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Så här används denna handbok
i följande avsnitt beskrivs alla rapporter och rapportdelar som ingår i Carelink® Pro. 
de rapportdata som har använts för att ta fram exempel på rapporter kommer från en 
påhittad patient.

i denna handbok visas exempel på rapporterna. dina rapporter kan se lite 
annorlunda ut. 

Om det bara finns sensorglukosvärden för färre än fem dagar under den valda 
perioden kommer rapporterna dashboard (Panel) och episode summary 
(episodsammanfattning) inte att sammanställas.

Sid. 2. Dashboard (Panel) och Episode Summary 
(Episodsammanfattning) denna rapport visar en 
sammanfattning av patientens glukos-, kolhydrat- och 
insulindata för den valda perioden. den ger en översikt 
över patientens glykemiska kontroll (på dagen, nattetid och 
vid måltider) samt omfattande statistiska data. i rapporten 
sammanfattas också hypoglykemiska och hyperglykemiska 
mönster och detaljuppgifter om sådana episoder, samt en 
beskrivning av händelser som föregick episoder med låga 
och höga glukosvärden.

Sid. 11 Adherence Report (Responsrapport) 
rapporten visar data om patientens beteende under 
den valda perioden. den ger en översikt över hur 
patienten följer anvisningarna med utgångspunkt 
från antalet glukosmätningar, bolushändelser och 
insulinpumpsaktiviteter.
Sid. 13 Sensor and Meter Overview Report (Sensor- 
och mätaröversiktsrapport) rapporten summerar 
glukosvärden från mätaren (och sensorglukos om det finns), 
kolhydrater och insulindata för den valda perioden. den ger 
en översikt över patientens glykemiska kontroll (på dagen, 
nattetid och vid måltider) samt omfattande statistiska data. 

Sid. 22 Logbook Report (Loggboksrapport) rapporten 
visar mätarglukos-, kolhydrat- och insulindata för varje 
timme under den valda perioden. den ger en dagbok av 
händelser timme för timme, såväl som dagliga genomsnitt 
och totalsummor.

Sid. 25 Device Settings Report (Rapport om enhetens 
inställningar) rapporten visar inställningarna på patientens 
insulinpump eller guardian® -monitor i det ögonblick 
uppladdning sker. den kan vara till hjälp vid tolkningen 
av andra rapporter, eller bara utgöra dokumentation av 
enhetens inställningar.
Sid. 27 Daily Detail Report (Daglig detaljrapport) 
rapporten visar glukos-, kolhydrat- och insulindata för en 
vald dag. den ger information om patientens glykemiska 
kontroll, bolushändelser och basal aktivitet samt omfattande 
statistiska uppgifter.
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Therapy Management Dashboard (behandlingspanel)
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Episode Summary (episodsammanfattning)
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Snabbguide till Dashboard (panel) och Episode 
Summary (episodsammanfattning)
dashboard (panel) och episode summary (episodsammanfattning) är en tvåsidig 
rapport som sammanfattar patientens glukos-, kolhydrat- och insulindata för en 
vald tidsperiod. den ger en översikt över patientens glykemiska kontroll (på dagen, 
nattetid och vid måltider) samt omfattande statistiska data. i rapporten sammanfattas 
också hypoglykemiska och hyperglykemiska mönster och detaljuppgifter om sådana 
episoder, samt en beskrivning av händelser som föregick episoder med låga och 
höga glukosvärden.

rapporten är tänkt att ge en detaljerad sammanfattning som hjälper dig att 
bestämma nivå och kvalitet på patientens diabeteskontroll. i rapporten visas 
detaljuppgifter om det glykemiska mönstret under hela dygnet samt data i samband 
med måltider och dosering av basal- och bolusinsulin.

med hjälp av de olika kurvorna och tabellerna kan perioder med hypo- och 
hyperglykemi analyseras. rapporten visar också händelser som kan ha föregått 
dessa avvikande värden.

i episode summary (episodsammanfattningen) beskrivs också händelser 
som föregick hypo- och hyperglykemiepisoder. Här finns även avsnittet Other 
Considerations (övriga anmärkningar) med faktorer som kan vara viktiga för att 
uppnå optimal glukoskontroll.

OBSERVERA: Om det bara finns sensorglukosvärden för färre än fem dagar under 
den valda perioden kommer rapporterna dashboard (panel) och episode summary 
(episodsammanfattning) inte att sammanställas.

Symbol Betydelse

sensor trace (sensorkurva): Kontinuerlig kurva registrerad av en 
glukossensor

interrupted (avbruten): avbruten kommunikation mellan sensorns 
sändare och insulinpumpen

average (genomsnitt): genomsnittsvärdet för samtliga 
sensorglukoskurvor

basal: Kontinuerlig insulindosering från insulinpumpen

bolus: insulindosering från pumpen för att förhindra eller behandla 
höga glukosnivåer
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Therapy Management Dashboard (behandlingspanel)
therapy management dashboard (behandlingspanelen) ger en översikt över 
patientens glykemiska kontroll (på dagen, nattetid och vid måltider) samt omfattande 
statistiska data för den valda tidsperioden. 

24-timmarsanalys – sensor, insulin och inställningar
den övre kurvan visar sensorglukosvärden för varje dag som en glukossensor har 
använts. Patientens måltidsperioder visas som gulfärgade områden ovanför kurvan. 
målområdet för patientens glukos är skuggat i grått.

OBSERVERA: inställningarna av måltidsperioder och målområde görs när rapporten 
skapas.

när sensorglukoskurvan ligger över målet är området ovanför målområdet • 
skuggat i ljusgult.
när sensorglukoskurvan ligger under målet är området nedanför målområdet • 
skuggat i rosa.
den prickade linjen visar genomsnittsvärdet för sensorglukoskurvorna. • 
färgintensiteten i denna kurva beror på hur många höga eller låga avvikelser som • 
har inträffat under tidsperioden. 

i den nedre kurvan visas information om insulindoseringen.

