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Orsak
Oftast lågt intag av föda i förhållande till
insulindos.

Insulinom(ovanligt)

Initial bedömning
ABCDE

Riktad anamnes
S

Blek hud. Kallsvettig. Hungerkänslor. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning.
Kramper.
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Plötslig insjuknande.

A
M
P
L
E

Insulin, -dos. Perorala antidiabetika.
Diabetes. Alkohol. Tidigare hypoglykemi.
Födointag.
Vad föregick insjuknandet. Fysisk ansträngning.

Riktad undersökning
P-glukos (i regel <3 mmol/l). Insulinpump.

Behandling
Vaken patient
Peroral kolhydrattillförsel(dextrosol och dylikt)
Medvetslös/ej samarbetsvillig patient

–

Inj. glukos 300 mg/ml, 10 ml iv. Kan upprepas tills patienten vaknar. Max 100
ml.
alternativt om patienten ej gör motstånd

–

Inf. glukos 100mg/ml iv/io. Ges tills patienten vaknar. Riktvärde: 3 ml/kg.

Om venväg ej kunnat etableras

–

Inj. glukagon1 mg/ml, 1 ml im eller sc.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-02-01

Sida 1 av 2

Giltig fr.o.m: 2019-02-01
Giltig t.o.m: 2022-10-15
Identifierare: 41271
Hypoglykemi Ambulansverksamheten

Patient som vaknat efter behandling men ej vill/kan ta något per os

– Inf. glukos 100 mg/ml, iv/io.
Infusionstakten regleras efter medvetandegrad och/eller P-glukosvärde.
Specifik övervakning
Rytmövervakning
Upprepa P-glukosmätning

Fortsatt handläggning
Insulinbehandling, diabetiker (typ 1)

–

Vaken, klar patient kan få kvarstanna i hemmet när det är lämpligt, om patienten så vill,
har adekvat tillsyn och kunnat äta. (gäller ej gravida, förutom efter läkarkontakt).

–

Om patienten lämnas kvar i hemmet skall detta dokumenteras i Cambio Cosmic.
Anteckningen läggs för vidimering av patientens diabetessköterska eller läkare.

Tablett- samt kombinationsbehandling (tablett och insulin), diabetiker (typ 2)

–

Skall transporteras av ambulans till vårdinrättning.

Tänk på

–

Mål för behandling är ett P-glukos>5 mmol/l samt att patient bör kunna äta
och dricka.

–

Om patienten ej vaknar som förväntat överväg annan orsak till
medvetandesänkningen(Tänk MIDAS).

–

Om det finns skäl att anta att patienten har körkort ska vi alltid underrätta vår
medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) om vår behandling i de fall vi
lämnar patienten på plats.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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