AKUTA TILLSTÅND VID DIABETES
Hantera mätresultat för diagnos vid uttalad hyperglykemi

AKUTA TILLSTÅND VID DIABETES
Vid diabetes finns några särskilt viktiga tillstånd vilka fordrar
akuta åtgärder och därför måste identifieras.
• Hyperglykemi med ketoacidos DKA – fr.a. typ 1
• Hyperglykemi med hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom
HHS (kallas även hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom
HNKS) – fr.a. typ 2
• Hypoglykemi (berörs inte här)
• Lactatacidos (berörs inte här)
Vid hyperglykemi pga. markant insulinbrist bryter kroppen ned
fett för att få energi och s.k. ketonkroppar (”syror”) bildas.
Detta sker även vid svält hos friska personer.
De viktigaste ketonkropparna är acetoacetat (som vi mäter via
urinsticka) och β-hydroxysmörsyra (smörsyra, kan mätas i
blod). Urinprovet ”ligger efter” och är mindre specifikt för
insulinbrist än acetoacetat.
Vid utebliven insulintillförsel kommer syrabildningen att leda
till s.k. ketoacidos (DKA) som är ett livsfarligt tillstånd.
Detta är typiskt för typ 1-diabetes men kan i sällsynta fall även
förekomma vid typ 2, oftast i samband med svåra infektioner
eller annan akut sjukdom.
Typ 2-diabetiker kan dock oftare ha klart förhöjda
blodsockervärden utan att utveckla ketonemi och acidos. Detta
innebär då inte samma behov av akut omhändertagande, utom i
fall av HHS (ovanligt). I dessa fall är patienten sjuk och i
varierande grad allmänpåverkad.
Mätning av ketoner i blod är därför ett viktigt hjälpmedel för
att värdera allvarlighetsgraden av höga blodsockervärden.
Bedömningen görs som en sammanvägning av lab och kliniska
symptom.
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SYMTOM DIABETES KETOACIDOS
Tidiga symtom:
• Ökade urinmängder
• Ökad törst
• Muntorrhet
• Högt plasmaglukos
Senare symtom:
• Kraftlöshet
• Ont i magen
• Anfåddhet
• Illamående kräkning
• Sänkt medvetande
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Under 2018 införs patientnära analys av ketoner i blod i hela
Landstinget och med början i södra länsdelen. Mätare kommer
att finnas på vårdcentralerna, på akuten och på IVA.
Syftet med detta är att få bättre stöd för en säkrare bedömning
av allvarlighetsgraden vid högt blodsocker hos diabetiker,
kända eller odiagnostiserade, samt att monitorera behandlingen
vid ketoacidos.

Kontakta diabetessamordnarna
Södra länsdelen: monica.berzen@dll.se
Västra länsdelen: carina.hansson@dll.se
Norra länsdelen: krister.k.gustafsson@dll.se
Broschyren finns även på Diabetesprocessen hemsida:
http://insidan.dll.se/arbetssatt/karnprocess/halso-och-sjukvard/
vardprocesser/endokrina-sjukdomar/diabetesprocessen/

regionsormland.se
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