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Sammanfattning 
 
Inledning 
Sedan 2012 är antidiabetikagruppen SGLT2-hämmare godkända i Sverige med 
indikationen typ 2-diabetes. 2016 kom nya rekommendationer och krav från EMA och FDA 
angående behandling med SGLT2-hämmare. Inrapporterade fall av den ovanliga men 
allvarliga biverkningen DKA sågs i samband med behandling med SGLT2-hämmare. I 
många av de fall av DKA som rapporterats in hade patienterna en atypisk blodglukosnivå 
med samtidig hyperketonemi. I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram rekommendationen 
för prevention av DKA genom egenmätning av blodketoner. Detta gäller dock endast typ 1-
diabetiker. Idag finns inga rekommendationer om hur typ 2-diabetiker med SGLT2-
hämmare bör mäta blodketoner med avseende på risken för DKA. 
 
Syfte 
Undersöka om det finns några skillnader i förekomst av DKA hos patienter behandlade 
med SGLT2-hämmare genom två faktorer: specifika substanser (canagliflozin och 
empagliflozin) och kön. Samt undersöka om det finns stöd i litteraturen att förebygga DKA 
hos typ 2-diabetiker som behandlas med SGLT2-hämmare genom egenmätning av 
blodketoner. 
 
Metod 
Litteraturstudie i två delar som baseras på sju vetenskapliga artiklar. 
 
Resultat 
Del 1: Ingen skillnad i förekomst av DKA. Resultatet efter jämförelse av den genomsnittliga 
förekomsten av DKA mellan canagliflozin och empagliflozin visar att förekomsten av DKA 
INTE skiljer sig mellan substanserna, då det genomsnittliga värdet för canagliflozin var 0,2 
% och för empagliflozin 0,195 » 0,2 %. Del 2: I Klocker et al. framkom att 
blodketonmätningar ger lägre vårdkostnader genom minskning av tiden på 
akutmottagningen. Även i Bektas et al. såg blodketonmätningar bedside som ett mer 
tillförlitligt och snabbt sätt att diagnosticera DKA och därmed borde tiden för återhämtning 
och tiden på sjukhus minska och så även vårdkostnader. I Peters et al. sågs fel diagnos och 
en fördröjd tid till påbörjad behandling av DKA på grund av att blodketonmätningar inte 
genomfördes utan enbart blodglukosnivån följdes. Både Klocker et al. och Bektas et al. 
ansåg att blodketonmätning är ett bättre alternativ än mätning av urinketoner. 
 
Diskussion 
En begränsning i litteraturstudien är det ojämna resultatet i empagliflozinstudierna. 
Resultaten var så olika i empagliflozinstudierna vilket gör att man inte kan generalisera 
den genomsnittliga förekomsten av DKA för empagliflozin. Därmed blir det svårt att 
jämföra substansen empagliflozin med canagliflozin huruvida förekomsten av DKA skiljer 
sig åt. Faktorer i baslinjen som kunde påverka skillnaden i förekomst av DKA för 
empagliflozin var parallell läkemedelsbehandling och njurfunktion. Samtliga studier i 
denna litteraturstudie avseende egenmätning av blodketoner ser fördelar med att övervaka 
blodketonvärdet för att minska risken för DKA då typ 2-diabetiker med SGLT2-behandling 
har en förhöjd risk.  
 
Slutsats 
Huruvida förekomsten av DKA skiljer sig mellan empagliflozin och canagliflozin samt om 
skillnader mellan kön finns går inte att säga. Flera retrospektiva studier på inrapporterade 
biverkningar behövs. Egenmätningar av blodketoner i hemmet skulle kunna vara ett 
tillförlitligt sätt att minska risken för DKA, inte endast för typ 1-diabetiker enligt Sos 
rekommendation, utan även för SGLT2-behandlade typ 2-diabetiker. Dock behövs 
primärstudier  som studerar och utvärderar detta avseende vårdkostnader, patientsäkerhet 
och följsamhet. 
 
