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Blodsockerreglerande injektionsbehandling på
vårdavdelning och mottagningar
Syfte och omfattning
Garantera patientsäkra rutiner för administrering och iordningställande av insulin- och/eller
inkretininjektioner på vårdgivande enheter inom Region Sörmland.

Insuliner
Insulin skall ordineras i enheter (= E).
Tidigare har enbart insulin med styrkan 100E/ml funnits.
Då det nu finns insuliner med andra styrkor har kravet på säkra rutiner vid
iordningställande av insulindosen ökat.
Doseringsfel kan uppstå p.g.a. att doskonverteringen blir fel och av denna anledning
tillhandahålls endast insulin med annan styrka än 100 E/ml i s.k. förfyllda insulinpennor.
På samtliga insulinpennor sker inställningen av dosen genom att vrida på pennans
dosväljare.
Insulin får aldrig dras upp i en spruta från en s.k. förfylld insulinpenna då detta påverkar
pennans dosprecision.
Engångssprutor avsedda för att ge insulin är endast anpassade för styrkan 100 E/ml.
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Inkretiner
Inkretinet GLP -1 är ett tunntarmshormon godkänt för behandling av personer med typ 2
diabetes.
GLP-1 analoger ordineras och administreras i förutbestämda doser.
Underhållsdosen skiljer sig åt mellan de olika preparaten.
GLP-1 analoger tillhandahålls endast i olika typer av s.k. förfyllda injektionspennor. Dosen
ställs in med hjälp av pennans dosväljare/dosknapp.

Kombinationspreparat
Basinsulin kombinerat med GLP-1 analoger tillhandahålls också bara i s.k. förfyllda
injektionspennor. Doseringen sker i dos steg. Dosen ställs in med hjälp av pennans
dosväljare/dosknapp.

Vårdrutin
Administrering av läkemedel från förfyllda injektionspennor får endast ske med
stickskyddad pennkanyl Arbetsmiljöverket (AFS 2012:7 ) eller med den fasta
injektionskanylen om pennan är försedd med sådan.
Dosen ställs in med hjälp av pennans dosväljare/dosknapp.
Kontrollera injektionsflödet i pennan/injektionsnålen innan du ställer in ordinerad dos.
Vissa inkretinpennor skall aktiveras innan första injektionen, se bipackssedeln.
Pennan skall före första administreringstillfället märkas upp med patientens ID och under
vårdtiden förvaras i avdelningens läkemedelsvagn eller motsvarande.
Vid utskrivning från vårdavdelning bör den påbörjade injektionspennan lämnas ut
till/medfölja med patienten vid de tillfällen där det är tänkt att denna behandling skall
fortsätta i hemmet eller i annat boende.

Stickskyddade pennkanyler
Samtliga på marknaden förekommande kanyler passar till samtliga injektionspennor.
Dessa beställs via Varuförsörjningen.
Se även:
Risk för doseringsfel- dra inte upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna,
Läkemedelsverkets nyhetsbrev 2018-01-22
Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes
SFSD 2018
Medicininstruktioner.se
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