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 att kunna mäta sitt blodsocker 

 att kunna tolka resultaten och 

 att kunna vidta rätt åtgärder med 

blodsockertesterna som grund 

Egenvård        Hälso- sjukvård

http://www.diabetes.se

Grunden för egenvård vid 

diabetes är

http://www.diabetes.se/


Blodglukos

vikt

ilska

graviditet

mat/

kolhydrater

motion

hormoner

alkohol

rökning

stress

läkemedel
infektioner

glädje

sorg

oral hälsa



Följa och kontrollera 

blodglukosnivån

• Systematisk egenmätning bör erbjudas till 

alla med insulinbehandling (prio 1)

– förutsättning för behandlingen

– säkerhet, förhindra hypoglykemi

• Riktad egenmätning bör erbjudas till 

personer med typ 2 som inte behandlas 

med insulin (prio 3)

Socialstyrelsen (2015) Nationella riktlinjer för diabetesvården



Följa och kontrollera 

blodglukosnivån

• Systematiskt

– typ 1oftast dagligen (före och efter måltid)

– typ 2 beroende på behandling

• Sporadisk/riktad egenmätning

– förändrad behandling

– pedagogiskt

– kortisonbehandling

– akut, svängande glukosvärden
Socialstyrelsen (2015) Nationella riktlinjer för diabetesvården



Följa och kontrollera 

blodglukosnivån

• Glukosmätare med teststickor, kapillärt

– glukosnivån vid provtagningstillfället

• HbA1c

– genomsnittliga glukosnivån 6-10 v

• Kontinuerlig glukosmätning

– FGM/CGM (utan eller med larm)



Egenvårdsbedömning

• Den legitimerade yrkesutövaren inom 

hälso- och sjukvården gör en bedömning 

om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras av patienten själv eller med hjälp 

av någon annan.

Region Skåne (2017) Regional rutin för egenvårdsbedömning



Om en person behöver praktisk 

hjälp → individuell plan

• Samråda med patienten, med närstående 

eller annan aktör 

– med respekt för självbestämmande, behov av 

trygghet och säkerhet, psykisk och fysisk 

hälsa samt hela livssituation

– riskbedömning - dokumentation - uppföljning

Vem gör vad?



Hjälp med egenvård

• Kommunens eller annan utförares 

personal inom vård och omsorg

– Närstående, personlig assistent

– Hemsjukvård, hemtjänst

– Särskilda boenden, tex för äldre

– HVB, hem för vård eller boende (missbruks-

eller beroendeproblematik)

– LSS, daglig verksamhet för personer med 

funktionshinder 

– Förskola, skola



Egenvårdsbedömning (Melior)
Namn Personnummer

Egenvårdsbehandling:

Egenvård utförs av: Namn:

Patienten

Närstående

Hemtjänst 

Personlig assistent

Kommunal SoL/LSS personal

Annan (t ex granne)

Information/utbildning till ovanstående ges av

Eventuella symptom att beakta

Vid akut situation kontakta:

Ansvarig för uppföljning:

Patient/vårdnadshavare/anhörig: …………………… tel nr :………………….

Signatur samtycke: ……………………..

Giltighetstid: Vårdinrättning:

Signatur: Telefon:



Egenvårdsbedömning (PMO)

Ligger under checklista

Rullistor



Patientfall:

• Jan, född 56, typ 1 

• Organisk personlighetsstörning, ångest, 

oro, depressioner, autistiska symtom

• God man, boendestöd 

• Eget boende, hjälp från hemtjänsten med 

glukosmätning, insulingivning och 

läkemedel

• Egenvårdsbedömning?



Den klinisk vardagen:

• I bästa fall en patient som vi känner, ofta 

inte

• Svårt hitta dokumentationen med 

bedömningen, ansvarsfördelningen och 

överenskommelsen i journalen

• Tar sig inte tid att kolla utvärdera och 

ompröva

• Kan bli bättre…



Nationellt vårdprogram för behandling 

med insulinpump, CGM och FGM 

• Nationella programrådets riktlinjer för 

pump, CGM och FGM är nu godkända av 

SKL och kommer att implementeras i hela 

Sverige.

