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DKA
– en utmaning (eller bara att följa PM)?

1. Vad säger guidelines?
2. Natrium och glukos och osmolalitet –hur ska vi 

tolka?
3. Behöver vi vara rädda för hjärnödem?
4. Nya läkemedel som ökar risk för 

euglykemiskDKA
5. Typ 1 diabetes och psykiatriska diagnoser.
6. Typ 1 diabetes individerna blir äldre, ökad risk 

för felaktig behandling?
7. Resursbrist och vårdplatsbrist. Risk att patienter 

får fördröjd vård? 



1 av 6 patienter inom sjukvården har diabetes

Health and Social Care Information Centre. National Diabetes Inpatient Audit 2017 –
National Report DiabetesUK

Hur ska vi arbeta för att vården
för våra diabetes-patienter ska 
bli säker?



SUS anmäler fördröjd behandling av akut 
diabeteskomplikation

En gravid kvinna i 20-årsåldern lades in på 
kvinnokliniken i Malmö på grund av kräkningar och 
buksmärta. Hon led av diabetes sedan många år. 
Kvinnan åt dåligt och ordinerades inte tillräckliga 
doser insulin. På morgonen, dagen efter, när CTG 
kurvan var onormal uteblev tolkning och åtgärder. Ett 
par timmar senare utfördes akut kejsarsnitt gjordes 
men barnet visade inga livstecken vid födseln. 

24-åring död efter sjukhusbesök

Helsinborgs dagblad
En 24-årig man sökte vård på akutmottagningen vid 
Helsingborgs lasarett för besvär i underlivet. 
Mannen, som tidigare var frisk, påträffades några 
dagar senare död i sin lägenhet. Obduktionen av 24-
åringen visade att han dog av ketoacidos, en 
försurning av blodet som vanligen beror på 
insulinbrist. Nu anmäler Helsingborgs lasarett 
händelsen till Inspektionen för vård och omsorg 
enligt lex Maria.

Lex Maria

SUS anmäler akut diabeteskomplikation under inneliggande vård

En kvinna i 60-års åldern med diabetes lades in på KAVA i Lund på grund 
av kräkningar och buksmärta. Hon led av diabetes sedan många år. 
Kvinnan hölls fastande åt dåligt och ordinerades inte tillräckliga doser 
insulin. Eftrer ett par dagars fasta drabbades kvinnan av akut 
syraförgiftning och förflyttades till IVA. Efter ett par dagars intensivvård 
återhämtades hon.  



Ketoner, ketoner, ketoner… 
-Diabetesketoacidos vs Euglykemisk ketoacidos vs Ketos

Egenskaper DKA EuKA Ketos

B-ketoner > 3 mmol/l > 3 mmol/l Oftast < 3 mmol/l
Men kan vara högre, men då 
kompenseras acidos av njuren

B-Glukos > 11 mmol/l < 11,1 mmol/l Oftast  låg-normalt

pH < 7,3 < 7,3 Normalt

Anjongap 
Na − (Cl + HCO3); normal 
12 ± 2 mmol/l

> 12 > 12 Normalt

Orsaker Insulinbrist, T1DM SGLT2i, Graviditet
Alkoholketoacidos, 
Anorexia, Extrem svält 

Långvarig fasta, svält, 
lågkolhydratkost. LCHF-kost



Ketonmätning

• U-ketoner:

Ø Mäter enbart acetoacetat. 

Ø Acetoacetat utsöndras under lång 

tid efter det akuta tillståndet hävts.

• B-ketoner:

Ø Omedelbart mått på 

betahydroxismörsyra. 

B-Ketonvärde Risk-gradering Åtgärd

< 0,6 mmol/l Normalt Ta det lugnt!

0.6 - 1.5 
mmol/L 

Låg risk för DKA - Vid högt blodsocker kan det motivera 
extra insulin och omkontroll efter 2 h. 
- Vid lågt blodsocker kan det indikera 
svältketoner, dvs extra kolhydrattillförsel 
behövs. 

1.5 - 3 mmol/L Viss ökad risk för 
DKA

- Vid högt blodsocker indikerar detta 
insulinbrist. 
- Svältketoner i blod är vanligen 
<3mmol/l och då ses samtidigt ett lågt 
blodsocker.  Öka kolhydrattillförsel + 
insulin

>3mmol/l Hög risk för DKA. Kontrollera blodgas. Kräver akut 
behandling med insulin.



