkomplikasjoner ved diabetes gir betydelige økonomiske 
omkostninger både for helsevesenet og for arbeidslivet

Studien estimerer omkostningene 
ved senkomplikasjoner
Kjellberg et al. (2020)1 er en registerbasert studie, 
som ved hjelp av et såkalt difference-in-differences
design estimerer de marginale omkostningene 
forbundet med 17 forskjellige senkomplikasjoner, se 
Figur 7. For hver senkomplikasjon estimerer 
forfatterne både de marginale helseomkostningene og 
produktivitetstapet for de første 3 årene etter at 
senkomplikasjonen er oppstått. 

Senkomplikasjoner gir store 
omkostninger for helsevesenet
For det offentlige helsevesenet blir det betydelige 
omkostninger i forbindelse med senkomplikasjoner 
ved diabetes. Kjellberg et al. (2020) kom fram til at 
eksempelvis et hjerteanfall hos en person med 
diabetes type 2 i gjennomsnitt er forbundet med 
ekstra omkostninger på 119.000 kr. Disse 
omkostningene er knyttet til utgifter ifm. sykehus og 
apotek, samt utgifter til reseptpliktige medisiner. 
Helseomkostninger påløper i stor grad det første året 
etter at senkomplikasjonen oppstår. 

Senkomplikasjoner medfører 
betydelige produktivitetstap
Produktivitetstapet gjelder befolkningen under 60 år, 
og er estimert ved nedgang i inntekter. Tendensen er 
altså at personer med diabetes som får 
senkomplikasjoner ofte opplever et inntektsfall i de 
påfølgende årene. Det er ganske sikkert at store 
omkostninger faller utenfor studiets 3-årige 
tidshorisånt, samt ekstra omkostninger assosiert med 
gruppen over 60 år. Vi tar dette med i våre 
beregninger. Se s. 18.

Figur 7. Omkostninger pr. tilfelle hvor senkomplikasjoner inntreffer

Merk: I studien er det ikke estimert noe produktivitetstap for kronisk nyresykdom og nyresykdom i sluttstadiet. Det skyldes at 
det ikke ble registrert noe tilfelle av denne typen senkomplikasjoner blant personer med diabetes type 2 i arbeidsdyktig 

alder.  
Kilde: Kjellberg et al. (2020)
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Med flash glukosemåling kan personer med diabetes få hjelp til å 
unngå hypoglykemi

Flash glukosemåling reduserer 
risikoen for hypoglykemi
Hypoglykemi (for lavt blodsukker) er ubehagelig, og kan 
ha alvorlige helsemessige konsekvenser for personer med 
diabetes. Man skiller som regel mellom alvorlige og ikke-
alvorlige hypoglykemiske tilfeller. Alvorlige tilfeller 
kjennetegnes ved at man må få hjelp fra en tredjepart, for 
eksempel fra et familiemedlem eller fra helsepersonell.1  

Personer med diabetes type 2 med basal- og 
bolusinsulinbehandling(BBB) opplever oftere 
hypoglykemiske tilfeller enn de som kun får 
basalinsulinbehandling (BB), se Figur 8.

En akademisk studie har påvist at flash glukosemåling 
reduserer antallet blodsukkermålinger lavere enn 3.9 
mmol/L med 28%, lavere enn 3.1 mmol/L med 44% og 
lavere enn 2.5mmol/L med 49%.2 Med formål om å 
beregne gevinstene assosiert med flash glukosemåling, 
antar vi at effekten av å flash gluklosemålere ved 
alvorlige og ikke-alvorlige tilfeller av hypoglykemi er 
henholdvsvis 28% og 44%.3

Flash glukosemåling reduserer 
risikoen for diabetisk ketoacidose
Diabetisk ketoacidose er en alvorlig og livstruende
diabeteskomplikasjon som utløses av insulinmangel,
noe som medfører en opphopning av syre
(ketonstoffer) i blodet. Diabetisk ketoacidose er en 
forholdsvis sjelden komplikasjon hos personer med 
diabetes type 2. Til gjengjeld er hvert tilfelle av 
ketoacidose forbundet med betydelige utgifter for 
helsevesenet, i tillegg til de menneskelige omkostningene 
for personen som lider av diabetes. En akademisk studie 
har påvist at flash glukosemåling reduserer brukerens 
risiko for diabetisk ketoacidose med 52%, se Figur 9.4 

Figur 8. Antall årlige tilfeller av hypoglykemi og effekten av flash 
glukosemåling

Merk: Disse resultatene er basert på en gruppe personer med diabetes type 2 som bruker insulin
Kilde: Roussel et al. (2021)
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1 Se f.eks. Khunti et al. (2016) / 2 Haak et al. (2017) / 3 Målingen av lavt blodsukker indikerer ikke nødvendigvis et tilfelle med hypoglykemi. På grunn av mangel på andre bevis antar vi derfor at effekten av flash 

glukosemåling på risikoen av ikke-alvorlige tilfeller av hypoglykemi er den samme som effekten på risikoen av å måle blodsukker under 3.9/L, samt at effekten på risikoen for alvorlige tilfeller av hypoglykemi er den 

samme som risikoen av blodsukkermåling under 3.1 mmol/L. Denne tilnærmingen er undestøttet av andre akademiske studier, f.eks. Beck et al. (2019)/ 4 Roussel et al. (2021)
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Figur 9. Antall årlige tilfeller av diabetisk ketoacidose og effekten av 
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Merk: Estimatene av effekten av flash glukosemåling er basert på en gruppe personer med diabetes type 2 som bruker 
både basal- og bolusinsulin. Kilde: Östenson et al. (2014) og Haak et al. (2017)
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KAPITTEL 2
Økonomiske virkninger når flash 
glukosemåling benyttes
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Vi estimerer den årlige meromkostningen ved å tilby flash 
glukosemåling til nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2 
til å være 54 mill. kroner

Flash glukosemålernes 
nettoomkostning utgjør kun 15% av 
deres innkjøpspris
Vi estimerer en årlig nettoomkostning ved å gi flash 
glukosemålere til de 28.972 nordmenn som har 
insulinkrevende diabetes type 2 og som sier ja til 
tilbudet om en flash glukosemåler til 54 mill. kroner, 
se Figur 10. 

Utgiftene til innkjøp av flash glukosemåling til 
nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2 
estimerer vi til å være 359 mill. kroner pr. år. Flash 
glukosemåling erstatter den tradisjonelle 
fingerstikkmetoden, og bruken av flash 
glukosemåling reduserer derfor utgiftene til innkjøp 

av lansetter og strimler til fingerstikkmetoden. Vi 
anslår at besparelsen for innkjøp av lansetter og 
strimler tilsammen utgjør 157. mill kroner i året, se 
side 15.   

Flash glukosemåling reduserer brukernes risiko for å 
oppleve hypoglykemiske tilfeller. Vi anslår at 
helsevesenet vil kunne spare 52 mill. kroner årlig, 
fordi færre hypoglykemiske tilfeller betyr færre 
legekonsultasjoner, færre innleggelser, færre ekstra 
blodsukkermålinger mm. Se s. 16.  

Flash glukosemåling reduserer dessuten risikoen for 
diabetisk ketoacidose. Det sparer helsevesenet for en 
utgift på 11 mill. kroner årlig, se s. 18. 

