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Styrschema vid diabetes med ketoacidos  

Revideringar i denna version 

Uppdatering 

Bakgrund, syfte och mål 
Styrschema för Diabetes Ketoacidos (DKA), men kan också användas 

för Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS). 

Arbetsbeskrivning 
Definitioner:  

DKA: P-glukos > 11, B-ketoner > 3, pH < 7,3.  

  

Vid medvetandepåverkan, cirkulationspåverkan, pH< 7,20 och/eller K < 

3,0, tas kontakt med narkosjour för ställningstagande till IVA-vård.  

Styrschemat kan även användas vid vid hyperosmolärt non-ketotiskt 

syndrom (HNKS) som ffa drabbar patienter med typ 2 diabetes, fokus då 

mer på vätska och kalium.  

HNKS: P-glukos > 33, S-osmolalitet > 320, frånvaro av ketoacidos. S-

Osmolalitet kan räknas ut:  2 x P-Na + P-glukos + P-urea (ref 285-295) 
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Provtagning, kontroller 

Tidpunkt 0 är när insulindroppet sätts. Fyll i ”Mätvärden” i Melior och 

vita fält nedan.  

 

Tid, timmar akut 0 1 h 2 h 4 h 6 h 8 h 10 h 12 h 16 h 

Klockslag           

P-glukos           

Insulindrp 
ml/h 

          

Na           

K           

Krea           

P-osm           

pH           

Blodstatus           

P-ketoner           

BAS, utförd           

 

1. INITIAL VÄTSKA OCH KALIUM 

Vätska: (Ordineras i Meliors läkemedelsmodul) 

1000 ml Plasmalyte omedelbart på akuten, ges på 1 h 

1000 ml Plasmalyte med 20 mmol Addex-Kalium direkt efter första 

droppet, ges på 1 h  

 

2. INSULIN 

Om dröjsmål över 30 minuter med insulininfusion efter att vätskedropp 

kopplats, ge bolusdos 6 E Insulin Lispro intravenöst. (Ordineras i Meliors 

läkemedelsmodul). 

Påbörja insulininfusion snarast efter vätskedropp kopplats, ordineras i en av 

följande ordinationsmallar i Melior: 

”Insulin-Styrschema typ 1 50E” (50 E Insulin Lispro i 500 ml NaCl) eller  

”Insulin-Styrschema typ 2 100E”. (100 E Insulin Lispro i 500 ml NaCl). 

Dropptakt i ml/timme=blodsocker i mmol. Exempel: blodsocker = 36, ge 36 

ml/tim. 

Korrigera efter blodsockret, om t.ex. nedgång till 24, sänk till 24 ml/tim. Om P-

glukos-mätaren visar HHH sätt dropptakten till 40 ml/tim (invänta inte lab-

svar). Om P-glukos< 5 stäng av insulindropp och ta nytt prov efter 30 min. Om 

p-glukos > 6 starta droppet igen. 

Patientens ordinarie dos långverkande insulin ska ges vid ordinarie tidpunkt 

för att undvika glapp i insulinnivån när insulininfusion stängs av. 
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3. FORTSATT VÄTSKE OCH KALIUMBEHANDLING 

Ordinera i Meliors läkemedelsmodul, Insulin-styrschema enligt ovan.  

Vid intorkad patient: 500 ml Plasmalyte/h, kommande 2-6 h, om Kalium <5,5, 

fortsatt substitution, högst 20mmol/h. När blodsockret är under 15, byt till 

Glucos 25 mg/ml buffrad (Kalium kan tillsättas i denna lösning om fortsatt 

behov, oförändrad dropptakt)  

Vid opåverkad patient: 250 ml Plasmalyte/h, kommande 2-6 h, om Kalium 

<5,5, fortsatt substitution, högst 20mmol/h. När blodsockret är under 15, byt till 

Glucos 25 mg/ml buffrad (Kalium kan tillsättas i denna lösning om fortsatt 

behov, oförändrad dropptakt)  

Vid hjärtsviktande patient, följ kliniskt status.  

Vid svårt njursviktande patient, försiktighet med kalium.   

 

4. AVSLUT AV STYRSCHEMA 

När följande kriterier är uppfyllda: kP-ketoner < 0,6, P-glukos <15 

Insulindropp bryts på läkarordination, helst inte på jourtid. Generellt bryts 

insulindropp 1-2 h efter givet insulin sc, gärna efter måltid då patient erhållit 

måltidsinsulin. Vid nyupptäckt diabetes insätt långverkande insulin t ex 

Abasaglar 6-8 E och måltidsinsulin t ex Insulin Lispro 2-4 E.  

 

Övrigt att tänka på: 

* Två infarter behövs. 

*Utred och behandla bakomliggande orsak t ex infektion.  

*Om insulinpump, koppla bort denna.  

*Ge patienten sitt ordinarie långverkande insulin. Om patienten äter kan 

ordinarie måltidsinsulin ges.  

*Normoglykem DKA kan uppkomma hos gravida samt hos pat som står på 

SGLT-2-hämmare, kan behandlas enligt denna rutin.  

*Kryssa SGLT-2-hämmare (Forxiga/Jardiance), Metformin, SU-preparat 

(Glimepirid) 

*Hyperosmolärt syndrom, stor risk för tromboemboliska komplikationer, ge 

Fragmin 5000 E sc.  
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: M2 gamla VE  
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