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InsulinpumpbehandlingInsulinpumpbehandling

Den Den fföörstarsta insulininsulin--
pumpenpumpen frfråånn Indiana, Indiana, 
USA 1963.USA 1963.

DISPOSITION
 Vad innebär insulinpumpbehandling? 
 Användningsfrekvens och riktlinjer
 För och nackdelar med pumpbehandling
 Akuta situationer kopplade till diabetes och 

insulinpumpbehandling
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INSULINPUMPSBEHANDLING

 Insulin från pump direkt 
till underhudsfett. 

 Endast direktverkande 
insulin:
Humalog, Novorapid eller 
Apidra
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INSULINPUMPSBEHANDLING II

Basaldos
Ersätter långverkande 
insulin vid 
pennbehandling
Doseras i E/timme
Individuell 
dygnsvariation
Kan tillfälligt 
ökas/minskas aktivt

Bolusdos
Ersätter måltidsinsulinet 
vid pennbehandling
Olika profiler för 
måltidsdoserna
Kan ge mindre doser än 
med penna



FREKVENS INSULINPUMPAR
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20 % inom vuxenvården (NDR 2012)
42 % inom pediatrisk diabetesvård

INDIKATIONER TONÅRINGAR
KLINISKA RIKTLINJER 2005, DIABETOLOGNYTT 2005: 1, 11-13 
SAMT SJÖBLAD 2008, BARN OCH UNGDOMSDIABETES
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Absoluta:
Urspårad kontroll
”Insulin omission”
Höga 

morgonblodsocker
Ätstörningsproblem

Relativa:
Svängiga blodsocker
Ketosbenägenhet
Möjlighet till 

förbättrad 
livskvalitet



INDIKATIONER BARN
KLINISKA RIKTLINJER 2005, DIABETOLOGNYTT 2005: 1, 11-13 
SAMT SJÖBLAD 2008, BARN OCH UNGDOMSDIABETES
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Absoluta:
 Spädbarn
 Uppfödningsproblem
 Extrem stickrädsla
 Upprepade svåra 

hypoglukemier

Relativa:
 Svängiga blodsocker
 Ketosbenägenhet
 Stickrädsla
 Möjlighet till förbättrad 

livskvalitet

TEKNISKA FÖRDELAR
 Kontinuerlig 

insulintillförsel

 Lätt att variera basaldos

 Lätt att ta bolusdos

 Lättillgängligt insulin
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FÄRRE HYPOGLYKEMIER

Metaanalyser:

 Färre: 
Weissberg-Bencheli et al 2003
Pickup et al, 2008 
Misso et al. 2010

 Ingen skillnad
Retnakaran et al, 2004
Jeitler et al, 2008 
Pankowska et al, 2009 
Monami et al, 2009
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HBA1C SÄNKS!?
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HBA1C SÄNKS!?

SWEDIABKIDS

 Pumppatienter har högre HbA1c

 Selektion? Behandlingsalternativ?
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AKUTA SITUATIONER VID 
INSULINPUMPBEHANDLING

 Hypoglykemi
 Gastroenterit och diabetes
 Hyperglykemi utan ketoacidos
 Ketoacidos
 Diabetes och operation

BEHANDLING AV HYPOGLYKEMIER

1 -2 Dextrosol (3g kolhydrater)/ 10 kg
Vänta!
Om känning före måltid:

 Dextro först
 Vänta
 Vanlig insulindos
 Mat
Allvarlig känning: Glukos 100 mg/ml 5 ml/kg iv. 
(APLS rekom. Glukos 100 mg/ml 2 ml/kg, därefter 

glukosinfusion)
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GASTROENTERIT VID DIABETES
- OAVSETT BEHANDLING

Kontrollera p-glukos, B-ketoner, (blodgas)!
Lågt/normalt p-glukos, B-ketoner < 3 mmol/L, (pH > 
7.3)

GASTROENTERIT FORTS

Behandling i hemmet:
 Ge vanlig saft eller annan glukosrik dryck i små

portioner
 Kontroll av p-glukos varje till varannan timme
 Behåll basaldosen i pumpen, dygn 2 kan det ev

behöva sänkas med 20 %
 När p-glukos > 8-10 mmol/L- ge bolusdoser, ¼ av 

ordinarie måltidsdos var 3e timme 



GASTROENTERIT FORTS

Behandling på sjukhus:
Rehydrering- Ringer-Acetat, 5 % av vikten under 
4 timmar
Hypoglykemiprofylax: Glukos 100 mg/ml enl
maxlista med elektrolyter
Insulintillförsel: med pumpen- behåll basaldosen, 
ge små bolusdoser var 3e timme när p-glukos > 8-
10 mmol/L
Vid tveksamhet eller problem- byt till iv insulin
Följ blodsockret varje timme 

