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Diabetes-ketoacidos (DKA) och
hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom
(HHS)
BAKGRUND DKA
Diabetisk ketoacidos (arteriellt pH <7,30, klart förhöjt –BE + klart förhöjda nivåer av
ketoner i blod eller urin) är ett tecken på grav insulinbrist och helt urspårat diabetesläge, som
kan komplicera typ 1- och i sällsynta fall även typ 2-diabetes. Det är ett livshotande
tillstånd som kräver förhöjd vårdinsats och -nivå. Utlösande faktorer kan vara akuta
infektioner med feber, gastroenteriter, akuta kärlkatastrofer som hjärtinfarkt och stroke och
ibland doseringsfel eller att patienten slutat ta insulin i samband med allvarlig sjukdom.
Andra viktiga riskfaktorer är missbruk och anorexi. Ketoacidos är relativt ovanligt, vilket lätt
kan fördröja diagnostik och behandling. Man måste alltid försöka hitta utlösande orsaker!!
Generellt har pat vätske-, insulin- och kaliumbrist.
OBS!! Blodsockervärdena behöver inte vara mer än 15 mmol för att patienten
kan ha ketoacidos.

PÅ AKUTEN


Diagnostik

Initialt tas P-glukos och kompletteras med ketontest + artärblodgas. Detta ska vara
rutin vid omhändertagande av akut sjuka patienter med diabetes och avgör sedan,
tillsammans med patientens allmäntillstånd och ev komplicerade sjukdomar, var
patienten ska vårdas.
I övrigt tas blodstatus, CRP, Na, K, MDRD-skattat GFR (ger kreatinin också) och EKG,
samt v b b-glukos, om p-glukos visat HHH (glukos överstiger då maximala värdet för just
den mätaren). Övriga prover bestäms av anamnes och undersökningsfynd.


Behandling

Vätska
Det största och viktigaste problemet vid DKA är vätskebrist. Patienten kan ha ett totalt
deficit på upp till 10 l. Deficit finns i alla compartment - intracellulärt, extravasalt och
intravasalt.
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Sätt Ringer-Acetat med en fart på 2-3 l de första 1-2 timmarna, något långsammare om
patienten är äldre och hjärt- eller multisjuk. Kontakta medicinmellan- eller -bakjour vid
osäkerhet. NaCl bör inte väljas, då detta har en tendens (p g a kloriderna) att sänka pH,
medan Ringer-Acetat har mindre klorider och även acetat, som då tenderar att höja pH och
det är ju däråt vi strävar med DKA. Den lilla mängd kalium (4 mmol/L), som Ringer-Acetat
innehåller, får ses som ett extra plus, då de allra flesta av dessa pat har kaliumbrist.
Vid chock/pre-chock – ge albumin.
Insulin
Ta reda på om och när patienten tagit sina senaste insulindoser och hur stora dessa
var, samt vilka insuliner det var frågan om.
Det är inte nödvändigt att ge insulin i v på akuten, men görs detta kan man välja Actrapid i
engångsdos i storleksordningen 5-10 E i v. (Finns inte Actrapid kan NovoRapid, Humalog,
Apidra, Humulin Regular eller Insuman Rapid väljas- alla dessa uppför sig helt identinskt i v
– det är s c de skiljer sig åt)

PATIENTER MED INSULINPUMP
Vid ketoacidos ska insulinpumpen alltid kopplas bort (ta bort slangen vid snabbkopplingen
vid infarten), inte nödvändigtvis stängas av och ska återinsättas först när stabila förhållanden
råder och tillgänglig insulinpumpskunskap (=Diabetessköterskorna på
Diabetesmottagningen) finns tillgänglig eller patienten är så pass pigg och redig, att den
bedöms kunna hantera insulinpumpen på ett säkert sätt.


Var ska patienten vårdas?

Patient med diabetes och ketoacidos/hyperosmolärt syndrom, ska i normalfallet ha avd
18/EMA som bakavdelning, men behöver oftast initialt förhöjd vårdinsats och -nivå (IVA
eller MOA).
Patient med lätt ketoacidos (lätt sänkt pH (kring 7,30), lätt förhöjt –BE, mellannivå av
ketoner), ingen grav elektrolytrubbning, som bedöms kunna äta och dricka och där man
direkt kan ge insulin s c utan behov av i v insulin, kan läggas på avd 18/EMA. Patient, som
är cirkulatoriskt påverkad, och/eller med behov av i v insulinbehov, täta elektrolytkontroller,
timdiures och täta kontroller i övrigt ska läggas på MOA eller IVA med avd 18 som
bakavdelning.
Riktigt kliniskt och lab.mässigt dålig patient ska i normalfallet läggas på IVA –
diskutera med narkos- och mellanjour, samt v b medicinbakjour. Det är det kliniska
tillståndet och inte bara lab.värdena som avgör var pat läggs.
Patient i ”mellanläge” (som kräver stora mängder vätska, i v insulin och täta kontroller)
kan läggas på MOA (teknisk plats), men även situationen på MOA och IVA i övrigt avgör var
gränserna går. Diskussion med narkos- och mellanjour, samt v b medicinbakjour. Är det
dagtid ska också avdelningsansvarig endokrinläkare på avd 18/EMA kontaktas.
MOA kan också användas som en nedtrappningssteg (step down) från IVA för patienter
som ändå inte ännu ”platsar” för vårdavdelning enligt ovan.
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PÅ MOA


