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Instruks vedrørende: Akut blodsukkermåling efter rammedelegation
Målgruppe

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i
hjemmesygeplejen og på ældrecentrene i Brøndby Kommune

Formål

At sygeplejen er aktivt deltagende i at opspore og forebygge
sygdom, samt agerer fagligt hensigtsmæssigt i akutte situationer

Mål

At forværring i en borgers tilstand opspores tidligt
At blodsukkerværdi – sammen med øvrige observationer og målinger –
danner baggrund for hensigtsmæssig lægefaglig handlingsbeslutning
At der hurtigt kan iværksættes adækvat behandling i hjemmet, så
hospitalsindlæggelse evt. undgås

•
•
•

Instruks

Som led i tidlig opsporing af sygdomstegn må sygeplejersker og
social- og sundhedsassistenter efter rammedelegation af 2014 og
ifølge kompetenceprofiler udføre blodsukkermåling hos borgere,
der ikke er diagnosticerede diabetespatienter.

Hvornår måles
blodsukker?

Der måles blodsukkerværdi hos borgere med følgende
symptomer:
Højt blodsukker
For lavt blodsukker
•
•
•
•
•

Normal
blodsukker

Træthed
Tørst
Hyppig vandladning
Tab af appetit / kvalme
Vægttab

•
•
•
•
•
•
•
•
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Sved
Rysten
Mathed
Hjertebanken
Svimmelhed
Hovedpine og kvalme
Koncentrationsbesvær
Kramper
Besvimelse

Normale blodsukkerværdier:
•

Hos personer under 80 år
o Fastende blodsukker bør være 5-7 mmol/l
1

Ikke fastende blodsukker bør ligge mellem 5-10
mmol/l
Hos personer over 80 år
o Fastende blodsukker bør være 6-9 mmol/l
o Ikke-fastende blodsukker bør være 6-12 mmol/l
o

•

Blodsukkerværdien danner sammen med øvrige observationer og
målinger baggrund for den fremadrettede indsats overfor borgeren.
Behandlingsansvaret for borgeren påhviler fortsat den
praktiserende læge eller anden læge, som varetager borgerens
behandling.
Dokumentation

Blodsukker værdien dokumenteres i Nexus

Lokale tillæg
Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Autorisationsloven, lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011
Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp
(delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
Rammedelegation af 2014 i KMD-sag samt korrespondance omkring
godkendelse. Vedlagt som bilag.
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