Opplæringsskjema
Før du starter med Forxiga må du få opplæring av legen eller sykepleieren din om hva DKA er og
hvordan du kan minimere risikoen for å få DKA.
• Fyll inn opplæringsskjemaet sammen med legen eller sykepleieren din
• Alltid ha opplæringsskjemaet med deg

1) Hva innebærer “dager med sykdom” for deg
Hvordan håndtere dager med sykdom, hvilken mat bør spises og hvordan håndtere avbrudd i
behandlingen med Forxiga

2) Hvordan og når skal ketoner måles (dette kan være ulikt den generelle veiledningen om
monitorering av ketoner på side 10)
Hvordan:

Når:

3) Hva du bør gjøre i DKA risikosituasjoner (sett en ring rundt relevante punkter og skriv
ned tiltak nedenfor)
Risikosituasjoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sykdom eller infeksjon (dager med sykdom)
Faste
Brå redusering av insulindose (glemt dose/feil med penn eller pumpe)
Fysisk trening
Inntak av alkohol
Kirurgiske inngrep
For høyt væsketap fra kroppen (dehydrering)

Tiltak ved relevante risikosituasjoner og annen veiledning:

Til lege/sykepleier: Skriv ned veiledning for risikosituasjoner relevante for pasienten
4) Hvordan og når skal lege eller sykepleier kontaktes, eller akutt legehjelp oppsøkes
Hvordan:

Når:

Denne veiledningen er kun for pasienter med diabetes type 1 og deres omsorgspersoner.
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Generell veiledning om monitorering av ketoner
• I diagrammet nedenfor finner du generell veiledning om hvordan ketonnivå i urin eller blod bør
monitoreres.
• Veiledning fra lege eller sykepleier som gjelder kun for deg er skrevet ned i opplæringsskjemaet,
og på din ketonmåler. Denne kan være ulik den generelle veiledningen nedenfor.
• Alltid følg veiledningen fra legen eller sykepleieren din og avlesningene på
ketonmåleren din.

Dager med sykdom

DKA symptomer

Måle ketonnivåer
Blodketoner

Urinketoner
Ketonnivå er forhøyet

Over 3.0 mmol/L

Høyt til Veldig høyt
+++/++++

• Du har sannsynligvis DKA. Dra til legevakt umiddelbart.
• Avbryt behandling med Forxiga umiddelbart.
• Følg behandlingsanbefalingene i tabellen nedenfor.

Høyt ketonnivå

Ketonnivå er forhøyet
>1.5 til 3.0 mmol/L

Moderat
++

• Du har høy risiko for DKA. Oppsøk legehjelp umiddelbart.
• Avbryt behandling med Forxiga umiddelbart.
• Følg behandlingsanbefalingene i tabellen nedenfor.
• Mål ketonnivåene igjen om to timer.

Ketonnivå er forhøyet
0.6 til 1.5 mmol/L

Under 0.6 mmol/L

Spor eller Liten
+

Negativ

• Følg behandlingsanbefalingene i tabellen nedenfor.
• Mål ketonnivåene igjen om to timer.
• Oppsøk legehjelp umiddelbart og avbryt
behandling med Forxiga dersom nivåene
vedvarer og symptomer oppstår.

Ketonnivåer er normale
• Ingen tiltak.

Lavt ketonnivå

Behandlingsanbefalinger ved forhøyet ketonnivå (eller veiledning fra legen)
• Du må muligens ta ekstra insulin og drikke vann.
• Mål blodsukkeret ditt. Du må muligens spise ekstra karbohydrater dersom blodsukkeret er normalt
eller lavt.
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Denne veiledningen er kun for pasienter med diabetes type 1 og deres omsorgspersoner.
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