Flash glukosemåling får verdien på brukerens 
langtidsblodsukker ned. Dermed reduseres risikoen 
for senkomplikasjoner ved diabetes, som f.eks. 
hjerteanfall, blodpropp, øyesykdom og nyresykdom. 
Vi estimerer at helsevesenet vil spare 61 mill. kroner 
årlig, grunnet færre senkomplikasjoner, se s. 19. 

Sist, men ikke minst, opplever personer som har 
diabetes produktivitetstap hvis de får 
senkomplikasjoner. Vi estimerer at flash 
glukosemåling derfor ville spart samfunnet for et 
produktivitetstap på 24 mill. kroner i året, se s. 20.

Figur 10. Totalkostnaden ved å tilby flash glukosemåling til nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2

Merk: De 24 mill. kronene som spares inn ved unngått produktivitetstap er et uttrykk for skapte verdier for BNP, mens de øvrige besparelsene er offentlige utgifter som unngås. 
Kilde: Copenhagen Economics 

Millioner kroner pr. år

13

156 131

203

71

132

36

Besparelse på 
hypoglykemi

-61

Netto 
materialkostnader

66

25
-52

Totalomkostninger

5 6

Besparelse på 
senkomplikasjoner

Besparelse på 
ketoacidose

24
14

Unngått 
produktivitetstap

-13

27

10

Innkjøp av flash 
glukosemålere

25

Reduksjon i 
kostnader

for fingerstikk

359

-157

202

-11

-24

54

Nordmenn med basal- og bolusinsulinbehandling

Nordmenn med basalinsulinbehandling



Hvis nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2 fulgte 
retningslinjene for fingerstikk, ville en overgang til flash glukosemåling gi 
en samfunnsøkonomisk gevinst på 45 mill. kroner

Hvis alle nordmenn med diabetes 
type 2 som får BBB fulgte 
retningslinjene, ville flash 
glukosemåling være fordelaktig
Hvis alle nordmenn med diabetes type 2 som får 
basal- og bolusinsulinbehandling fulgte 
retningslinjene for fingerstikkmetoden, ville det være 
en fordel å la dem gå over til flash glukosemåling. 
Retningslinjene sier at personer med diabetes type 2 
som får basal- og bolusinsulinbehandling skal måle 
blodsukkeret sitt 6-10 ganger i døgnet. Hvis vi antar 
at denne gruppen målte blodsukkeret sitt 7 ganger i 
døgnet, fremfor 4 ganger som i vårt hovedscenario, 
og at gruppen på basalinsulin fortsatte å måle 
blodsukkeret én gang i døgnet, så finner vi en gevinst 
på 45 mill. kroner årlig ved å tilby flash 

glukosemåling til alle nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2, se Figur 3.

Ovenstående resultat forutsetter at effekten av flash 
glukosemåling på risikoen for hypoglykemi, 
ketoacidose, senkomplikasjoner og unngått 
produktivitetstap er upåvirket av hyppigere målinger 
av blodsukker. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet, da 
flere fingerstikk gir pasienten et bedre bilde av 
hvordan det går med blodsukkeret, noe som kunne 
føre til bedre regulering av diabetes, og dermed til 
lavere risiko for eksempelvis komplikasjoner. Det 
betyr at det er en fare for at både det innsparte beløp 
og det unngåtte produktivitetstap er overvurdert i 
Figur 3.

For nordmenn med diabetes type 2 
som bruker BBB ville flash 
glukosemåling være billigere i 
innkjøp enn teststrimler og 
lansetter
Hvis vi bare fokuserer på nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2 som bruker basal- og 
bolusinsulin, ville det være mulig å spare 28 mill. 
kroner årlig hvis man tok i bruk flash glukosemåling, 
sett i forhold til utgiftene til innkjøp av teststrimler 
og lansetter. Det skyldes at syv daglige fingerstikk i 
gruppen med nordmenn med diabetes type 2 på 
basal- og bolusinsulin representerer en årlig utgift på 
231 mill. kroner, mens flash glukosemåling til samme 
gruppe ville gi en utgift på bare 203 mill. kroner.

Figur 11. Totalkostnaden ved å tilby flash glukosemåling hvis alle nordmenn med diabetes type 2 på basal- og 
bolusinsulin fulgte helsemyndighetenes retningslinjer for antall daglige blodsukkermålinger

Merk: De 24 mill. kronene som spares inn ved unngått produktivitetstap er et uttrykk for skapte verdier for BNP, mens de øvrige besparelsene er offentlige utgifter som unngås. Vi antar i 
beregningen 7 tester i døgnet, jf. en anbefaling fra American Diabetes Association på 6-10 fingerstikktester pr. døgn for personer med diabetes type 2 som bruker basal- og bolusinsulin1

Kilde: Copenhagen Economics 
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1 American Diabetes Association (2021) Diabetes Technology: Standards of Medical Care in Diabetes
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Flash glukosemåling koster 359 mill. kroner årlig, men reduserer 
omkostningene ved fingerstikkmetoden med 157 mill. kroner 

Det vil koste 359 mill. kroner i året 
å tilby flash glukosemåling til 
nordmenn med insulinkrevende 
diabetes type 2
Prisen på flash glukosemåler er 12.378 kr. pr. bruker 
pr. år, noe som svarer til årlige utgifter på 359 mill. 
kroner for gruppen nordmenn med insulinkrevende 
diabetes type 2. Denne prisen dekker både bruk av 
sensorer (12.317 kr. pr. bruker årlig), samt strips 
(54,64 kr.) og lansetter (5,80 kr.) for å kunne bruke 
fingerstikkmetoden fra tid til annen, se Tabell 1. Man 
kan tidvis få bruk for fingerstikkmetoden, særlig i 
tilfeller hvor brukeren har behov for en 

blodsukkermåling som ikke er forsinket.

Vi anslår en besparelse på 157 mill. 
kroner årlig på utstyr til 
fingerstikkmetoden
Flash glukosemåling erstatter fingerstikkmetoden, 
noe som gir anledning til å spare 8.059 kroner årlig 
pr. person som bruker basal- og bolusinsulin, og 
2.015 kroner pr. person som bare bruker 
basalinsulin. Det svarer til totalt 157 mill. kroner for 
gruppen nordmenn med insulinkrevende diabetes 
type 2. Innsparte beløp kommer av at teststrimler og 
lansetter ikke er blitt kjøpt inn.

Ved bruk av den tradisjonelle fingerstikkmetoden 
skal det til hver måling brukes en engangs-lansett til 
å foreta fingerstikket, og en engangs-teststrimmel 
som blodet skal påføres på, slik at blodsukkernivået 
kan avleses. Våre beregninger av innsparte beløp 
bygger på en antagelse om at nordmenn med 
diabetes type 2 som bruker basal- og bolusinsulin i 
snitt måler sitt blodsukker vha. fingerstikkmetoden 4 
ganger daglig, mens nordmenn med diabetes type 2 
som bare bruker bolusinsulin i gjennomsnitt måler 
blodsukkeret ved fingerstikkmetoden 1 gang daglig. 

Kilde: Copenhagen Economics på bakgrunn av informasjon fra Abbott og HELFO (2022)

15

FreeStyle Libre
Pris pr. enhet 

(kr.)
Antall i året

Kostnader i året 
(kr.)