Den heldragna gröna linjen motsvarar basalprofilen i slutet av • 
rapporteringsperioden.
den prickade gröna linjen visar dagligt genomsnittligt bolusinsulin. för att få fram • 
denna linje omvandlas varje bolus till motsvarande farmakodynamiskt verkande 
insulindos. Utseendet på den farmakodynamiska kurvan bestäms av de senast 
gjorda inställningarna för aktivt insulin. 

de senast inprogrammerade insulinkänslighets- och kolhydratkvoterna visas 
nedanför diagrammet. 

genomsnittet av alla 
glukoskurvor

måltidsperiod

sensorvärden över 
målområdet

sensorvärden under 
målområdet

senast inprogrammerad 
insulinkänslighets- resp. 
kolhydratkvot
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Överlappande sensorglukoskurva – Sänggående till 
uppvaknande samt Måltidsperioder – värden och genomsnitt
följande principer används i kurvorna sänggående till uppvaknande och 
måltidsperioder:

målområdet för patientens glukos är skuggat i grått. • 
när sensorglukoskurvan ligger över målet är området mellan kurva och • 
målområde skuggat i ljusgult.
när sensorglukoskurvan ligger under målet är området mellan kurva och mål • 
skuggat i rosa.
färgintensiteten i detta diagram beror på hur många höga eller låga avvikelser • 
som har inträffat under tidsperioden.
den prickade linjen anger genomsnittet av sensorglukoskurvorna för tidsperioden.• 

OBSERVERA: inställningarna av måltidsperioder och målområde görs när rapporten 
skapas.

Bedtime to Wake-Up (sänggående till uppvaknande)
i denna kurva kombineras sensorglukoskurvor som registreras mellan sänggående 
och uppvaknande för alla de dagar under rapporteringsperioden då glukossensor 
har använts. tidpunkterna för sänggående och uppvaknande hämtas från patientens 
inställningar och visas ovanför kurvan.

Meal Periods (måltidsperioder)
i dessa kurvor kombineras sensorglukoskurvor före och efter måltid. måltidskurvorna 
utgår från den tidpunkt då ett kolhydratvärde lades in i bolusguiden. tidsram, 
genomsnittsvärden före och efter måltid, genomsnittligt kolhydratintag samt 
genomsnittlig måltidsbolus för varje måltid anges ovanför kurvorna.

genomsnitt för samtliga kurvor 
under rapporteringsperioden

sensorkurvorna förskjuts så att 
måltiderna utgår från tiden för 
kolhydratintaget

tiden visas i förhållande till kolhydratintaget och inte 
den faktiska tiden
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Statistik
Avg BG (genomsnittl. BS): genomsnittet av samtliga glukosvärden från mätaren, 
samt standardavvikelse angivet i mg/dl (eller mmol/l).

Estimated A1C (beräknat A1C): beräknat a1C-värde baserat på genomsnittligt 
sensorglukos med hjälp av följande formel1: 

beräknat a1C = (genomsn. sg + 46,7)/28,7
det beräknade a1C-värdet baseras på tillgängliga uppgifter under 
rapporteringsperioden och motsvarar eventuellt inte det a1C-värde som erhålls i 
laboratoriet. formeln för beräknat a1C härleds från den publikation som här hänvisas 
till. formeln var ursprungligen avsedd att ge ett genomsnittligt glukosvärde för 
a1C uppmätt på laboratorium. den var inte validerad för härledning av a1C från 
genomsnittliga glukosvärden. ekvationen har kastats om för att ge ett beräknat a1C-
värde för de genomsnittliga glukosvärdena från sensorn under rapporteringsperioden.

BG Readings (BS-värden): genomsnittligt antal glukosvärden från mätaren per dag.

Carbs entered (kolhydratintag): genomsnittligt dagligt kolhydratintag samt 
standardavvikelse, angivet i gram eller utbyten.

Hypo- och hyperglykemiska mönster
i varje tabell anges antal och tidsperiod då hypo- eller hyperglykemin inträffade. en 
episod måste vara minst 30 minuter lång för att rapporteras.

hypoglykemiska mönster• 
Om det finns sensordata för 14 dagar eller mer måste det finnas minst två episoder • 
med hypoglykemi för att de ska rapporteras.
Om det finns färre än 14 dagar med sensordata kommer en episod att rapporteras • 
som ett hypoglykemist mönster.
De tre episoder som har flest hypoglykemiska mönster rapporteras. • 

hyperglykemiska mönster• 
för att ett hyperglykemiskt mönster ska rapporteras måste genomsnittligt • 
sensorglukosvärde under tidsperioden, vilket visas av den tjocka prickade linjen 
(alltså inte enskilda episoder), ligga över målområdet. 
de tre mönstren med svårast hyperglykemi rapporteras, baserat på storleken av • 
aUC (arean under kurvan).

antal hypoglykemiska mönster under 
rapporteringsperioden

antal episoder som inträffade under det 
hypoglykemiska mönstret

antal hyperglykemiska mönster under 
rapporteringsperioden; två asterisker (**) visar 
att det finns fler än tre mönster

de viktigaste tre mönstren visas

1 david m. nathan, md, et al., “translating the a1C assay into estimated average glucose values,” 
diabetes Care 31 (2008).
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Pumpanvändning
Insulin TDD (total daglig dos): genomsnittlig total daglig insulindos samt 
standardavvikelse.

Basal/Bolus Ratio (kvot basal/bolus): förhållandet mellan doserat basal- och 
bolusinsulin (procent av totalmängden).

Manual Boluses (manuella bolusar): genomsnittligt dagligt insulin doserat genom 
manuella bolusar, samt genomsnittligt antal manuella bolusar som doserats per dag.

Bolus Wizard (Bolusguide): genomsnittligt dagligt insulin doserat med hjälp av 
bolusguiden, samt genomsnittligt antal bolusar som doserats per dag med hjälp av 
bolusguiden.

Food (måltid): genomsnittligt dagligt insulin som rekommenderats för måltider, samt 
genomsnittligt antal bolusar per dag i samband med måltid.

Correction (korrektion): genomsnittligt dagligt insulin som rekommenderats som 
korrektionsbolus samt genomsnittligt antal korrektionsbolusar per dag.

Override (+) (åsidosättande): genomsnittlig ökad daglig insulinmängd över 
den rekommenderade mängden, samt genomsnittligt antal av sådana positiva 
åsidosättanden som programmerats per dag.

Override (-): genomsnittlig sänkt daglig insulinmängd under den rekommenderade 
mängden, samt genomsnittligt antal av sådana negativa åsidosättanden som 
programmerats per dag.

Suspend Duration (varaktighet för stopp): genomsnittlig tid per dag, angiven i 
minuter, som insulindoseringen varit manuellt stoppad av användaren.

Sensoranvändning
Avg SG (genomsn. sensorglukos): genomsnitt av samtliga sensorglukosvärden 
som erhållits samt standardavvikelse.

Wear Duration (användningstid): genomsnittligt antal timmar per vecka med 
sensorglukosdata.

Low SG Alarms (alarm vid lågt SG): genomsnittligt antal alarm på grund av lågt 
sensorglukos och förvarningsalarm per dag.

High SG Alarms (alarm vid högt SG): genomsnittligt antal alarm på grund av högt 
sensorglukos och förvarningsalarm per dag.

