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Jävsdeklaration

• Har	fått	föreläsningsarvode	av,	deltagit	i	advisory boards	och/eller	
deltagit	i	kliniska	prövningar	för:	Novo	Nordisk,	Eli	Lilly,	Sanofi,	Astra	
Zeneca,	Boehringer Ingelheim,	MSD,	Becton	Dickinson,	Dexcom,	
Medtronic



Två problemområden

• Personer med diabetes som är inlagda på sjukhus och har svår 
sjukdom eller opereras.
• Personer med diabetes som har svår gastropares
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Insulinbehandling vid total parenteral 
nutrition
• TPN ger insulinresistens.
• Min egen tumregel: Hos en patient med diabetes typ 1 ökar 

insulinbehovet 40 % vid övergång till TPN.
• Sträva efter kontinuerlig infusion 24 h.
• Vid total fasta enbart basinsulin (glargin).
• Om måltider tillägg av måltidsinsulin.



Bättre i tarmen än i armen



Man född 1954

• Diabetes typ 1 sedan 1985, c-peptid neg, GAD-ak pos
• Alkoholöverkonsumtion genom åren, fortfarande kontakt med 

beroendecentrum. Röker.
• Före år 2013 insulin Lantus 10-14 E/dygn, 4-6 Novo Rapid x 3
• HbA1c >90 mmol/mol eller motsvarande % i många år, preproliferativ

retinopati, manifest nefropati. Underbensamputerad 2012 vä och 2013 
hö p.g.a kritisk ischemi och infekterade sår.



Man född 1954

• Perifer neuropati i många år
• Gastropares med starkt nedsatt magsäckstömning, periodvis 

vattentunn diarré, även nattetid. Illamående vid måltid, uppstötningar.
• Vikt 66 kg 2008, minskar till 40 kg 2013, får bara i sig gröt och 

enstaka näringsdrycker.
• Flera hypoglykemier trots HbA1c 95 mmol/mol jan 2013.



Man född 1954

• Nasogastrisk sond sattes november 2013.
• Får sedan dess Isosource Mix (baserad på vanlig mat) 1500 mL/dygn 

= 1650 kcal
• Sedan nov 2014 PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi)
• Kontinuerlig tillförsel med nutritionspump 74 mL/tim, uppehåll 23.00 

– 02.00
• Äter mindre måltider under dagen.
• HbA1c april 2013 68 mmol/mol, december 2016 60 mmol/mol



Man född 1954

• Inga problem med hypoglykemier
• Vikt december 2016 64 kg, gott allmäntillstånd
• Insulin Lantus 8 E/dygn, insulin Novo Rapid 2 E vb



Nyckelbudskap



Nyckelbudskap
Sprid ut 
näringstillförseln över 
så många timmar det 
går och basera 
behandlingen på 
basinsulin subkutant.



Nyckelbudskap
Var inte rädd för att 
använda enteral
nutrition vid uttalad 
gastropares


