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Figur 2A viser andelen av barn og ungdom med 
diabetes ved norske barneavdelinger som har 
gjennomført årskontroll i 2014, 2015 og 2016. 
Avdelingene er rangert etter høyest deltagelse i 
2016.  I 2016 var dette totalt 2745 pasienter 
(2689 type 1 diabetes, 15 type 2 diabetes, 28 
MODY, 13 annen type diabetes). Nasjonalt fikk 98 
% av pasientene ved norske barneavdelinger som 
har diabetes gjennomført årskontroll i 2016. 



Figur 2B viser antallet barn og ungdom med 
diabetes ved norske barneavdelinger som har 
gjennomført årskontroll i 2016. Avdelingene er 
rangert etter høyest deltagelse i 2016.  I 2016 var 
dette totalt 2745 pasienter (2689 type 1 diabetes, 
15 type 2 diabetes, 28 MODY, 13 annen type 
diabetes). 4 avdelinger har mer enn 200 pasienter, 
12 avdelinger mer enn 100 pasienter, 7 avdelinger 
har færre enn 50 pasienter og 2 avdelinger har 
færre enn 10 pasienter. Disse 2 avdelingene tas ut 
av en del figurer (NDS og Molde). 



Figur 3 viser gjennomsnittlig HbA1c hos barn og ungdom med diabetes type 1, fordelt i 
aldersgrupper fra 2005 til 2016. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker. Figuren viser at 
de yngste aldersgruppene (0-9 år) er best regulert. Høyest HbA1c ser vi hos ungdom i alderen 15 
år og eldre. Fra 2009 har det vært en reduksjon i HbA1c både nasjonalt og i alle aldersgruppene. 
Høy HbA1c gir økt risiko for utvikling av diabetessenskader. Behandlingsmålet er HbA1c < 7,5 % 
fordi dette gir en betydelig redusert risiko for å utvikle diabetessenskader.  



Figur 4 viser hvordan HbA1c siden 2014 har blitt bedre ved nesten samtlige aldere, 
også hos ungdommene. Det er svært få barn i gruppen 1-2 år og det bes om at disse 
resultatene tolkes forsiktig.  



Figur 5 viser andelen pasienter med type 1 
diabetes per barneavdeling som oppnår 
behandlingsmål HbA1c < 7,5 % (ved 
årskontroll i 2014, 2015 og 2016). Det er 
nasjonalt en høyere andel pasienter som 
oppnår behandlingsmål, HbA1c < 7,5 % i 
2016 sammenlignet med 2015. Flere 
barneavdelinger har de beste resultatene i 
2016. Avdelinger med færre enn 10 
pasienter er tatt ut. 
 



Figur 6 viser gjennomsnitts HbA1c på hver 
barneavdeling for pasienter med type 1 
diabetes i 2014, 2015 og 2016. 
Behandlingsmål er HbA1c < 7,5 %. HbA1c 
reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker. 13 
avdelinger har bedringen i gjennomsnitts 
HbA1c i 2016. Nasjonal gjennomsnittlig HbA1c 
i 2016 var 8,1 %. HbA1c er justert for kjønn, 
alder, etnisitet og diabetesvarighet. Avdelinger 
med færre enn 10 pasienter er tatt ut. 



Figur 7A viser en klar reduksjon i andelen barn og ungdom med type 1 diabetes som 
har hatt insulinsjokk (alvorlig lavt blodsukker) med bevisstløshet, og med / eller uten 
kramper. I perioden 2001-2016 har andelen barn med insulinsjokk falt fra 14 % til 3 
%. Insulinsjokk er en tilstand hvor kroppen har et alvorlig lavt blodsukker fordi 
mengden insulin er større enn behovet. 



Figur 7B viser andelen barn og ungdom med 
insulinsjokk ved norske barneavdelinger i 
2014, 2015 og 2016. Nasjonalt hadde 3 % av 
pasientene insulinsjokk i 2016.  Avdelinger 
med færre enn 10 pasienter er tatt ut. 



Figur 7C viser både andel og antall (n) barn og 
ungdom med insulinsjokk med kramper og el. 
bevisstløshet ved norske barneavdelinger i 2016.  
Alle avdelinger er tatt med. 



Figur 8A viser andelen barn og ungdom med type 1 diabetes som per år, i perioden 2001-2016 
har vært innlagt på sykehus med syreforgiftning/diabetes ketoacidose (DKA). Denne andelen har 
falt fra 5 % til 3 % i perioden 2014 til 2015, og er fortsatt 3 % i 2016. DKA er en svært alvorlig 
akutt komplikasjon som kan oppstå når kroppen har alt for lite insulin i forhold til behovet. DKA 
kan være en livstruende tilstand og mange av disse barna blir innlagt på medisinsk intensiv 
avdeling.  



Figur 8B viser andelen barn og ungdom som har 
vært innlagt på sykehus med 
syreforgiftning/diabetes ketoacidose (DKA) ved 
norske barneavdelinger i 2014, 2015 og 2016.               
11 avdelinger hadde en lavere andel pasienter 
som har vært innlagt med DKA i 2016 
sammenlignet med 2015.  Avdelinger med færre 
enn 10 pasienter er tatt ut. 



Figur 8C viser andel og antall (n) barn 
og ungdom med diabetes type 1 ved 
norske barneavdelinger som har vært 
innlagt med DKA i 2016. Alle 
avdelinger er tatt med. 



Figur 9 viser andelen pasienter som bruker 
insulinpumpe ved hver barneavdeling i Norge i 
2014, 2015 og 2016. Nasjonalt har andelen 
pasienter som bruker insulinpumpe økt hvert år. 
10 avdelinger viser økning i andel pumpebrukere 
for hvert år. Avdelinger med færre enn 10 
pasienter er tatt ut. 



Figur 10 viser andelen pasienter som 
bruker kontinuerlig blodsukkermåler ved 
hver avdeling i Norge i 2016. Avdelinger 
med færre enn 10 pasienter er tatt ut.  



Figur 11 viser andelen pasienter som bruker 
boluskalkulator ved hver avdeling i Norge i 2016. 
Avdelinger med færre enn 10 pasienter er tatt ut. 



Figur 12 viser grad av kompletthet av noen utvalgte kvalitetsmål hos de 2689 pasientene 
med type 1 diabetes som gjennomførte årskontroll i 2016. Til sammenligning vises data 
fra årskontrollen i 2014 og 2015.  LDL kolesterol er et mål på at lipider er målt. TSH er et 
mål på stoffskifte. Infiltrat er uønskede hudforandringer som kommer hvis pasienter 
stikker mye på samme sted. Insulinet virker dårligere hvis det stikkes i infiltratene. 



Figur 13 Andel (%) som har fulgt ISPAD guidelines i perioden 2014-2016 