Low Glucose Suspend (LGS) Events (lågt BS, stopp): genomsnittligt antal 
stopp p.g.a. lågt bs (endast på rapporter från pumpar som har funktionen "lågt 
bs, stopp"). 
Low Glucose Suspend (LGS) Time (tid för lågt BS, stopp): genomsnittlig tid 
per dag, angiven i minuter, som insulindoseringen varit stoppad av funktionen 
lågt bs, stopp (endast på rapporter från pumpar som har funktionen "lågt bs, 
stopp" ).

Res./Site Change (byte reservoar, plats): genomsnittlig tid i dagar mellan 
reservoarbyten, baserat på pumpåterställningar och genomsnittlig tid mellan 
byten av infusionsset baserat på fast priming (kanylpåfyllningar).
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Episodsammanfattning
i episode summary (episodsammanfattning) sammanfattas hypo- och 
hyperglykemiska episoder och händelser som föregick dessa episoder. 
hypoglykemidata visas i rött till vänster i rapporten och hyperglykemidata i gult till 
höger i rapporten.

när sensorglukosvärdet legat på eller under målområdet i minst 30 minuter inom • 
en tidsperiod registreras detta som en hypoglykemisk episod.
när sensorglukosvärdet legat på eller över målområdet i minst 30 minuter inom en • 
tidsperiod registreras detta som en hyperglykemisk episod.

En beskrivning av alla typer av händelser och observationer finns i bilagan på 
sidan 32.

Hypoglykemiska (eller hyperglykemiska) episoder, indelade 
efter händelser som föregick dessa
i rubriken anges här antalet hypo- och hyperglykemiska episoder och tröskelvärdet 
(målvärdet för sensorglukos) vid vilket en episod registreras. stapeldiagrammet visar 
antalet episoder som har föregåtts av en specifik typ av händelse.

Det finns 12 olika händelser som kan föregå en hypoglykemisk episod.• 
Det finns 10 olika händelser som kan föregå en hyperglykemisk episod.• 
det kan hända att ingen av dessa händelser föregår en episod.• 
mer än en händelse kan föregå en enstaka hypo- eller hyperglykemisk episod.• 

En fullständig beskrivning av alla typer av händelser finns i bilagan på sidan 32.

De vanligaste händelserna som föregår hypoglykemi (eller 
hyperglykemi)
i cirkeldiagrammet visas hur ofta, i procent, en händelsetyp följdes av hypo- 
eller hyperglykemi. totalt antal händelser av varje typ visas under respektive 
cirkeldiagram.
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Beskrivningar av händelsetyper
tabellen event type descriptions (beskrivningar av händelsetyper) visar hur stor 
procentandel av det totala antalet hypo- och hyperglykemiska episoder som föregicks 
av den angivna händelsetypen. här ges också rekommendationer för vad man bör 
tänka på för att undvika sådana episoder framöver. 

En förteckning över händelsetyper, samt information om hur CareLink Pro identifierar 
händelser, finns i bilagan på sidan 32.

Övriga observationer
denna tabell innehåller förslag till åtgärder avseende beteende eller följsamhet 
när det gäller användning av insulinpump, Cgm och bs-mätare. sex möjliga 
meddelanden kan anges, tillsammans med en beskrivning av vad man kan överväga 
för att lösa problemet. dessa meddelanden behöver inte stå i samband med en 
episod.

En fullständig förteckning över alla tänkbara observationer finns i bilagan på sidan 32.
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Adherence Report (responsrapport)
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Snabbguide till responsrapporten
responsrapporten visar data från patientens insulinpump, blodsockermätare och 
glukossensor (om sådan används). den kan ge insikt i hur patienten beter sig för 
att kontrollera sitt blodsocker. responsrapporten summerar data från maximalt två 
veckor. rapportens olika delar beskrivs nedan.

Datumkolumn
symbolen för Partial day (ofullständig dag) visas i denna kolumn när endast 
ofullständiga data för dagen har registrerats. detta kan inträffa när en tidsändring har 
gjorts i pumpen eller i guardian.

Glucose measurements (glukosmätningar)
I avsnittet för glukosmätningar återfinns kolumner för antalet mätaravläsningar och 
hur länge glukossensorn användes.

Bolus events (bolushändelser) 
bolushändelsesektionen består av fem kolumner som visar totalt antal av följande: 
(1) manuella bolusar, (2) bolusguide-händelser, (3) bolusguide-bolusar med 
måltidskomponent, (4) bolusguide-bolusar med korrektionsdel och (5) åsidosättanden 
av bolusguide-kalkylatorn.

Priming events (påfyllningar)
sektionen för påfyllningar innehåller kolumner för händelser som rör priming 
(eller påfyllning) av pumpkanylen och slangen, med antal händelser som inträffat 
och volym använt insulin. terminologin i denna sektion av rapporten skiljer sig åt 
beroende på pumpmodell.

Pump suspends (pumpstopp)
den sista kolumnen i tabellen visar hur länge (timmar och minuter) som 
insulinpumpen varit stoppad.

Summeringsrad
genomsnitt, totaler eller procentuella värden anges längst ned i varje kolumn.

Symbol Betydelse

Partial day (ofullständig dag): Det finns ofullständiga data för dagen. 
dessa data visas i kurvor och totalsummor men inte i summerade 
genomsnittsvärden eller standardavvikelser.

low suspend (lågt bs, stopp): Pumpinitierat stopp av all 
insulindosering.

data för ofullständig dag
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Sensor and Meter Overview Report (sensor- och mätaröversiktsrapport)

OBSERVERA: Denna sida visas endast om det finns sensordata.
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Snabbguide till sensor- och mätaröversiktsrapporten
sensor- och mätaröversiktsrapporten visar data från patientens insulinpump, 
glukosmätare och glukossensor. i rapporten är sådana områden markerade som kan 
vara av intresse för ytterligare utredning. Rapporten kan sträcka sig över flera sidor.

rapporten förser dig med data som hjälper dig att bestämma vilken nivå och kvalitet 
patienten har på sin diabeteskontroll. genom att granska de olika diagrammen och 
kurvorna kan du se när kvaliteten på kontrollen varierar under ett typiskt dygn och 
under rapporteringsperioden.