Nyckelord: Typ 2-diabetes, SGLT2-hämmare, DKA, egenmätning, blodketoner.  



 

 



 

 

Förteckning över förkortningar 
 
SGLT2-hämmare – sodium-glucose transport 2/natrium-glukos cotransportör 2 
DKA – Diabetisk ketoacidos 
EMA – European Medicines Agency 
LV – Läkemedelsverket 
FDA – Food and Drug Administration 
FAERS – FDA Adverse Event Reporting System database 
PRAC –Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
euDKA – Euglykemisk ketoacidos 
ACC – Acetyl-CoA carboxylas 
CPT-I – Carnitin palmitoyltransferas-I 
Sos – Socialstyrelsen 
AACE – American association of Clinical Endocrinologists 
ACE – American College of Endocrinology 
SBU – Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering 
RCT – Randomiserad kontrollerad studie 
UVI – Urinvägsinfektion 
ADA – American Diabetes Association 
HbA1c – Hemoglobin A1c 
MDI-insulin – Multiple daily injections- insulin 
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Introduktion 
 
Sedan 2012 är läkemedelsgruppen natrium-glukos cotransportör 2-hämmare (SGLT2-
hämmare/sodium-glucose transport 2 inhibitor) godkänd i Sverige för indikationen typ 2-
diabetes. Först ut att godkännas var substansen dapagliflozin (2012) och vidare kommande 
år canagliflozin (2013) samt empagliflozin (2014) [1]. 
 
Mekanism 
SGLT2-hämmare bidrar till ökad glukosutsöndring i urinen då läkemedlet hämmar 
reabsorptionen av glukos i proximala tubuli. Regleringen av glukosutsöndring och 
reabsorption i njurarna sker med natrium-glukos cotransportör 2 (SGLT2) [2]. Effekten av 
minskad glukosreabsorption är en sänkt blodglukosnivå samt ett sänkt blodtryck genom 
osmotisk diures och viss viktnedgång [3]. Även en minskad incidens av kardiovaskulära 
händelser ses med denna läkemedelsgrupp [4]. 
 
Nya rekommendationer för behandling med SGLT2-hämmare 
Förhöjd risk för diabetisk ketoacidos (DKA) vid behandling med SGLT2-hämmare, är en 
ovanlig men allvarlig biverkning. Under 2016 kom nya rekommendationer från European 
Medicines Agency (EMA) inklusive Läkemedelsverket (LV) och US Food and Drug 
Administration (FDA) angående behandling med SGLT2-hämmare [5,6]. De nya 
rekommendationerna baserades på rapporter om fall av diabetisk ketoacidos vid 
behandling med SGLT2-hämmare. Efter granskning av sin databas för inrapporterade 
biverkningar, FDA Adverse Event Reporting System database (FAERS), kunde FDA 
konstatera 73 fall av diabetisk ketoacidos (inrapporterade mars 2013 - maj 2015). Samtliga 
patienter fick uppsöka sjukhus för behandling. För många av dessa patienter dröjde 
konstaterad diagnos på grund av att blodglukosnivån var lägre än väntat än vid typisk 
diabetisk ketoacidos som kommer med hyperglykemi. Detta ledde till en fördröjd 
motverkande behandling [6]. I juni 2015 på begäran av Europakommissionen, startade 
även Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), del av EMA, sin 
undersökning angående förekomsten av DKA hos patienter under behandling med SGTL2-
hämmare. Undersökningen visade fram till maj 2015 att 101 fall av DKA hade rapporterats 
in i biverkningsdatabasen EudraVigilance världen över hos patienter med typ 2-diabetes. 
Även i denna undersökning visades fall av atypiska blodglukosnivåer s.k. euglykemisk 
ketoacidos (euDKA) [7]. 
 
