VAD ÄR HYPOGLYKEMI?
< 4,0 mmol/l (ADA 2005)
< 3,0 mmol/l (EMEA 2007)
< 3,5 mmol/l (föreslagits som kliniskt relevant gräns)
Allvarlig hypoglykemi = när patienten behöver hjälp av
utomstående för att häva tillståndet

SYMPTOM VID HYPOGLYKEMI
Autonoma symptom
• S vettningar
• D arrningar
• H järtklappning
• O ro
• H unger
Neuroglukopena symptom
• Trötthet, initiativlöshet
• Irritabilitet, oro, personlighetsförändring
• Neurologiska

bortfall: pareser, dysfasi, synfältsbortfall,
dubbelseende
• K ramper
• M edvetandesänkning, koma

FRÅGOR ATT STÄLLA PATIENTEN
• Känner du till vilka symptom du kan ha vid lågt blodsocker?
• H ur ofta har du symptom på lågt blodsocker?
• Ä r ditt blodsocker ibland/ofta <4 mmol/l?
– N ågon särskild tid på dygnet?
– I några speciella situationer?
• Känner du när ditt blodsocker är lågt?
– A lltid? Oftast? Ibland? Sällan?
•H
 ar det hänt att du behövt hjälp för att klara av en
situation när blodsockret är lågt?

HYPOGLYKEMISK OMEDVETENHET
• Patienten har svårt att känna låga blodsockervärden
• R isktillstånd för allvarlig hypoglykemi
•S
 es i varierande grad hos ca 10% av patienter med
insulinbehandlad typ 2-diabetes
•O
 fta reversibelt tillstånd om låga blodsockervärden undvikes

RISKFAKTORER FÖR ALLVARLIG HYPOGLYKEMI
• Tidigare allvarlig hypoglykemi
• Behandling med insulin och SU
• Hypoglykemisk omedvetenhet
• Hög ålder
• Lång diabetesduration
• Egenvårdsfel: Alkohol, missade måltider, felaktig
dosvariation, ”dåligt planerad” motion etc
• Andra sjukdomar: Njursvikt, leversvikt, hypothyreos
• Mediciner: Oselektiva betablockare
• Lågt HbA1c

HUR FÖREBYGGA ALLVARLIG HYPOGLYKEMI?
• Undvik glukosvärden under 4 mmol/l
•H
 os äldre och hypoglykemibenägna patienter bör
glukosvärden under 5 mmol/l betraktas som för låga
•P
 atientundervisning: Regelbundna måltider. Motion vid
rätt tidpunkt. Variera inte doserna för mycket. Undvik för
stora och för många extradoser. Alkohol? Blodsockertester
• B ehandling: Rätt typ av insulin? SU?
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• Övriga mediciner: Varning för icke selektiva betablockare
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