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Abstract 

Aim: The primary aim of this study was to investigate whether continuous glucose monitoring 
(CGM) can be used to control glucose levels and whether CGM can improve eating habits and 
physical activities for people who use this device. 
 

Method: The study had 6 participants, aged between 26 to 30 years. The study contained two 
parts, a digital form, and an interview. All participants completed different questionnaires about 
their experience with the Lifestyle Libre sensor that they had already used for two weeks or 
more.  
 

Results: CGM is an effective tool for improving people's health. All participants believe that 
CGM can help them avoid foods that are high in energy and can cause blood sugar to rise a lot. 
The majority of the participants felt no anxiety about eating patterns. On the other hand, it 
depended on the individual and their knowledge. The use of the CGM can be painful for some 
due to the sensor being inserted under the skin, usually on the back of the upper arm. However, 
this was not an obstacle for the participants in testing the system. One of six participants 
experienced pain due to the sensor, while all others ranged from slightly painful to no pain at all. 
Regarding the comfort of wearing the CGM for two weeks, we received different responses from 
the participants. Regarding activities, four of the six experienced no change in activities because 
they were already active before the use of the CGM. However, one of the six participants 
expressed a desire to have the system measure other biomarkers, such as blood oxygen levels, 
temperatures, etc. 

 

Conclusion: In conclusion, the CGM is an effective tool for assisting people in living healthier 
lives. 

 

Key words: Lifestyle Libre, Glucose, CGM, Diabetes, Pre-diabetes, Blood sugar, Insulin 
resistant. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

En relativt ny teknik är kontinuerligt glukosmättning (continuous glucose monitoring, CGM). 

Kontinuerlig glukosmättning är en av många självspårningsanordningar som har utvecklats 

och som är användbar inom bland annat hälsobranschen och för personer med diabetes. CGM 

är ett öppet system som gör att användaren kan följa upp och förstå hur kroppen reagerar på 

glukosnivåer. Genom ett öppet system kan blodsockernivån avläsas och därmed ge en 

varning i realtid. Detta kan exempelvis ge patienter med diabetes en större möjlighet till att 

ingripa och kontrollera sin diabetes. Det finns alltså många möjligheter med CGM-systemet 

och det kan uppmuntra många användare att övervaka sin blodsockernivå och göra 

justeringar mot en mer tillfredsställande. 

Detta är en intervjustudie och den undersöker hur CGM kan användas för att underlätta 

individens livsstil eftersom ändringar i människans kost kan ha stora konsekvenser för hälsan. 

Detta kan i sin tur minska användarnas risk att utveckla diabetes till exempel diabetes typ2.   

 

Syftet med studien var att undersöka om CGM kan användas för att kontrollera 

blodsockernivåerna, och om CGM kan förbättra kostvanor och fysisk aktivitet för personer 

som använder systemet. Detta kan leda till att utvecklingen av diabetes och andra relaterade 

sjukdomar kan förhindras. Avgränsningar för studien var att undersöka om CGM kan 

användas för att förbättra deltagarnas liv. I denna studie analyserade vi inte data från systemet 

utan vi analyserade den information som deltagarna hade givit till oss.  

Studien använder sig av sex olika deltagare som alla har använt CGM tidigare. En av dem har 

diabetes typ 1 och de andra fem deltagarna är helt friska. Studien har delats in i två steg, där 

det första steget var att skicka en enkät till alla deltagare. Det andra steget var ett digitalt möte 

för att få mer information samt diskutera svaren som vi redan hade fått från enkäten. Vi 

spelade in alla digitala intervjuer för att säkerställa att all given information fanns att tillgå 

senare vid behov. Vi delade sedan in de olika frågeställningarna i olika teman för att få en 

strukturerad helhetsbild. Utifrån detta kunde vi sedan analysera deltagarnas svar. 

Resultaten som vi fick från denna studie var positiva. CGM är ett effektivt hjälpmedel som 

kan användas för att förbättra människors liv genom att hjälpa dem att leva mer hälsosamt. 

Alla deltagarna anser att CGM kan hjälpa dem att undvika kost som är energirik och som kan 



 

   
 

orsaka att blodsockernivån stiger mycket och hastigt. Majoriteten av deltagarna kände ingen 

ängslan kring ätmönster, men det berodde till stor del på individen själv och dennes kunskap. 

Användningen av CGM kan vara smärtsamt för vissa på grund av att en sensor sättas in under 

huden, vanligtvis på baksidan av överarmen. Däremot var detta inget hinder för deltagarna att 

testa systemet. En av sex deltagare upplevde smärta på grund av sensorn medan alla andras 

upplevelser varierade mellan lite smärtsamt till ingen smärta alls. När det gäller hur bekvämt 

det är att bära CGM under två veckor, fick vi olika svar från deltagarna. Gällande fysisk 

aktivitet upplevde fyra av sex ingen ändring eftersom de redan var aktiva innan användningen 

av CGM. Deltagarna önskade att systemet kunde mäta andra biomarkörer liksom syrenivå i 

blod, temperatur och liknande.  

Slutsatsen vi kom fram till med denna studie var att CGM är ett användbart system som kan 

hjälpa individer att leva mer hälsosamt. För att kunna få en bättre förståelse för hur 

ämnesomsättningen fungerar i kroppen kan man behöva använda CGM under mer än två 

veckor.  

 

Nyckelord: FreeStyle Libre, Glukos, CGM, Diabetes, Pre-diabetes, Blodsocker, 

Insulinresistens. 
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Basal terminologi 
BMI (Body Mass Index): Kroppsmasseindex. 

CGM (Continuous glucose monitoring): Kontinuerlig glukosmätning. 

Dyslipidemi: Förekomsten av höga mängder kolesterol eller fett i blodet på grund av mat och 

livsstil. En ihållande ökning av insulinnivån i blodet kan leda till dyslipidemi. 

ED (Eating disorder): Ätstörning. 

Hyperglykemi: Högt blodsocker. 

Hypertoni: Högt blodtryck. 

IFG (Impaired fasting glucose): Fasteglukos. 

IGT (Impaired glucose tolerance): Nedsatt glukostolerans. 

Insulinresistens: Effekten av insulinet i kroppen är sämre än vanligt. 

ISF (Interstitial fluid): Interstitialvätska. 

OGTT (oral glucose tolerance test): Orala glukostoleranstest. 

PCOS (Polycystic ovary syndrome): Polycystiskt ovarial syndrom. 

Prediabetes: Glukosnivåer (blodsockernivåer) är något förhöjda, vilket i sin tur innebär en 

ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. 

SGM (Intermittent glucose Self-monitoring): Intermittent glukossjälvövervakning 

SMBG (Self monitorering of blood glucose): Självmontering av blodsocker. 

SSL (Secure Sockets Layer): Protokoll som används för att kryptera och säkra 

kommunikation som sker på Internet. 

T2DM (Type 2 diabetes mellitus): Diabetes mellitus, Typ 2. 



 

   
 

TLS (Transport Layer Security): TLS är en förbättrad version av SSL, som också används 

för att kryptera data som skickas över internet för att säkerställa att avlyssnare och hackare 

inte kan se vad användare har skickat, särskilt användbart för privat och känslig information. 

Visceral fetma: Ansamling av fett i bukhålan. 
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1 Inledning 

Självövervakning har blivit ett mer populärt begrepp, särskilt efter Covid pandemin, där 

människor blivit mer öppna för att använda självspårningssystem, vilka därför blivit allt mer 

integrerade i vårt dagliga liv.  

En relativt ny teknik är kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM). 

Kontinuerlig glukosmätning är ett av många självspårningssystem som främst används för 

personer med diabetes som behöver hålla koll på sina blodsockernivåer, men som också kan 

användas av friska personer som bara vill förbättra sin livsstil och leva mer hälsosamt. CGM 

har ett öppet system som har förmåga att läsa blodsockernivåer i realtid vilket betyder att 

användaren kan följa upp och förstå hur dennes kropp reagerar på glukosnivåer som 

förändras under dagen. Det öppna systemet hjälper patienten att hålla koll på sina 

blodsockernivåer och får därmed en bättre kontroll över sin diabetes. Det finns alltså många 

möjligheter med CGM-systemet och det kan uppmuntra många användare att övervaka sin 

blodsockernivå och göra justeringar mot en mer tillfredsställande hälsa. 

Dagens arbetsklimat innebär mycket stillasittande. Detta i kombination med dåliga kostvanor, 

riskerar att leda till fetma och diabetes. I detta arbete undersöker vi om CGM systemet kan 

fungera som ett hjälpmedel för användare att förbättra sina kostvanor, vilket i sin tur kan leda 

till en minskad uppkomst av diabetes och andra relaterade sjukdomar. [1] 

 

1.1 Problemformulering 
Diabetes är en sjukdom som kan definieras som ett högt blodsocker över den normala nivån. 

Den normala blodsockernivån för friska individer ligger mellan 4,0 till 5,9 mmol/l vid fasta 

och upp till 7,8 mmol/l två timmar efter att ha ätit en måltid.  

 

Enligt Svenska diabetesförbundet [2] har över 500 000 personer i Sverige diabetes idag.  

Nästan 90% av dessa har typ 2-diabetes. Många kan drabbas av diabetes utan att veta om det. 

I Sverige dör 5–6 personer dagligen där diabetes är den underliggande dödsorsaken. [2] 

Enligt Folkhälsomyndigheten är höga glukosnivåer på grund av kosten orsaken till fler dödsfall 

i Sverige än alkohol och tobak tillsammans. [3] 
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Insulinresistens är grundorsaken till många sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar, cancer 

och diabetes. Att upptäcka en ökad insulinresistens tidigt skulle därför kunna minska riskerna 

för uppkomsten av flertalet sjukdomar. 

 

1.2 Syfte 
Kontinuerlig glukosmätning gör det möjligt att spåra glukos kontinuerligt och har använts 

länge hos diabetiker. Kan det vara en fördel att göra det möjligt för individer (utan diabetes) 

att använda CGM för att förbättra kostvanor och med det förhindra uppkomsten av 

insulinresistens?  

 

1.3 Frågeställningar 

ü Hjälper spårning och förståelse av glukosvariationer en användare att se över sin 

kosthållning? 

ü Kan kontinuerlig glukosmätning leda till ökad oro över kostmönster eller andra riskfaktorer 

för hälsan? 

ü Hur upplever deltagarna att det är att ha ett sensorsystem insatt i huden? 

ü Finns det ett samspel mellan aktivitet och kontinuerlig glukosmätning? 

ü Vilka önskemål har deltagarna till förbättring av kontinuerlig glukosmätning? 

ü Vad tycker två kvinnor efter att ha testat kontinuerlig glukosmätning?  

 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete är ett samarbete med Biohackeri som är en ideell organisation som syftar till att 

bedriva forskning inom biologi och bioteknik som kan användas av individer i vardagen. 

Kontinuerlig glukosmätning är en av de biotekniker som Biohackeri använder.  