Resultatet av uppmärksammade fall av diabetisk ketoacidos medförde förändringar. Krav 
på förändrade läkemedelsförpackningar, där varningar om risk för biverkningen skulle 
finnas med. Ny information till förskrivare och patienter som använde denna 
läkemedelsgrupp, att vara uppmärksamma på symtom på DKA, samt gällande förskrivare 
att DKA kan uppvisa atypiska blodglukosnivåer och kan på grund av det fördröja 
avhjälpande behandling [5,6,8]. Även ställda krav på läkemedelstillverkare att genomföra 
”postmarketing studys” i fem år för att hitta nya fall av diabetisk ketoacidos [6]. 
 
Hyperglykemisk- och euglykemisk diabetisk ketoacidos 
Diabetisk ketoacidos är en av de mest allvarliga och livshotande komplikationer hos 
diabetiker [9]. Diabetisk ketoacidos kan drabba både typ 1- och typ 2-diabetiker. Vid 
absolut eller relativ insulinbrist kan inte cellerna ta upp glukosen i blodet vilket medför 
hyperglykemi (blodglukos > 11 mmol/L), och en ökad glukagonproduktion i 
bukspottskörteln som aktiverar bland annat enzymet lipas som annars inhiberas av insulin. 
Lipas katalyserar lipolysen av lipider till fria fettsyror och glycerol. Fria fettsyror tas upp av 
hepatocyter i levern, genomgår b-oxidation och omvandlas genom ketogenesen till ketoner 
som frisätts och sänker pH i blodet. Detta leder till diabetisk ketoacidos med 
blodglukosvärde > 13,9 mmol/L [9-11]. Incidensen i Sverige för diabetisk ketoacidos är ca 
6 per 100 000 vuxna varje år och förekommer främst hos typ 1-diabetiker men upp till en 
tredjedel av fallen har varit typ 2-diabetiker [11].  
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Euglykemisk ketoacidos kan drabba typ 2-diabetiker som behandlas med SGLT2-
hämmare. Vid euglykemisk ketoacidos ses blodglukosvärden på < 11,1 mmol/L men höga 
värden av blodketoner [11]. Då effekten av SGLT2-hämmare verkar genom ökad utsöndring 
av glukos via urinen och därmed minskad blodglukos, påverkas sekretionen av glukagon 
och aktiverar ketogenesen. Insulinnivån minskar och glukagonnivån ökar, vilket sänker 
aktiviteten av acetyl-CoA carboxylas (ACC) som inhiberar carnitin palmitoyltransferas-I 
(CPT-I). Detta leder till en ökad aktivitet av CPT-I som medierar b-oxidationen av fria 
fettsyror (figur 1) [7]. Studier tyder på att SGLT2 även finns på glukagonutsöndrande a-
celler i bukspottkörteln och att uttrycket för SGLT2 hos a-celler var lägre och att 
genuttrycket som medierar glukagonproduktionen var högre hos patienter med typ 2-
diabetes. I samma studie menar man även att SGLT2-hämmare direkt inhiberar a-cellerna 
i bukspottkörteln och triggar glukagonsekretionen som bidrar ytterligare till den 
euglykemiska ketoacidosen [9]. 
 
De kliniska symtom som uppvisas vid DKA och euDKA är lika. Symtomen omfattar 
illamående och kräkningar, snabb viktminskning, magont, törst, sötaktig andedräkt och 
metallsmak i munnen, förvirring och trötthet, snabb och djup andning, aceton-liknande 
lukt från kroppsvätskor [5,6,8,10,11]. Med de nya rekommendationerna från 2016 ska 
patientgruppen med SGLT2-hämmare informeras om biverkningen och symtomen [5,6,8]. 

Figur 1. Trolig mekanism för euDKA vid behandling med SGLT2-hämmare [7,9]. Röda 
pilar visar ökning. Gröna pilar visar sänkning. ACC – Acetyl-CoA carboxylas, CPT-I – 
Carnitin palmitoyltransferas-I, EuDKA – euglykemisk diabetisk ketoacidos. Omarbetad 
från [F1]. 
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Prevention av DKA 
Socialstyrelsen (Sos) har tagit fram rekommendationer för att minska risken för DKA. 
Rekommendationen är egenmätning av blodketoner med prioritet 3. Denna 
rekommendation riktar sig till typ 1-diabetiker, där incidensen av DKA är störst. 
Socialstyrelsens granskning av litteraturen visade att genom egenmätning av blodketoner 
minskade sjukhusinläggningar och tiden till tillfrisknande [12]. Då incidensen av DKA och 
euDKA har visats genom inrapporterade fall av biverkningar i Europa och USA och i 
enskilda studier visar detta att det finns risk för den enskilda patientens hälsa och 
välmående [5,6,12]. 
 
