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Den äldre patienten på SÄBO
- Vad skall vi tänka på speciellt? 
- Vilka mål skall vi ha och varför?

- HbA1c, Blodtryck, Lipider

- Några patientfall



Förslag till målvärden för glukoskontroll

Referens: Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(4):29–48



Mål med behandlingen av blodsocker

Flexibelt – individualiserat
- Målet anpassas efter ålder, diabetesduration och 

samsjuklighet
- Äldre, kardiovaskulärt sjuka, lång duration: 53 - 69 

mmol/mol
- Gamla, sköra patienter:  Inget HbA1c mål –

välbefinnande! 



Behandling av äldre skör patient

- Prioritera nutrition, välbefinnande och säkerhet

- Minimera risk för hypoglykemier och undvik om möjligt hyperglykemier
med P-Glukos över 20 mmol/l.

- Blodsockermål: 8-15 mmol/L, inga värden under 5 och helst få över 20.

- Undvik metformin (risk för laktatacidos), SU (risk för långdragna 
hypoglykemier) och SGLT2-hämmare (ökad risk för volymförlust). 

- DPP4-hämmare är säkert vid njursvikt, vikt-neutralt och ger inga 
allvarliga hypoglykemier.



Kvinna 92 år gammal
Flyttat in på boende 2020. Tidigare haft hemsjukvård. Hör mycket dåligt och är svår 
att kommunicera med. Patienten är trött och tagen och svår att aktivera. Går med 
rollator. 0 HLR enligt vårdplan. 

Status: Vikt 48,5 kg, Blodtryck 160/61 Kreatinin 108 ummol / l (eGFR 34)

Diagnoser: Typ 2 diabetes
Hyperlipidemi
Hypotyreos
Hypertoni
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Myalgi
Hörselnedsättning
Cancersjukdom behandlad i ÖNH
Blandinkontinens



Kvinna 92 år
Medicin: Pantoprazol 20 mg x1

ASA 75 mg

Betolvidon 1 mg 

Folvidon 1 mg

Levaxin 75 mikrogram x1

Oxikodon Depot 5 mg x1

Paracetamol 500mg 2x3

Imovane 5 mg vb

Calcichew



Kvinna 92 år

Inga kostråd finns dokumenterade

Kallas inte längre till diabetessköterska eftersom hon bor på SÄBO permanent. 

P-glukos taget vid ett tillfälle, inget HbA1c taget alls.

Aktuellt: Trött och hängig. Anemi utredning inledd. 

Hur bör patienten tas omhand?



Förslag
Välbefinnande primärt!
Visserligen behöver man inte ha HbA1c mål på gamla och 
sköra men man bör ändå ha någon kontroll på hur deras 
blodsocker ligger. Att ta ett HbA1c åtminstone en gång 
om året känns rimligt och nu när patienten inte mår bra är 
det förstås viktigt att kontrollera blodsockret. 

När det gäller kost är det en nyttig kost dom gäller. Liksom 
alla andra behöver hon få en bra kost med mycket 
långsamma kolhydrater och bara en mindre mängd 
snabba kolhydrater. Svält pga dålig kost är inte ovanligt!



Kvinna 91 år gammal
Inskriven på SÄBO pga ohållbar hemsituation. Ter sig dement men har ingen 
diagnos. 

Status: vikt 54,1kg, blodtryck 129/72. Kreatinin inte registrerat.

Diagnoser:  Diabetes mellitus

Hypertoni

Hyperlipidemi

Hypotyreos



Kvinna 91 år
Medicin: Kalcipos-D 1x2

Lasix retard 30 mg 1x1

Candexetil 8 mg 1x1

Simvastatin 10 mg x1

Levaxin 50 mg x1

NovoMix 30 FlexPen 12E + 0 + 0 + 9E 

Medicinsk vårdplan saknas liksom plan för diabetes, ingen plan för kontroller 
eller fotstatus. Inget beslut angående HLR



Kvinna 91 år
Anteckningar i journalen
Högt blodsocker senaste kvällarna – Man höjer insulinet 
morgon och kväll
Dokumenterat blodsocker 27,3 mmol/L. Patienten är törstig 
och arg. Patienten skall få extra stötdos men vägrar, Nytt 
blodsocker på morgonen planeras. Finns blodsocker 
morgon o kväll i stort sett varje dag men ingen full profil. 
Inget blodtryck finns dokumenterat!





Kvinna 92 ÅR
Vad göra?

- Kontrollera blodtrycket någon gång

- Upprätta vårdplan och se till regelbundna kontroller av HbA1c, blodtryck 
och fotstatus. Skriv in i vårdplanen om hjälp med egenvård av fötter. 

