Handläggare

Dokumentdatum

Giltig från

Dokumentnummer

Monica Berzén

2019-06-07

2019-06-10

19-3252
RS-LED19-1762-1

Dokumentsansvarig

Dokumentkategori

Revisionsnummer

Vårdrutin

01

Lars Stéen
Beslutad av

Anna Ormegard Divison primärvårdMagnus Johansson Division MedicinAsghar Farahani Hälsoval

Rutin avseende dosjustering av läkemedel inom
diabetesvården för diabetessjuksköterskor inom
Region Sörmland
Utdrag ur Författningen HSLF-FS 2017: 37
Justering av dosering
8 § Även om en sjuksköterska inte har behörighet att ordinera ett visst läkemedel, får han
eller hon justera doseringen i en läkemedelsordination i de situationer där doseringen är
beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. Doseringen får justeras endast
om det är förenligt med en god och säker vård av patienten och den ska göras med
utgångspunkt i patientens behov. När en dosering har justerats ska det dokumenteras i
patientjournalen.
Rutiner för sjuksköterskors justering av dosering
18 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå
vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få justera doseringen i en
läkemedelsordination i enlighet med 8 §. Även de läkemedel som doseringen får justeras
för ska framgå av rutinerna.
Kompetens
Legitimerad sjuksköterska med minst 15 hp i diabetesvård.
Gäller följande diabetesläkemedel
 A10AA Insulin och Analoger
 A10BA Biguanidderivat
 A10BB Sulfonylureaföreningar
 A10BX02 Övriga glukossänkande medel Repaglinid
I samråd med läkare
 A10BH DPP4-hämmare
 A10BJ GLP1-analog (gäller dosupptitrering utöver ordination)
 A10AE Insulin/GLP-1 (kombinationspreparat)
 A10BG Glitazon
 A10BK SGLT2-hämmare
Insulin
Basinsulin Dosjusteras med 2E var tredje dag baserat på fastevärden. Om glukosvärdet
ligger långt under eller över kan man överväga större dosjusteringar som 4, 6 eller 8 E.
Måltidsinsulin och Direktverkande insuliner Dosjusteras med 1-4 E per dos var tredje
dag baserat på blodsockervärdet 1,5-2 timmar efter måltid.
Biguanidderivat
Metformin Dosökas alltid långsamt. Max 250-500 mg/vecka. Maxdos 2 g/dygn.
Sulfonylureaföreningar
Glipizid Kan dosjusteras med 2,5 mg var tredje dag. Dosen kan variera mellan 2,5-10 mg
uppdelat på 1-2 doseringstillfällen.
Glimepirid Kan dosjusteras stegvis med 0,5 -1 mg per dag med ett intervall av ca 12 veckor mellan varje steg, upp till max 4 mg per dag.
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Övriga glukossänkande medel
Repaglinid Rekommenderad startdos är 0,5 mg. En till två veckor bör gå mellan
titreringsstegen, beroende på blodglukossvaret.
Dokumentation i öppenvårdsjournal
Dosjusteringar dokumenteras i läkemedelslistan i patientjournalen samt i
journalanteckningen.
Verksamhetschef begär ändring behörigheter för diabetessjuksköterskan. Den ändrade
behörigheten gäller dosjusteringar av ordinerade diabetesläkemedel i läkemedelslistan.
När man gjort en dosändring i läkemedelslistan och sparar ändringen genereras en
automatanteckning i den journalanteckning man har uppe.
Orsaken till dosändringe skall anges i anteckningen.
OBS! Dosjusteringar kan inte göras av sjuksköterskor i Pascal.
Sjuksköterska i kommunen som genomför en dosjustering ska dokumentera denna
dosändring i patientens vårddokumentation i aktuell kommuns vårddokumentation och
meddela ansvarig läkare denna. Läkaren ansvarar för att dosändring införs i patientens
läkemedelslista i regionens vårddokumentationssystem.
Ansökan ändring behörigheter görs via Insidan
Service och Stöd
Boka och beställ
IT och telefoni
Konto/behörigheter
I högerspalten på den sidan under Beställningsformulär
Ändring behörigheter
Ordination av samtliga diabetesläkemedel görs med det s.k. ”plus systemet” t.ex. 1+0+0+0
Där varje siffra motsvarar tidpunkten före frukost, före lunch, före middag samt till natten.
Dos av basinsulin ska i läkemedelslistan skrivas enl. följande exempel:
Humulin NPH 6+0+0+6 E
Basinsulinet tas oftast i samma dos varje dag, därför skrivs antal enheter ut i ordinationen.
Dygnsdos av direktverkande insulin T.ex Novorapid ska i läkemedelslistan skrivas enl.
följande exempel:
Novorapid sammalagt ca 15-20 E/dygn, fördelat dygnets måltider.
Dosen av måltidsinsulin varieras ofta av patienten vid måltiderna.
En ungefärlig dygnsdos vägleder vårdgivare som inte känner patienten.
Mixinsuliner T.ex. Humalog Mix25 ska i läkemedelslistan skrivas enl. följande exempel:
HumalogMix25 28+0+28+0 E.
Mixinsuliner är liksom basinsuliner oftast i en fast dygnsdosering.
Dokumentation av insulindoser i insulinpump. T.ex. Novorapid ska i läkemedelslistan
skrivas in enl. följande exempel:
Novorapid i insulinpump. Basaldos ca 20E fördelat enl. dygnsschema, samt bolusdos
ca 15-25E fördelat på dygnets måltider/korrigeringsdoser.
En ungefärlig dygnsdos av basal och bolusdoser vägleder vårdgivare som inte känner
patienten.
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