Under 2016 genomförde American association of Clinical Endocrinologists (AACE) och 
American College of Endocrinology (ACE) en utredning angående rekommendationer runt 
DKA med SGLT2-hämmare. AACE och ACE rekommenderade inte urinstickor för mätning 
av ketoner vid användning av SGLT2-hämmare då uppvisade värden är missledande. 
Istället rekommenderade AACE och ACE blodketonmätning för patienter med SGLT2-
hämmare [13]. Detta på grund av att urinstickor endast mäter en typ av keton, acetoacetat, 
och inte ketonen b-hydroxybutyrat, som förekommer i större mängd vid DKA. Vidare att 
urinprovet endast påvisar ketonnivån sedan senaste miktionen och inte aktuell status [12]. 
Genom utredningen av AACE och ACE framkom det inga rekommendationer eller riktlinjer 
angående frekvensen av egenmätning av blodketoner för patienter som behandlas med 
SGLT2-hämmare [13]. 
 
På Statens beredning för medicinsk och socialutvärderings (SBU) hemsida framgår det att 
egenmätning av blodketoner (riktade mätningar) vid ökad risk för DKA hos vuxna är en 
vetenskaplig kunskapslucka i Sverige och att fler primärstudier behövs [14]. 
 
 
Syfte 
 
Denna litteraturstudie avsåg att undersöka om det fanns skillnader i förekomst av DKA hos 
patienter behandlade med SGLT2-hämmare genom att se på faktorer som specifika 
substanser (canagliflozin och empagliflozin) och kön.  
 
Undersöka om det fanns stöd i litteraturen att förebygga DKA hos typ 2-diabetiker som 
behandlas med SGLT2-hämmare genom egenmätning av blodketoner. 
 
Följande frågeställningar skapades och skulle besvaras för att uppnå syftet med 
litteraturstudien:  
 
A. Skiljer förekomsten av DKA hos typ 2-diabetiker vid behandling med olika SGLT2-

hämmare? 
 
B. Är det skillnad mellan män och kvinnor i förekomst av DKA vid behandling med 

SGLT2-hämmare? 
 
C. Kan risken för DKA minskas genom egenmätning av blodketoner i hemmet som daglig 

rutin såsom blodglukosmätningar för patienter med SGLT2-hämmare? Bör det ingå i 
rekommenderad läkemedelsterapi? 
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Metod 
 
En systematisk litteratursökning genomfördes 20190128, 20190201 och 20190205 i syfte 
att få fram relevanta artiklar till litteraturstudien. Detaljerad sökmetod för systematiska 
sökningar för samtliga frågeställningar ses i bilaga 1. Sökningarna genomfördes i PubMed 
och Google efter att ett nät byggts upp av MeSH-termer och fritextord (tabell 4 i bilaga 1.). 
Där relevanta artiklar hittades på Google, söktes dessa systematiskt fram i PubMed. 
Därmed redovisas endast sökschemat i PubMed i tabell 5 och 6 (bilaga 1). Sökningarna i 
PubMed baserades på inklusions- och exklusionskriterier enligt tabell 1, 2 och 3. Vid 
sökning #50 (tabell 5 i bilaga 1) sattes årsspann på 2012–2019 för att minska ner antalet 
träffar samt för att få fram mer relevanta artiklar för litteraturstudien. En sammanfattande 
tabell över sökningar där alla relevanta artiklar hittades till litteraturstudien ses i tabell 7. 
Denna litteraturstudie innefattar totalt sju vetenskapliga artiklar som presenteras 
översiktligt i tabell 8. 
 