Symbol Betydelse

— eller bg reading (bs-värde): glukosvärde som rapporteras från pump eller 
mätare

off chart (utanför diagrammet): mätarens glukosvärde är > 400 mg/dl 
(22,22 mmol/l) eller < 40 mg/dl (2,22 mmol/l)

average within target range (genomsnitt inom målområdet): 
genomsnittet av alla glukosvärden ligger inom patientens målområde

average outside target range (genomsnitt utanför målområdet): 
genomsnittet av alla glukosvärden ligger över eller under patientens 
målområde

sensor trace (sensorkurva): Kontinuerlig kurva registrerad av en 
glukossensor

interrupted (avbruten): avbruten kommunikation mellan sensorns 
sändare och insulinpumpen

average (genomsnitt): genomsnittsvärdet för samtliga 
sensorglukoskurvor

basal: Kontinuerlig insulindosering från insulinpumpen

temporär basal: temporärt förändrad hastighet vid dosering av 
basalinsulin

bolus: insulindosering från pumpen för att förhindra eller behandla 
höga glukosnivåer

suspend (stopp): insulindosering från pumpen är stoppad på 
användarens initiativ

time change (tidsändring): en tidsändring har skett i klockan i 
insulinpumpen eller i guardian. en sådan tidsändring betraktas som 
en ofullständig dag.

injected insulin (U) (injicerat insulin (e)): en händelsemarkör som 
användaren lagt in och som anger insulininjektion

low suspend (lågt bs, stopp): Pumpinitierat stopp av all 
insulindosering.

exercise (motion): en händelsemarkör som användaren lagt in och 
som anger fysisk aktivitet

Other (övrigt): En användardefinierad händelsemarkör som anger 
t.ex. medicinbruk, sjukdomskänsla, stress osv.
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Överlappande sensordiagram och -kurvor
OBSERVERA: Överlappande sensordiagram och -kurvor visas endast om det finns 
sensordata. dessa är de samma kurvor som visas på therapy management dashboard 
(behandlingspanelen).

24-timmars överlappande sensorglukoskurva – värden och 
genomsnitt
i kurvan kombineras sensorglukoskurvor för varje dag som en 

glukossensor har använts. Patientens måltidsperioder visas som gulfärgade områden 

ovanför kurvan. målområdet för patientens glukos är skuggat i grått.

när sensorglukoskurvan ligger över målet är området mellan kurva och • 
målområde skuggat i ljusgult.
när sensorglukoskurvan ligger under målet är området mellan kurva och mål • 
skuggat i rosa.
den prickade linjen visar genomsnittsvärdet för sensorglukoskurvorna.• 
färgintensiteten i denna kurva beror på hur många höga eller låga avvikelser som • 
har inträffat under tidsperioden.

måltidsperiod

dagliga överlappande 
sensorkurvor per timme

genomsnittet av alla 
glukoskurvor

målområde

sensorvärden under 
målområdet
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Överlappande sensorglukoskurva – Sänggående till uppvaknande 
samt Måltidsperioder – värden och genomsnitt
följande principer används i kurvorna sänggående till uppvaknande och 
måltidsperioder:

målområdet för patientens glukos är skuggat i grått.• 
när sensorglukoskurvan ligger över målet är området mellan kurva och • 
målområde skuggat i ljusgult.
när sensorglukoskurvan ligger under målet är området mellan kurva och mål • 
skuggat i rosa.
färgintensiteten i dessa kurvor beror på hur många höga eller låga avvikelser som • 
har inträffat under tidsperioden.
den prickade linjen anger genomsnittet av sensorglukoskurvorna för tidsperioden.• 

OBSERVERA: inställningarna av måltidsperioder och målområde görs när rapporten 
skapas.

Bedtime to Wake-Up (sänggående till uppvaknande)
i denna kurva kombineras sensorglukoskurvor som registreras mellan sänggående 
och uppvaknande för alla de dagar under rapporteringsperioden då glukossensor har 
använts. tidpunkter för sänggående och uppvaknande har anpassats till patienten 
och anges ovanför kurvan.

Meal Periods (måltidsperioder)
i dessa kurvor kombineras sensorglukoskurvor före och efter måltid. tidsram, 
antal måltider som analyserats, kolhydratintag, insulingenomsnitt och genomsnitt 
för kolhydratintag per enhet bolusinsulin för varje måltid anges ovanför kurvorna. 
måltidskurvorna utgår från den tidpunkt då ett kolhydratvärde angavs i bolusguiden.

sökperiod för sänggående till uppvaknande och 
måltider

dagliga sensorkurvor 
för sökperioden, 
överlappande per 
timme

genomsnitt för samtliga 
kurvor under sökperioden
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Överlappande mätardiagram och -kurvor
24-timmars överlappande glukoskurva – värden och genomsnitt
Kurvan visar mätarens glukosvärden för varje timme under rapporteringsperioden. de 
sammantagna datauppgifterna hjälper dig att identifiera dagliga mönster i patientens 
glukoskontroll. den översta raden i kurvan visar antalet blodsockeravläsningar som 
gjorts varje timme och det genomsnittliga blodsockervärdet. data för blodsocker 
plottas nedanför denna rad.

måltidsperiod

totalt antal bs-
mätningar under 
denna timme

genomsnitt bs-värde 
denna timme

bs-värde

genomsnittligt bs-
värde per timme  
(utanför mål)

genomsnittligt bs-
värde per timme  
(utanför mål)
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Statistik
statistiktabellen visar en summering av de mätvärden som beskrivs nedan.

Definitioner
Avg BG (genomsn. BS) (mg/dl eller mmol/l): genomsnitt av samtliga glukosvärden 
från mätaren samt standardavvikelse

BG Readings (BS-värden): antal glukosvärden från mätaren (totalt och dagligt 
genomsnitt)

Readings Above Target (värden över målet): antal glukosvärden från mätaren som 
ligger över målvärdet (totalt och dagligt genomsnitt)

Readings Below Target (värden under målet): antal glukosvärden från mätaren 
som ligger under målvärdet (totalt och dagligt genomsnitt)

Sensor Avg (genomsn. sensorglukos) (mg/dl eller mmol/l): genomsnitt av 
samtliga sensorglukosvärden som erhållits samt standardavvikelse

Avg AUC (genomsn. AUK) > 140 (mg/dl) eller Avg AUC > 7,8 (mmol/l): 
genomsnittlig exponering för hyperglykemi, med högt målvärde visat baserat på 
patientens inställningar

Avg AUC (genomsn. AUK) < 70 (mg/dl) eller Avg AUC < 3,9 (mmol/l): 
genomsnittlig exponering för hypoglykemi, med lågt gränsvärde visat baserat på 
patientens inställningar

Avg Daily Carbs (genomsn. kolhydrat per dag) (g): genomsnittligt dagligt 
kolhydratintag samt standardavvikelse

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (kolh./bolusinsulin, g/E): genomsnittligt kolhydratintag 
per enhet bolusinsulin som doserats

Avg Total Daily Insulin (U) (genomsn. totalt insulin per dag, E) : genomsnittligt 
basal- och bolusinsulin samt standardavvikelse

Avg Daily Basal (U) (genomsn. daglig basal, E): genomsnittligt dagligt basalinsulin 
(e samt procent av total)

Avg Daily Bolus (U) (genomsn. daglig bolus, E): genomsnittligt dagligt 
bolusinsulin (e samt procent av total)