Sensor 474 26 12,317

Teststrimler 4,99 10,95 54,64

Lansetter 0,53 10,95 5,80

Pr. bruker - - 12,378

I gruppen - - 203 millioner

Fingerstikkmetoden
Pris pr. enhet 

(kr.)
Antall i året Kostnader i året (kr.)

Teststrimler 4,99 1,460 7,285

Lansetter 0,53 1,460 773

Pr. bruker - - 8,059

I gruppen - - 132 millioner

Sensor 474 26 12,317

Teststrimler 4,99 10,95 54,64

Lansetter 0,53 10,95 5,80

Pr. bruker - - 12,378

I gruppen - - 156 millioner

Teststrimler 4,99 365 1,821

Lansetter 0,53 365 193

Pr. bruker - - 2,015

I gruppen - - 25 millioner

B
B

B
B

B

Tabell 1. Prisen på FreeStyle Libre og Fingerstikkmetoden



Figur 12. Beregning av besparelser som følge av færre hypoglykemiske tilfeller

Færre hypoglykemiske tilfeller ved bruk av flash glukosemåling vil 
gi en besparelse på 52 mill. kroner årlig
Nordmenn med diabetes type 2 
opplever å få hypoglykemiske 
tilfeller, som medfører utgifter
Ifølge en vitenskapelig undersøkelse har nordmenn 
med diabetes type 2 som bruker både basal- og 
bolusinsulin i gjennomsnitt 50,4 ikke-alvorlige 
hypoglykemiske episoder og 0,4 alvorlige 
hypoglykemiske episoder årlig, mens de som kun 
bruker basalinsulin har 20,3 ikke-alvorlige episoder 
og 0,2 alvorlige tilfeller pr. år.1 De alvorlige tilfellene 
er altså langt sjeldnere enn de ikke-alvorlige 
tilfellene, men de medfører store omkostninger for 
helsevesenet, se Figur 12.

Flash glukosemåling gir færre 
hypoglykemiske tilfeller
En rekke vitenskapelige undersøkelser har påvist at 
flash glukosemålere reduserer risikoen for at 

brukeren skal oppleve hypoglykemi.2 På grunn av 
mangel på bedre bevis har vi brukt reduksjonsraten 
av tilfeller med glukosenivåer under 3,9 mmol/L og 
3,1 mmol/L som et proxy for reduksjonen i raten for 
henholdsvis ikke-alvorlige tilfeller og alvorlige 
tilfeller av hypoglykemi.3 Denne tilnærmingen er 
understøttet av resultatene fra vitenskapelige studier 
som viser en nær sammenheng mellom lave 
blodsukkermålinger og tilfeller av hypoglykemi.4

Færre hypoglykemiske tilfeller ved 
bruk av flash glukosemåling gir en 
besparelse på 52 mill. kroner årlig 
Besparelsen ved færre tilfeller av hypoglykemi 
estimerer vi til å være 52 mill. kroner pr. år, se Figur 
12. 

Disse innsparte beløpene kommer fra ubrukte 

teststrimler og lansetter til ekstra 
blodsukkermålinger etter tilfeller av hypoglykemi, 
unngåtte ekstra konsultasjoner som følge av ikke-
alvorlige tilfeller av hypoglykemi, bruk av glucagon, 
samt færre ambulansetransporter, besøk på akutten 
og innleggelser ved alvorlig hypoglykemi. En oversikt 
over omkostningene ved hypoglykemiske tilfeller 
finner man i vedlegget.  

Merk at omkostningene ved et alvorlig 
hypoglykemisk tilfelle i gruppen med nordmenn som 
kun bruker basal-insulin er betraktelig høyere enn 
tilsvarende omkostninger i gruppen med personer 
som behandles med både basal- og bolusinsulin. Det 
skyldes at det for denne gruppen er en høyere risiko 
for å bli innlagt på sykehuset, noe som medfører 
store omkostninger.
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1 Östenson et al. (2013) / 2  Se eksempelvis Roussel et al. (2021) / 3 Haak et al. (2017) / 4 Målingen av lavt blodsukker indikerer ikke nødvendigvis et tilfelle med hypoglykemi. På grunn av mangel på andre bevis antar 

vi derfor at effekten av flash glukosemåling på risikoen av ikke-alvorlige tilfeller av hypoglykemi er den samme som effekten på risikoen av å måle blodsukker under 3.9/L, samt at effekten på risikoen for alvorlige 

tilfeller av hypoglykemi er den samme som risikoen av blodsukkermåling under 3.1 mmol/L. Denne tilnærmingen er understøttet av andre akademiske studier, f.eks. Beck et al. (2019)

Kilde: Copenhagen Economics, basert på Östenson et al. (2013), Haak et al. (2017), Geelhoed-Duijvestijn et al. (2013), de Groot et al. (2018), HELFO (2022), FHI (2017), ambulanseforum.no, 
samt input fra norske eksperter
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Andre konsekvenser ved hypoglykemi som ikke er inkludert i 
modellberegningene

Våre resultater for omkostninger ved hypoglykemiske 
tilfeller, slik de fremstår etter modellberegningene, 
skal ses som et konservativt resultat, eller laveste 
estimat for den reelle omkostning. Dette skyldes i 
hovedsak to faktorer. 

For det første har hypoglykemiske tilfeller flere 
negative virkninger som vi utelater fra våre 
beregninger på grunn av manglende evidens når det 
gjelder omfanget av virkningene. 

For det andre er det slått fast at mange 
hypoglykemiske tilfeller ikke blir oppdaget av 
personen med diabetes selv. Dette gjelder spesielt for 
eldre personer med diabetes. Hypoglykemiske tilfeller 
som ikke oppdages kan føre til senkomplikasjoner 
som f.eks. demens. Ettersom disse tilfellene av 
hypoglykemi verken blir oppdaget eller registrert, har 
vi ingen mulighet til å inkludere dem i våre 
modellberegninger. 

Andre negative konsekvenser ved 
hypoglykemiske tilfeller 
Hypoglykemiske tilfeller har flere negative 
konsekvenser for personer med diabetes og for 
helsevesenets budsjetter enn de vi har kunnet 
inkludere i våre beregninger. Eksempelvis er 
hypoglykemiske tilfeller assosiert med økt risiko for 
demens,1 dårligere søvnkvalitet,2 økt risiko for tap av 
førerkort3 og er hemmende for deltagelse i sosiale 
aktiviteter.4

I tillegg til at ovennevnte faktorer helt klart har 
negative konsekvenser for livskvaliteten til personer 
som opplever hypoglykemiske tilfeller, kan de også 
bidra til økt trykk på helsevesenet og produkvitetstap. 
Eksempelvis hvis jobben man har forutsetter at man 
har førerkort. Vær klar over at våre 
modellberegninger for produktivitetstapet blant 
personer med insulinkrevende diabetes type 2 
utelukkende er basert på senkomplikasjoner, og 
dermed ikke hypoglykemiske tilfeller.