Utvalda artiklar har valts med avseende på förekomst av DKA. De relevanta artiklar som 
gick vidare till urval 1, men saknade biverkningen DKA i artikeln, kontrollerades avseende 
rapporterade fall av DKA mot ClinicalTrials.gov genom studiens NCT-nummer (secondary 
source ID). Vid litteratursökningen visades ingen hänsyn till patientgruppernas 
baslinjestatus. Detta på grund av det få antal studier som mötte inklusionskriteriet 
rapporterad DKA som biverkning. 
 
De studier som ratades i de systematiska sökningarna av frågeställning A och B i PubMed 
var studier som studerade typ 1-diabetiker, andra SGLT2-hämmare än uppsatta 
inklusionskriterier enligt tabell 1 och 2, de studier som inte hade några rapporterade fall av 
DKA, studier på flera SGLT2-hämmare enligt inklusionskriterierna där man inte kunde 
urskilja vilken/vilka av substanserna som orsakat DKA. 
 
För att få fram relevanta artiklar till frågeställning C inkluderades även typ 1-diabetiker då 
egenmätningar av blodketoner för minskad risk för DKA skulle studeras och inte diabetes 
typ 1 som sjukdom (tabell 3). Den studie (Klocker et al.) som socialstyrelsen (Sos) bygger 
sin rekommendation på avseende egenmätning av blodketoner för typ 1-diabetiker söktes 
även fram i PubMed. 
 

Tabell 1. Inklusionskriterier för litteratursökning i PubMed. 

Inklusionskriterier SGLT2-hämmare och DKA 

• SGLT2-hämmare godkända i Sverige 

• Rapporterad DKA som biverkning 

• RCT-studier, kliniska prövningar fas II, III, kliniska studier, jämförelsestudier 

• Studier på svenska eller engelska 

• Studier på människa 

 

Tabell 2. Exklusionskriterier för litteratursökning i PubMed. 
Exklusionskriterier SGLT2-hämmare och DKA 

• Reviews 

• SGLT2-hämmare ej godkända i Sverige 
 

Tabell 3. Inklusionskriterier för litteratursökning i PubMed. 

Inklusionskriterier Egenmätning blodketoner 

• SGLT2-hämmare godkända i Sverige 

• Studier på svenska eller engelska 

• Typ 1- och typ 2-diabetes  

• Studier på människa 
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Tabell 7. Sammanfattning av systematisk litteratursökning i PubMed där relevanta artiklar hittades.* 

Nr Datum MeSH-term och/eller fritext Antal 
träffar Filter Antal träffar 

efter filtrering Granskade Urval 
1 Urval 2 Referenser 

Sökningar i PubMed för frågeställning A och B*               

#40 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides/therapeutic use[Mesh] AND 
Glucosides/adverse effects[Mesh] AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND 
empagliflozin[Supplementary Concept] (#2 AND #9 AND #10 AND #7 AND #13) 

_ 

  
Clinical Trial   
Clinical Trial 
Phase II 
Clinical Trial, 
Phase III 
Comparative 
Study 
Clinical Study 
Humans 

27 9 2 1 Zinman et al. 

#41 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides/therapeutic use[Mesh] AND 
Glucosides/adverse effects[Mesh] AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND Canagliflozin[Mesh] 
(#2 AND #9 AND #10 AND #7 AND #11) 

_ 52 10 2 2 Neal et al.                                
Bode et al. 

#43 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides/therapeutic use[Mesh] AND 
Glucosides/adverse effects[Mesh] AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND 
empagliflozin[Supplementary Concept] OR empagliflozin AND Sodium-Glucose Transporter 2 
Inhibitors[Mesh] (#2 AND #9 AND #10 AND #7 AND #13 OR #30 AND #5 ) 

_ 62 8 1 1 Rosenstock et al. 

#44 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides/therapeutic use[Mesh] AND 
Glucosides/adverse effects[Mesh] AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND Canagliflozin[Mesh] 
AND Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors[Mesh] (#2 AND #9 AND #10 AND #7 AND #11 AND #5) 

_ 74 11 1 1 Bode et al. 