 

Denna studie är avgränsad till deltagarnas upplevelse om hur CGM kan hjälpa dem att leva mer 

hälsosamt. I denna studie har vi inte analyserat data utifrån mätare och vi får därmed inte reda 

på om det finns potentiella sjukdomar som deltagarna kan drabbas av i framtiden. Denna 

tolkning måste göras av en specialist. Deltagarna som vi intervjuar i denna studie är 

gruppmedlemmar i Biohackeri, och vi har valt att intervjua dem för att få en djupare förståelse 

för användningen av CGM. Vi ska även lyfta fram våra egna åsikter ur ett kvinnligt perspektiv 

kring CGM efter användningen, och därmed utforma en slutsats. 
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Förhoppningsvis kommer Biohackeri fortsätta använda denna forskning med fler engagerade 

individer. Deras vision är att så många som önskar i Uppsala län skall kunna få möjlighet 

använda CGM minst en gång. Därmed kan en slutsats dras och på så sätt öka medvetenheten 

om hur kost och aktivitet påverkar blodsockret i allmänhet. 
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2 Teori 
 

2.1 Kontinuerlig glukosmätning 
Kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM) är en framväxande 

teknologi som tillåter frekventa glukosmätningar (var 5:e minut) för att övervaka glukostrender 

i realtid. Deras användning som ett diagnostiskt verktyg utvecklas fortfarande och verkar 

lovande. Genom att kombinera intermittent glukossjälvövervakning eller på engelska 

intermittent glucose self-monitoring (SGM) och CGM så kombineras fördelarna med båda. 

Betydande förbättringar av behandlingsmetoderna som kan förhindra utvecklingen av 

prediabetes till diabetes har nyligen uppnåtts och kräver screening av högriskpatienter för tidig 

diagnos och hantering av glykemiska abnormaliteter. Användningen av CGM vid diagnos av 

tidig dysglykemi (prediabetes), särskilt hos högriskpatienter, verkar vara ett attraktivt 

tillvägagångssätt. Kontinuerlig glukosmätning ger maximal information om skiftande 

blodsockernivåer under dagen och underlättar att fatta optimala behandlingsbeslut för 

diabetespatienten.  [4] 

 

Användning av CGM kan vara mindre invasivt och smärtsamt jämfört med att använda de 

traditionella glukosmätarna liksom SGM. Att bära en CGM för att övervaka 

blodsockernivåerna verkar som ett enkelt och bekvämt sätt.  [5] 

 

Adam Brown, en av de tidigare skribenterna från diaTribe pratar om att det finns minst 42 

faktorer som påverkar glukos i blodet samt att mat är en av de faktorerna (se Figur 1) [6]. Pilen 

går upp och ner, beroende på blodsockernivå. Vissa pilar går åt sidan, särskild pilarna för 

koffein (Figur 1) och det betyder att koffein kan påverkar blodsockernivån hos vissa människor 

medan hos andra har det inte någon effekt. En kopp svart kaffe utan socker eller grädde i sig 

kan leda till att vissa människor behöver insulin för att minska blodsockernivån och hos andra 

har samma kopp av kaffe ingen effekt. CGM- systemet kan vara användbart för många 

användare då det möjliggör att identifiera faktorer som påverkar dem och hur de reagerar på 

dessa faktorer.   
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        Figur 1: 42 faktorer som påverkar glukos i blodet. [6] 
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2.2 Skillnaden mellan ett intermittent och ett kontinuerligt system 
Skillnaden mellan ett intermittent och ett kontinuerligt glukosmätnings system liknar 

skillnaden mellan en normal kamera och en kontinuerlig kamera för att övervaka ett viktigt 

tillstånd. En vanlig kamera tar diskreta och exakta bilder, medan den kontinuerliga kameran 

tar flera bilder och producerar mycket information för varje bild som gör det möjligt att studera 

bilden noggrant. Med ett intermittent system kan blodsockernivån mätas noggrant över 

specifika tidsintervall, medan ett kontinuerligt system genererar ett mycket stort antal data för 

att studera alla datapunkter under längre perioder. Dessutom kräver ett intermittent 

blodsockersystem ansträngning för att fungera, medan en kontinuerlig monitor inte gör det. [4] 

 

Studier visar en fördröjning mellan resultat från CGM jämfört med SMBG (self monetorering 

of blood glucose). Fördröjningen beror på att CGM mäter glukosnivån i interstitialvätskan 

(ISF) i den subkutana fettvävnaden och inte direkt i blodet som SMBG. Glukos kommer att 

flytta sig från blodkärl och kapillärer till ISF, vilket innebär att glukosnivån förändras snabbare 

i blodet i motsats till ISF, detta kallas tidsfördröjning. Fördröjningen kan variera från 5 till 25 

minuter beroende på hur stor mängd och vilken typ av kolhydrater användaren konsumerar. 

Om användare använder CGM 60 minuter efter en måltid kommer resultaten att skilja sig från 

SMBG. Vi får högre glukosnivåer med CGM än SMBG. [7] 

 

2.3 Diabetes och riskfaktorer    
Prediabetes beskrivs som "grey-zone" mellan normalt blodsocker och diabetesnivåer. 

Prediabetes inkluderar nedsatt glukostolerans (IGT) och/eller nedsatt fasteglukos (IFG), 

beroende på vilket test som används för att mäta blodsockernivåer. Att ha prediabetes ger en 

högre risk att utveckla typ 2-diabetes (T2DM). Personer med prediabetes har också en ökad 

risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Att upptäcka prediabetes ger patienten en chans till 

tidig behandling som kan förhindra utvecklingen till ett fullständigt diabetestillstånd.  

 

Nedsatt fasteglukos avser ett tillstånd där det fastande blodsockret är förhöjt över vad som 

anses vara normala värden men inte tillräckligt högt för att klassificeras som diabetes (≥100 

och <125 mg/dl). Detta anses vara ett pre-diabetiskt tillstånd, associerat med insulinresistens 

och ökad risk för kardiovaskulär patologi. Om vi jämför IFG med glukostolerans (IGT) kan vi 

säga att IFG är mindre farligt än IGT. IFG utvecklas ibland till typ 2-diabetes. Det finns en 

50% risk under 10 år att utveckla diabetes efter ett pre-diabetiskt tillstånd.  
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Många nyligen identifierade IFG-patienter utvecklade sin diabetes på mindre än tre år. IGT är 

glukostolerans och det är samma som IFG men IGT definieras av en förhöjd 2-timmars 

plasmaglukoskoncentration (≥140 och <200 mg/dl) efter en glukosbelastning på 75 g på det 

orala glukostoleranstestet (OGTT). Detta betyder att blodsockret är förhöjt över normala nivåer 

men inte tillräckligt högt för att klassificeras som diabetes. Då är IGT också ett pre-diabetiskt 

tillstånd associerat med insulinresistens och ökad risk för kardiovaskulär patologi. IGT kan 

förekomma före typ 2-diabetes i många år och är också en riskfaktor för dödlighet.[8] 

 

Det finns många riskfaktorer för prediabetes och typ 2 diabetes som bland annat: familjehistoria 

av diabetes, fetma och riskfaktorer som exempelvis dyslipidemi, hypertoni, visceral fetma, IGT 

och onormala koagulationsfaktorer. Alla dessa sjukdomar tillsammans kallas för 

insulinresistens, vilket i sin tur kan utvecklas till det som kallas metabola syndromet.  [7] 

Att utöka användningen av CGM till att omfatta prediabetes kan hjälpa till att identifiera olika 

fenotyper av tidig dysglykemi (IFG och IGT).  [7][9] 

 

Diabetes är en global pandemi som kräver vår uppmärksamhet. Diabetes definieras av 

hyperglykemi (högt blodsocker). Om vi ska förstå denna process som leder till hyperglykemi 

måste vi först förstå hur glukos metaboliseras.   

När kolhydrater konsumeras, ökar plasmaglukosen och det leder till stimulering av 

insulinutsöndringen av betacellerna som i sin tur stimulerar glukosupptaget i musklerna och 

undertryckande av glukosproduktionen i levern. Detta samspel mellan glukos och insulin går 

snett vid typ 2-diabetes där insulin inte kan främja glukosupptaget i muskeln och undertrycka 

glukosproduktionen i levern, vilket leder till progressiv minskning i betacellsfunktion.  [10] 

 

Professorn Gerald Schulman beskriver att diabetes är den vanligaste metaboliska 

ämnesomsättningssjukdomen. [11] Diabetes är en orsak till blindhet, slutstadiet av 

njursjukdom och till icke-traumatisk förlust av extremiteter. Gerald Schulman hävdar att 

majoriteten av dödligheten genom diabetes inte beror så mycket på diabetes i sig utan på 

aterosklerotisk sjukdom, cancer och demens där alla är framkallade av typ 2-diabetes. [11] 

Han tillägger också att insulinresistens är huvudfaktorn som leder till typ 2-diabetes. Gerald 

Schulman beskriver att det är insulinresistens som driver ökningen av många cancerformer, att 

det nödvändigtvis inte orsakar det men främjar tillväxten av cancer. [11] 
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2.4 Teknik bakom kontinuerlig glukosmätning 
Det finns många olika kontinuerliga glukosmättnings system och i denna studie användes 

Freestyle Libre. Freestyle Libre flash-system har två komponenter:  en sensor och en 

läsarenhet. Läsarenheten kan vara en app som användaren installerar i sin mobil eller så kan 

hen använda FreeStyle Liber-läsaren. Både appen och FreeStyle Liber-läsaren fungerar på 

samma sätt då användaren bör skanna själva sensorenheten för att kunna hämta glukosvärden. 

När användaren vill veta glukosnivån, så ska hen swipa läsaren nära sensorn via något av 

systemen, då överförs glukosdata från sensorenheten till läsaren. Läsaren kommer att visa 

aktuell glukosnivå under de senaste 8 timmarna och den visar information med en trendpil i 

läsaren där den visar i vilken riktning glukosvärdet är på väg. Figur 2 och 3, visar hur 

läsarenheten ser ut i app-mobilen och i FreeStyle Liber-läsaren. Med hjälp av systemet kan 

användarna få alarm vid eventuell glukos-höjning, sänkning eller vid signalförlust. [12] 

 

 

 
Figur 2: FreeStyle LiberLink.[12] 
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Figur 3: FreeStyle Libre 2, läsarenhet.[12]  

 

2.4.1  LibreView 

LibreView är ett molnbaserat diabeteshanteringssystem som tillhandahålls av Abbott och 

Newyu, Inc. [13] Ett konto skapas på Libre View, när användaren använder Freestyle Libre 

CGM. På det sättet kan data för användare delas med vårdpersonalen på ett enkelt sätt. Data 

kommer att lagras automatiskt och vara synlig av Libre Views vårdteam. 

 

Med LibreView kan användaren få hjälp eller till och med råd att hantera hälsoproblem när det 

behövs samt förebygga framtida sjukdomar genom att låta vårdpersonalen titta på all data som 

har lagrats så att vårdpersonalen kan fatta rätt beslut. [14] 

Alla data från användaren som överförs till LibreView är krypterad med användning av 

industritrendig SSL/TLS för att säkerställa att den förblir icke-offentlig från illvilliga parter. 

[15] 

 

 

2.4.2 Sensorenhet 
The FreeStyle Libre flash kontinuerlig glukosomsättning system har en liten sensorenhet med 

storlek 35 mm i diameter och 5 mm tjock, lika stor som den gamla svenska fem kronan, detta 

gör den mindre synlig och även mer bekväm för användaren att använda under sina kläder. 