Telemedisinske løsninger for personer med diabetes 17

1 ) Whitmer et al. (2009) Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus / 2 Surani et al. (2015) Effect of diabetes mellitus on sleep quality / 3 B. Frier (2000) Hypoglycemia 

and Driving Performance / 4 Lopez et al. (2014) Impact of hypoglycemia on patients with type 2 diabetes mellitus and their quality of life, work productivity, and medication adherence 



Færre tilfeller av diabetisk ketoacidose som følge av flash 
glukosemåling vil gi en besparelse på 11 mill. kroner årlig

Ketoacidose er en alvorlig 
diabeteskomplikasjon
Ketoacidose er en alvorlig og livstruende
diabeteskomplikasjon som utløses av insulinmangel,
noe som medfører en opphopning av syre
(ketonstoffer) i blodet. I gruppen med personer med 
insulinkrevende diabetes type 2 er det en ganske 
sjelden komplikasjon, siden denne gruppen i snitt 
rammes av bare 0,014 tilfeller årlig1. Se Figur 14. 
Hvert tilfelle av ketoacidose medfører til gjengjeld 
betydelige kostnader for helsevesenet.2

Bruk av flash glukosemåling 
reduserer risikoen for diabetisk 
ketoacidose
En vitenskapelig studie har påvist at bruken av flash 
glukosemåling senker risikoen for ketoacidose med 
52%.3 På grunn av at denne faren er lavere vil man 
med flash glukosemåling spare norsk helsevesen for 
11 mill. kr. årlig blant nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2. Se Figur 14.

Antageligvis er omkostningene ved 
diabetisk ketoacidose 
undervurdert
Vårt estimat for omkostninger pr. tilfelle av diabetisk 
ketoacidose er bare basert på omkostninger for 
helsevesenet. Dertil kommer tapt arbeidsfortjeneste 
for personen med diabetes og potensielt personens 
pårørende, utgifter til mer pleie, osv. Dette er ikke 
medregnet i vår modell, siden vi mangler evidens for 
hvor store disse ringvirkningene er. 

Figur 14. Beregningen av besparelser forbundet med færre episoder av diabetisk ketoacidose

Kilde: Copenhagen Economics, basert på Roussel et al. (2021), Zhong et al. (2018), Roussel et al. (2021) 
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1Gjennomsnitt av estimat fra Roussel et al. (2021) på 0,017 og estimat fra Zhong et al. (2018) på 0,0106 / 2 Folkehelseinstituttet (2017) / 3 Roussel et al. (2021)
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Færre senkomplikasjoner på grunn av flash glukosemåling gir lavere 
helsekostnader på 61 millioner kroner årlig

Med flash glukosemåling 
reduseres helsevesenets 
forventede utgifter for brukerne
Senkomplikasjoner ifm. diabetes fører til 
omkostninger i helsesektoren; flere innleggelser, 
ambulant behandling, legekonsultasjoner og økt 
bruk av reseptpliktige medisiner. Flash 
glukosemåling reduserer faren for at brukeren 
utvikler disse senkomplikasjonene, noe som fører 
til besparelser for helsevesenet. I våre estimater er 
besparelsen for hver senkomplikasjon basert på 
syv faktorer. 

Den første faktoren er faren for at personer med 
diabetes som ikke bruker flash glukosemåling skal 
utvikle en senkomplikasjon. Vi bruker det 
gjennomsnittlige antallet årlige komplikasjoner 
som Kjellberg et al. har kommet fram til (2020)2

som uttrykk for denne faren. Kjellberg et al. 
(2020) er basert på danske registre. Vi korrigerer 
forskjellen i antallet personer med diabetes for å 
finne det gjennomsnittlige antall komplikasjoner i 
Norge.3

Den andre faktoren er en rettelse av antallet 
komplikasjoner, som har steget siden perioden 
2007-2013.4 Tallene er rettet opp for hver 
komplikasjon, se vedlegget. 

Den tredje faktoren er en antagelse om at personer 
med insulinkrevende diabetes type 2 opplever 
80% av alle senkomplikasjoner som gjelder for 
gruppen med diabetes type 2. I Kjellberg et al. 
(2020) er alle personer med diabetes type 2 
inkludert, mens vår studie kun tar med personer 
med insulinkrevende diabetes. Derfor er vi nødt til 
å gjøre oss en formening om hvor mange 

senkomplikasjoner denne gruppen har, i forhold 
til andre nordmenn med diabetes type 2. 

Den fjerde faktoren er en korreksjon for at ikke 
alle personer med diabetes type 2 som får basal-
og bolusinsulinbehandling ville tatt imot en flash 
glukosemåler, hvis de fikk tilbud om den. Vi antar 
at henholdsvis 85% av personene som bruker 
basal- og bolusinsulin og 50% av dem som kun 
bruker bolusinsulin vil si ja til tilbudet.

Den femte faktoren er i hvor stor grad risikoen for 
å utvikle en senkomplikasjon blir påvirket av 
diabetikerens langtidsblodsukker. Vi finner 
estimater for sammenhengen mellom risiko og 
langtidsblodsukker i den akademiske litteraturen.
Vi viser et overblikk over kilder i vedlegget.  

Den sjette faktoren er effekten av flash 
glukosemåling på langtidsblodsukkeret. Som 
tidligere nevnt kalkulerer vi i beregningen med en 
effekt på 0,57%-poeng lavere langtidsblodsukker 
ved bruk av flash glukosemåling. 

Den syvende faktoren omhandler hvordan 
omkostninger for helsevesenet er forbundet med 
hvert tilfelle av en senkomplikasjon. Vi bruker 
resultater fra Kjellberg et al. (2020) som uttrykk 
for den forventede omkostning pr. tilfelle av 
senkomplikasjonen. Vi ser på nivået 
helseomkostninger i hvert land for å estimere 
omkostningen ved hver senkomplikasjon i Norge,5 

og korrigerer deretter. I vedlegget viser vi både et 
beregningseksempel for akutt myokardieinfarkt og 
en oversikt over fullstendige beregninger for alle 
senkomplikasjoner. 

Figur 15. Besparelser i helsevesenet 
pga. færre senkomplikasjoner

Merk: Se videre beregninger i vedlegget, resultatene er avrundet 
til nærmeste hele million

Kilde: Copenhagen Economics
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Mill. kr

1 Stratton et al (2000) / 2 Kjellberg et al. (2020) / 3 Denne rettelsen gjennomfører vi på bakgrunn av data fra diabetes.dk og Folkehelseinstituttet / 4 Steno Diabetes Center Copenhagen (2020) / 5 Denne rettelsen 

gjennomfører vi på bakgrunn av data fra OECD og Verdensbanken
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Færre senkomplikasjoner blant nordmenn med insulinkrevende 
diabetes type 2 gir et unngått produktivitetstap på 24 mill. kroner

Figur 16. Unngått produktivitetstap 
pga. færre senkomplikasjoner

Vi beregner det unngåtte produktivitetstapet for 
hver senkomplikasjon ved å bruke flash 
glukosemåling. For beregningen har vi basert oss 
på hvordan besparelser i helsevesenet beregnes, 
men vi har gjort to vesentlige endringer: 
1. Vi tar utgangspunkt i risikoen for å utvikle 

senkomplikasjonene blant personer med 
diabetes type 2 i arbeidsfør alder, med andre 
ord opp til 67 år. 

2. Vi bruker det estimerte produktivitetstapet for 
hver senkomplikasjon fra Kjellberg et al. 
(2020)1, i stedet for de estimerte 
helseomkostninger

I forhold til Kjellberg et al. (2020) er det to ting vi 
endrer: 
1. En lengre tidshorisont for produktivitetstap 

for personer under 60 år
2. Produktivitetstap beregnes blant personer 

med diabetes type 2 opp til 67 år, i stedet for 
60 år. 

