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Endokrinolog og diabetessykepleier:  

Vår rolle i utredning og oppfølging av pasienter som 

behandles med transplantasjon av pankreas eller 

øyceller 



Type 1 diabetes 

• Ca 35-40 000 i Norge 

• Autoimmun destruksjon av b-cellene med absolutt 

insulinmangel 

– Alle må behandles med insulininjeksjoner/insulinpumpe 

• Autoantistoffer til stede hos 90%  

– Anti-GAD, anti-IA2, anti-Zn2+-transporter, anti-insulin, ICA 

• I alle aldre, men flest debuterer i barne-/ungdomsalder 

• LADA (Latent Autoimmune Diabetes of the Adult) 
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Utvikling av type 1 diabetes 

Fra Indremedisin (2017) , Birkeland, Gullestad, Aabakken red.  



20-åring i Skottland:  

Forventent gjenværende levetid (år): 46,2    57,3    48,1    61,0   

 

            Menn            Kvinner 

    Med Uten     Med   Uten 

Redusert forventet levetid ved type 1 diabetes 

11 år forventet kortere 

levetid for en 20-åring 

som får diabetes type 1 



Barn med diabetes i Norge - langtidsoppfølging 

• n=7.871, 132.143 personår 

• Gj.sn.  

– Oppfølging 16.8 år 

– Alder ved oppfølging 25.6 år 

• 241 dødsfall (3.1%) 
– 5% «dead in bed» 

– 26% akutte diabeteskomplikasjoner (hypos/ ketoacidose) 

– 28% kardiovaskulær død 

Gagnum V, et al. Diabetic Medicine 2016 



Gagnum V, et al. Diabetic Medicine 2016 



Disposisjon  

• Hvilke pas. er aktuelle og når skal vi henvise? 

• Hva bør gjøres før henvisning? 

• Utredning/oppfølging etter aksept? 

• Oppfølging etter behandling 
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http://nephro.no/veileder/Transplantasjonsprotokoll_pankreas..... 



Hvilke diabetespasienter er aktuelle for 

pankreastransplantasjon?  

• Type 1 diabetes 

– Med terminal nyresvikt som skal nyretransplanteres og har 

vanskelig regulerbart blodsukker 

• Som vanskelig lar seg regulere med konvensjonell 

behandling og 

– Har residiverende, alvorlige hypoglykemier, gjerne med IAH 

(«impaired awareness of hypoglycaemia») 

– Har avorlig hyperglykemi med manifeste eller truende 

senkomplikasjoner 

– Har annen alvorlig komorbiditet eller barrierer mot konvensjonell 

behandling 
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T1D: Hva bør være forsøkt før Tx er aktuelt? 

• Tett oppfølging  

• Tekniske hjelpemidler og ulike insuliner 

• Psykososiale tiltak? 

• Diff.diagnoser og ko-morbiditet? 

• Informasjon og tid 
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Transplantasjon av singel pankreas 
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Transplantasjon av singel pankreas (forts) 
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Transplantasjon av singel pankreas 
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Transplantasjon av singel pankreas (forts) 



Transplantasjon av singel pankreas 
 
• Langtidsoppfølging (etter 8 uker)  

– Egenoppfølging 

• Egenmåling av bls x 1-2/uke første 3-6 (12) mnd, deretter ved 

behov/usikkerhet 

• Adherence immunosuppressiva! 

– Lege/sykepleier 

• Plager/komplikasjoner relatert til operasjon og immunsuppresjon 

– Magesmerter, infeksjoner (virus), medikamentbivirkninger, obs 

osteoporose, kreft…. 

• Diabetesovervåkning 

– Komplikasjoner, ko-morbiditet, graviditet… 

• Blodsukkerstigning, recidiv av diabetes? 
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Hvilke pasienter er aktuelle for transplantasjon av 

øyceller?  

• Type 1 diabetes som vanskelig lar seg regulere med 

konvensjonell behandling, og 

– Har residiverende, alvorlige hypoglykemier, gjerne med IAH 

(«impaired awareness of hypoglycaemia») 

– Har relativt lavt insulinbehov (<40 E/d) 

– Aksepterer at de vanligvis ikke vil bli fri for eksogen insulin, men 

kan få en lettere regulerbar diabetes  

08.02.2019 18 



08.02.2019 19 



08.02.2019 20 



Hvem er kandidatene? 

• HbA1c >86 mmol/mol (10%) når «alt 

annet er prøvd/vurdert») 

• Pumpe/sensor løser ikke problemet 

tilfredsstillende 

• Betydelig nedsatt livskvalitet på 

grunn av ustabile blodsukker 

• «Impaires awareness» 

• Clarke score ≥ 4  
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Insulinbehov ≥ 40 enh/ dag   Insulinbehov <40 enh/ dag 



Kontraindikasjoner 

Vaskulær 

pancreas 

Øyceller 

GFR < 30 ml/min/1.73 m2 X X 

Uttalt arteriosklerose, og/ eller 

EF<30% 

X 

Alder >60 år X 

Aktivt stoffmisbruk 

Ukontrollert psyk. sykdom 

X X 

Malignitet som ikke er i 

remisjon 

X X 


