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Diabetes -  handläggning vid 

akutsjukvård 

 

Revidering i denna version 
Förlängning.  

 

Bakgrund, syfte och mål 
Ökad kvalité vid omhändertagandet på akutmottagningen. Minskat antal inläggningar. 

 

Arbetsbeskrivning 
1 Kontrollera P-glukos, blod-, el-, leverstatus, CRP, HbA1c, B-ketoner, C-peptid, vB-

pH. 

Uteslut ketoacidos och hyperosmolärt syndrom. 

2a Patienter som inte tidigare haft insulin: 

 

Läkare skriver recept på:  

1. Abasaglar förfylld injektionspenna     Dos: ”enligt ordination” 

2. Insulin lispro Sanofi, förfylld injektionspenna        Dos: ”enligt ordination” 

 

 Sjuksköterska ger patienten 1 pennkanyl/dag fram till uppföljning 

(finns i medicinrummet på akutmottagningen). 

 Sjuksköterska ger efter läkarordination Abasaglar 10 E subcutant 

vid P-glukos >15 mmol/L.  
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 Instruerar patienten om hur insulinet ska tas samt förvissa dig om att 

det kommer fungera fram till återbesöket.  

 Patienten ska upprepa Abasaglar 10 E subkutant dagligen om det är 

långt till näst-kommande vardag. 

 

2b Patienter som har insulinbehandling: 

 

 Fortsätt med ordinarie dos insulin. 

 Ge snabbverkande insulin 4 E subkutant vid P-glukos >15 

mmol/L. 

 Om ordinarie dygnsdos är över 25 E dubbleras ovanstående dos 

till 8 E. 

 Upprepa snabbinsulin subkutant 4 - 6 gånger dagligen om det är 

långt till nästkommande vardag. 

 

3. Patienten får gå hem och hänvisas till diabetesmottagningen Skas Skövde nästa 

vardag kl. 11.00, eller om de redan följs via distrikt, hänvisas de med remiss tillbaka 

till vårdcentral.  

 

4. Om patienten hänvisas till diabetesmottagningen meddelas diabetessköterskan på tfn  

0500-43 25 15 (telefonsvarare dygnet runt). Ange personnummer i meddelandet! 

 

5. Om nydebuterad diabetes ges informationsmaterial (finns på akuten). Skicka även 

med informationen om Abasaglar och Insulin lispro (även detta finns i broschyrform på 

akuten) 
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Information om handlingen 
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