Vi tar høyde for å følge opp 
personer under 60 år i hele 6 år
I Kjellberg et al. (2020) bruker forfatterne en 3-
årig tidshorisont for både helseomkostninger og 
produktivitetstap, og regner ut både 
helseomkostninger og produktivitetstap i hvert av 
de tre årene. På tvers av senkomplikasjoner finner 
de at helseomkostningene hovedsaklig oppstår i år 
1, mens produktivitetstap øker eller forblir 
konstante i 3-årsperioden. Vi velger derfor å anta 
at produktivitetstapet fortsetter uendret i 6 år, noe 
som i praksis representerer en fordobling. 

Vi inkluderer personer opp til 67 
år
Bare personer opp til 60 år er inkludert i estimatet 
for produktivitetstap i studien, selv om noen 
personer med diabetes sannsynligvis jobber til de 
er eldre enn 60 år. Vi velger å inkludere årgangene 
opp til 67 år, i et forsøk på å få et så nøyaktig 
anslag som mulig. Vi antar at senkomplikasjonene 
er jevnt fordelt i de ulike aldersgruppene, for 
eksempel bør det være like mange 61-åringer som 
77-åringer som får hjerteinfarkt i et gitt år. I denne 
gruppen med personer over 60 går vi ikke for en 6-
årig tidshorisont, men bruker i stedet en 3-årig 
tidshorisont.

Flash glukosemåling reduserer 
antallet sykedager
En hollandsk studie viser at flash glukosemåling 
bidrar til å få antallet sykedager blant brukerne 
ned.2 Det ligger utenfor rammene til rapporten vår 
å ta med denne økonomiske effekten, og det er 
dessuten uklart i hvilket omfang disse sykedagene 
er forbundet med senkomplikasjoner og dermed 
skal inngå i våre beregninger.

Merk: I studien er det ikke estimert noe produktivitetstap for kronisk 
nyresykdom, og nyresykdom i sluttstadiet. 

Kilde: Copenhagen Economics
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Mill. kr.

1 Kjellberg et al. (2020) / 2 Fokkert et al. (2019)
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Øvrige virkninger av flash glukosemåling i helsevesenet som ikke er inkludert i 
modellberegningene
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1) Pasientreiser (2019) / 2) Helsedirektoratet (2020) / 3) Helsedirektoratet (2020), Helse- og omsorgsdepartementet (2016) / 4) Kjellberg et al. (2020) /5) Fjærtoft og Indredavik (2007) / 6 Langa et al. (2002) Informal 

Caregiving for Diabetes and Diabetic Complications Among Elderly Americans  / 7 Joo et al. (2017) Cost of informal care for patients with cardiovascular disease or diabetes: current evidence and research challenges

Reduserte pasientreisekostnader Kommunale helseutgifter

Brukere i det norske helsevesenet har under visse betingelser 

krav på å få refundert utgifter til pasientreiser.

Flere av følgesykdommene relateret til diabetes, krever 

regelmessige besøk hos enten sykehus eller spesialist. For 

eksempel må personer som behandles i dialyse besøke 

sykehuset tre ganger pr. uke, dvs. 156 ganger i året, og det 

anbefales i de nasjonale, faglige retningslinjene for diabetes at 

personer med retinopati følges opp jevnlig av øyelege.2

I denne sammenhengen vil flash glukosemålere med stor 

sannsynlighet gi anledning til en besparelse forbundet med 

brukernes transport. Denne besparelsen har vi ikke estimert i vår 

analyse.

Ansvaret for oppfølging av personer med diabetes type 2 deles 

mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som 

respektivt finansieres av staten og kommunene.3 Dermed 

påløper det behandlingskostnader i begge forvaltningsnivåer. 

I vår økonomiske modell benytter vi oss av en dansk studie4 til å 

kvantifisere spesialisthelsetjenestens utgifter til behandling av 

følgesykdommer samt hypoglykemi- og ketoacidosetilfeller. 

Dermed utelater vi potensielle kommunale kostnadsreduksjoner 

ved å tilby flash glukosemålere, eksempelvis i form av redusert 

behov for sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og rehabilitering. 

Disse virkningene utelates fordi det etter vår kjennskap ikke 

foreligger oppdaterte kostnadsanslag for disse tiltakene i Norge. 

Det kan imidlertid nevnes at et studie fra 2007 anslår kostnaden 

ved hjerneslag til 150.000-170.000 kr. i første behandlingsår og 

om lag 600.000 kr. på livstid.5

Ytterligere reduksjon av følgesykdommer over tid

For noen av følgesykdommene forbundet med diabetes 

akkumuleres kostnadsreduksjonen ved å tilby flash 

Glukosemålere over tid. For eksempel vil det bli gradvis færre 

personer med diabetes som utvikler behov for dialyse-

behandling som følge av nyresvikt, på samme måte som 

gradvis færre vil benytte seg av rehabilitering etter hjerneslag 

eller amputasjon.

I vår økonomiske modell tar vi ikke høyde for 

kostnadsreduksjoner forbundet med følgesykdommer som 

akkumuleres over tid grunnet manglende dokumentasjon. 

Undersøkelser i en norsk kontekst på dette området er etter vår 

kjennskap svært begrenset, og kostnadsestimater foreligger 

dermed ikke.

Uformell pleie

Personer med diabetes kan ha behov for mer pleie enn det 

offentlig sektor kan tilby, og denne pleien er en byrde som for 

eksempel familiemedlemmer ofte tar på seg. Behovet for 

uformell pleie kan melde seg ved senkomplikasjoner som 

dårligere syn, hjertesykdom og hjerneslag.

En amerikansk studie6 finner at eldre personer over 70 år med 

insulinkrevende diabetes hver uke trenger 8 timer ekstra uformell 

pleie på grunn av sin sykdom. En annen amerikansk studie finner 

at omkostningen ved uformell pleie til personer med diabetes er 

på minst 1.000 USD årlig. Av studiene fremgår det at uformell 

omsorg for eldre med diabetes i USA har en årlig kostnad på 39 

milliarder US dollar.7



KAPITTEL 3
Virkninger på livskvaliteten
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Flash glukosemåling øker tilfredsheten med behandlingen 

Bedre kontroll over diabetes fører 
til økt behandlingstilfredshet
Flash glukosemåling forbedrer livskvaliteten for 
personer med diabetes, blant annet gjennom en 
stigning i den overordnede tilfredsheten med 
behandlingen, se Figur 17. Denne effekten er ikke 
inkludert som en helseøkonomisk gevinst i modellen.