Enligt tillverkaren är sensorenhetens sensor lätt att applicera och nästan smärtfri. 

Sensorenheten ska sitta på baksida överarm och ska kunna sitta i 14 dagar utan att behöva 

kalibreras. Med hjälp av ett tunt, flexibelt filament som sätts in under huden, mäter sensorn 

automatiskt glukosnivåer dag och natt och visar noggrant insulindoseringen. Användaren kan 

bära den samt leva ett aktivt liv, ta med när hen simmar, och tränar (Sensorn är vattenresistent 
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ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter). Den fungerar också att sova med. FreeStyle Libre 

sensor kan kommunicera med FreeStyle Liber Link appen eller FreeStyle Libre läsaren. 

 

 

 
Figur 4: FreeStyle Libre, sensorenhet. [12] 

 

 

Sensorn förs in i det subkutana fettet och mäter glukosnivåer i vävnadsvätska 

(interstitialvätskan) varje minut (se figur 5). Genom kontinuerlig mätning av sensorer och 

avancerade algoritmer görs beräkningar för att minimera latens. På så sätt behöver patienter 

eller friska personer inte sticka sig i fingrarna lika ofta för att kontrollera glukosnivåerna. [12] 

 
Figur 5: Hur CGM sensorn mäter glukoshalten i vävnadsvätska. [12] 
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FreeStyle Libre-sensorn får inte komma i kontakt med magnetisk resonanstomografi (MRI), 

datortomografi (CT) eller högfrekvent elektrisk värmebehandling (diatermi). Effekten av MRI, 

CT-skanning eller diatermi på systemets prestanda har inte utvärderats. Exponering kan skada 

sensorn och kan påverka enhetens korrekta funktion, vilket kan leda till felaktiga avläsningar. 

[16] 

 

2.5 Tidigare studier 
I en studie som genomfördes 2014 visade användningen av CGM för diagnos av tidig 

dysglykemi (prediabetes) positiva resultat, särskilt hos högriskpatienter. [7] Detta verkar 

lovande och överträffar i allmänhet andra kända diagnostiska metoder, såsom OGTT och 

HbA1C-mätningar. Dess användning i kombination med intermittent glukosövervakning ökar 

noggrannheten och trovärdigheten. Studien utfördes på en stor grupp människor, gruppen 

inkluderade ungdomar och vuxna patienter med följande sjukdomar eller diagnoser: fetma med 

en familjehistoria av typ 2-diabetes, poly cystiskt ovariesyndrom (PCOS), cystisk levercirrhos, 

thalassemia major, graviditetsdiabetes, arteriellt syndrom akut kranskärls- och 

njurtransplantation. [7] 

 
En annan studie utfördes i George Washington University och inkluderade 40 deltagare. 

Studien genomfördes på patienter med typ 1 och 2 diabetes över tid för att fastställa deras 

uppfattning om hur CGM påverkar deras kostvanor och fysiska aktivitet. 87% av deltagarna 

rapporterade att deras kost val förändrades efter att ha använt CGM. [17] 

 

De flesta deltagare hade aldrig druckit sötade drycker innan de använde CGM. När det gäller 

uteslutningen av spannmål och ris från kosten uteslöt nästan 37,5 % av deltagarna spannmål 

och ris efter att ha använt CGM. På frågan om de märkte hur olika livsmedelsval påverkade 

deras blodsockernivåer, rapporterade 87,5 % av deltagarna att de märkte det, 7,5 % sa att de 

inte märkte det och 5 % var osäkra. Hälften av deltagarna rapporterade att de redan läst 

näringsdeklarationer för fiberinnehåll innan de använde CGM, 15 % tyckte att de började läsa 

fiberinnehållsetiketter efter att ha använt CGM, 30 % ansåg inte att användningen av CGM fick 

dem att läsa fiberinnehållsetiketter, och 5 % var osäkra. Efter att ha använt CGM ansåg 42,5 % 

av deltagarna att de var mer aktiva, 27,5 % rapporterade att de redan var aktiva innan de 

använde CGM, 22,5 % sa att de inte hade någon förändring i aktivitet som ett resultat av CGM-

användning och 7,5 % var osäkra. 47,5 % av deltagarna rapporterade att de tog en promenad 
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eller deltog i annan fysisk aktivitet efter att kontinuerlig glukosmätning visade förhöjning i 

deras blodsockernivåer. [17] 

  

Det finns även en tämligen ny studie från 2022 om kontinuerlig glukosomsättning hos friska 

vuxna, vilken presenterade positiva resultat. [18] CGM kan påverka ätbeteendet hos friska 

vuxna. Människor kan få en bättre förståelse för livsmedel och deras glykemiska belastning, 

vilket också kan leda till viktminskning. Fysiska aktiviteter ökar vid användning av CGM, det 

vill säga att användare får motivation att röra på sig när de ser hur glukosnivåer beter sig. Detta 

i sin tur kan minska glukosvärdena och i förlängningen även sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar. I studien förklarades att även stress är en faktor till stigande 

glukoskoncentration i blodet vilket kan öka risken för patologiska tillstånd som 

insulinresistens, diabetes mellitus, dyslipidemi och högt blodtryck. CGM kan hjälpa 

användaren att vidta effektiva stressreducerande åtgärder såsom avslappningsmetoder, för att 

förhindra kroniska stresstillstånd. Det är fortfarande svårt att veta när stressen påverkar de 

höjda glukosnivåerna, men i framtiden kan vi ha sensorer som kan upptäcka eller avläsa detta. 

[18] 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 
Studien skulle utföras tillsammans med företaget Biohackeri som en pilotstudie, men på grund 

av att Biohackeri inte fått godkänt från den Etiska kommittén när denna pilotstudie skulle 

utföras så var alternativet fallstudie eller intervjustudie. Vi försökte få kontakt med deltagare 

genom en Facebook grupp men fick ingen respons, så vi valde då att göra en intervjustudie 

med anställda på Biohackeri.  

 

Huvudmålet för Biohackeri är att så många som möjligt som kan och vill i Uppsala län ska 

kunna utnyttja systemet CGM för att öka medvetenheten om olika blodsockernivåer och dess 

påverkan på diabetes. Denna kunskap ska minska risken att fler människor omedvetet drabbas 

av diabetes. Detta kan i sin tur leda till att användare ändrar på sina livs vanor i tidig ålder och 

kan undvika större problem i framtiden. Alla deltagare som var med i studien fick välja om 

deras resultat från CGM skulle vara offentliga eller inte.  

 

En kvalitativ intervjustudie är en metod som gör att forskaren intervjuar individer och därefter 

analyserar och tolkar vad individen har svarat på. Vid analysen och tolkning av individers svar 

kan forskaren få en bättre förståelse angående individers erfarenheter av ett fenomen enligt 

Henricson och Billhult. [19] 

 

En kvalitativ intervju har gjorts eftersom det är en lämplig metod som kan användas när ett 

fenomen eller en situation förstås behöver. Det kan utföras i små grupper eller individuellt med 

intervjuare och deltagare. Intervjun ger möjlighet att förstå deltagarnas upplevelser genom att 

ge sina synpunkter på olika kognitiva situationer, som kan uttryckas med egna ord. Dessutom 

är kvalitativa metoder användbara när det gäller beskrivning i ord och inte i siffror.[20] 

 

En intervju har både fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att man kan skapa närkontakt 

mellan intervjuaren och deltagaren, vilket gör att intervjuaren kan ställa mer avancerade frågor 

vilket i sin tur kan underlätta oklarheter som kan inträffa. Idén var att alla deltagare skulle få 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter och utan restriktioner eller att vara bundna till 

fastställda svarsalternativ. Kvalitativa intervjuer utmärks av att det ställs raka och enkla frågor 

till deltagarna och på så sätt får forskaren komplexa och innehållsrika svar. [21] 
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Intervju jämfört med ett vardagligt samtal är att intervjun går utöver det spontana åsiktsutbytet. 

Det kan göras genom att ställa noga utvalda frågor samt lyssna på svaren från deltagarna, detta 

ger intervjuaren grundkunskap om deltagaren. Vid frågor som intervjuaren ställer så visar det 

vilken förförståelse undersökaren har och på så sätt kan frågorna påverka och effektivisera 

svaren från deltagarna. [22] 

 

I denna studie och genom intervjun kan deltagarna förklara sina upplevelser, mål, åsikter och 

motivation till användning av CGM. Det ger en bättre möjlighet för intervjuaren att tolka 

resultaten. 

 

För att förstå mer om hur CGM systemet fungerar så bestämde vi att själva prova CGM och 

svara på samma frågor som deltagare hade fått. 

 

3.2 Urval 
Eftersom inte så många friska användare har använt CGM förut i Uppsala så bad vi vår 

handledare att hjälpa oss att hitta personer. Vår handledare gav oss ett förslag att börja rekrytera 

deltagare via Biohackeri gruppen samt Facebook gruppen. I företagets plattform (Slack) skrev 

vi ett meddelande så att alla i Biohackeri-gruppen fick veta att vi letade efter personer som har 

använt CGM förut och som vill vara med i denna studie. Ingen respons kom tyvärr från 

Facebook gruppen. Vi hittade bara fyra individer från Biohackeri-gruppen som kontaktade oss 

och bekräftade att de använde CGM och att de ville vara med i vår studie  

 

Först bestämde vi oss för att bara ha friska individer för denna studie. Resultaten blev att vi 

inte hade tillräckligt med individer som ville vara med i studien. Till slut fick vi fyra 

deltagare som gick med på att intervjuas varav en hade diabetes. Vi försökte även få kontakt 

med minst en kvinna men den enda kvinnan som hade använt CGM förut ville inte vara 

deltagare i vårt arbete. Detta ledde till att vi bestämde oss för att själva använda CGM för att 

lyfta kvinnliga känslor och åsikter kring CGM. 

 

Till slut hade vi fyra deltagare, utöver oss själva, som hade använt CGM i minst 2 veckor 

tidigare. De hade olika bakgrund när det gäller deras arbete samt livsstil. Vi ställde några frågor 

till dem som är relaterade till deras erfarenhet av att använda CGM. Vi försökte hitta personer 

som redan använde CGM för att få en bättre förståelse utifrån användarens synvinkel. 
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3.3 Genomförande 
Vi jobbade induktivt, på grund av att vi inte hade en tes om vad som skulle besvara våra 

frågeställningar och syfte. Efter att vi läst artiklar kring CGM samt fått information om 

huvudsyftet, som Biohackeri beskrev för oss, fick vi därmed en uppfattning om hur CGM-

systemet skulle användas för att uppnå en bättre livsstil. För att kunna uppnå syftet med vårt 

arbete försökte vi skapa en uppfattning om vilken metod som var mest lämplig för att framställa 

en tydlig idé om hur CGM påverkar människors hälsa. Därför valde vi intervjumetoden för att 

ge svar på frågeställningarna och få en bra uppfattning om hur individen upplever CGM. Vi 

utformade intervjuer enligt ansatsen hermeneutik. Definitionen av en hermeneutisk intervju 

enligt Kvale är öppna frågor om hur individen upplever saker [22].  Att se hur individer 

upplever och ser på fenomenet var precis vad vi ville åstadkomma. 