OBSERVERA: dagliga genomsnittsvärden och standardavvikelser avspeglar endast 
dagar då det finns 24 timmars kontinuerliga och fullständiga data från enheten. Dagar då 
tidsändringar har skett eller dagar med ofullständiga data (del av dag) ingår inte i dessa 
beräkningar, men visas i kurvor och totalsummor.

genomsnitt och standardavvikelse

mängd per dag

totalt
procent
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Överlappande glukoskurva - Sänggående till uppvaknande samt 
Måltidsperioder – värden och genomsnitt
Kurvan för glukosvärden och genomsnitt från sänggående till uppvaknande visar 
det senaste glukosvärdet från mätaren vid en fastställd tid för sänggående och det 
första glukosvärdet från mätaren vid en fastställd tid för uppvaknande för varje dag 
inom rapporteringsperioden. glukosvärden från sänggående till uppvaknande är 
sammanbundna med en prickad linje.

i kurvorna över måltidsperioder (frukost, lunch och middag) kombineras mätarens 
glukosvärden före och efter måltid för varje dag inom rapporteringsperioden. de 
mätarglukosvärden som visas i dessa kurvor är knutna till en måltidsbolus. 

om mer än ett glukosvärde uppmättes i mätaren under en viss period skapas kurvan 
utifrån det mätarvärde som ligger närmast bolushändelsen. med kurvornas hjälp kan 
man upptäcka dagliga mönster i patientens blodsockervärden före och efter måltid, 
från upp till två timmar före och fem timmar efter en måltid.

Glukos, kolhydrater och insulin
i denna kurva visas sensorglukosvärden, mätarglukosvärden som registrerats 
vid kalibrering och vid bekräftande fingerstick, kolhydratintag som registrerats i 
bolusguide-kalkylatorn (bolus Wizard® ), doserad mängd basal- och bolusinsulin, 
samt injicerat insulin.

Patientens måltidsperioder är markerade ovanför kurvan. när sensorglukoskurvan 
ligger över målet är området mellan kurva och målområde skuggat i ljusgult. när 
sensorglukoskurvan ligger under målet är området mellan kurva och mål skuggat i 
rosa. 

Om det finns data för mer än 14 dagar under rapporteringsperioden sträcker sig 
kurvan över flera sidor.

sökperiod för sänggående till uppvaknande och måltider

bs-värde

totalt antal 
bs-värden för 
denna del av 
perioden

sensorkurva

antal kolhydrater som 
intagits

bs-värde genomsnitt för samtliga 
bs-värden under denna 
del av perioden (utanför 
målomr.)

genomsnitt för alla bs-värden 
under denna del av perioden 
(inom målomr.)

måltidsperioder

bolus

stopp
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Logbook Report (loggboksrapport)
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Snabbguide till loggboksrapporten
loggboksrapporten visar i tabellformat data från patientens insulinpump och 
blodsockermätare för två veckor. tabellens rader visar dagarna och kolumnerna visar 
timmarna, vilket skapar ett rutnät av dataceller. I denna rapport finns inga sensordata.

Dataceller
varje datacell under rapporteringsperioden motsvarar en timme en viss dag, och kan 
innehålla upp till tre värden: (1) mätare, (2) gram kolhydrater och (3) enheter insulin 
som doserats som bolus. tidsramar för måltider är markerade överst i rapporten. i de 
följande avsnitten kan du läsa vad varje datacell innehåller.

Symbol Betydelse

glukos < 70 mg/dl (< 3,9 mmol/l): glukosvärdet understiger 
patientens låga målvärde
glukos > 140 mg/dl (> 7,8 mmol/l): glukosvärdet överstiger 
patientens höga målvärde
Carbohydrate value (kolhydratvärde): totalt kolhydratvärde. det värde 
som visas är totalt antal kolhydrater som intagits under denna timme 
under dagen
Multiple readings (flera avläsningar): Då flera glukosvärden erhållits 
inom samma timme redovisas det mest avvikande värdet, med 
prioritet för hypoglykemiska värden
Pump rewind (pumpåterställning): insulinpumpen har återställts 
(vanligen för reservoarbyte, men också för att åtgärda ocklusioner)
suspend (stopp): all insulindosering från insulinpumpen är stoppad 
på patientens begäran
manuell bolus eller bolus med korrektion: doserad manuell bolus eller 
bolus beräknad med bolusguiden när mätaravläsningen av glukos 
ligger utanför patientens målområde
skipped meal (överhoppad måltid): inget kolhydratintag registrerat 
inom ett måltidsintervall
time change (tidsändring): en tidsändring har skett i klockan i 
insulinpumpen eller i guardian. en sådan tidsändring betraktas som 
en ofullständig dag.
Partial day (ofullständig dag): Det finns ofullständiga data för dagen. 
dessa data visas i kurvor och totalsummor men inte i summerade 
genomsnittsvärden eller standardavvikelser.
low suspend (lågt bs, stopp): Pumpinitierat stopp av all 
insulindosering.
exercise (motion): en händelsemarkör som användaren lagt in och 
som anger fysisk aktivitet
Other (övrigt): En användardefinierad händelsemarkör som anger 
t.ex. medicinbruk, sjukdomskänsla, stress osv.
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Glukosvärden
blodsockervärden visas överst i datacellen. glukosvärden över eller under patientens 
målområde är markerade. Om flera värden erhölls under samma timme markeras 
detta med en punkt i övre högra hörnet vid glukosvärdet. det mest avvikande värdet 
visas, baserat på följande kriterier: 

det lägsta av alla värden som understiger patientens målvärde visas.• 
Om det inte finns några låga värden men det finns värden över patientens • 
målvärde, visas det högsta av dessa.
Om varken låga eller höga värden finns visas det värde som avviker mest ifrån det • 
mittersta värdet i patientens målområde.

Bolus
bolusar som programmerats inom en timme visas längst ned i datacellen. om 
bolusinsulinvärdet är från en manuell bolus eller en bolusguide-korrektion är värdet 
inringat.

Stopp och tidsändringar
om patientens insulinpump har stoppats eller om pumpens klocka har ändrats visas 
motsvarande symbol i övre vänstra hörnet i datacellerna för den timme/de timmar då 
händelsen registrerades.

Måltider
Tidsramar för måltider motsvarar patientens specificerade måltidsperioder och visas 
överst i rapporten. Kolhydratvärden som registrerats genom bolusguide-beräkningar 
har summerats för varje timme under en måltidsperiod och visas i en svart ruta 
mitt i datacellen. om inga kolhydratvärden registrerats under en timme inom en 
måltidsperiod visas symbolen skipped meal (överhoppad måltid).