Flash glukosemåling hjelper personer med diabetes 
med å holde blodsukkeret, og dermed 
langtidsblodsukkeret, mer stabilt uten å benytte den 
tradisjonelle fingerstikkmetoden. I tillegg til de 
klinisk dokumenterte virkningene av flash 
glukosemåling, som f.eks. lavere langtidsblodsukker 
og færre hypoglykemi- og ketoacidosetilfeller, 

påvirker bruken av flash glukosemåling også 
livskvaliteten hos personer med diabetes. I en 
israelsk randomisert kontrollstudie, har personer 
med diabetes type 2 BBB som får en flash 
glukosemåler signifikant høyere overordnet 
behandlingstilfredshet enn personer med diabetes 
type 2 BBB som ikke får en flash glukosemåler.1

Tilfredsheten med bruk av flash 
glukosemåling er høy
I starten av 2018 undersøkte Diabetesforbundet 
tilfredsheten med flash glukosemåling FreeStyle 
Libre blant sine medlemmer med diabetes type 1, se 
Figur 18. Brukernes tilfredshet kommer blant annet 
til uttrykk ved at de synes det er en fordel at 

sensoren kun trenger å skiftes hver 14. dag, at 
apparatet er diskret, og at flash glukosemåling 
skaper mer frihet og fleksibilitet. Flere europeiske 
studier har også undersøkt tilfredshet med flash 
glukosemåling og finner likeledes økt tilfredshet, 
også blant brukere med diabetes type 2.2

Merk: Basert på en randomisert kontrollstudie (n = 82) av flash glukosemåling utdelt til 
personer med diabetes type 2 med basal- og bolusinsulinbehandling. Forskjellen er 

signifikant,  p = 0,05. DTSQ måler tilfredshet med behandling på en skala fra -3 (mye 
mindre tilfreds) til +3 (mye mer tilfreds).

Kilde: Yaron et al. (2019)
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1 Yaron et al. (2019) / 2 Se eksempelvis Yaron et al. (2019) og Haak et al. (2017)

Figur 17. Overordnet tilfredshet

DTSQ tilfredshetsscore for behandling

2.18
2.47

Fikk ikke flash glukosemåler Fikk flash glukosemåler

+13%

Merk: Utvalgte påstander. Personer med diabetes type 1 (n = 232) og foreldre til barn 
med diabetes type 1 (n = 141).

Kilde: Olsson og Markham (2018)
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Fordel at apparatet 
er diskret

Fordel kun å skifte 
sensor hver 14. dag

Mer frihet og fleksibilitet

Figur 18. Holdninger til flash glukosemåling hos 
nordmenn med diabetes
Skala fra 1 til 6 hvor 6 = «stemmer godt»



Foreslått grenseverdi for kostnadseffektivitet pr. QALY blant 
personer med diabetes type 2 i Norge er på 575.000 kroner

Måling av livskvalitet
Innen helseøkonomi bruker man ofte begrepet 
Quality Adjusted Life Years (QALY), som beskriver 
endringen i kvalitetsjusterte leveår ved innføring av 
en ny behandling. Fordelen med kvalitetsjusterte 
leveår er at det blir mulig å sammenligne 
forbedringer i livskvalitet på tvers av ulike 
sykdommer og behandlinger. Når man betrakter 
QALY-forskjellen mellom to behandlinger, blir den 
nye behandlingseffekten gjort opp relativt til den 
eksisterende behandlingen gjennom å svare på to 
spørsmål: Hva er forskjellen i leveårenes kvalitet 
(Quality Adjusted), og hvor mange år forventes man 
å leve med sykdommen med den nye behandlingen i 
forhold til eksisterende behandling (Life Years).

Myndighetenes foreslåtte grenseverdi for 
kostnadseffektivitet for behandlinger som øker 
livskvaliteten og livslengden med en QALY blant 
personer med diabetes type 2, er 575.000 kr.1 

Utgangspunktet for betalingsvilligheten er et skjønn 
for alternativkostnaden for 1 QALY ellers i 
helsevesenet. Samtidig stiger foreslått grenseverdi 
pr. QALY i takt med alvorlighetsgraden for 
pasientgruppen som et gitt tiltak rettes mot. Desto 
større alvorlighetsgrad, dvs. desto flere tapte gode 
leveår, desto større er betalingsvilligheten pr. QALY. 
Fordi diabetes type 2 hovedsakelig forekommer 
blant eldre personer og ”koster” relativt få gode 
leveår, er alvorlighetsgraden, og dermed 
betalingsvilligheten, relativt lav.

Livskvaliteten er høyere med flash 
glukosemåling
I QALY-beregninger benyttes ofte en statistisk 

modell som gir en prognose for hvor mange år en 
person forventes å leve med en gitt sykdom, og man 
beregner endringen i livskvalitet for den relevante 
pasientgruppen. I denne analysen tar vi for oss 
gruppen av nordmenn med insulinkrevende diabetes 
type 2. Utviklingen av en statistisk modell ligger 
utenfor rammen av vårt oppdrag, og vi baserer oss 
derfor på eksisterende dokumentasjon i svensk og 
britisk faglitteratur. 

Prognosene viser at svenske personer med diabetes 
type 2 som bruker både basal- og bolusinsulin vil 
leve 14,33 år etter at diagnosen er stilt, hvis de 
bruker flash glukosemåling. Hvis de benytter 
fingerstikkmetoden, er levetiden 14,34 år.2 For å 
omdanne leveårene til QALY, er det nødvendig å 
knytte en nytte, eller kvalitet, til dem. En britisk 
studie som skalerer nytte mellom 0 og 1, viser at 
livskvaliteten med flash glukosemåling er 0,882, og 
at kvaliteten er 0,851 ved fingerstikkmetoden.3 Det 
vil si at nytten, eller kvaliteten, av et leveår er 0,03 
høyere med flash glukosemåling enn med 
fingerstikkmetoden. Den økte livskvaliteten kan bl.a. 
være et uttrykk for såkalt patient empowerment. 
Med dette menes at en flash glukosemåler kan hjelpe 
personer med diabetes til å oppnå en større grad av 
overblikk og kontroll over sykdommen sin. Studien 
er utført i Storbritannia, og man må derfor være 
oppmerksom på at resultatene kan avvike hvis en 
lignende studie gjentas i Norge. 

Med det omtalte britiske kvalitetsmålet, kan vi 
beregne at QALY med flash glukosemåling er 0,882 * 
14,33 år = 12,64, og at QALY med 
fingerstikkmetoden er 0,851 * 14,34 år = 12,20. 

QALY-forskjellen mellom metodene er 0,44, hvilket 
er konsistent med tidligere nevnt forskning (se 
forrige side) som viser at bruk av flash 
glukosemåling øker livskvaliteten hos personer med 
diabetes, se også Tabell 2. 

Det er også viktig å merke seg at det kun er 
forskjellen i behandlingsform som inngår i studiens 
QALY-begrep. Hvis man også tar høyde for den 
reduserte forekomsten av følgesykdommer som 
forbindes med flash glukosemåling, vil forskjellen 
etter alt å dømme være større.

