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Initial insulinbehandling av nyupptäckt diabetes utan ketoacidos
Vid opåverkat barn med nydiagnostiserad diabetes mellitus beräknas insulinbehovet på ett
uppskattat insulinbehov av 1,5 E/kg/24h vid inläggning på avd 62V.
Ge hälften av denna mängd (0,75 E/kg/24h) som basalinsulin (Basaldos) fördelat på två doser
Levemir vid frukost och middag.
Korrektion (sänkning) av blodsocker sker med Novorapid, med hjälp av korrigeringskvot för
dosberäkning från start, och ges som regel varannan timme initialt (se Korrigeringskvot i
bilaga 1). Blodsockermål vid korrigering är 5 mmol/L. Max korrektionsdos 0,1 E
Novorapid/kg kroppsvikt. På natten (kl 23-06) ges halva korrektionsdosen.
Vid matintag beräknas måltidsdosen med hjälp av kolhydratkvoten som initialt beräknas
utifrån ett insulinbehov av 1,5 E/kg/24h (se Kolhydratkvot i bilaga 2).
Detta innebär redan från start insulinbehandlingens Tre Steg, nämligen: Basaldos,
Måltidsdos och Korrektionsdos.
Exempel: Barn med vikt 24 kg vid inläggningen. Insulinbehov totalt första
dygnet (1,5 x 24) E = 36 E
1. Basaldos (0,75 x 24) E Levemir = 18 E Levemir; ge detta fördelat på 2 doser,
dvs 9 E Levemir till frukost och 9E Levemir till middag.
2. Korrektionsdos som är beräknad med korrektionskvot (100:36) = 3 (2,777)
mmol/E. Detta innebär att 1 E Novorapid sänker b-glukos 3 mmol hos denna
patient. Exempel: b-glukos 12 mmol/L. Uträkning (12 – 5):3 E Novorapid = 2
(2,333) E Novorapid. Max korrektionsdos 0,1E x 24 = 2,5 E (2,4).
3. Måltidsdos som är beräknad med kolhydratkvot (450/36) = 12,5 g/E. Om
måltiden innehåller 25g kolhydrater skall patienten till denna få (25:12,5) E
Novorapid = 2E Novorapid.
Kommande dygn uträknas och justeras insulindoser och korrigeringskvot fortlöpande efter
totala dygnsbehovet föregående dygn! Beräkning kan ske när mer än 24 tim förflutit från första
insulindos eller att det finns en komplett 24 tim b-glukoskurva att utgå ifrån.
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