BLODSOCKER

Gör en profil över dagen, före och efter frukost lunch och middag. Ordinerad 
dos kan fortsätta.



HbA1c och blodsockermål
Målsättningen är att förebygga senkomplikationer. Målsättningen är att man ska 
kunna tillgodogöra sig den energi man äter. I värsta fall kan man vid ständigt höga 
sockervärden hamna i ett katabolt tillstånd (kroppen bryter ner sig själv).
´ Åldrandet i sig ökar risken för att hamna i ett hyperglykemiskt hyperosmolärt

syndrom eller en laktatacidos, speciellt om man är dåligt nutrierad och 
undervätskad och samtidigt är insatt på vissa läkemedel (främst ACE-hämmare, 
metformin och NSAID).

´ undvik insulinkänningar! 
´ Individuell målsättning extra viktig för varje patient vad gäller önskvärda 

sockervärden, HbA1c och näringsintag.
´ En patient som tenderar att ha svängande blodsocker och insulinkänningar bör 

kanske ha som mål att sällan eller aldrig ligga under 7 mmol/l och alltid lägga 
sig med P-Glu över 10. En patient som går ner i vikt och har blodsocker 15-20 
bör troligtvis få eller förbättra sin insulinbehandling.

´ En patient med insulinbehandling som riskerar att få hypoglykemier bör ha ett 
blodsocker som svänger mellan 5-15 (HbA1c < 70). Ibland kan man behöva 
acceptera värden upp emot 80 mmol/mol om patienten inte är katabol och 
går ner i vikt.



Statiner på äldre?
British Medical Journal 2018

46 864 individer >75år utan tidigare kardiovaskulär sjukdom. Retrospektiv studie.  

med eller utan typ 2 diabetes:

- Utan typ 2 diabetes ingen vinst med statin

- Hos patienter med diabetes minskade risken för arteriosklerotisk hjärtsjukdom och död upp till 85 
år men däröver kunde man inte se någon effekt av statin behandling.

Ref: Ramos. Statins for primary prevention of cardiovascular events and mortality in old and very old 
adults with and without type 2 diabetes: retrospective cohort study.BMJ. 2018 Sep 5;362:k3359

Veteran study USA 
326 981 män varav 57 178 började med statiner efter 75 års ålder. Statin användare hade minskad 
risk för kardiovaskulära event samt för total död. 

Ref: Orkaby: Association of Statin Use With All-Cause and Cardiovascular Mortality in US Veterans 75 
Years and Older. JAMA 2020 Jul 7;324(1):68-78.

Meta analys Lancet 2019:

”Statin therapy produces significant reductions in major vascular events irrespective of age, but there
is less direct evidence of benefit among patients older than 75 years who do not already have
evidence of occlusive vascular disease”



Sänkt eGFR ökar risken för hjärtsvikt
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HF, heart failure, T2D, type 2 diabetes, *Hazard ratio (95% confidence interval) for risk of heart failure relative to eGFR >= 90 assessed my EPI-CKD equation;
HR age- and sex-adjusted..
Adapted by AstraZeneca based on the following reference: Wang Y, Katzmarzyk PT, Horswell R, Zhao W, Johnson J, Hu G. Comparison of the heart failure risk stratification 
performance of the CKD-EPI equation and the MDRD equation for estimated glomerular filtration rate in patients with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2016;33(5):609-20.



Kardiovaskulär död
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Död i kardiovaskulär sjukdom i förhållande till eGFR och
albuminuri
ADVANCE studien 10,640 patienter med T2DM; median follow-up 4.3 år

eGFR, estimated glomerular filtration rate; HR, hazard ratio; T2DM, Type 2 diabetes mellitus; UAE, urinary albumin excretion
Reference: Ninomiya T, Perkovic V, de Galan BE, et al. Albuminuria and kidney function independently predict cardiovascular and renal 
outcomes in diabetes. J Am Soc Nephrol. 2009;20(8):1813-21.



Lämpliga mediciner för äldre
DPP4-hämmare – lämplig medicin för sköra äldre, ingen kardioprotektiv effekt. 
kan användas vid njursvikt

Insulin – Vid symtomgivande hyperglykemi vid debut, annan akut sjukdom, 
högdos kortisonbehandling, njursvikt 

(Metformin – kan vara första- handsbehandling hos ickekatabol patient med 
god njurfunktion. Ökad försiktighet vid stigande ålder. eGFR 45–60 mL/min: 
max 2 g/dygn; eGFR 30–45 mL/min: max 1 g/dygn. Kontraindicerat vid eGFR
<30 mL/min. )

Följ vikt, HbA1c, eGFR. Hypo- /hyperglykemier? Nutrition? Livskvalitet? 