Kolumn för Daglig total
i kolumnen för dagliga totalvärden summeras informationen för varje dag under 
rapporteringsperioden. På första raden anges dagligt genomsnittligt mätarglukos 
och totalt antal mätaravläsningar. På andra raden visas totalt dagligt kolhydratintag 
baserat på bolusguidens kolhydratkomponent. slutligen, på tredje raden, visas total 
mängd doserat insulin, och hur stor del i procent av den doserade mängden insulin 
som avgetts som bolus.

måltidsperiod
överhoppad måltid

data för ofullständig dag
pumpåterställning

pumpstopp

det mest avvikande 
värdet av flera 
glukosvärden under 
timmen

kolh.

doserat insulin
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Device Settings Snapshot (snabböversikt över enhetsinställningar)
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Snabbguide till snabböversikten över 
enhetsinställningar 
rapporten snabböversikt över enhetsinställningar visar de patientanpassade 
inställningarna i patientens insulinpump eller guardian-monitor som gällde den dag 
och vid den tidpunkt då patientens enhet lästes av. 

rapporten visar tabeller över inställningar som motsvarar enhetens huvudmenyer: 
basal, bolus, sensor och Ulitilies (basal, bolus, sensor och funktioner)
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Daily Detail Report (daglig detaljrapport)
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Symbol Betydelse

sensor trace (sensorkurva): Kontinuerlig kurva registrerad av en 
glukossensor
interrupted (avbruten): avbruten kommunikation mellan sensorns 
sändare och insulinpumpen
bg reading (bs-värde): glukosvärde som rapporteras från pump eller 
mätare
off chart (utanför diagrammet): mätarens glukosvärde är > 400 mg/dl 
(22,22 mmol/l) eller < 40 mg/dl (2,22 mmol/l)
linked bg (länkat bs): bs-mätarvärden som automatiskt skickats till 
insulinpumpen från en trådlöst länkad mätare
Calibration bg (kalibrerings-bs): mätarglukosvärde som använts för 
att kalibrera en sensor
basal: Kontinuerlig insulindosering från insulinpumpen
temporär basal: temporärt förändrad hastighet vid dosering av 
basalinsulin
bolus: insulindosering från pumpen för att förhindra eller behandla 
höga glukosnivåer
suspend (stopp): all insulindosering från insulinpumpen är stoppad 
på patientens begäran
time change (tidsändring): en tidsändring har skett i klockan i 
insulinpumpen eller i guardian. en sådan tidsändring betraktas som 
en ofullständig dag.
alarm: ett tillstånd som rör sensorns funktion gjorde att ett alarm 
registrerades i pumpen. sensoralarm visas i glukosraden på 
diagrammet medan pumpalarm visas i insulinraden.
injected insulin (U) (injicerat insulin (e)): en händelsemarkör som 
användaren lagt in och som anger insulininjektion
glucose alert (glukosvarning): varning om högt eller stigande 
glukosvärde registrerat, varning om lågt eller sjunkande glukosvärde 
registrerat, även förvarningsalarm rapporteras
low suspend (lågt bs, stopp): Pumpinitierat stopp av all 
insulindosering.
exercise (motion): en händelsemarkör som användaren lagt in och 
som anger fysisk aktivitet
Other (övrigt): En användardefinierad händelsemarkör som anger 
t.ex. medicinbruk, sjukdomskänsla, stress osv.

Snabbguide till daglig detaljrapport
den dagliga detaljrapporten visar data från patientens insulinpump, 
blodsockermätare och glukossensor (om sådan används) för att ge insikt i patientens 
blodsockerkontroll, inklusive respons vid kolhydratintag och insulinanvändning. 
rapporten innehåller data för en dag och är uppdelad i tre sektioner som beskrivs i 
nästa avsnitt.
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Glukos, kolhydrater och insulin
Kurvan visar en översikt över patientens glukosnivåer, kolhydratintag samt 
insulinanvändning under den valda dagen. Kurvan inkluderar mätarens glukosvärden, 
sensorglukosvärden (om sensor används), kolhydratintag (eller måltidsmarkörer 
från guardian) registrerat av bolusguide-kalkylatorn, doserad mängd basal- och 
bolusinsulin samt injicerat insulin. anpassade tidsramar som motsvarar patientens 
måltidsperioder visas med gula markeringar ovanför kurvan.

inringade siffror underst i kurvan motsvarar noteringar i bolushändelse-tabellen 
(längst ned till vänster i rapporten). målområdet för patientens glukos är skuggat 
i grått. när sensorglukoskurvan ligger över målet är området mellan kurva och 
målområde skuggat i ljusgult. när sensorglukoskurvan ligger under målet är området 
mellan kurva och mål skuggat i rosa.

mätaravläsningar av blodsocker visas med punkter med motsvarande 
numeriska värde angivet. Kolhydratintaget visas på den svarta raden under 
glukosavläsningarna. den gröna kurvan längst ned anger insulindosering från 
pumpen, inklusive basaldoser och temporära basaldoser, bolusar och stopp.

OBSERVERA: insulindoseringen visas i enheter per timme enligt en logaritmisk skala. 
detta gör att ändringar i basaldoseringen, vilka är relativt små, syns och kan visas i 
samband med eventuella bolusar som har doserats.

bs-värde

sensorkurva

kalibrerings-bs

måltidsperiod

bolus
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Bolushändelsedata
datatabellen bolushändelser visar en översikt över mätvärden och inställningar 
för bolusguide-kalkylatorn för varje bolushändelse. den siffra för bolushändelsen 
som visas högst upp i datatabellen motsvarar de inringade siffrorna längs X-axeln i 
kurvan glucose, Carbohydrates and insulin (glukos, kolhydrater och insulin) överst i 
rapporten. tabellens poster beskrivs nedan.