Triglycerid Fria fettsyror

Glycerol

Lipolys

Insulin Motregulatoriska 
hormon 

Hormonkänsligt lipas

Ketonmetabolismen

Insulin/glukagon ratio↓ 

Rev Diabet Stud. 2016 Winter; 13(4): 217–225.
Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1900/RDS.2016.13.217

Vattenlösliga, 
Substrat för flertal organ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5734222/
https://dx.doi.org/10.1900%2FRDS.2016.13.217


Riskfaktorer för DKA

Odiagnostiserad
diabetes

Pumpdysfunktion

Hjärtinfarkt
Graviditet

Alkohol/Droger

Sjukdom/Infektion
Missade injektioner

Neuropsykiatrisk sjd



Behandling DKA 

BARA ATT FÖLJA PM? 

VILKET PM? 



ADA vs UK 
ADA UK

Diagnostiska kriterier : 
glc > 250 mg/dl (13,9 mmol/l) 
A-gas med pH <7,3 
Anjongap > 10-12
Pos u-ketoner el b-ketoner

Diagnostiska kriterier: 
glc > 11 mmol/l (200 mg/dl)
V-gas med pH <7,3 och/eller bikarbonat <15 mmol/l
B-ketoner > 3 mmol/l

Separerar ej beh DKA/HHS Skilda guidelines för DKA/HHS

NaCl 0,9 %
Vid glc <11 ges 5% glc dropp

NaCl 0,9%
När glc <14 ge glc-dropp 10 %

0,1 E /kg/h som insulininfusion. Valfritt med iv bolus.
Om glc inte sjunker/pH inte stiger förordas iv bolus 
0,14E/kg men fortsätt med oför dos som kontinurerlig 
infusion.
Insulindos reduceras när glc <11 mmol (+glc dropp)

0,1 E /kg/h som insulininfusion. Ej iv bolus. 
Hastighet ökas +1E/h om glc sjunker <3 mmol/l/h
el om ketoner sjunker <0,5 mmol/h. 
Överväg minska dos till 0,5 E/h när glc <14 (+ ge glc-
dropp)

Ordinarie insulinbeh först efter att DKA hävts Bibehåll pats ordinarie basalinsulin under tiden som 
insulininfusion pågår

Kalium ge 20-30 mmol/l vid K 3.3-5,2 Kalium ges 40 mmol/l vid K 3,5-5,5

Bikarbonat om pH <6,9 Bikarbonat rek ej 

Saknar beh av EuKA eller andra speciella fall Har med beh EuKA, samt hur man gör vid svår njursvikt.

*ålder 16-18 
eller äldre
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Särskilda fall-
DKA hos individer med ESRD inkl dialys: 

Acidos kan vara renal. Följ Ketoner

Vätska, hur mycket? 
Ingen/minimal osmotisk diures, mindre dehydrerade. Ge hellre upprepade 
små doser om 250 ml NaCl vid hypotension. 

Samma dos insulin 0,1E/kg/h, och dosjustera vid behov, mål att glc sjunker 
3 mmol/h. Hypo-risk pga minskad clearence. 

Mindre kaliumbrist pga mindre diureser

The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults 
Joint Brittish diabetes Societies 2021



SGLT2i och euglykemisk DKA - Mekanismer

Ökad ketonproduktionMaskerade symtom

AKUT SJUKDOM



SGLT2i och euglykemisk DKA - Mekanismer

Ökad ketonproduktionMaskerade symtom

Behandlas på samma sätt som vanlig DKA, MEN initera 10% glukos omgående 125 ml/min.
Övrig behandling: 

Insulin 0,1 E/kg/h. Minska till 0,5 E/h om glukos faller för snabbt.
NaCl,+ kalium



Hypersomolärt hyperglykemiskt syndrom (HHS)



Översiktlig beräkning av osmolalitet

S-osmolalitet

urea

Glukos
2 Na+

2x Na + Glukos + urea
v Normal  280-300 mosm/kg
v Hyper-osmolalitet > 320 

mmosm/kg

v Kan också beräknas som 
effektiv osmolalitet: 
2xNa + glukos 

Bhagat et al 1984 



Tolkning av Na vid hyperglykemi

Natrium

Glukos 

Kompensatorisk hyponatremi
“utspädningshyponatremi”
Translokation av vätska från 
Intracellulär till extra-
cellulärvätska för att 
upprätthålla osmotisk 
jämnvikt.
”cellerna skrumpnar”

korrigerat Na
=P-Na+2,4 x [(P-glukos– 5,6)/5,6]1

1 Hillier et al. Hyponatremia: evaluation the correction factor
for hyperglycemia. Am J med 1999; 106(4):399-403
2. Baldrighi et al. Current Diabetes Rewievs 2018, 14 534-541