 

Vi skapade en digital enkät som innehöll ett antal frågor gällande användning av CGM som 

deltagarna kunde besvara och där deras synvinklar på fenomenet framträdde. Efter att alla 

deltagare hade besvarat enkäten gjorde vi en digital intervju med var och en för att diskutera 

mer ingående vad de tyckte om CGM och vad de gör i sin vardag. Svaren vi fick från enkäterna 

samt intervjuerna möjliggjorde att vi fick noggranna data och därav kunde vi gå vidare med 

studien. Därefter reflekterade och diskuterade vi svaren från varje deltagare för att säkerställa 

att alla svar tolkades på rätt sätt.  

 

Vi förberedde frågorna i förväg innan intervjun för att säkerställa att ingen fråga glömdes bort. 

Det vill säga att intervjuerna utgick ifrån den semistrukturerade intervjuguiden. Under 

intervjun såg vi till att alla frågor ställdes till deltagaren. Detta gjorde vi genom att skapa en 

lista över frågeställningar som skulle tas upp under intervjun, och på det viset fick vi 

strukturerade resultat. Vi försökte låta deltagarna berätta själva om sin upplevelse i så stor 

utsträckning som möjlig för att få noggranna svar.  

Intervjuarens uppgift var att hålla samtalet inom ämnets ramar enligt Kvale [22]. Varje intervju 

tog mellan 15–30 minuter.  

Eftersom alla intervjuer var via Zoom eller Teams kunde vi därför spela in dem för att kunna 

gå igenom de inspelade intervjuerna vid behov och för att inte missa någon viktig information. 
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3.4 Dataanalys 
Som vi nämnde ovan, efter att alla deltagare skrivit sina svar på frågorna som ingick i enkäten, 

översatte vi svaren från engelska till svenska och skrev det i en separat fil. Det var några saker 

som inte var tydliga för oss i deltagarnas svar. Vi markerade dessa och under intervjuns gång 

bad vi deltagarna att klargöra det. Samtidigt diskuterade vi svaren med deltagarna var och en 

för sig. På så sätt var vi säkra på att informationen som överfördes och analyserades var korrekt. 

För att se till att all information som vi analyserade förmedlades på ett korrekt sätt lästes svaren 

om flera gånger. Det hjälpte oss att sätta svaren i ett sammanhang och att förstå varje deltagare 

upplevelse utifrån deras erfarenheter. Genom att vi analyserade svaren, blev det lättare att göra 

en jämförelse mellan deltagarna. Dessutom förklarade vi vissa frågor i den digitala enkäten för 

att undvika missförstånd. 

 

Genom att använda CGM på oss själva kunde vi förstå deltagarnas upplevelse på ett djupare 

plan. Vi var noggranna när det gäller analysen av resultaten. Detta gjorde vi genom att dela in 

frågeställningen i olika teman för att få en strukturerad helhetsbild.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
För att öka reliabiliteten fick all deltagare fylla i ett digitalt formulär innan användning av 

CGM. Formuläret innehöll personliga frågor (namn och personnummer), en bekräftelse på 

användningen av CGM och samtycke till att ta ansvar för alla risker som är förknippade med 

användningen av CGM. Villkoren var också att man måste vara minst 18 år gammal, hade en 

postadress i Sverige samt att den inte tillåts för gravida kvinnor eller personer med dialys eller 

kroniska sjukdomar. Formuläret innehöll en beskrivning för medicinsk ansvarsfrihet, som 

betyder att denna studie inte utgör utövandet av medicin, omvårdnad eller andra professionella 

hälsovårdstjänster. Att ge medicinsk rådgivning var inte heller något studien ansvarade för utan 

deltagaren fick själv vända sig till sjukvården om hen behövde rådgivning.  

 

För att kunna dela data måste deltagaren på frivillig basis välja att acceptera att dela sina 

uppgifter. Datasamlingen kan sedan användas i andra forskningsprojekt i Sverige eller 

utomlands. 
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Intervjuerna för denna studie hade till syfte att tolka deltagarnas upplevelser så att inga svar 

misstolkades. I de fall där svaren misstolkas kan resultatet bli falskt och oanvändbart. 

Deltagarna i studien fick information om hur informationen skulle tolkas och varför. Att 

deltagarna har förståelse för att deras svar kan vara viktiga för studien kan vara en stark 

anledning för dem att vilja deltaga och ge så korrekta och sanningsenliga svar som möjligt. 
 

Frågorna som vi hade, varierade mellan flervalsfrågor och öppna frågor. De öppna frågorna är 

hermeneutiska frågor och det gav oss hög validitet i svaren [22]. I intervjustudien försökte vi 

vara inlyssnande och låta deltagarna prata fritt utan någon form av tvång. 

 

3.6 Etiska överväganden 
Deltagarna var fria att inte svara på frågor eller dela med sig information och upplevelser i 

digitala former och intervjuer. Vi fick godkännandet av deltagarna att de frivilliga svaren som 

de gav gällande deras dagliga rutiner fick användas i studien. Båda intervjuarna och samtliga 

deltagare var överens.  

 

Alla deltagarnas namn var anonyma i den här intervjustudien för att skydda deras identiteter 

och behandla alla deltagare på ett etiskt korrekt sätt. När vi gjorde intervjuerna gjordes de alla 

via Zoom förutom en som var via Teams, vi valde att göra digitala intervjuer på grund av 

coronapandemi. Innan intervjuerna bad vi om godkännande om att få spela in intervjuerna för 

att kunna lyssna på dem senare vid analysskedet. 

 

Deltagarna fick veta vad syftet med denna studie var och hur viktiga deras svar var. Vi var 

noggranna med att deltagarna kände sig bekväma under intervjun. Genom att deltagarna känner 

sig bekväma kan de dela sina upplevelser fritt utan att känna sig tvingade till något. På detta 

sätt kom båda parterna överens, vilket leder till bättre resultat i slutändan.  

 

3.7 Deltagare  
Under rubrikerna 3.7.1 – 3.7.4 presenteras information om varje deltagare. 
3.7.1 Deltagare (M1) 
En 30-årig fullt frisk man som inte tar mediciner som kan påverka blodsockret på något sätt. 

Deltagaren tränar nästan varje dag cirka 45 minuter på gym. Han tränar även på helgerna och 

har ett sittande arbete. Hans BMI är normalt. Han har inga ärftliga sjukdomar såsom diabetes i 
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in familj.  Deltagaren har använt CGM från Abbott Freestyle Libre i 2 veckor. Han hade använt 

CGM bara för att förstå mer hur blodsockret går upp och ner beroende på kost. Han följde inte 

heller någon speciell kostregim under försöksperioden. 

 

3.7.2 Deltagare (M2) 
En 30-årig frisk man som inte tar några mediciner. Deltagaren deltar på olika aktiviteter och 

tränar 2 gånger i veckan på gym. Han har inte diabetes, har normalvikt och därmed ett normalt 

BMI samt har ett sittande jobb. Han har använt CGM från Abbott Freestyle Libre i 2 veckor 

för att få inblick i hur CGM funkar och för att han vill få information till sin egen akademiska 

forskning. Han följde ingen speciell diet men begränsade vissa livsmedel under 

försöksperioden. 

 

3.7.3 Deltagare (M3) 
En 29-årig helt frisk man som inte tar mediciner. Deltagaren tränar på gym två till tre gånger i 

veckan. Han har inte diabetes och är normalviktig och har därmed ett normalt BMI. 

I hans jobb brukar han variera mellan stående och sittande arbete. Han har använt CGM från 

Abbott Freestyle Libre i 2 veckor för att få inblick i hur hans ämnesomsättning fungerar. Han 

följde ingen speciell diet men begränsade vissa livsmedel och drycker som har högt 

sockerinnehåll under försöksperioden. 

 

3.7.4 Deltagare (M4) 
Den fjärde deltagaren är en 27-årig man som har diabetes typ 1. Han tränar väldigt ofta på 

gymmet, ibland varje dag.  Han har ett normalt BMI. Deltagaren är student, vilket betyder att 

han mestadels sitter framför datorn under dagen och studerar. I hans familj finns det ytterligare 

ett fall av diabetes, vilket är hans farfar, som har typ 2-diabetes. På grund av sin sjukdom 

behöver han injicera insulin minst fyra gånger per dag. 27-åringen har även använt CGM från 

Abbott Freestyle Libre i 3 år och använder det fortfarande kontinuerligt. 
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4 Resultatanalys 
I detta arbete har vi intervjuat deltagare för att kunna besvara alla frågeställningar. Under 

rubrikerna 4.1 – 4.5 presenteras resultatsvaren från varje deltagare.  

 

4.1 Hjälper spårning och förståelse av glukosvariationer en individ att se över 

sin kosthållning? 
Den första deltagarens (M1) uppfattning av CGM är att systemet kan vara ett väldigt 

användbart hjälpmedel för att undvika att fler människor utvecklar sjukdomar i framtiden, 

särskilt individer som har ohälsosamma kostvanor och därmed riskerar att drabbas av bl.a. 

diabetes. Detta är på grund av att användaren som använder systemet tydligt kommer att kunna 

se konsekvenserna av sina kostvanor då blodsockernivån kan stiga i en ohälsosamt snabb takt. 

Dessutom kan detta skapa en medvetenhet hos användaren och få denne att tänka till innan hen 

konsumerar mat.  

 

Den andra deltagaren (M2) var mycket entusiastisk då han använt CGM två gånger under det 

senaste året. I hans fall var anledningen till användningen av CGM att övervaka sina kostvanor 

och skapa en god rutin med sina måltider. Han märkte stor skillnad i hur blodsockernivån ökade 

när han valde att byta ut viss kost så som flingor och vitt bröd mot annan, mer hälsosam kost. 

Dessutom hade han även uteslutit sockerdrycker under försöksperioden. Resultatet av 

förändringen i hans kostvanor var att han kunde njuta av en mer hälsosam livsstil efter 

användningen av CGM. Hans reflektioner av experimentet var att systemet eventuellt kan 

hjälpa människor att förstå sina kostvanor och därmed minska relaterade sjukdomar i längden.  

 

Den tredje deltagaren (M3) som är en 29-årig man hade använt CGM tre gånger tidigare och 

varje gång under en 14-dagarsperiod. Han märkte en skillnad i blodsockernivåerna beroende 

på vilken mat som konsumerades. I samband med försöksperioden valde även han att utesluta 

sockerdrycker. Däremot hade hans vanor av att äta kakor, choklad och andra sötsaker stor 

påverkan på hans blodsockernivåer. Därför bestämde han sig, efter avslutad försöksperiod, att 

minska ätandet av denna sorts av kost och märkte stor förbättring i hans hälsa och energinivå. 

Att reflektera över denna försöksperiod gav honom bättre förståelse om ämnesomsättningens 

roll i kroppen, och därmed kände han att han ville ha en bättre kontroll över sin egen hälsa.  

