








at ens barn blir
diagnostisert med en
kronisk sykdom er
som å bli rammet av
et lynnedslag



SJOKK



FRYKT



HJELPLØSHET



HVERDAGEN



Diabetes Type 1 (T1D)

• Autoimmun sykdom
– Bukspyttkjertel slutter å produsere insulin

• Trenger tilførsel av insulin
– Sprøyteinjeksjon eller pumpe

• Ung alder ved diagnose T1D
– Fleste nye tilfeller i 8-12 års alder

– 350 pr år får T1D i Norge
• 300 under 15 år

• Prevalensen ~0.5% i Norge



• Høyt blodsukker dreper en langsomt
• Vedvarende høyt blodsukker kan forårsake blindhet, amputasjoner, nyresvikt, nerveskader med 

mer…

• Lavt blodsukker dreper en raskt
• Anfall, koma

• Karbohydrater øker blodsukkeret
• Ingen insulin tilgjengelig; sukker forblir i blodet; når ikke celler som brensel, ie “høyt

blodsukker”

• Insulin senker blodsukkeret
• ved å avlevere brensel til cellene

Superenkel Diabetes Forklaring
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Pasientsikkerhet

• Pasienter, brukere og pårørende kan spille en viktig rolle i å forebygge og 
oppdage medisinske feil. De er ekspert på seg selv og ofte de eneste som 
er til stede under hele behandlingsforløpet.

• Pasienters og brukeres kunnskap og erfaringer skal benyttes for å redusere 
risiko for uønskede hendelser, og være sentrale i utvikling og forbedring av 
tjenestene.



NIGHTSCOUT





Nightscout

• Fjernovervåking av blodsukker

• DIY  mobiltelefonteknologisystem for T1D
– Av pasienter for pasienter

• Tjenestedesign, teknoligdrevet innovativt samarbeid
– Software og hardware

• Grasrotutvikling
– Påvirker medisinske bedrifter,  

godkjennere/myndigheter og
helsevesenet

www.nightscout.info

















Facebook: Nightscout Norge



KUNSTIGBUKSPYTTKJERTEL



1. Lese 
• Hva er blodsukkeret mitt nå?

2. Matematisk beregning

3. Skrive
• Levere insulin vha insulinpumpe

» Bolus – mye insulin nå

» Basal – litt insulin her og der

• Team som gjør dette hver 5. minutt

• 288 matematiske avgjørelser i døgnet

• 105.120 matematiske avgjørelser i året

Hva trenger en for å lage en
“Kunstig bukspyttkjertel / Loop”



• Lese 
• Lukket ecosystem hos leverandørene

• Ingen åpne standarder, ingen publiserte spesifikasjoner.

• Skrive
• Få pumper tillater en å kontrollere de

• Bluetooth: Accu-Check Sprit Combo/ Insight 

• RF: Gamle Medtronic pumper (pre ~2.6A firmware)

• RF: Omnipod (delvis, kommer)

• Bluetooth: Dana R/RS (pas <-> leverandør samarbeid)

• Sikkerhet og ansvarsbekymringer.

Hva er det som blokkerer pasienten?



Sikkerhetsdesign «Kunstig bukspyttkjertel»
• Software

• Fokuserer på sikkerhet

• Bruke samme doseberegning som mennesker

• Respondere på data som ikke er forventet

• Tolerere kommunikasjonsproblemer, returnerer tilbake til pumpens standard

• Hardware
• Ikke modifiserte

• Pumpe vanskelig å få tilgang til
• Serienummer / parring

• Nærhet til pumpen (få meter)

• Spesialutstyr

• Innebygget pumpesikkerhet (original fabrikksikkerhet)

» Max basal/time

» Max bolus

» Basal temp lengde (30 min)



Rileylink - Loop

iPhone -> Pump – Bluetooth to 868-915 Mhz RF Bridge
Peter Schwamb
Twitter: @ps2





Hjemmelaget kunstig bukspyttkjertel

• Gammel Medtronic 715 WW insulinpumpe
• Dexcom G5 blodsukker BT-transmitter
• Rileylink – Bluetooth <-> RF bridge interface

• DIY utviklet av Pete Schwamb (@PS)

• iPhone app – Loop
• Utviklet av brukere

• Auto basalrate justering
• Dynamisk karbohydratabsorpsjonsberegning
• Fjernstyrt bolus fra iPhone
• Justerbar insulinaktivitetskurve

• Fjernovervåking gjennom Nightscout
• Alarmer og info







Media
• NRK nett publiserte artikkel 0754 lørdag 22 okt 2016. 

– 133.000 lesere første dag

– 300.000 lesere ut 2016

– 1000+ delinger på Facebook 
den helga

– 50+ tok kontakt første uke





Verdien av kunstig bukspyttkjertel

• Klinisk forbedring

• Fordelaktig for de med høyt gj.blodsukker

• Letter byrde å bære

• Bedret QoL (livskvalitet)

• Pårørende

Pasient

• Mindre klinisk byrde for helsevesenet?

• Når kvalitetsmål enklere?

• Bedre helseøkonomi?

• Kost-effektiv?

• 80% av kostnader går til langtidsskader

Helsevesenet



LOOP







LIVE 
LOOPING



Første 24 timene – startet å Loope kl 17:00 – 13.10.16



Første natt Looping



Andre natt Looping



Tredje natt Looing



Fjerde natt Looping



OPPSUMMERING



Resultater siste 90 dager



Resultater siste 90 dager



Resultater siste 90 dager



#WeAreNotWaiting
…på at broer bygges mellom siloer
…på at konkurrenter skal samarbeide
…på at myndigheter er treige med å regulerer
…på at produsenter og helsevesen innoverer
…på at våre barn skal være trygge
…på å endelig få sove
…på at andre skal bestemme OM, NÅR og HVORDAN vi 
kan benytte egne data





#WeAreNotWaiting
med å innovere helsevesenet.

MEN – vi kan gjøre det raskere sammen! 

Vil dere hjelpe oss?


