Artikel i Smålandsposten
Diabetiker: ”Det är guld värt”
Även i Kronoberg kommer diabetespatienter att få tillgång till den senaste tekniken, CGM
kostnadsfritt.

Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som under torsdagen fattar beslut om att
erbjuda även patienter i Kronoberg med diabetes typ 1 den senaste, efterfrågade tekniken, CGM.

Tidigare har patienter med diabetes typ 1 behövt sticka sig 10, kanske 15, gånger dagligen
för att kontrollera sitt blodsocker. En förhållandevis billig metod för vården, men jobbig och
många gånger otrygg för patienten.
Under senare år har dock en ny typ av blodsockermätare utvecklats, så kallad CGM –
kontinuerlig blodsockermätning. En teknik där man fäster en liten sensor på kroppen som
mäter glukosvärdet och som sedan skickar uppgifterna till en mottagare där patienten kan
läsa av sina värden.
CGM har successivt börjat erbjudas i en rad landsting och regioner, men inte i Region
Kronoberg. Här har patienterna i stället fått söka sig utanför länsgränsen eller själva stå för
kostnaderna för att få CGM.
Frågan har dock uppmärksammats, bland annat i ett medborgarförslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
”Att med en CGM ha möjlighet att varje sekund kunna se precis vart glukosvärdet har varit
och vart det är på väg, är guld värt. Det både förenklar och förbättrar behandlingen avsevärt,
skriver två Växjöbor i medborgarförslaget, och fortsätter:
”Att som diabetiker bekosta dessa hjälpmedel själv kostar 1 400 kronor per månad. Det
innebär att många utestängs från möjligheten till en förbättrad behandling och till ett
förbättrat liv”.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit till sig och fattar under torsdagen beslut om att från
och med nästa år erbjuda CGM kostnadsfritt till alla typ 1-diabetiker i Kronoberg. Barn som
vuxna.
– Vi tror att detta är en viktig och rätt satsning när det gäller diabetesvården som kan löna
sig på sikt, säger Charlotta Svanberg (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, och
fortsätter:
– Om vi inte tillhandahåller det vet vi också att våra medborgare skaffar det i andra landsting
eller regioner. Så vi får betala det här ändå.
Omkring sex miljoner kronor per år beräknas satsnigen kosta regionen.