• Kriterier som rädsla för hypoglykemi, 

möjlighet till fysisk aktivitet och hinder i 

arbetet relaterat till hypoglykemi möjliggör 

en bred förskrivning av CGM/FGM.

• Hemsjv…?
SKL (2017) Vuxna med typ  1 diabetes. Nationellt vårdprogram för behandling med 

insulinpump, CGM och FGM

https://www.swenurse.se/globalassets/sektioner--natverk/diabetesnurse-sfsd/npr-vardprogram-pump-cgm-och-fgm-2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/sektioner--natverk/diabetesnurse-sfsd/npr-vardprogram-pump-cgm-och-fgm-2017.pdf


Kontinuerlig glukosmätning

FGM -CGM

• Hypoglykemier, högt HbA1c, frekventa 

mätningar osv.

• Continuos glucose monitoring har larm

• Flash glucose monitoring har inte larm

– Byts var 14:e dag
• skannas minst var 8:e timme

• aktuellt värde 

• data för senaste 8 timmarna

• trendpil





Datum F-F E- F F-L E-L F-M E-M Kväll

kommentar

Datum F-F E- F F-L E-L F-M E-M Kväll

kommentar

Datum F-F E- F F-L E-L F-M E-M Kväll

kommentar

Kommentar= som exempel minskad, utebliven eller ökad insulindos – namnge vilket, druvsocker, extra mat, ätit före kontroll eller insulingivning. Akuta provtagningar skriv klockslag

Förslag blodglukoslista att användas i kommunal hemsjukvård i 

Region Skåne (testas)

F-F=fastande tidigast 30 min före frukost, E-F= 1½-2 timmar efter frukost, F-L= tidigast 30 min före lunch, E-L= 1½-2 timmar efter lunch, F-M= tidigast 30 min före middag, E-M= 1½-2 timmar efter middag,  
kväll= ca 21-22.

Namn:

Personnummer:

Insulinsort Klockan: Klockan: Klockan: Klockan:

E E E E

E E E E

E E E E
Övrigt:



Nationellt programråd för 

diabetes

• SKL Nationella kunskapsstöd

– Diabetesvård

• Vårdprogram för äldre med diabetes 

typ 1 och typ 2 

Webbutbildning som vänder sig till undersköterskor och 

vårdbiträden inom hemsjukvård, vårdboenden 

och hemtjänst.

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kun

skapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard.225.html




MAS, 

Medicinska Ansvarig Sjuksköterska

• Viktigt att man ser till hela personen och att man 

fortsätter med årliga kontroller och att kontrollera fötter.

• Ofta många glukoskontroller, samtidigt som man inte har 

en behandlingsstrategi för de mätvärden man får fram.

• Det bör finnas en strategi för mätningen: Hur ofta, hur 

länge, vad ska man göra med mätvärdet. 

• Det finns andra typer av diabetes än typ 2. Vilket gör att 

man kanske måste fortbilda personalen för att kunna 

ge en bra vård. (och nya insuliner, kanyler…)

Nationella programrådet för diabetes (NPR diabetes)

assisterad 

egenvård



Kartläggning Nationella 

programrådet för diabetes (SKL) 

• ….. tillgång till diabetessjuksköterska inom 

den kommunala hälso- och sjukvården

Nationella programrådet för diabetes (NPR diabetes)



Eva, distr ssk, Malmö

• Viktigt med tydliga direktiv, uppsatta mål, 

hur och när uppföljning 

• Strategi för åtgärder, vem ansvarar, hur nå

– Xtra doser om glukos över viss nivå (?)

• Dosjustering

– Pat som tidigare justerat doser, nu satt ur spel

• Många överbehandlade på 

tablettbehandling



Viktigt

• Utbildning

– Injektionsområde
• Lipohypertrofi

– Rätt teknik
• Säkerhetskanyl

• 4 mm kanyl

• Blanda mixinsuliner

– Nya insuliner



Min konklusion:

Vi kan bli bättre på:

Bedömning

Planering

Dokumentation

Uppföljning 

Utvärdering

Omprövning

KOMMUNIKATION

KONTINUERLIG UTBILDNING



Tack för mig!