#45 2019-02-01 Cohort Studies[Mesh] AND Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors[Mesh] (#19 AND #5) _ 44 6 1 1 Bode et al. 

#46 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides[Mesh] AND Glucosides/adverse effects[Mesh] 
AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND empagliflozin[Supplementary Concept] (#2 AND #8 
AND #10 AND #7 AND #13 ) 

_ 27 9 3 1 Zinman et al. 

#48 2019-02-01 
Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[Mesh] AND Glucosides[Mesh] AND Glucosides/adverse effects[Mesh] 
AND Hypoglycemic Agents/adverse effects[Mesh] AND Canagliflozin[Mesh] (#2 AND #8 AND #10 AND #7 
AND #11) 

_ 52 10 2 2 Bode et al.                     
Neal et al. 

#64 2019-01-28 
diabetes mellitus type 2 AND diabetic ketoacidosis AND canagliflozin OR dapagliflozin OR empagliflozin AND 
sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor (#23 AND #26 AND #28 OR #29 OR #30 AND #25) _ 92 20 3 2 Rosenstock et al.       

Zinman et al. 
#72 2019-02-01 Diabetic Ketoacidosis/prevention and control[Mesh]  _ _ 44 5 1 1 Klocker et al. 

Sökningar i PubMed för frågeställning C* 

#79 2019-02-05 Diabetic Ketoacidosis/prevention and control[Mesh] 330 
Published in 
the last 10 
years; Humans 

130 9 2 1 Klocker et al. 

#80 2019-02-05 Diabetic Ketoacidosis/diagnosis[Mesh] 1129 

Clinical Trial, 
Clinical Trial, 
Phase II, 
Clinical Trial, 
Phase III, 
Comparative 
Study, Clinical 
Study; Humans 

53 14 3 2 Peters et al. 
Bektas et al. 

#83 2019-02-05 3-Hydroxybutyric Acid/blood[Mesh  Humans 136 2 1 1 Klocker et al. 
#87 2019-02-05 testing for the prevention and management of ketoacidosis 18 _  3 3 1 Klocker et al. 

* För detaljerad sökmetod för systematiska sökningar för samtliga frågeställningar se bilaga 1. 
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Tabell 8. Utvalda vetenskapliga artiklar efter litteratursökning i PubMed. 

Källa Författare Studiens namn Publicerad Studietyp* Antal 
deltagare 

Studerad 
population* 

[4] Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes  2015 RCT 7021 T2DM 

[15] Neal et al. Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin Cardiovascular Assessment 
Study (CANVAS)—A randomized placebo-controlled trial  2013 RCT 4330 T2DM 

[16] Bode et al. Efficacy and Safety of Canagliflozin Treatment in Older Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus: 
A Randomized Trial  2013 RCT 714 T2DM 

[17] Rosenstock et al. 
Improved glucose control with weight loss, lower insulin doses, and no increased hypoglycemia 
with empagliflozin added to titrated multiple daily injections of insulin in obese inadequately 
controlled type 2 diabetes  

2014 RCT 563 T2DM 

[18] Klocker et al. Blood β-hydroxybutyrate vs. urine acetoacetate testing for the prevention and management of 
ketoacidosis in Type 1 diabetes: a systematic review  2013 Review 299 T1DM 

[19] Peters et al. Diabetic Ketoacidosis With Canagliflozin, a Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor, in 
Patients With Type 1 Diabetes 2016 RCT 351 T1DM 

[20] Bektas et al. Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the emergency department  2004 Observations 
studie  139 T1DM, T2DM 

*Tabellförkortningar: 
RCT – Randomized controlled trial 
Review – Översiktsartikel 
T1DM – Typ 1-diabetes 
T2DM–  Typ 2-diabetes 
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Resultat 
 
Del 1: avser frågeställning A och B, förekomst av DKA. 
 
Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 
Diabetes [4] 
 
Denna randomiserade dubbelblindade placebokontrollerade studie (RCT) publicerades 
2015. Syftet med studien var att studera effekten av empagliflozin jämfört med placebo med 
avseende på kardiovaskulära händelser hos vuxna typ 2-diabetiker med hög risk för 
kardiovaskulära händelser, som tillägg till nuvarande antidiabetikabehandling. Studien var 
en multicenterstudie och genomfördes i 42 länder. 
 
Den studerade populationen (n= 7028) var kvinnor (n= 2004) och män (n= 5016) med en 
medelålder på 63,1 år med Body Mass Index (BMI) på 30,6 och med estimated glomerular 
fitration rate (eGFR) 74 ml/min per 1,73 m2. Alla patienter hade en bekräftad 
kardiovaskulär sjukdom och använde inga blodglukossänkande preparat minst 12 veckor 
före randomiseringen. Populationen hade antingen en hemoglobinnivå på HbA1c ³ 7 - £ 9 
% eller hade en stabil blodglukossänkande behandling 12 veckor innan randomiseringen 
med hemoglobinnivå HbA1c ³ 7 - £ 10 %. 
 
Individer inom kriterierna i populationen genomgick en två veckor open-label 
inkörningsperiod med placebo utan att patienternas dåvarande blodglukossänkande 
behandling förändrades. Samtliga 7028 patienter i populationen randomiserades till att få 
empagliflozin tablett 10 mg, 25 mg eller placebo. Populationen stratifierades efter 
hemoglobinnivå, BMI, eGFR och geografisk region. 7020 patienter i populationen 
behandlades. 
 
De första 12 veckorna efter randomiseringen behöll patienterna sin egen medicinering. 
Efter 12 veckor kunde behandlingen justeras för att uppnå glykemisk kontroll enligt lokala 
riktlinjer. Genom hela studien behandlades patienterna för kardiovaskulära riskfaktorer t 
ex. dyslipidemi och hypertension. Patienterna instruerades att besöka kliniken regelbundet 
och ett uppföljande besök efter 30 dagar. Patienter som avbröt deltagande i studien (n= 
1780, 25,4 %) följdes upp med avseende på kardiovaskulära händelser.  
 
Det primära utfallet av studien var en sammansättning av död från kardiovaskulära 
händelser, icke-fatal myokardinfarkt eller icke-fatal stroke. Det sekundära utfallet var en 
sammansättning av det primära utfallet samt sjukhusinläggning för ostabil angina. 
 
Säkerheten under behandlingen utvärderades i uppvisade biverkningar som uppstod under 
behandling eller inom 7 dagar efter administrering av sista dos. Utvalda biverkningar av 
speciellt intresse var: 

• bekräftad hypoglykemi 
• UVI 
• genital infektion 
• akut njursvikt 
• förlust av extracellulär vätska 
• benfraktur 
• DKA 
• tromboembolisk händelse 

 
Vid baslinjen var demografiska och kliniska egenskaper väl balanserade i den studerade 
populationen. 
 
Resultatet i studien visade att proportionerna mellan biverkningar, svåra biverkningar, och 
biverkningar som ledde till att patienten avslutade studien var liknande i 
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empagliflozingruppen och i placebogruppen. Proportionerna mellan grupperna avseende 
DKA var inte lika (tabell 9). Resultatet uppvisade fyra fall (0,09 %) av diabetisk ketoacidos 
i empagliflozingruppen och ett fall i placebogruppen. 
 
 
Tabell 9. Patientfall av diabetisk ketoacidos som fick minst en dos empagliflozin/placebo under 
studietiden. Samtliga fall av diabetisk ketoacidos skedde inom 7 dagar efter sista administrerade dosen. 
Omarbetad från [4]. 

Biverkningar Placebo 
(n= 2333) 

Empagliflozin            
10 mg (n= 2345) 

Empagliflozin              
25 mg (n= 2342) 

Totalt Empagliflozin   
10mg + 25mg (n= 4687) 

Diabetisk 
ketoacidos 1 3 1 4 (0,09)* 

* Antal i procent.    