Bolus Event (bolushändelse): hänvisning till kurvan glucose, Carbohydrates and 
insulin (glukos, kolhydrater och insulin)

Time (tid): den tidpunkt då bolushändelsen inträffade

Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion (U, h:mm) (doserad normal och 
förlängd bolus): faktisk doserad bolus uppdelad i normal och förlängd mängd

Recommended Bolus (U) (rekommenderad bolus, E): bolus som rekommenderas 
av bolusguide-kalkylatorn

Difference (U) (skillnad, E): skillnaden mellan doserad bolus och rekommenderad 
bolus

Carbs (g) (kolh., g): Kolhydratintag

Carb Ratio Setting (g/U) (inställd kolhydratkvot, g/E): visar den inställning som 
använts för att beräkna måltidsportion för den rekommenderade bolusen

Food Bolus (U) (måltidsbolus, E): insulin som använts för att täcka kolhydratintaget 
(måltidsbolus + korrektionsbolus = rekommenderad bolus)

BG (BS) (mg/dL eller mmol/L): mätarglukosvärde som har samband med 
bolushändelsen

BG Target Setting (BS-målvärde) (mg/dl eller mmol/l): målområde för glukos 
(baserat på patientens inställningar)

Insulin Sensitivity Setting (inställd insulinkänslighet) (mg/dl/U eller mmol/l/U): 
den sänkning av glukosvärdet som följer av en enhet insulin (baserad på patientens 
inställningar)

Correction Bolus (U) (korrektionsbolus, E): det insulin som använts för att 
korrigera en hög glukosnivå (måltidsbolus + korrektionsbolus  = rekommenderad 
bolus)

Active Insulin (U) (aktivt insulin, E): bolusinsulin som har doserats av pumpen och 
fortfarande aktivt sänker bs-nivåerna
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Statistik
informationen i statistiktabellen, i kombination med övriga rapportposter, gör det 
möjligt att jämföra resultaten från olika rapporteringsperioder och upptäcka områden 
där vidare undersökning är motiverad.

de första två kolumnerna innehåller detaljerad statistik och genomsnitt för 
den angivna dagen. de sista två kolumnerna innehåller uppgifter för hela 
rapporteringsperioden.

statistiktabellen visar en summering av de mätvärden som beskrivs nedan.

Definitioner
Avg BG (genomsn. BS) (mg/dl eller mmol/l): genomsnitt för samtliga 
mätarglukosvärden som uppmätts

BG Readings (BS-värden): totalt antal glukosvärden från mätaren

Readings Above Target (värden över målet): totalt antal glukosvärden från 
mätaren över målomr.

Readings Below Target (värden under målet): totalt antal glukosvärden från 
mätaren under målomr.

Avg Sensor Gluc. (genomsn. sensorglukos) (mg/dl eller mmol/l): genomsnitt för 
samtliga sensorglukosvärden samt standardavvikelsen

Avg AUC (genomsn. AUK) > 140 (mg/dl) eller Avg AUC > 7,8 (mmol/l): 
genomsnittlig exponering för hyperglykemi (värdet baserat på patientens målområde)

Avg AUC (genomsn. AUK) < 70 (mg/dl) eller Avg AUC < 3,9 (mmol/l): 
genomsnittlig exponering för hyperglykemi (värdet baserat på patientens målområde)

Daily Carbs (dagl. kolhydratintag) (g): totalt dagligt kolhydratintag

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (kolh./bolusinsulin, g/E): genomsnittligt kolhydratintag 
per enhet bolusinsulin
Total Daily Insulin (U) (totalt dagligt insulin, E): genomsnittlig total basal- och 
bolusinsulinanvändning

Daily Basal (U) (daglig basal, E): genomsnittligt dagligt basalinsulin (e och procent 
av totalt dagligt insulin)

Daily Bolus (U) (daglig bolus, E): genomsnittligt dagligt bolusinsulin (e och procent 
av totalt dagligt insulin)

Primes (eller Fills) (priming, eller fyllning): antal pumpprimehändelser (eller 
påfyllningshändelser) och insulinenheter som använts. terminologin som visas här 
skiljer sig åt beroende på pumpmodellen.

OBSERVERA: om 
bolusguiden gjort en 
beräkning, men den 
bolus som beräkningen 
resulterade i avbröts innan 
den hann doseras, visas 
bolusguide-händelsen i 
denna tabell men däremot 
inte bolusen.
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Bilaga
Typer av hypoglykemiska episoder
Typ av händelse Beskrivning (som visas i rapporten) Hur CareLink Pro identifierar denna typ av händelse

Basaldosökning
överväg att göra en utvärdering av 
patientens basaldosinställningar, även 
temporära basaldoser.

Definieras som en basaldosökning på 25 % 
eller mer från tidigare dos.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter dosändringen.

Bolus med fallande 
ändringshastighet för sensorn

överväg att rekommendera patienten 
att ändra bolusmängderna när 
sensorglukosvärdena faller (nedåtriktad pil 
visas).

Definieras som en bolus som doserades 
medan sensorglukosvärdet höll på att falla 
(vid något tillfälle föll mer än 1,5 mg/dl per 
minut/0,083 mmol/l per minut).

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter bolusen.

Måltidsbolus beräknad av 
Bolusguiden

överväg att utvärdera inställningarna i 
bolusguiden, ge patienten råd om korrekt 
räkning av kolhydratintaget och/eller tidpunkt 
för insulindoseringen i förhållande till 
kolhydratintaget.

Definieras som en Bolusguidehändelse då 
kolhydrater intogs och som resulterade i en 
insulinrekommendation, varav en del beror 
på måltiden.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter bolusen.

Bolusguide, åsidosättande (+) överväg att råda patienten att använda 
bolusguidens rekommendationer.

Definieras som en Bolusguidebolus 
där användaren doserade mer än den 
rekommenderade insulinmängden.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter bolusen.

Kolhydratintag (> 80 g)/
kolhydratintag (> 5,3 utb.)

överväg att informera patienten om effekten 
av ett högt kolhydratintag.

Definieras som ett kolhydratintag som 
överstiger 80 gram/5,3 utbyten (en post i 
bolusguiden eller måltidsmarkör).

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter kolhydratintaget.

Korrektionsbolus med fallande 
ändringshastighet för sensorn

överväg att rekommendera patienten 
att ändra mängden korrektionsbolus när 
sensorglukosvärdena faller (nedåtriktad pil 
visas).

Definieras som en korrektionsbolus som 
doserades medan sensorglukosvärdet höll 
på att falla (vid något tillfälle föll mer än 
1,5 mg/dl per minut/0,083 mmol/l per minut).

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter bolusen.

Hyperglykemi före hypoglykemi

överväg att utvärdera faktorer som påverkar 
patientens insulinkänslighet. överväg att 
ge patienten råd om hur man behandlar 
hyperglykemi.

Definieras som en sensorglukosavvikelse 
som ligger över målområdet.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter att den höga glukosavvikelsen 
upphört.

Manuell bolus överväg att rekommendera patienten att 
använda bolusguiden.

Definieras som en manuell bolus som 
doserat mer än 2,5 e insulin.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter bolusen.

Flera korrektionsbolusar
överväg att informera patienten om 
tilläggseffekterna vid flera korrektionsbolusar 
och tidsprofilen för insulinets verkan.

Om två eller fler korrektionsbolusar doseras 
med mindre än 30 minuters intervall. en 
korrektionsbolus är en bolusguidehändelse 
som resulterar i en insulinrekommendation 
även om inga kolhydrater intagits.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar mellan 
den andra bolusen och upp till 3 timmar efter 
den senaste bolusen.
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Typer av hypoglykemiska episoder
Typ av händelse Beskrivning (som visas i rapporten) Hur CareLink Pro identifierar denna typ av händelse

Flera manuella bolusar

överväg att rekommendera patienten att 
använda bolusguiden. överväg att informera 
patienten om tilläggseffekterna vid flera 
bolusar och tidsprofilen för insulinets verkan.

