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Metformin och kontrastkrävande radiologi
Risk för laktatacidos vid metforminbehandlad diabetes finns i första hand hos patienter med
nedsatt njurfunktion. P-kreatinin skall mätas hos varje metforminbehandlad patient innan
intravaskulärt kontrastmedel ges. P-kreatinin får vara högst 3 månader gammalt. Vid förhöjda
värden högst 2 veckor. Uppföljande P-kreatinin skall mätas tidigast 48 timmar (senast 5 dygn)
efter undersökning och behöver endast göras om patienten får ett GFR <45mL/min.
Elektiva undersökningar
Remittenten




Anger kreatininvärde i remissen.
Beställer uppföljande kreatininvärde vid behov
Ansvarar för att patienter med nedsatt förmåga att själv agera avseende medicinering
och uppföljning får hjälp med detta, se nedan.

Metformin utsätts efter undersökningen om GFR <45mL/min. Undersökningsansvarig
sjuksköterska räknar ut GFR och lämnar med ett förskrivet journalblad till patienten, där det
framgår att patientens ska ta kontakt med remitterande enhet för uppföljning och inte ska ta
sina tabletter innan remitterande läkare har tagit och godkänt nytt P-kreatinin.
För återinsättande av Metformin kontaktar patienten sin diabetessjuksköterska om ej annat
överenskommits. Medicinen kan återinsättas vid oförändrat kreatinin-värde ±10%. Vid större
avvikelse konsulterar diabetessjuksköterskan läkare, i första hand patientens
diabetesansvariga läkare.
Patienter som ej kan förväntas klara justering av medicinering och provtagning: Individuell
handläggning med hjälp av hemtjänst/distriktssköterska, boendestöd, ev anhörig. Remittenten
ansvarar för detta men rutinen kan också variera mellan olika enheter. Samma rutin för
återinsättande av behandlingen som ovan.
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Akuta undersökningar samt inneliggande patienter
P-kreatinin får vara högst 24 timmar gammalt.
Vid nedsatt njurfunktion eller om uppgift om P-kreatinin saknas, görs en individuell
bedömning.
- Radiolog ska tillsammans med remitterande läkare bedöma om undersökningen skall utföras
och eventuella försiktighetsåtgärder vidtas.
- Metformin sätts ut om GFR <45mL/min.
- Patienten hydreras enligt schema.
- Njurfunktionen, S-laktat och blod-ph följs för att upptäcka en eventuell
lactatacidosutveckling.
Ovanstående följer de nationella rekommendationer som finns från Svensk Förening för
Medicinsk Radiologi. Dessa rekommendationer i sin helhet återfinns på webbsidan för Svensk
Förening för Medicinsk Radiologi.
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