HYPERGLYKEMI UTAN 
KETOACIDOS

? Infektion, illamående, kräkningar, buksmärta

Högt p-glukos, 15 mmol/L eller mer
ökad/ökande mängd ketoner (> 0.5- <1.5 
mmol/L i blod, ++ eller +++ i urinen)
Åtgärd: 
extra dos insulin med insulinpenna, 0.1 E/kg 
kroppsvikt
- till barn < 7 år eller barn i remissionsfas (< 
0.5 E/kg/dygn)- ge ½ måltidsdos



HYPERGLYKEMI UTAN 
KETOACIDOS II

 Mät p-glukos och ketoner varje timme
 Upprepade doser insulin varannan timme- 0.1 

E/kg
 Drick rikligt med vätska:
- initialt utan kolhydrater
- när blodsockret sjunker med kolhydrater

FELSÖKNING!

 Koppla loss slangen från nålen, ge bolusdos och 
se om pumpen levererar insulin

 Inspektera insticksställe: rodnad, svullnad, fukt
 Kontrollera slang, kopplingar
 Byt nål, slang och ev insulin

 Byte till behandling med insulinpennor?



KETOACIDOS
Ökad risk med pumpbehandling pga avsaknad av 

insulindepå!
Avbrott i infusionen medför insulinbrist!
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KETON-KROPPAR NÄR DET ÄR BRIST PÅ INSULIN
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FettFett--
syrorsyror

Fettsyra CoA

Acetoacetat

AcetoacetatAcetoacetat

KetonerKetoner

++++++
Syrlig andedrSyrlig andedrääkt (kt (KussmaulKussmaul--

andningandning))

BetaBeta-- hydroxysmhydroxysmöörsyrarsyra
Beta-OH-smörsyra

Lågt insulin

Aceton

AcetonAceton

LevercellLevercellBlodkBlodkäärlrl

MitokondrieMitokondrie

Hanås 2007



KETOACIDOS

 B-ketoner > 1,5 mmol/L ger ökad risk
 B-ketoner > 3 mmol/L stor sannolikhet!

 Sjukhusvård, vätska och insulin intravenöst!

KETOACIDOSKETOACIDOS-- LIVSHOTANDE!LIVSHOTANDE!

Totalt 20 dTotalt 20 döödsfall 1977dsfall 1977--20002000

 6 vid diagnos (5 6 vid diagnos (5 stst: < 4 : < 4 åår, 1: 14 r, 1: 14 åår)r)

 4 p4 påå sjukhus (tvsjukhus (tvåå med hjmed hjäärnrnöödem)dem)

 10 hemma (alla ensamboende)10 hemma (alla ensamboende)

DahlqustDahlqust G, G, KKäälllléénn B, B, DiabDiab carecare 2005; 28: 23842005; 28: 2384--23872387..
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FÖREBYGGA 
KETOACIDOS
Undervisning!
Kolla blodsocker och ketoner
”Alltid pumpens fel att man mår 

dåligt till annat är bevisat”
Prova pumpstopp??
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OCKLUSION

 Tätare nålbyte
 Stickställe?
 Byte av       

insulinsort
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INFEKTION VID 
INSTICKSSTÄLLET

 Handhygien
 ”Aseptisk teknik”
 Huddesinfektion
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AVSLUTA PUMPBEHANDLING!

Kliniska riktlinjer 2005:
 Allsidig prövning en gång per år
 Komplikationer eller andra sjukdomar som 

påverkar handhavandet
 Bristande egenvård
 Upprepade ketoacidoser
 Manipulation
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MINNESPROGRAMMEN

Anna Lindholm Olinder 29Anna Lindholm Olinder

MissadeMissade mmååltidsdoserltidsdoser

Extra Extra doserdoser

DIABETESBEHANDLING VID AKUT 
KIRURGI

 Operationer bör i möjligaste mån ske planerat
 Om det inte går, behandla ev ketoacidos före!

Inför operation: 
 Kontroll av  B-ketoner/U-ketoner, följ p-glukos 

varje timme
 Korrigera ev ketoner med iv glukos + insulin



DIABETESBEHANDLING VID AKUT 
KIRURGI

Under och efter operation: 
 Följ p-glukos minst varje timme
 Ge Glukos 50 mg/ml med 40 mmol Na, 20 mmol

K/ 1000 ml tills patienten kan äta själv
 Vid hypoglykemi- byt till glukos 100 mg/ml
 med insulinpumpbehandling kan basaldosen

fortsätta gå med 75-100 % av ordinarie dos

OLIKA PUMPAR

 AccuchekCombo
(Roche)

 Paradigm VEO
(Medtronic)

 Animas
(Rubin medical)
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OLIKA PUMPAR
 Danapumpen
(Infucare)

 Omnipod Patchpump
(Ypsomed)
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