Han fortsatte att eliminera kaffe från sitt dagliga liv. Han även tyckte att CGM var ett stort 

hjälpmedel i förbättringen av hans kostvanor. Tidigare hade han följt en periodisk fasta, dock 
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hade han endast med hjälp av CGM märkt skillnad i sina blodsockernivåer när han kunde se 

stigandet eftersom han hade fuskat och ätit utanför sin faste period. Med hjälp av CGM kunde 

han dessutom ha bättre koll på sin periodiska fasta och inte äta innan läggdags. Hans mål med 

försöksperioden var att få en bättre uppfattning på hur ämnesomsättningen fungerar hos 

människor. Deltagaren tycker att CGM kan användas som hjälpmedel till att kunna förutse 

risken för sjukdomar såsom diabetes eller prediabetes hos individen och därav kunna agera 

innan vederbörande drabbas. 

 

Den fjärde deltagaren (M4) har använt CGM sedan tre år tillbaka och använder fortfarande 

systemet eftersom deltagaren är en typ 1-diabetiker. Liksom de övriga deltagarna, hade även 

denna deltagare märkt skillnad i blodsockret beroende på vilken mat han konsumerade och 

hade även i samband med försöksperioden uteslutit sockerdrycker. Deltagaren (M4) tycker att 

CGM är ett bra hjälpmedel för att förbättra användarens livsstil till det mer positiva då denne 

generellt har bättre koll på sin konsumtion och hälsa. Eftersom han redan är diabetiker hade 

han inte vidtagit åtgärder till förändring av sina kostvanor då han redan äter hälsosamt. Hans 

mål med CGM var att få regelmässiga data på sitt blodsocker i stället för att behöva använda 

en vanlig blodsockermätare som kräver ett stick i fingret för att mäta blodsockernivån. 

Deltagaren (M4) tycker att CGM kan vara ett stort hjälpmedel hos personer med diabetes 

eftersom de kan hindra att sjukdomen utvecklas på så sätt att det börjar påverka andra organ i 

kroppen, exempelvis njurar och ögon. 

 

Sammanfattningsvis hade alla deltagare liknande upplevelser med några få avvikelser. 

Däremot är den gemensamma uppfattningen av CGM att den är ett väldigt användbart system 

som kan göra stor skillnad för människors hälsa och därav skapa en mer hälsosam livsstil samt 

undvika potentiella sjukdomar.  

 

4.2  Kan kontinuerlig glukosmätning leda till ökad oro över kostmönster eller 

andra riskfaktorer för hälsan? 
Kontinuerlig glukosmättning kan kräva att individen får utesluta eller begränsa vissa livsmedel 

och det kan skapa oro för deltagaren vid användningen. Vid frågeställningen hade varje 

deltagare olika svar. 
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Den första deltagaren (M1) upplevde inte att han fick några särskilda svårigheter gällande oro 

vid användning av CGM. Enligt honom hade det kanske blivit ett problem för andra personer 

men han själv upplevde inte några besvär alls med CGM. 
 

Deltagare (M2) hade samma tankar som den första. Däremot hade han förståelse för hur det 

potentiellt skulle kunna skapa oro om man inte har tillräckligt med kunskap gällande 

blodsockernivå förändring. Han menar alltså att vid konsumtion av vanlig kost kan blodsockret 

stiga väldigt mycket, vilket i sin tur kan skapa ängsla hos användaren.  

 

Den tredje deltagaren (M3) förklarade att han kände en hel del oro. Däremot hade han många 

reflektioner gällande hur ängslan och oron påverkar blodsockernivån. Han menar att känslor 

relaterade till oro eller stress kan orsaka att blodsockernivån stiger. Han påpekade samtidigt att 

han inte hade tillräckligt med kunskap gällande ämnet.  

 

Den fjärde och sista deltagaren (M4) hade andra uppfattningar gällnande användningen av 

CGM. I hans fall menar han att det endast ökade medvetenheten om vilken slags kost som höjer 

blodsockret samt att han skulle känna mer oro om han inte fick reda på det. Deltagaren är 

student och därför upplevde han förändringar av blodsocker vid stress, som är en väldigt 

förekommande känsla i vardagen. 

 

Sammanfattningsvis kan känsla av oro och ångest bero mycket på personer och deras livsstil. 

Om man upplever stress och oro, kan det ofta vara en faktor till stigandet av blodsockret. Hur 

mycket kunskap personer har gällande ämnet kan även öka eller minska oron. Blodsockernivån 

kan bete sig på olika sätt, och att den stiger innebär inte alltid att det är en indikator på 

ohälsosamma kostvanor. 

 

4.3  Hur upplever deltagarna att det är att ha ett sensorsystem insatta i huden? 
Kontinuerlig glukosmätning kräver att användaren sätter in en sensor under huden i överarmens 

baksida under en 14-dagarsperiod och detta kan orsaka rädsla hos vissa beroende på om de har 

en rädsla eller känner obehag av sensorn. Detta kan orsaka att användare som vill testa systemet 

eller som är diabetiker väljer att avstå från att använda CGM på grund av rädslan av att ha en 

sensor in under huden i överarmen. Vi har gått vidare och ställt frågan till våra deltagare och i 
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tabell 1 nedan visas resultatet med en smärtskala där nivå 1 är väldigt smärtsamt, nivå 2 är 

smärtsamt, nivå 3 är lite smärtsamt, nivå 4 är acceptabel och nivå 5 inte är smärtsamt. 

Tabell 1: Deltagarnas svar gällande smärtskalan  

Deltagare Smärtskala (nivåer) 

M 1 3 - Lite smärtsamt 

M 2 5 – Inte smärtsamt 

M 3 2 – smärtsamt 

M 4 3 - Lite smärtsamt 

 

Som redovisat ovan hade deltagare M1 och M4 valt nivå 3, vilket indikerar att de tyckte det 

var någorlunda smärtsamt men ändå inte outhärdligt. Däremot hade den tredje deltagaren (M3) 

valt nivå två, hans upplevelse med CGM var smärtsam och skapade obehagskänsla när sensorn 

sättes in under armens hud. Därutöver hade vi vårt andra fall (M2) en annorlunda åsikt då han 

inte kände någon slags obehag gällande användningen av CGM eller sensorn.  

 

Enligt all deltagarnas svar, kan sensorn vara smärtsam eller smärtfri. Det beror på personen 

och hur hen klarar av smärta. Känslan av smärta kan dock bli lättare med tiden när användaren 

vant sig vid sensorn och systemet. 

 

Därefter gick vi vidare med att fråga deltagarna hur bekväma de kände sig med att ha CGM-

systemet i armen under dessa två veckor. Nedan presenteras svaren i tabell 2, där vi skapat en 

bekvämlighets skala med nivåerna 1–5, där 1 är väldigt obekvämt, 2 är obekväm, 3 är lite 

obekvämt, 4 är acceptabel och 5 är väldigt bekvämt.   

 

Tabell 2: Hur bekväma känner sig deltagarna när det bär ett CGM system? 

Deltagare  Hur bekväm kände du dig när du bar CGM-

enheten i 2 veckor? 

M 1 3 - Lite obekvämt  

M 2 5 - Väldigt bekvämt  

M 3 2 – Obekvämt 

M 4 5 - Väldigt bekvämt 
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Enligt första deltagaren (M1) var upplevelsen lite obekväm, då han hade 3 på bekvämlighets 

skalan. Han hade inte upplevt ett liknande system tidigare och därför tyckte han att upplevelsen 

kunde vara obekväm ibland.  

Den andra deltagaren (M2) hade en behaglig upplevelse och kände inte några konstigheter med 

användningen av CGM. Han hade aldrig använt CGM tidigare i sitt liv, däremot hade han inget 

problem vid att vänja sig vid systemet och därför hade han valt nivå 5 på bekvämlighets skalan. 

 

För den tredje deltagaren (M3) var upplevelsen obekväm (nivå 2) även fast han hade använt 

CGM tre gånger tidigare. Han upplevde obehagskänslan av att ha en sensor under huden i 

armen under en 14-dagarsperiod och kunde inte vänja sig vid känslan när han sov.  

 

Den fjärde deltagarens (M4) uppfattning av upplevelsen var väldigt bekväm då han valde nivå 

5 på bekvämlighets skalan. I och med att han redan är diabetiker var upplevelsen inget nytt för 

honom, utan det var en bekant känsla.  

 

Sammanfattningsvis hade alla deltagarna en egen uppfattning av deras upplevelse beroende på 

deras livsstil utanför försöksperioden och hur snabbt de vande sig vid användningen av CGM. 

Bekvämligheten deltagarna upplevde genom försöksperioden (14 dagar) beror mycket på 

deltagaren själv och hur de lever till vardags utanför försöksperioden. Även smärttröskel 

påverkar känslan av bekvämlighet. 
 

4.4 Finns det ett samspel mellan aktivitet och kontinuerlig glukosmätning?  
Den första deltagaren (M1) kände inte att hans energinivåer blev bättre av användningen av 

CGM, han kände inte heller en nödvändighet till att röra på sig mer när han såg 

blodsockernivåerna stiga. Deltagaren ville endast delta för att få koll på hur blodsockret beter 

sig i kroppen 

 

Den andra deltagaren (M2) hade samma upplevelse som första deltagaren gällande 

energinivåer och valde att inte ändra på sin aktivitet när han såg blodsockret stiga, däremot 

gjorde han stora förändringar i sina kostvanor och försökte äta mer hälsosamt.  
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Enligt den tredje deltagaren (M3) hade han redan varit aktiv innan försöksperioden börjat. 

Generellt sätt är han en väldigt aktiv individ som tränar ofta och försöker äta mer hälsosamt. 

Utöver detta valde han även att gå på promenader när han såg sitt blodsocker stiga.  

 

Fjärde deltagaren (M4) är en väldigt aktiv individ som brukar gymma, gå på brottning och 

dykning och utöver det har han hälsosamma kostvanor som även bidrar till en hälsosam livsstil. 

Däremot utförde han inga ytterligare åtgärder när han såg blodsockret stiga. Han gav sig själv 

lite extra insulin, och valde att fortsätta med sin dag som vanligt.  

 

Sammanfattningsvis, verkar det inte finnas något samspel mellan aktivitet och CGM. Det kan 

hända att användare väljer att inte röra på sig mer när blodsockernivån stiger men det är något 

som beror på användaren själv och hur denne vill åtgärda höjningen. Nästan alla deltagarna 

valde att ändra kostvanorna utan extra aktiviteter. 

 

4.5 Vilka önskemål har deltagarna till förbättring av kontinuerlig 

glukosmätning? 
Den första deltagaren (M1) valde att inte dela med sig av sina åsikter gällande CGM då han 

tycker att han inte har tillräckligt med kunskap om systemet samt att han ansåg att systemet är 

under en utvecklingsfas och därmed inte kan dra några slutsatser just nu. 

 

Systemet skulle givit en bättre upplevelse om den hade flera funktioner enligt vår andra 

deltagare (M2). Han tycker att CGM-systemet skulle varit bättre om tillverkaren hade lagt till 

vissa andra funktioner så som syremättnads nivå, kroppstemperatur, hjärtslag, och steg. Han 

menar att vissa av dessa funktioner redan finns i digitala klockor som används av många och 

skulle varit en stor fördel om det inkluderades i CGM-systemet.  

 

Tredje deltagaren (M3) hade liknande åsikter som vår andra deltagare, däremot föreslog han 

att systemet skulle varit bättre om den var icke invasiv med hjälp av någon teknik såsom 

mikrovågor. Med detta menar han att upplevelsen av användningen av CGM hade varit mer 

behaglig om systemet hade fungerat som en klocka och inte krävt att ha en sensor i armen.  