MEDICIN – DPP4-hämmare

´ Ökar koncentrationen av kroppseget GLP1

Fördelar:
´ Få biverkning
´ Ingen risk för hypoglykemi

Nackdelar:
´ Fungerar inte på alla, Ingen evidens för kardiovaskulär 

prevention
´ Halva priset – halva effekten
´ Risk för pankreatit
´ Undvik till patienter som haft hjärtsvikt



När är det indicerat med insulin?

Referens: Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(4):29–48

• Symtomgivande hyperglykemi

• Bristande insulinproduktion med ogynnsam viktnedgång och höga            
P-glukosvärden

• Vid mycket nedsatt njurfunktion då  de flesta andra läkemedel är 
kontraindicerade

• Steroidbehandling i dos som påverkar blodsockret



Insulin

´ Sätts aldrig ut på en patient med typ 1 diabetes
´ Till gamla med njursvikt eller bristande insulinproduktion

- undvik hypoglykemier
- gör blodsockerkurva regelbundet
- reglera inte oftare än en gång i veckan
- undvik extra vid behovsdoser



EFFEKTPROFILER



Insulin till äldre
- Undvik att ge insulin till natten pga. risk för hypoglykemier.
- Om nutrition i första hand eftersträvas ges ett NPH-insulin på 

morgonen så att patienten får insulin under dagen då han/hon 
äter. 

- (Förkorta om möjligt nattfastan). 
- Vid behov av mer insulin på kväll och natt (höga fastevärden) kan 

NPH-dosen delas i två eller bytas till Abasaglar eller Toujeo. 
- Patienter med typ 1-diabetes som sköts i hem-sjukvården ska 

fortsätta med basinsulin och måltidsinsulin. Hoppa ALDRIG över 
basdosen oavsett vad blodsockret visar, för att undvika ketoacidos.



Nackdelar med insulin

´ Injektion
´Vikt
´Hypoglykemi
´Bundenhet
´Glukosmätningar



Insulin vid kortisonbehandling

´ Kortison höjer blodsockret som mest 10 timmar efter given dos.
´ Använd i första hand NPH-insulin och ge dosen i anslutning till 

kortisondosen
´ Utvärdera effekten efter 10 timmar och öka dosen successivt till 

målvärdet är uppnått 



Mall för insulin behandling på sjukhem
(hämtad från diabeteshandboken)



Mall för insulin behandling på sjukhem
(hämtad från diabeteshandboken)



Exempel från diabeteshandboken
´ 1. Insulinbehandlad typ 2. Hjärtsvikt, haft stroke.

Kan äta och dricka men lite oförutsägbart matintag. Ska nutrieras med god 
energität mat och tillägg av näringsdrycker:

´



Exempel från Diabeteshandboken
2. Dement undervik>g, insulinkänslig typ 1

Vårdats för ketoacidos pga bristande insulinintag och bäckenfraktur pga hypoglykemi.



FÖTTER vid Diabetes (Från Diabeteshandboken)

”individuell vårdplan” Hemtjänsten ansvarar för personlig hygien 
och/eller på/avklädning

Dagligen:
Titta på HELA foten och leta efter sår och märken som kan tyda på tryck och skav av skor eller tryck 
mot underlaget (glöm inte mellan tår och på hälar)
Kontakta ansvarig sköterska om nya tryck, skav eller sår uppkommit.
Smörj fötterna om torra.
Använd skor (även inomhus)

För långa eller vassa naglar och förhårdnader riskerar att ge upphov till sår:
Klipp naglarna rakt,
Fila runda nagelhörn
Fila gärna förhårdnader försiktigt med sandpappersfil

Råd om strumpor:
Utan hårda resår
Utan tjocka sömmar som skaver

Lämpliga Skor:
Rymliga över tårna
Stadig hälkappa och sko som sitter stadig med ”snörning” eller liknande
Stöd och skydd för hela foten
Bra inlägg som följer fotens form
Undvik att gå barfota. Använd skor även inomhus
Om specialskor eller inlägg finns försök se till så patienten använder dessa.



Man 81 år gammal
Diabetes sedan många år tillbaka. Skötts minutiöst av sin hustru men 
hemsituationen har nu blivit ohållbar så patienten har skrivits in på SÄBO. Under 
hemsjukvårdstiden har patienten haft regelbundna besök på vårdcentralen 
samt hos fotvårdare.

Aktuellt: Tar sig fram med elrullstol men kan stå på sina ben kortare stunder. 
Fotvård nekas patienten då han bor på SÄBO (!?). Sedan flytten till SÄBO har 
ingen fotvård erbjudits och ingen årlig läkarundersökning genomförts. 

