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Abbott Scandinavia AB 

Hemvärnsgatan 9 
171 29 Solna 
 

Kundservice: 020-190 11 11 

Order: order.adc@abbott.se 

Kära diabetessjuksköterska/diabetesläkare, 
 
Vi vill informera dig om en förändring i FreeStyle Libre-portföljen i Sverige. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer vi byta FreeStyle Libre-systemet till FreeStyle Libre 2-systemet för alla 
användare. FreeStyle Libre 2-systemet är ett utmärkt alternativ med samma fördelar som FreeStyle Libre-
systemet, plus valfria larm. 
 
Vår avsikt är att detta inte ska påverka våra kunder ekonomiskt, det vill säga er som region. 
Vi önskar en fortsatt produktiv dialog med dig för att göra övergången så smidig som möjligt. 
 
Information om aktivering av FreeStyle Libre 2-sensorn och inställningar av valfria larm går att hitta på vår 
hemsida via länken här undertill: 
https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-libre-system/freestyle-libre-2.html  
 
För att ge dina patienter bästa möjliga start rekommenderar vi att de anmäler sig till en av våra FreeStyle 
Libre 2-utbildningar som genomförs online. Aktuella datum och tider går att boka här: 
https://app.livestorm.co/abbott-54/laer-dig-anvaenda-freestyle-libre-vi-pa-abbott-guidar-dig-och-du-kan-
staella-fragor-direkt?utm_source=Livestorm+company+page 
 
Tack på förhand för att du hjälper dina patienter att byta till FreeStyle Libre 2-systemet! 
Välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare support. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Abbott Scandinavia AB 
 
Så hjälper du din patient att komma igång 
1. Om din patient har en äldre typ av avläsare (första generationens FreeStyle Libre) eller upplever utmaningar vid 

start: Vänligen rekommendera start av sensorn med FreeStyle LibreLink-appen*, som går att ladda ner till 
smartphone kostnadsfritt från App Store (iPhone) eller Google Play (Android). 

2. Kontrollera programvarans så kallade ”firmware” och versionsnummer i avläsaren. Denna information hittas 
under kugghjulssymbolen på höger sida. Avläsaren måste ha uppdaterats till version 2.4.8 för att fungera med 
den nya FreeStyle Libre 2-sensorn. 

3. Om din patient inte kan aktivera sensorn, be dem kontakta kundtjänst på telefonnummer 020-190 11 11. 
4. Vid behov: Kontakta er Abbott-representant för ytterligare support. 

 

*FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer 

information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i 

LibreView. 
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