 

Vår fjärde deltagare (M4) hade andra åsikter gällande utvecklingen av CGM- systemet. I och 

med att han är en väldigt aktiv individ hittade han många hinder med att använda CGM. Han 
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förklarade att sensorn som är inbyggd i CGM-systemet inte fungerar när han dyker djupare än 

en meter under vattnet och i hans fall är detta något som är väldigt opraktiskt eftersom han ofta 

dyker. Vidare förklarade han att CGM lätt slits bort vid kroppskontaktsport, vilket gör det svårt 

att få en bra upplevelse med CGM då man inte kan sätta tillbaka den på armen när den väl 

tagits bort. För personer som ofta är involverande i sport kan detta vara begränsande till att ha 

en livsstil som passar personen.  
 

Sammanfattningsvis önskar deltagarna att CGM ska utvecklas så att den är mer tålig och klarar 

olika miljöer och situationer. Om tillverkaren utvecklar den till att hålla bättre under träning 

skulle den blev mer funktionsduglig särskilt om tillverkaren lägger till mer funktioner som kan 

mäta andra biomarkörer såsom syrenivån, hjärtslag, temperatur också vidare.    

 

4.6 Vad tycker två kvinnor efter att ha testat kontinuerlig glukosmätning? 
Vi bestämde oss för att använda CGM på oss själva för att kunna få en bättre förståelse om 

hur CGM fungerar utifrån ett kvinnligt perspektiv. I denna del kommer vi svara på samma 

frågor som de manliga deltagarna fått. 

 

4.6.1 Deltagare (K1) 

Deltagare (K1) är en 26 årig kvinna som använt systemet under en 14-dagarsperiod och målet 

var att förstå hur CGM fungerar. Under de första sju dagarna gjorde deltagare (K1) inga 

ändringar i sina kostvanor utan bestämde sig för att behålla sin livsstil. På grund av deltagarens 

livssituation hade hon ingen tid över till att träna. 

 

Efter de första sju dagarna började deltagaren (K1) att försöka analysera sin data som hon fick 

från CGM. Då upptäckte hon saker i sin kost som påverkade blodsockernivåerna. För det första 

är det ätande under natten, nästan fem av sju dagar åt hon för sent, ca en halv timme innan hon 

la sig och detta ledde till att blodsockret inte sjönk som det skulle under nätterna. För det andra 

gjorde chokladbitarna hon åt varje morgon att blodsockernivån steg onormalt mycket. Den 

tredje saken som hon upptäckte var att snabbmat påverkar blodsockret då det stiger mer än 

vanligt efter en måltid innehållandes snabbmat.  Sist men inte minst upptäckte deltagaren (K1) 

att sensorn är känslig för temperatur, hon märkte att hennes blodsocker steg när hon hade 

duschat, även om det låg i normal nivå innan duschen.  
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Deltagaren (K1) hade en låg blodsockernivå under de flesta dagarna, särskilt om hon inte åt 

frukost. Hon har gjort en gastric sleeve operation för nästan 5 år sedan och det har lett till hon 

inte kan äta som en vanlig människa utan behöver äta små måltider varannan timme, vilket hon 

i dagsläget inte gör. Hon upptäckte med hjälp av CGM är att hennes blodsocker sjunker mycket 

tre timmar efter varje måltid och därmed hittade hon en koppling mellan den hjärtklappning 

som hon har och sänkningen av blodsockret. Ju lägre blodsocker hon har, desto högre 

hjärtfrekvens.  

 

Efter allt detta bestämde sig deltagaren (K1) för att göra en liten ändring i sina kostvanor. Först 

och främst bestämde hon sig för att börja minska sockerintaget från drycker, såsom cola och 

andra typer av saft eftersom de innehåller oerhört mycket socker samt att undvika snabbmat i 

högre utsträckning. Andra avgörande faktorer var att hon slutade äta sötsaker och åt frukt i 

stället. Deltagare (K1) hade inte tid till att träna, men av nyfikenhet valde hon att gå en 

promenad två gånger när hon såg att hennes blodsockernivå steg. Med detta såg hon att hennes 

blodsocker steg under de första tio minuterna och sedan började hennes blodsocker att minska. 

När hon började ändra sina kostvanor så skapade det mer stress för henne och stressen fick 

hennes blodsockernivå att stiga. Det var mycket tankar kring vilken kost hon hade, hur 

hälsosam maten var och hur det påverkade sockernivån i blodet.  

 

Gällande sensorn som sätts in under huden, var hon inte rädd eller kände att det var något 

obehagligt. Smärtan var inte så allvarlig för henne, endast den sekunden som sensorn skulle in 

under huden, efter det var allt normalt igen. Deltagare (K1) ger upplevelsen 4 av 5 på 

smärtskalan. Första dagarna kände hon en obehaglig känsla i sin arm och som minskade med 

tiden men som aldrig försvann. Enligt hennes upplevelse ger hon CGM betyg 3 av 5 när det 

gäller bekvämlighet på grund av obehaglig känsla under första dagen.  

  

Eftersom CGM är ett bärbart system önskar deltagare (K1) om den kan innehålla mer 

funktioner som kan hjälpa användare att skapa motivation gällande träning, eller att den kan 

mäta hjärtpuls, temperatur eller stressnivån. Det skulle även vara intressant att mäta 

aktivitetsnivå utifrån steg eller rörelse såsom dagens aktivitetsklockor. 
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4.6.2 Deltagare (K2) 
Deltagare (K2) är 26-årig student och kände inte till den här typen av system tidigare. Hon 

visste inte att det fanns ett system som kunde mäta glukos utan att personen behövde ett 

fingerstick. Deltagare (K2) har ingen familjemedlem som har diabetes. Därför var hon 

intresserad av att använda CGM. Hon äter mycket snabbmat och får inte till så mycket fysisk 

aktivitet vid sidan av sina studier. Under försöksperioden utövade hon ingen form av fysisk 

aktivitet och ansåg hela tiden att CGM inte kan vara ett hjälpmedel för att motivera användaren 

att röra på sig.  

 

Första dagen åt hon olika måltider och efteråt skannade deltagare (K2) sensorn bara för att se 

hur hennes blodglukos reagerade på olika typer av kost. Hon fortsatte äta som vanligt för att se 

vad som påverkade hennes blodglukos mest. Då upptäckte deltagare (K2) att snabbmat 

påverkade hennes blodsockernivå mest. Efter att hon fick veta det började hon undvika denna 

typ av mat. Hon undvek även smoothies som hon brukade dricka, eftersom hennes blodsocker 

steg väldigt snabbt efter att hon druckit det.  

 

Gällande oro över ätmönster kände deltagare (K2) ingenting, men hon höll med deltagarna att 

det kan beror på individen själv och den kunskap som hen har angående blodsocker och hur 

det beter sig efter varje måltid. Hon är fullt medveten om hur olika typer av mat kan påverka 

glukosnivån. 

 

Först var deltagare (K2) lite rädd eftersom CGM innehåller en sensor som skulle sättas in under 

huden, men detta stoppade inte hennes nyfikenhet. Hon blev förvånad när hon satte in sensorn 

eftersom hon inte kände någon smärta av det. Hennes upplevelse gällande sensorn var smärtfri 

och därför uppgav hon 5 på smärtskalan. I början kände hon att det var obehagligt att bära 

sensorenheten men hon upplevde med tiden att det blev lättare och att hon till slut inte kände 

av att hon bar den. I bekvämlighet gav hon den betyg 3 på bekvämlighetsskalan. 

 

Deltagare (K2) har ingen fysisk aktivitet i sin vardag. Under försöksperioden gjorde hon inga 

fysiska aktiviteter. Hon såg att CGM inte kan vara ett hjälpmedel som kan motivera individen 

att röra på sig.    
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Deltagare (K2) ansåg att det vara värt att prova CGM systemet. Dessutom önskade hon att 

CGM kan vara mer effektivt om den har flera funktioner och kan mäta exempelvis temperatur 

eller stressnivån. Hon önskade även att det finns olika färger och design till sensorn, eftersom 

hon ansåg att detta kan göra sensorn mer attraktivt att bära. 
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5 Diskussion 
Diskussionen innehåller tre delar som presenteras under följande rubriker: Resultatdiskussion, 

metoddiskussion och slutsats. 

 

5.1  Resultatdiskussion 
Eftersom CGM ger användaren en personlig feedback om effekten av kostval och 

blodsockertrender, kan användningen av CGM vara en genomförbar strategi för 

kostinterventioner som syftar till att minska glykemisk variation, vilket är känt för att öka 

risken för många olika farliga sjukdomar som diskuterats ovan. 

 

Sammantaget kan en individ använda CGM-data för att få hjälpa i att förstå fluktuationer i 

blodsockertrender. Detta hjälper dem att kunna visualisera matens inverkan på deras 

blodsockernivåer och förstå trender. Sammanfattningsvis hjälper CGM individen förstå hur 

man äter och förhindrar hyperglykemi eller diabetes. [5] 

 

Utifrån deltagarnas uppfattning av CGM är det ett väldigt användbart system som kan göra stor 

skillnad på människors hälsa och därav skapa en mer hälsosam livsstil samt undvika potentiella 

sjukdomar.  CGM är även ett effektivt hjälpmedel för personer som har diabetes eller för de 

som vill leva mer hälsosamt. I slutändan kan detta leda till att människor undviker många 

sjukdomar som mer eller mindre beror på höga blodsockernivån, vilken i sin tur kan leda till 

en mängd sjukdomar som kan börja med diabetes.  

 

Vid jämförelse med tidigare studier (se avsnitt 2.4) kan vi konstatera att CGM kan användas 

för att förbättra människors livskvalitet. Detta genom att individer själva kan se hur blodsockret 

förändras med val av kost och därmed ökar medvetenheten hos individer om deras kostvanor 

som kan modifieras för att undvika sjukdomar.   

 

Deltagarna kände ingen oro inför användandet av CGM trots att risken för oron fanns. Känsla 

av oro och ångest kan bero mycket på individen och dess livsstil. Stress och oro kan göra att 

blodsockernivån stiger. Hur mycket kunskap individen har gällande ämnet kan även öka eller 

minska oron. Blodsocker kan bete sig på olika sätt, och att den stiger innebär inte alltid att det 

är en indikator på ohälsosamma kostvanor. Detta kan vara en nackdel med CGM, det vill säga 

att användare kan få falska resultat, särskilt när de är stressade eller om användares omgivning 
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är varm såsom i duschen eller i bastun. Detta kan skapa oro hos vissa användarens när de ser 

att blodsockernivån stiger i värme – även om de äter hälsosamt. Därför är det viktigt att 

informera alla användare om detta för att minska risken för mer oro om kostvanorna. Självklart 

beror det även på individers medvetenhet.  