Vad göra? 



Man 81 år
Diagnoser:

Diabetes typ 2

KOL

Pacemaker

Hypertoni

Hyperlipidemi

Prostatacancer

Tidigare genomgången stroke

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Hjärtsvikt

En del ortopediska åkommor



Man 81 år
Medicin:
Omeprazol
Kaliumklorid
Xarelto
Isonova
Impugan 40 mg 1x2
Rosuvastatin 20 mg x1
Alfluzosin 10 mg x 1
Oxikodon 5 mg 2 tn
Citodon 2x1
Gabapentin 300mg 3x3
Oxascand 5 mg 1x1
Zopiklion 7,5 mg tn
Finasterid 5 mg 1x1
Toujeo 35 E kl 20.00
Apidra til varje måltid



Man 81 år
Aktuellt: Underbensödem sekundärt till hjärtsvikten. Ömtålig hud på fötterna 
och nedsatt såväl cirkulation och sensitivitet. Patienten har daglig fotinspektion 
inskrivet i sina rekommendationer. 

Blodsocker svängande mellan 7.0 -20.0 mmol/L. Enstaka värden över 20.0 
mmol/L.

Dotter larmar vid flera tillfällen och är orolig för en TIA attack. 

Trots detta utvecklar patienten fot- och bensår som INTE har 
uppmärksammats. 



Vad kan vi lära av detta?
Betona vikten av att inspektera fötterna!

Blodsockret ligger bra (ca  7 - 20 mmol/L). Handlar om nutrition och 
välbefinnande i första hand. Observans på viktnedgång. 



Övergripande behandlingsmål

´ En god livskvalitet och i möjligaste mån symtomfrihet avseende blodsocker, 
blodtryck, biverkningar mm.

´ God nutrition vilket innebär både bra mat och dryck med tillräckligt med 
energi och näringsämnen och en lämplig farmakologisk behandling av 
blodsockret.

´ Säkerhet: förebygga, undvika och vara vaksamma på akuta 
komplikationer som hypo- hyperglykemier, blodtrycksfall, intorkning mm.

´ Förebygga och behandla sår: tillgång till medicinsk fotvård, hjälp med 
egenvård, vaksam på riskfaktorer och begynnande sår, en fungerande 
vårdkedja vid uppkomst av sår och infektioner.



Man 75år
Lätt begåvningshandikapp, bott på boendet sedan moderns död 2016. 
Patienten är rullstolsbunden. Medverkar dåligt i undersökningar och 
behandlingar. Februari 2022 har det beslutats om palliativ vård. Överviktig, 
HbA1c 80 mmol/mol. 

Diagnoser:

Typ 2 diabetes

Hypertoni

Hyperlipidemi

Tidigare njursten och avstängd pyelit

Hypokalemi



Man 75år
Aktuellt
Tablett och insulinbehandlad . Mycket förtjust i sötsaker och svårt med kompliance. 
Tycker inte om förändringar. 

Status: Vikt 81,6, BMI 27 kg/m2, Blodtryck 114/66, Kreatinin 99ummol/l

Mediciner: 
Pioglitazon 15 mg x1
Pioglitazon 30 mg x1
ASA 75 mg x1
Enalapril 20 mg x1
Paracetamol 2x3
Novorapid flexpen enligt schema
Amlodipin 10 mg x1
Toujeo 22 E på morgonen



Man 75 år
Blodsocker svängen mellan 10 – 16 hela tiden. Ok? 

Åtgärder?



Man 75 år

Kombinationen Pioglitazon och insulin kan knappast rekommenderas. Stor risk 
för viktuppgång men även hjärtsvikt. 

Ozempic provat vilket patienten mådde illa av. Kanske istället prova Forxiga? 

Varför inte Metformin?



Konklusioner
Gör en vårdplan för hanteringen av typ 2 diabetes. Detta skall innehålla 
rekommendationer om: 

- Årlig diabeteskontroll

- Daglig omsorg om fötter

- Målsättning för diabetesbehandlingen 

- Undvika viktnedgång (om ej gravt överviktig). Undvika P-glukos <7   
mmol/L om farmakologisk behandling med hypoglykemirisk och >15 
mmol/L

- Ha kontroll över blodtrycket

- blodsockerkurva regelbundet om insulinbehandling

- ha kontroll över eGFR

- stöd till en bra kost

- Kom ihåg att vi har patienter med typ 1 diabetes på våra sjukhem idag. 
Sätt då ALDRIG ut insulin



Tack för att ni lyssnade!