Samtidig er forskjellen uttrykk for et gjennomsnitt av 
personer hvorav noen tåler flash glukosemåling, 
mens andre ikke gjør det. I praksis vil de som ikke 
har glede av glukosemåleren med høy sannsynlighet 
velge den bort. Den gjennomsnittlige økningen i 
livskvalitet vil derfor være høyere blant de som 
faktisk bruker glukosemåleren.
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1) Se Meld. St. 34 (2015-2016), Helsedirektoratet (2018) og Magnussen et al. (2015), grenseverdier korrigert for inflasjon fra og med 2015 pba. SSB  / 2) Bilir et al. (2018). Levetiden er lengre for fingerstikkmetoden fordi 

studiet – i motsetning til nyere studier – finner et insignifikant større fall i HbA1c hos brukere av fingerstikkmetoden sammenlignet med brukere av flash Glukosemåler. Dette medfører en marginalt lengre levetid / 3) 

Matza et al. (2017)

Flash 

glukose-

måler

Fingerstikk

-metoden
Forskjell

Leveårs

-kvalitet
0,882 0,851 0,03

Leveår 14,33 14,34 -0,01

QALY 12,64 12,20 0,44

Tabell 2. QALY-forskjell

Kilder: Matza et al. (2017), Bilir et al. (2018) og egne 
beregninger



Flash glukosemåling er omkostningseffektivt for alle nordmenn 
med insulinkrevende diabetes av type 2

Merkostnaden pr. QALY ved 
utlevering av flash glukosemålere
Når helsemyndighetene avgjør hvorvidt staten skal 
tilby refusjon for en gitt behandling eller legemiddel, 
er det vanlig å betrakte forholdet 
merkostnad/QALY.1 Med andre ord vurderes det 
hvor stor kostnaden, eller incremental cost-
effectiveness ratio (ICER), er ved å forbedre 
livskvaliteten med 1 QALY.2 I norsk sammenheng 
omtales dette forholdet ofte også som kostnad-
effektbrøk.

Merkostnaden pr. QALY er godt 
innenfor området som anses som 
kostnadseffektivt
Vi har gjort to ulike beregninger av merkostnaden 
pr. QALY som alle viser at bruk av flash 
glukosemåling er å anse som kostnadseffektivt i 
henhold til den foreslåtte grenseverdien, se Figur 19.

For nordmenn som bruker basal- og bolusinsulin er 
ICER 3.000 kr., hvis man tar utgangspunkt i utgiften 
for innkjøp av flash glukosemålere og korrigerer 
denne med besparelser fra reduserte utgifter til 
fingerstikking og redusert risiko for komplikasjoner 
(hypoglykemi, ketoacidose og følgesykdommer). 
Hvis man kun inkluderer kostnaden for flash 
glukosemåling og besparelsen fra redusert bruk av 
fingerstikking er ICER 139.000 kr. 

Når vi ser på alle de helsemessige besparelsene kan 
vi fastslå at flash glukosemåling er et 
omkostningseffektivt tiltak for alle nordmenn med 
insulinkrevende diabetes type 2, se Figur 19. 
Grenseverdien er en øvre grense, og tiltak under 

grenseverdien anses som kostnadseffektivt.

Grenseverdien bygger på antakelser om det absolutte 
prognosetapet for personer med diabetes type 2 med 
basal- og bolusinsulinbehandling. Grenseverdien 
bygger på det britiske National Instute for Health 
and Care Experience (NICE), som opererer med et 
absolutt prognosetap for diabetes type 2 på 11 gode 
leveår. 

Legger man dette til grunn, blir foreslått grenseverdi 
i en norsk kontekst 575.000 kr., som langt overstiger 
den faktiske merkostnaden pr. QALY.
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1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33136426/ / 2 https://www.herc.research.va.gov/include/page.asp?id=cost-effectiveness-analysis

Figur 19. ICER for flash glukosemåling i lys av foreslått grenseverdi

Kilder: Helsedirektoratet (2018), Magnussen et al. (2015) og egne beregninger

Tusen kroner

139

3

334

201

Meromkostninger ved innkjøp av 

flash glukosemåling til SMBG

575

Meromkostninger når man tar i betraktning 

alle besparelser i helsevesenet

Nordmenn med basal- og bolusinsulinbehandling Grenseverdi

Nordmenn med basalinsulinbehandling
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Supplerende informasjon til 
beregningene



187,185

Beregningseksempel: Redusert risiko for akutt myokardieinfarkt gir 
lavere helseomkostninger på 3,2 mill. kroner hvert år 

Beregning av effekten av flash glukosemåling på helseomkostninger ved akutt myokardieinfarkt 

Kilde: Copenhagen Economics
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1 I forhold til resultatene fra Kjellberg et al. (2020) korrigerer vi for antall diabetikere i Norge ift. Danmark, samt forskjeller i lønnsnivå og utgifter som helsevesenet må ta. / 2 I dette eksempel viser vi beregningen for 

personer med basal- og bolusinsulinbehandling (BBB)
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35%

85%

14% 0.57

230

17

3.2

AntagelseKjellberg et al. (2020)1 Litteratur og intervjuer Beregnet størrelse

0.95

Helseomkostninger per 
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inntreffer for T2 BBB
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type 2 BBB som tar imot 

FSL

Antall tilfeller som FSL 
forhindrer

Effekt av FSL på 
helseomkostninger 

(mill. kr.)

Vekst i antall 
komplikasjoner



Senkomplikasjon Risikoreduksjon Kilde

Akutt myokardieinfarkt 14,0% Stratton et al. (2000)

Annen iskemisk hjertesykdom 23,7% Khaw et al. (2001)

Ustabil angina 9,9% Eag-Olofsson et al. (2010)

Angina pectoris 9,9% Eag-Olofsson et al. (2010)

Hjertesvikt 16% Stratton et al. (2000)

Atrieflimmer 7,4% Psaty et al. (1997)

Slag 12,0% Stratton et al. (2000)

Slag (Med blødning) 12,0% Stratton et al. (2000)

Slag (Iskemisk) 12,0% Stratton et al. (2000)

Slag (Forbigående iskemisk anfall) 12,0% Stratton et al. (2000)

Perifer arteriell sykdom (PAD) - Ingen evidens funnet

Diabetisk mono-/polynevropati 37% Stratton et al. (2000)

Øyekomplikasjoner ved diabetes 19,0% Stratton et al. (2000)

Diabetisk fot/perifer angiopati 16,7% Zhen-Yu Zhou et al. (2015)

Mild eller moderat nyresykdom 21,9% LeCaire et al (2014)

Alvorlig nyresvikt 21,9% LeCaire et al (2014)

Terminal nyresvikt 21,9% LeCaire et al (2014)

Oversikt over kilder til redusert risiko som følge av 1%-poeng 
lavere HbA1c
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Kilder til redusert risiko som følge av 1%-poeng lavere HbA1c



Oversikt over komplikasjoner: Oversettelse til dansk og mapping 
til rapport fra Steno Diabetes Center Copenhagen

30

Kjellberg et al. (2020) ICD-10 kode Vår oversettelse SDCC-rapport

Akutt myokardieinfarkt 121 Akutt myokardieinfarkt Iskemisk hjertesykdom

Annen iskemisk hjertesykdom 124-125 Annen iskemisk hjertesykdom Iskemisk hjertesykdom

Ustabil angina 120,0 Ustabil angina Kardiovaskulær sykdom

Angina pectoris 120.1, 120.8, 120.9 Angina pectoris Kardiovaskulær sykdom

Hjertesvikt 150 Hjertesvikt Innleggelse for hjertesvikt

Atrieflimmer 148 Atrieflimmer og atrieflutter Atrieflimmer

Slag Slag Cerebrovaskulær sykdom

Hjerneblødning 160-162 Hjerneblødning Cerebrovaskulær sykdom

Iskemisk slag 163-164 Blodpropp i hjernen Cerebrovaskulær sykdom

Forbigående iskemisk anfall G45 Forbigående iskemisk anfall Cerebrovaskulær sykdom