Behandling

Vätska
Som redan påpekats är det Ringer-Acetat, som gäller. När pH börjat stiga och -BE och den
kliniska bilden förbättras, kan man minska vätsketillförseln. Målet är att under första dygnet
ge 6-12 L vätska totalt.
Ett schema att följa kan vara:
Tim 1-2
2-3(-4) liter R-A
Tim 3-8
2-3(-4) liter R-A
Tim 9-24
2-3(-4) liter R-A
Infusionstakten anpassas till det kliniska och lab.mässiga svaret. Långsammare
vätsketillförsel till äldre och multisjuka patienter – diskutera med narkos- eller
medicinbakjour vid tveksamhet.
Albumin kan behöva ges i början av förloppet, speciellt om kraftig cirkulationspåverkan
föreligger.
Insulin
Ges i sprutpump. Blanda 0,5 ml (=50 E) Actrapid med 49,5 ml NaCl i 50ml-spruta (1 ml = 1
E insulin) och ge 3-6 ml/h (=3-6 E insulin/h). Man kan här ge bolusdos på 5-10 E som start,
om pat inte fått detta på akuten.
Kalium, glukos, pH och –BE
Dessa följs med blodgas minst 1 gång/h initialt. Kaliumsubstitution bör startas när skalium är under 5 mmol/l och diuresen kommit igång. Initialt ges 10-20 mmol/tim,
senare 10 mmol/tim, men monitoreras via blodgasen. Ringer-Acetat innehåller 4 mmol
kalium/L, men de flesta av dessa pat har ju kaliumbrist, så det får ses som extra bonus. Målet
är att kalium hela tiden ska ligga normalt – det är oerhört viktigt att undvika hypokalemi,
vilket ökar risken för hjärtarytmier, liksom hyperkalemi, men ”uppåt” är marginalerna något
större. Kaliumförluster på 300-600 mmol kan förekomma. Extra p-glukos v b.

Buffert
Om pH understiger 7,0 och cirkulationskollaps hotar ges 100-200 ml 0,5 molar Tribonat.
Lämpligt att diskutera med narkosjour om pat ligger på MOA, men normalt ligger dessa pat
på IVA.

Trombosprofylax
Innohep 4500 E x 1 s c, om patienten immobiliserad och inga kontraindikationer finns. Vid
gravt nedsatt njurfunktion – dosreducera.

Diabetes-ketoacidos (DKA) och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)
Riktlinjer - medicinska

Sida 3/5

3. Publik

Dok-nr

Version

Giltigt fr o m

08494

1

2017-04-10

Glukos
När blodglukos är c:a 15 mmol/l ges glukosinfusion (50 mg/ml = 5%) för att förhindra
hypoglykemi och alltför snabba osmotiska förändringar, vilka i sällsynta fall kan ge cerebralt
ödem. Glukos behövs också för förbränning av ketonkropparna i citronsyrecykeln.

ÖVERGÅNG FRÅN I V TILL S C INSULIN
När insulindropp avvecklas måste s c insulin ordineras som täcker hela dygnet. Det innebär
att basinsulin (Lantus, Levemir, NPH-insulin) ska ges minst 30-60 min innan i v insulin
avvecklas och lämpligtvis sker detta inför en måltid, då man också kan ge patienten
måltidsinsulin – detta för att undvika insulinbrist och att patienter åter får förhöjda
blodsockernivåer och risk att åter få ketoacidos. Alternativt för de patienter som har
pumpbehandling, kan de koppla på denna 1-2 timmar innan i v insulin avvecklas, om
patientens allmäntillstånd medger detta – principen är densamma att man börjar med
basinsulin och fasar ut det intravenösa insulinet i samband med måltid, då man också ger
bolus(måltids)dos.

BAKGRUND HHS
HHS drabbar vanligen äldre patienter med typ 2 diabetes och kännetecknas av höga
blodglukosvärden (över 30 mmol/l) och hyperosmolalitet, ibland med betydande
hemokoncentration (ofta högt s-natrium). Tillståndet är allvarligt och kan kompliceras med
akuta vaskulära katastrofer.


Behandling

Behandling ges med förhöjd vårdinsats och –nivå (IVA eller MOA) med avd 18/EMA som
bakavdelning, då patienten ofta har svår hyperglykemi, är gamla och har associerade
sjukdomar. Viktigt att utredning drivs kring utlösande och komplicerande faktorer och att
andra brister substitueras (fosfat, magnesium, kalcium, mm).

Insulin
Som vid ketoacidos. Dock bör man här eftersträva betydligt långsammare normalisering av
blodsockret för att undvika cerebralt ödem. Ofta behövs också lägre insulindoser.

Vätska
Ringer-Acetat
Patienterna är ofta intorkade och kan ha samma eller större vätskedeficit än typ 1-diabetes,
men vätsketillförseln bör ändå ske relativt långsamt, för att undvika cerebralt ödem,
lungödem etc (ofta äldre patienter).
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Som tumregel – halvera vätsketillförseln mot pat med DKA.

Kalium, glukos, pH och -BE
Som vid ketoacidos men i regel mindre behov av kalium.

Trombosprofylax
Innohep 4500 E x 1 s c, om patienten immobiliserad och inga kontraindikationer finns. Vid
gravt nedsatt njurfunktion – dosreducera.
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