Bekvämligheten deltagarna upplevde genom försöksperioden beror mycket på individen själv 

och vilka omständigheter de lever i utanför försöksperioden samt individens smärttröskel. För 

individer som har sensorrädsla kan CGM vara ett orosmoment. Detta orosmoment kan 

minska i omfattning om användaren förstår hur mycket sensorn kan hjälpa till att förhindra 

framtida sjukdomar. Beroende på individers olika smärtnivåer kan det vara smärtsamt att 

sätta in en sensor i armen.  Vid tolkning av resultat kan vi se att de flesta deltagarna upplever 

sensorn som smärtfri.  

En faktor som kan påverka deltagarnas bekvämlighet är om de är aktiva eller inte. Sensorn 

kan påverka deltagaren i dennes utövande. Vi själva kände ingen smärta när vi satte dit sensor 

för första gången. I början kände vi att CGM var lite obekväm att ha på armen men den 

känslan gick över efter några dagar.  

Idag har många ett stillasittande jobb, vilket medför att ett aktivt liv efter arbetet är viktigt för 

en bättre hälsa. Våra deltagare var verkligen aktiva efter deras jobb eftersom de har 

stillasittandet jobb. De flesta av våra deltagare var redan aktiva innan CGM-användningen 

och de höll fast vid sina aktiviteter under hela experimentperioden. CGM kan uppmuntra 

individer att vara mer aktiva. Vissa användare väljer att springa eller ta en promenad om de 

ser att blodsockernivåerna stiger mer än vanligt efter att de har ätit mat. I tidigare studier 

kunde CGM skapa motivation för vissa användare att röra mer på sig men ingen av 

deltagarna i den här studien utövade fler aktiviteter än vanligt under experimentperioden.  

De flesta deltagarna hade önskat att CGM kunde mäta mer än bara blodsockernivåer och det 

önskar vi som uppsatsskribenter också. De skulle kunna kombinera CGM-tekniker med den 

teknik som finns i nya digitala klockor eller ha en sensor som har fler funktioner.  En av 

deltagarna lyfte fram ett mycket bra förslag vilket är att sensorn kan tillverkas i många olika 

designer som varje användare kan välja mellan eftersom många kan tycka att det är jobbigt 

att bära en så synlig sensor. Genom att få välja en personlig designa kanske fler skulle våga 

använda CGM. Utöver detta upplevde vi att det var svårt att tillhandahålla all information 
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som krävdes för att kunna använda CGM på så bra sätt som möjligt. Vi tror att man behöver 

använda systemet vid flera tillfällen för att verkligen förstå det. 

När det kommer till CGM, kan den ha olika resultat jämfört med SMBG, skillnader i 

glukosavläsningar beror på att CGM mäter blodsockret i interstitiell vätska medan SMBG 

använder kapillärblod. Detta kan observeras under perioder med snabba 

blodsockerförändringar, såsom efter att personen har ätit, eller efter träning. De första tre 

deltagarna hade inte använt SMBG i samband med CGM så de märktes ingen skillnad mellan 

CGM och SMBG. Deltagare (M4) märkte däremot att det var en tidsfördröjning mellan CGM 

och vanlig blodsockermätning. Tidsfördröjning i CGM är inte farligt för diabetes och därför 

kan vi inte säga att det är en nackdel utan det är något som bör lyftas. 

 

I den första studien under avsnitt (tidigare studie 2.4), beskrivs CGM som ett väldigt effektivt 

system som kan användas vid diagnos av tidigt dyglykemi. Eftersom vi hade problem med 

godkännande från etiska kommittén kunde vi inte ta del av deltagarnas resultat och analysera 

dessa för att se om CGM kan användas för detta ändamål eller inte. Tiden var knapp och det är 

omöjligt att förutsäga om deltagarna räknas eller kan inkluderas som prediabetes patienter i 

framtiden. Experimentet ska fortsättas hos Biohackeri där data ska analyseras och tolkas av en 

specialist eller en läkare för att kunna ge tydligare svar.  

 

5.2  Metoddiskussion 
Deltagarantalet i studien var låg och vi själva provade systemet. Upplevelsen av att använda 

CGM gav oss mer kunskap om systemet. I slutändan kan vi säga att studien innehåller 6 olika 

deltagare. Anledningen till att vi valde att vara en del av studien var att vi endast hade ett fåtal 

individer att intervjua samt att vi ville få med det kvinnliga perspektivet också. Vi hade 

begränsat med tid, och vi tyckte att studien egentligen kräver mer tid och många deltagare för 

att kunna få ut mer information. Det var viktigt att planera tid för att anpassa schema med alla 

deltagarna men på grund av att Biohackeri inte fick godkänt från etiska kommittén tvingades 

vi tyvärr att förskjuta allt framåt. 

 

Kvalitativa intervjuer användes eftersom det passade vårt arbete, samt att kvalitativa intervjuer 

hjälpte oss att kunna knyta an till alla deltagare. Vi har försökt som intervjuare att ställa samma 

frågor till alla deltagare men vissa intervjuer krävde fler följdfrågor än andra. Med det kunde 

vi kategorisera resultatet i samma teman utan att sakna svar från någon deltagare.   
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Vi som intervjuare var tillsammans under intervjuerna med alla deltagarna så att resultatet inte 

kunde påverkas. Diskussioner med deltagarna gjordes utan några problem.   

Det finns olika metoder att få svar från deltagarna. Vi valde både en enkät och intervjufrågor 

för att få bästa möjliga resultat. Deltagarna kunde uttrycka sina åsikter både via den digitala 

enkäten och via intervjun. Intervjuarna utvecklade flera frågor under intervjun, vilket ledde till 

bättre förståelse om deltagarnas upplevelse.  

 

För att intervjustudien ska ha större reliabilitet och validitet måste det finnas några hållpunkter 

såsom att intervjuaren behandlar deltagaren med respekt och inte ställer frågor som kan 

innehålla känsliga ämnen eller gör deltagaren obekväm. Vi kunde, baserat på röstläge och 

kroppsspråk, inte uppfatta att någon av deltagarna var obekväma under intervjuerna. 
Deltagarna var glada över att prata och dela upplevelsen med oss, vilket gjorde intervjun mer 

intressant och spännande.  

 

Vid tidigare studier hade man flera deltagare och mer tid samt olika metoder för att kunna 

samla in mer information och resultat och därför kunde vi inte nå samma resultat på grund av 

begränsad tid och färre antal deltagare.  

 

Studien skulle kunna utformas på ett annat sätt, exempelvis fallstudie eller litteraturstudie men 

vi själva valde att utforma vårt arbete som en intervjustudie. Det finns ingen rätt eller fel när 

det gäller metoden som ska användas i en studie, man bör anpassa sig efter alla typer baserat 

på vilka resultat man vill uppnå.  

 

Utveckling av CGM var en av våra frågeställningar som vi hade och vi lät deltagarna att 

uttrycka sig fri och tycka vad de vill. Med det uppnådde vi jätteintressant svar som kan vara 

hjälpsamma och användbara för de som vill jobba med att utveckla CGM för att bli mer 

funktionsduglig.  

 

5.3 Slutsats 
Vi tycker att man behöver använda CGM mer än en gång för att förstå riktigt hur konsumtion 

av mat och aktivitet kan påverka glukosnivån.  Sensorn måste bytas efter 14 dagar, så man 

skulle kunna köra två perioder efter varandra eller under olika perioder där man har olika 

förutsättningar. Insulinresistens och andra sjukdomar såsom diabetes kan upptäckas med 
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hjälp av CGM men det krävs att man analyserar data från deltagarna. Resultaten som vi fick 

var positiva. De flesta av deltagarna tyckte att CGM kan vara den framtida tekniken för att 

minskar risken för många sjukdomar. CGM är ett system som ger användaren mycket 

kunskap om sin ämnesomsättning.  

 

CGM kommer att vara ett mycket användbart system för dem som vill ändra sin livsstil för att 

ändra sin kost och bli mer hälsosamma. Det kan vara svårt för människor att kontrollera sina 

glukosnivåer. Utifrån vad vi fick för resultat från deltagarna var det en liten förändring i deras 

konsumtion av mat eller dryck som innehåller mycket socker i sig för att hålla glukosen på en 

hälsosam nivå. 

 

Vi kan påpeka att de flesta av våra deltagare redan var aktiva innan de använde CGM, vilket 

gör det svårt för oss att få se ett samband ifall CGM hjälper till att öka aktiviteterna men det 

kan, om inte annat, uppmuntra personen att röra på sig. 

 

Man skulle kunna göra CGM mer attraktiv för människor om det innehållit andra funktioner 

såsom syremättnadsnivå, kroppstemperatur, hjärtslag, steg eller kunde avläsa blodtryck. På så 

sätt skulle den kunna kallas för bio-multifunktionell smart sensor. Det är dock något som 

kommer att göra systemet dyrare att tillverka och sälja, men vi kommer att minska många 

sjukdomar genom människors förståelse på hur deras ämnesomsättning fungerar. 

 

CGM skulle göra det mer förståeligt för människor som har svårt att undvika specifik mat och 

kommer att uppmuntra dem till att upprätta eller bibehålla ett hälsosammare liv. I allmänhet 

kommer alla typer av människor som har diabetes eller inte att dra nytta av detta system och 

det finns ingen risk att använda den - snarare tvärtom. 
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6 Framtida forskning 
För den vidare forskningen skulle det vara intressant om CGM kunde användas för fler 

människor, inte bara ett fåtal, inklusive människor av alla typer (kön, kroppsammansättning, 

aktivitetsnivå och åldrar). Vi önskar att CGM skulle kunna mäta stressnivå via mätning av 

stresshormonet kortisol i blodet så att man skulle kunna veta om stress orsakar förhöjda 

blodsockernivåer. En utveckling av systemet skulle kunna vara att mäta aktivitetsnivåer. Då 

skulle man kunna studera aktivitetsnivåer, kost och blodsockernivåer samtidigt. 

 

Ytterligare skulle man kunna göra en studie som undersöker om CGM kan vara ett verktyg för 

att hjälpa personer som ännu inte förstått att de har ätstörningar (ED). I dagsläget finns det bara 

en studie om CGM kan förutsäga om personen har ätstörningar. Om CGM utvecklas i framtiden 

skulle det i så fall kunna hjälpa till att identifiera just ED. [23] 

Framtida forskning kan även studera möjligheten att förlänga CGM-sensorn så att den kan mäta 

blodsockernivåer direkt från blodet. Denna idé låter teoretisk möjligt men kliniskt väldigt 

farligt då risken för infektioner är hög vid djupsensor. 

 

En annan idé kan vara att CGM mäter blodsocker utan någon typ av sensor för då kommer 

många människor vilja använda den utan att behöva oroa sig för själva sensorn. Det skulle vara 

intressant att se om CGM kan använda mikrovågor för att mäta sockernivån i blodet istället för 

att använda en sensor. 
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8 Bilagor 

8.1 Tabell 3: Information om deltagare (M1). 

    

KÖN 

   Ålder  

     (år) 

  BMI  

  (𝒌𝒈/𝑴𝟐) 

Sjukdomar  Varaktighet 

(veckor) 

Aktivitet 

(gång/veckan)  

Ärftlig 

sjukdom  

1  Man       30   22,4   Inga       2  Cirka 45 min 

av aktivitets 

varje dag. 