Perifer arteriell sykdom
170-179

Perifer arteriell sykdom Atherosklerotisk makrovaskulær 

sykdom

Diabetisk mono-/polynevropati G99.9, G59.0, G63.2, E11.4, E12.4, E13.4, 
E.14.4

Diabetisk mono-/polynevropati 
-

Øyekomplikasjoner ved diabetes H28.0, H35.8, H36.0, E11.3, E12.3, E13.3, 
E14.3

Diabetisk øyesykdom
Retinopati

Diabetisk fot/perifer angiopati E11.6B, M14.2, M14.6, M90.8, L98.4, 
E11.5, E12.5, E13.5, E14.5

Diabetisk fot/perifer angiopati i
Større amputasjoner

Mild eller moderat nyresykdom N18.1, N18.2, N18.3, N18.9 Mild eller moderat nyresykdom Kronisk nyresvikt

Alvorlig nyresvikt* N18.4 Kronisk nyresvikt Kronisk nyresvikt

Terminal nyresvikt N18.5, N18.6 Terminal nyresvikt ESRD

Oversikt over komplikasjoner: Oversettelse til norsk og mapping til rapport fra Steno Diabetes Center 
Copenhagen
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1,746

Unngåtte utgifter til ambulansetransport og sykehusopphold er de 
viktigste grunnene til besparelser når det gjelder hypoglykemi 
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Kilde: Copenhagen Economics Budget Impact Model 2022 

Utgifter til behandling pr. episode, oppdelt i behandlingsposter
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Årlige helsebesparelser på 36 mill. kroner for nordmenn med 
basal- og bolusinsulinbehandling
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Merk: (1) Årlige insidenser i pasientgruppen: Vi justerer antallet årlige insidenser i forhold til den andelen av insidenser som forekommer i vår relevante populasjon (50 %) og andelen av 

personer som aksepterer tilbudet om en flash glukosemåler (85 %).

Kilde: Copenhagen Economics Budget Impact Model 2022 
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B
B

Årlige helsebesparelser på 24 mill. kroner for nordmenn med 
basalinsulinbehandling

33

Merk: (1) Årlige insidenser i pasientgruppen: Vi justerer antallet årlige insidenser i forhold til den andelen av insidenser som forekommer i vår relevante populasjon (20 %) og andelen av 

personer som aksepterer tilbudet om en flash glukosemåler (85 %).

Kilde: Copenhagen Economics Budget Impact Model 2022 
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Årlige besparelser for arbeidslivet på 14 mill. kroner for nordmenn 
med basal- og bolusinsulinbehandling
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Merk: (1) Årlige insidenser i pasientgruppen: Vi justerer antallet årlige insidenser i forhold til den andelen av insidenser som forekommer i vår relevante populasjon (50 %) og andelen av 

personer som aksepterer tilbudet om en flash glukosemåler (85 %).

Kilde: Copenhagen Economics Budget Impact Model 2022 
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Årlige besparelser for arbeidslivet på 10 mill. kroner for nordmenn 
med basalinsulinbehandling
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Merk: (1) Årlige insidenser i pasientgruppen: Vi justerer antallet årlige insidenser i forhold til den andelen av insidenser som forekommer i vår relevante populasjon (20 %) og andelen av 

personer som aksepterer tilbudet om en flash glukosemåler (85 %).

Kilde: Copenhagen Economics Budget Impact Model 2022 
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A2
Følsomhetsanalyse



I et stort globalt studie estimeres det at det forekommer mange 
flere hypoglykemiske tilfeller enn i det studiet som vi legger til 
grunn for beregningene
Vi bruker tall fra Östenson et al. 
(2014)
I beregningen av nettoomkostningene ved flash 
glukosemåling i hovedrapporten bruker vi estimater 
fra en akademisk studie av Östenson et al. for antallet 
hypoglykemiske tilfeller (2014). Studien viser at 
nordmenn med diabetes type 2 som bruker basal- og 
bolusinsulin i snitt opplever 0,4 alvorlige og 50,4 ikke-
alvorlige hypoglykemiske tilfeller hvert år. Den samme 
studien viser at nordmenn med diabetes type 2 som 
bare bruker basalinsulin opplever 0,2 alvorlige og 20,3 
ikke-alvorlige hypoglykemiske tilfeller årlig. 

Den globale HAT-studien viser 
høyere frekvens av hypoglykemi
I forbindelse med studien Global Hypoglycemia 
Assessment Tool (HAT) er 27.585 personer i 24 land 

blitt undersøkt med det formål å få registrert hvor 
mange hypoglykemiske tilfeller som inntreffer blant 
personer med insulinkrevende diabetes. I forhold til 
Östenson et al. (2014) finner HAT-studien et høyere 
antall alvorlige hypoglykemiske tilfeller: 1,3 tilfeller pr. 
år i forhold til 0,4 (BBB) og 0,2 (BB) hos Östenson et 
al. (2014). Med dette antallet hypoglykemiske tilfeller 
vil flash glukosemåling være en fordel, 
samfunnsøkonomisk sett, for alle som har 
insulinkrevende diabetes. 

Vi velger likevel å bruke estimater fra Östenson et al. 
(2014) i våre beregninger, i stedet for estimater fra det 
nyere og mer omfattende HAT-studiet, fordi:
• norske eksperter har i intervju med oss gitt uttrykk 

for at estimatene fra Östenson et al. (2014) etter 
deres oppfatning er mer korrekte.

• Östenson et al. (2014) har i motsetning til HAT-
studiet separate estimater for nordmenn på 
henholdsvis basalinsulin og basal- og bolusinsulin, 
og disse estimatene viser en forskjell som vi bør ta 
med i beregningene.

• Östenson et al. (2014) har spesifikke estimater for 
norske personer med insulinkrevende diabetes, 
mens HAT-studiet bare har et regionalt estimat for 
Nord-Europa og Canada, og ingen undersøkelser er 
gjort spesifikt for nordmenn. 

Hadde vi valgt å benytte estimatene fra den globale 
HAT-studien, ville resultatene vært som vist i Figur 
A1. Besparelsene på hypoglykemi hadde steget mye, og 
det gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 69 mill. kr. 
med flash glukosemåling. 

Figur A1. Totalkostnaden ved å tilby flash glukosemålere til nordmenn med insulinkrevende diabetes type 2

Merk: De 24 mill. kronene som spares inn ved unngått produktivitetstap er et uttrykk for skapte verdier for BNP, mens de øvrige besparelsene er offentlige utgifter som unngås. 
Kilde: Copenhagen Economics 
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Vedlegg 3. Intervju

Vi har intervjuet fagpersoner innen 
diabetesområdet
For å kartlegge fordeler og ulemper ved flash 
glukosemåling, har vi intervjuet Diabetesforbundets 
generalsekretær, en overlege med ekspertise innen 
diabetes og behandlingsteknologier, og en fastlege 
med stor innsikt og engasjement innen diabetes, se 
Tabell A1.

Vi understreker at ingen av intervjupersonene har 
fått godtgjørelse av noe slag for sin deltakelse.

Vi ønsker å takke intervjudeltakerne, som gjennom 
sine svar har bidratt til å gi oss et helhetlig bilde av 
fordelene og ulempene ved flash glukosemåling.

Tabell A1. Intervjuoversikt

Kilde: Copenhagen Economics
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