Vid varje 5,6 mmol som glukos 
sjunker kan man förvänta sig 
att Na stiger med 2,4 mmol



Behandling HHS
Mål med behandling

• Normalisera osmolalitet ca 3-8 mosm/h
• Återställ hypovolemi (6-13 liter)

och elektrolytförluster
• Normalisera blodsocker ca 3-5 mmol/l/h 

• Övrigt: 
Motverka trombos, hjärnödem och fotsår

Behandling

• VÄTSKA NaCl 0,9 % iv 0,5-1 l/h
• Kalium
• Insulin lågdos 0,05 E/kg/h 

ges när glc inte sjunker ca 3-5 mmol/l/h
på enbart vätska (såvida inte ketoner finns)

• Övrigt: PPI, Klexane, antidecubitusskydd

• Montorera vätskebalans. 
Mål +2-3 liter/6h och därefter +3-6 l/12 h, obs 
hjärtsvikt ev långsammare takt. 

• Monitorera osmolalitet 2x Na + Glukos + urea 
Mål - 3-8 mosm/kg/h

Vid varje 5,5 mmol som glukos 
sjunker kan man förvänta sig 
att Na stiger med 2,4 mmol

Na↑ & osm ↓ 3-8 mosm/h: 
Behåll behandling oför

Na↑ & osm ↑/oför: 
1. öka rehydreringstakt

om ej adekvat
vätskebalans

2. Byt till hypoton vätska
(2,5%, Glc 70 Na)

Na↑ & osm ↓↓ >8mosm/h:
Minska rehydreringstakt
och/eller insulinbeh

The management of the hyperosmolar hyperglycaemic 
state (HHS) in adults with diabetes Joint British Diabetes Societies 2012 



Hjärnödem – ska vi oroa oss?

• TEORI: Allt för snabb sänkning av 
osmolalitet pga intensiv 
vätskebehandling 

• Barn PM förordar oftast långsam 
rehydrering

• Få studier, ofta retrospektiva, 
(sjukare barn, mer dehydrerade, fått 
mer vätska, svårt avgöra samband)

1.Glaser N, Barnett P, McCaslin I, et al. Risk factors for cerebral edema in children with diabetic 
ketoacidosis. N Engl J Med 2001;344:264-269
2. Duck SC, Wyatt DT. Factors associated with brain herniation in the treatment of diabetic 
ketoacidosis. J Pediatr 1988;113:10-14.



• 13-center, randomized, controlled trial
• Slower vs more rapid fluid administration using either 0.45% or 0.9% saline 
• The primary outcome was a decline in mental status (two consecutive Glasgow Coma Scale 

scores of <14, on a scale ranging from 3 to 15, with lower scores indicating worse mental 
status) 

• Secondary outcomes included clinically apparent brain injury during treatment for diabetic 
ketoacidosis, short-term memory during treatment for diabetic ketoacidosis, and memory and 
IQ 2 to 6 months after recovery from diabetic ketoacidosis.

Resultat:
• 1389 DKA episodes in 1255 children aged 0-18 år
• Glasgow Coma Scale score< 14  totally 48 cases  (3.5%), och clinically brain injury in 12 

patients (0.9%). No significant differences between groups.
• Memory and IQ tests did not differ between groups after 2 or 6 months.

PECARN FLUID Study 

Conclusions:
Clinicians should not restrict fluid administration if clinical signs suggest 
the need for circulatory volume expansion. 



Clinicians should not restrict fluid administration if clinical 
signs suggest the need for circulatory volume expansion.



Summering

• DKA / HHS potentiellt livshotande. 

• Trots att DKA är en ”vanlig”akutmedicinsk diagnos 

finns kunskapsluckor/fallgropar

• Viktigt att uppmärksamma och arbeta för att 

sjukvården skall vara säker för våra T1DM patienter.

• B-ketoner kan hjälpa till i diagnostik och kan användas 

för monitorering av behandling, men även viktigt 

redskap i förebyggande vård
TACK