Finns ej  

BMI=Body Mass Index ((vikt (kg)/längd x längd (m)2) 

8.2 Tabell 4: Information om deltagare (M2).  

    

KÖN 

   Ålder  

     (år) 

  BMI 

(𝒌𝒈/𝑴𝟐) 

Sjukdomar  Varaktighet 

(veckor) 

Aktivitet 

(gång/veckan) 

 

Ärftlig 

sjukdom 

2 Man      30  26,5   Inga 4  Blandat 

aktiviteter 

Finns ej  

BMI=Body Mass Index ((vikt (kg)/längd x längd (m)2) 

8.3 Tabell 5: Information om deltagare (M3). 

    

KÖN 

   Ålder  

     (år) 

  BMI 

(𝒌𝒈/𝑴𝟐) 

Sjukdomar  Varaktighet 

(veckor) 

 

Aktivitet 

(gång/veckan) 

 

Ärftlig 

sjukdom 

3 Man  29      19 Inga   2  Gym 2 till 3 

gånger. 

Finns ej 

BMI=Body Mass Index ((vikt (kg)/längd x längd (m)2) 

8.4 Tabell 6: Information om deltagare (M4).  

    KÖN    Ålder  

     (år) 

  BMI  

(𝒌𝒈/𝑴𝟐) 

Sjukdomar  Varaktighet 

 

Aktiviteter 

 

Ärftlig 

sjukdom  

4  Man   27 

 

 22.9 

 

  Typ 1 

diabetes 

3 år Ofta  

 

Diabetes  

BMI=Body Mass Index ((vikt (kg)/längd x längd (m)2) 
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8.5    CGM sensorn 

 
Figur 6: CGM sensorn som sätts in under huden. 

     

8.6 Lite information om appen för FreeStyle Libre system 
LibreLink är appen som man bör installera för att kunna skanna CGM. Efter att installationen 

är klart, kommer man att ha olika alternativ som kan väljas. Alternativen som finns är att sätta 

varning om glukosen är låg eller hög.  

Figur 7 nedan visar (K2) dagliga graf av blodsockernivån över tid: 

 
Figur 7: Sammanställning över dagliga glukosvärden utifrån appen (LiberLink).  
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8.7 Den Digitala enkäten som användes i studien 
 

Deltagare (M1) 

 

Hello, what is your age?  

30  

 

Gender  

Male  

 

What is your body mass index (BMI)  

22,4  

 

Do you have any diseases?  

No  

 

How burdensome was using the CGM system?  

3  

 

How painful was the insertion of the sensor?  

3  

How comfortable did you feel wearing the CGM device for 2 weeks?  

2  

 

While using continuous glucose monitoring (CGM) did you notice how different food 

choices affected blood sugar?  

Yes  

 

After CGM use, do you feel that you:  

Limited sugared beverages  

 

Do you think CGM use made you more likely to be more active/increase your exercise?  

No  
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Were you more likely to go for a walk or do physical activity after a meal if you saw rising 

blood sugar on your CGM device?   

No  

 

Overall, do you feel that CGM use contributed to making changes for a healthier lifestyle?  

I do not know  

 

Which CGM device did you used and for how long?  

Libre  

 

Are there any foods you limited or excluded after CGM use?  

No  

Does CGM helped you stick to a better diet?  

No  

 

What changes did you experience after using CGM?  

none, but it was fun to understand the ups and downs  

 

What was your goal or purpose from using CGM device?  

To understand my blood sugar more closely  

 

Could device possibly add more anxiety about eating patterns or have other risks  

maybe, but not for me when I used it.  

 

Do you think this device could prevent person from future diseases.  

sure, it might make people think if they have very unhealthy food habits  

 

Is their thing in device that you want to be changed or update?  

I'm not sure about this question - the working is unclear. I'll choose not to respond.  

 

Do you have anything more to add that you experienced during using CGM device?  

no =))  
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Deltagare (M2) 

 

Hello, what is your age?  

30  

 

Gender  

Male  

 

What is your body mass index (BMI)  

26.5  

 

Do you have any diseases?  

N/A  

 

How burdensome was using the CGM system?  

5  

 

How painful was the insertion of the sensor?  

5  

 

How comfortable did you feel wearing the CGM device for 2 weeks?  

5  

 

While using continuous glucose monitoring (CGM) did you notice how different food 

choices affected blood sugar?  

Yes  

 

After CGM use, do you feel that you:  

I never drank sugared beverages prior to CGM use  

 

Do you think CGM use made you more likely to be more active/increase your exercise?  

No  
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Were you more likely to go for a walk or do physical activity after a meal if you saw rising 

blood sugar on your CGM device?   

No  

 

Overall, do you feel that CGM use contributed to making changes for a healthier life style?  

Yes  

 

Which CGM device did you used and for how long?  

I've used a Abbott Freestyle Libre: once in November and once over Christmas-New Year 

2021-22. They both lasted for 2 weeks.  

 

Are there any foods you limited or excluded after CGM use?  

Cereal, white bread, mainly.   

I also used to CGM as a means to jump-start a time-restricted eating routine.  

 

Does CGM helped you stick to a better diet?  

Yes.  

 

What changes did you experience after using CGM?  

None.  

 

What was your goal or purpose from using CGM device?  

Academic research.  

 

Could device possibly add more anxiety about eating patterns or have other risks  

Potentially, depending on who is using it. In my case, not so much; on the other hand, I can 

also see how it may make someone feel overly anxious about their blood sugar, especially if 

they lack knowledge or understanding of how blood sugar behaves. Even healthy meals will 

mark a seemingly 'dramatic' bump on the graph.  

 

Do you think this device could prevent person from future diseases.  

Yes, undoubtedly.  

 

Is their thing in device that you want to be changed or update?  
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Added functionality would be the next step; perhaps if it can read other biomarkers -- 

Thinking blood oxygen levels, skin temp, heart rate, or similar. Always useful to have.  
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Deltagare (M3) 

 

Hello, what is your age?  

29  

 

Gender  

Male  

 

What is your body mass index (BMI)  

19  

 

How burdensome was using the CGM system?  

2  

 

How painful was the insertion of the sensor?  

2  

 

How comfortable did you feel wearing the CGM device for 2 weeks?  

3  

 

While using continuous glucose monitoring (CGM) did you notice how different food 

choices affected blood sugar?  

Yes  

 

After CGM use, do you feel that you:  

I never drank sugared beverages prior to CGM use  

 

Do you think CGM use made you more likely to be more active/increase your exercise?  

I was already active  

 

Were you more likely to go for a walk or do physical activity after a meal if you saw rising 

blood sugar on your CGM device?   

Yes  
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Overall, do you feel that CGM use contributed to making changes for a healthier life style?  

Yes  

 

Which CGM device did you used and for how long?  

Freestyle libre three times for two weeks and the supersapiens product one time, which is 

essentially the same freestyle libre device with another app   

 

Are there any foods you limited or excluded after CGM use?  

Mostly fika things like kanelbullar, choklad bollar, cookies. It was really insightful to see 

how sugary foods affected my glucose measurements. It helps me understand my metabolism 

now even when I'm not using the sensor.  

 

Does CGM helped you stick to a better diet?  

yes absolutely, you can really see in the data if you cheat or eat something close to bed time, 

or eat outside of the time window if you are doing intermittent fasting  

 

What was your goal or purpose from using CGM device?  

getting insight into how my metabolism works  

 

Could device possibly add more anxiety about eating patterns or have other risks  

I think so, I know there's a paradox around measuring data and that the concern around the 

measurements can affect the measurements, but I don't know so much about it.  

 

Do you think this device could prevent person from future diseases?  

I think that CGM can be used to estimate a person's risk of diabetes or pre diabetes, but I’m 

not a doctor or an expert.  

 

Is their thing in device that you want to be changed or update?  

A non-invasive glucose monitor would be a game changer. it's really expensive to constantly 

use have a CGM. If a non-invasive GCM would be integrated with something like an apple 

watch, I think it would become much more popular and mainstream.  
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Deltagare (M4) 

 

Hello, what is your age?  

27  

 

Gender  

Male  

 

What is your body mass index (BMI)  

22.9  

 

Do you have any diseases?  

Type I diabetes  

 

How burdensome was using the CGM system?  

5  

 

How painful was the insertion of the sensor?  

3  

 

How comfortable did you feel wearing the CGM device for 2 weeks?  

5  

 

While using continuous glucose monitoring (CGM) did you notice how different food 

choices affected blood sugar?  

Yes  

 

After CGM use, do you feel that you:  

Limited sugared beverages  

 

Do you think CGM use made you more likely to be more active/increase your exercise?  

I was already active  
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Were you more likely to go for a walk or do physical activity after a meal if you saw rising 

blood sugar on your CGM device?   

No  

 

Overall, do you feel that CGM use contributed to making changes for a healthier life style?  

Yes  

 

Which CGM device did you used and for how long?  

Freestyle Libre from Abbott, for about 3 years  

 

Are there any foods you limited or excluded after CGM use?  

Fruit juices and sweet drinks in general  

 

Does CGM helped you stick to a better diet?  

Yes  

 

What changes did you experience after using CGM?  

None  

 

What was your goal or purpose from using CGM device?  

To be able to record by blood sugar with a much better resolution (hundreds of data points 

per day versus only a few with my old device).  

 

Could device possibly add more anxiety about eating patterns or have other risks  

Not really. It just makes me more aware of what is inside what I eat. I would be more anxious 

not knowing.  

 

Do you think this device could prevent person from future diseases.  

Possibly, if it helps people manage their diabetes better than this could very well reduce the 

risks of complications linked to diabetes further down the line (kidney failure, blindness, 

etc.).  

 

Is their thing in device that you want to be changed or update?  
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Right now, the sensor cannot go under 1 meter in depth underwater, which is annoying if you 

like snorkeling. Also, it rips off easily during contact sports, and I occasionally do lim as part 

of the martial arts I practice. Once it’s out there no way to put it back in. So, something that 

sticks much better and/or can sustain pressure underwater would be very nice.  

 

Do you have anything more to add that you experienced during using CGM device?  

Martial arts and snorkeling are the two activities where the CGM is a problem. For now, I 

reserve sometimes in the year where I go back to my old finger-pricking device, so I can 

practice those activities during that time, and I put my sensor back on the rest of the time. 

Other than that, it is a pretty neat device that helps a lot.  

 

8.8 Intervjufrågor 
1. Can you describe your daily life, are you working or student? Does your work require 

you to be active like moving things etc? 

2. In your free time, do you do exercise, jugging, sort of activities that you usually do? 

3. Is there anyone from your family members who have diabetes? 

4. Do you take any medicine that can affect your glucose level? 

5. After you finished using CGM did you go back to consuming sugary beverages/ sweet 

drinks in general or did you stay the same, like did CGM changed your lifestyle? 

6. About inserting the electrode, did you at first try to avoid it and not use it, like the 

concept of sticking an electrode could change your mind or it’s just a normal thing for 

you? 

7. You did say it didn’t/did make you feel anxious about eating habits, but did you find 

it hard to cut off certain types of food or drinks, does this (using of CGM) encourage 

you, so it was easy for you, or do you get used to it after a period of time? 

8. Did you prefer CGM or normal blood tests and why?  if you tested blood glucose 

before? 

9. How did you hear about this device (Freestyle Libre) first time? 

10. Is there anything more you want to add or explain? 

 