Om två eller fler manuella bolusar doseras 
med mindre än 30 minuters intervall.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar mellan 
den andra bolusen och upp till 3 timmar efter 
den senaste bolusen.

Nattlig hypoglykemi (23.00-
05.00)

överväg att utvärdera basaldoserna nattetid 
och informera patienten om kvällsbolusar.

Definieras som en period mellan 23.00 och 
05.00 med data från enheten.

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar mellan 
23.00 och 05.00.

Snabbt fallande 
ändringshastighet för sensorn

överväg att rekommendera patienten att 
vidta åtgärder för att undvika hypoglykemi.

Definieras som en period med kontinuerligt 
fallande sensorglukosvärde (föll vid 
något tillfälle mer än 2,0 mg/dl per 
minut/0,11 mmol/l per minut).

rapporteras när den står i samband med 
hypoglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter slutet av perioden.

Hyperglykemiska episoder
Typ av händelse Beskrivning (som visas i rapporten) Hur CareLink Pro identifierar denna typ av händelse

Basaldosminskning
överväg att göra en utvärdering av 
patientens basaldosinställningar, även 
temporära basaldoser och stopp.

Definieras som en basaldossänkning på 
25 % eller mer från tidigare dos.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter dosändringen.

Bolus med stigande 
ändringshastighet för sensorn

överväg att rekommendera patienten 
att ändra bolusmängderna när 
sensorglukosvärdena stiger (uppåtriktad pil 
visas).

Definieras som en bolus som doserades 
medan sensorglukosvärdet höll på att stiga 
(steg vid något tillfälle mer än 1,5 mg/dl per 
minut/0,083 mmol/l per minut).

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som fortfarande 
ligger över målområdet 2 timmar efter bolusen.

Måltidsbolus beräknad av 
Bolusguiden

överväg att utvärdera inställningarna i 
bolusguiden, ge patienten råd om korrekt 
räkning av kolhydratintaget och/eller tidpunkt 
för insulindoseringen i förhållande till 
kolhydratintaget.

Definieras som en Bolusguidehändelse då 
kolhydrater intogs och som resulterade i en 
insulinrekommendation, varav en del beror 
på måltiden.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som fortfarande 
ligger över målområdet 2 timmar efter bolusen.

Bolusguide, åsidosättande (-) överväg att råda patienten att använda 
bolusguidens rekommendationer.

Definieras som en Bolusguidebolus där 
användaren doserade mindre än den 
rekommenderade insulinmängden.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som fortfarande 
ligger över målområdet 2 timmar efter bolusen.

Kolhydratintag (> 80 g)/
kolhydratintag (> 5,3 utb.)

överväg att informera patienten om effekten 
av ett högt kolhydratintag.

Definieras som ett kolhydratintag som 
överstiger 80 gram/5,3 utbyten (en post i 
bolusguiden eller måltidsmarkör).

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter kolhydratintaget.

Gryningsfenomen (03.00-07.00) överväg att justera basaldoserna nattetid. Definieras som en period mellan 03.00 och 
07.00 med data från enheten.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar mellan 
03.00 och 07.00.
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Hyperglykemiska episoder
Typ av händelse Beskrivning (som visas i rapporten) Hur CareLink Pro identifierar denna typ av händelse

Sent byte av infusionsställe

överväg att informera patienten om lämpligt 
tidsintervall för byte av infusionsställe och att 
använda fast priming/kanylpåfyllning när man 
byter infusionsställe

Definieras som perioden mellan två 
intilliggande tillfällen med fast priming 
(kanylpåfyllning) som ligger mer än 
3,5 dagar från varandra.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar mer 
än 3,5 timmar efter den senaste fasta primen 
(kanylpåfyllningen). rapporteras endast för 
episoder som varar i minst 90 minuter.

Överkorrektion av hypoglykemi överväg att ge patienten råd om hur man 
behandlar hypoglykemi.

Definieras som ett sensorglukosvärde som 
ligger under målområdet.

rapporteras när den står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter ett lågt sensorvärde.

Pumpstopp (> 60 minuter) överväg att ge patienten råd om hur man 
använder pumpstopp.

Definieras som ett pumpstopp som varar 
längre än 60 minuter.

rapporteras när det står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter stoppet.

Stigande ändringshastighet för 
sensorn utan bolus

överväg att ge patienten råd om 
bolusanvändning vid måltider och/eller 
korrigering av snabba glukosavvikelser.

Definieras som ett sensorglukosvärde som 
höll på att stiga (steg vid något tillfälle mer 
än 1,5 mg/dl per minut/0,083 mmol/l per 
minut) utan en bolus.

rapporteras när det står i samband med 
hyperglykemiska episoder som börjar inom 
3 timmar efter händelsen.

Övriga observationer
Prioritet Observation Beskrivning (som visas i rapporten) Hur CareLink Pro identifierar denna observation

1 Basal-/bolusdos överväg att utvärdera basal-/bolusdos. Meddelandet visas om basaldelen av basal-/bolusdosen är 55 % eller 
större.

2 Använda bolusguiden överväg att rekommendera patienten att använda 
bolusguiden för måltids- och korrektionsbolusar.

Meddelandet visas om Bolusguiden används för bolusar mindre än 67 % 
av tiden.

3 Korrektionsbolusinsulin

överväg att utvärdera basaldoser, bolusguideinställningar 
och/eller kolhydratintag för att dosera mer korrekta 
måltidsbolusar som förhindrar behovet av frekventa 
korrektionsbolusar.

Meddelandet visas när mer än 50 % av allt insulin som rekommenderas av 
bolusguiden är korrektionsinsulin.

4 Ändring av 
infusionsställe

överväg att råda patienten att byta infusionsställe minst var 
tredje dag eller att gå igenom rätt sätt att byta infusionsställe 
med patienten.

meddelandet visas när det i genomsnitt går mer än 3,5 dagar mellan de 
fasta primingtillfällena (kanylpåfyllningarna).

5 Sensoranvändning överväg att ge patienten råd om nyttan med att oftare 
använda sensorn.

Meddelandet visar när det finns i genomsnitt färre än 5 dagar med 
sensorvärden per vecka.

6 Frekvens av BS-värden diskutera med patienten hur ofta glukos testas med 
fingerstick.

Meddelandet visas när det finns i genomsnitt färre än 4 dagar med 
blodsockervärden per vecka.
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