 
 
Neal et al. Rationale, design, and baseline characteristics of the Canagliflozin 
Cardiovascular Assessment Study (CANVAS)—A randomized placebo-
controlled trial [15] 
 
Denna randomiserade dubbelblindade placebokontrollerade (RCT) parallellgruppsstudie 
publicerades 2013. Syftet med studien var att studera effekten av canagliflozin jämfört med 
placebo avseende risken för kardiovaskulär sjukdom. Även säkerhet och tolerabilitet för 
läkemedlet studerades. Studiens upplägg var även att undersöka kort-, medel- eller 
långtidseffekten av canagliflozin jämfört med placebo avseende hemoglobin A1c (HbA1c), 
blodglukos (fastevärde), kroppsvikt, blodtryck, plasmalipider (fastevärde) och 
biverkningar. Studien var en multicenterstudie och genomfördes i 24 länder. 
 
Den studerade populationen (n= 4330) var kvinnor (n= 1472) och män (n= 2858) med typ 
2-diabetes med inadekvat glykemisk kontroll (HbA1c ³ 7,0 – £ 10,5 %) och en förhöjd risk 
för kardiovaskulära händelser. Populationen var antingen 30 år eller äldre med en 
bakgrund av symtomatisk aterosklerotisk vaskulär sjukdom, eller var 50 år eller äldre med 
två eller fler av följande riskfaktorer för kardiovaskulär händelse: diabetes över 10 år, 
systoliskt blodtryck över 140 mmHg med ett eller flera antihypertensiva läkemedel, rökare, 
micro- eller macro albuminuri eller högt kolesterol. Medelåldern vid baslinjen var 62 år, 
BMI 32, eGFR 77 ml/min per 1,73m2. 
 
Hela populationen genomgick en två veckors enkelblindad inkörningsperiod med placebo. 
Detta skedde tre veckor innan randomiseringen. Innan inkörningsperioden med placebo 
krävdes att patienterna hade minst åtta veckors stabil blodglukossänkande behandling. 
Detta för att patienterna skulle ha en stabil och oförändrad behandlingsregim de första 18 
veckor efter randomiseringen. 
 
Studien genomfördes i två olika faser. I första fasen randomiserades 4330 individer till 
canagliflozin tablett 100 mg eller 300 mg eller placebo. Denna grupp skulle sedan studeras 
i två års tid. I studien framgår det inte hur stort bortfallet var under studietiden. 
 
Det primära utfallet av studien för utvärdering av effekten av canagliflozin på risken för 
kardiovaskulära händelser var en sammansättning av död av kardiovaskulär händelse, 
icke-fatal myokardinfarkt och icke-fatal stroke. För utvärderingen av kardiovaskulär 
säkerhet vid användning av canagliflozin ingick även sjukhusinläggning för instabil angina 
i det primära utfallet. Det sekundära utfallet var fastevärden av b-cells funktionen och 
förhållandet mellan proinsulin (specifikt b-cells antigen) och insulin. 
 
De specifika biverkningar av speciellt intresse i studien var: 

• vulvavaginala infektioner hos kvinnor 
• genitala svampinfektioner hos män 
• UVI 
• hypoglykemi 
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• benfrakturer 
• kardiovaskulära händelser 
• hudbiverkningar 

 
DKA var inte en av de specifika biverkningar av speciellt intresse som studerades. Däremot 
rapporterades totalt åtta fall av DKA i studien som ses i tabell 10. 
 
 

Tabell 10. Patientfall med diabetisk ketoacidos. Omarbetat från [15]. 

Biverkningar Placebo             
(n= 1441) 

Canagliflozin           
100 mg (n= 1445) 

Canagliflozin               
300 mg (n= 1441) 

Totalt Canagliflozin        
100 mg + 300 mg        

(n= 2886) 
Diabetisk 

ketoacidos 1 4 3 7 (o,2)* 

*Antal i procent. 
 
 
Bode et al. Efficacy and Safety of Canagliflozin Treatment in Older Subjects 
With Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Trial [16] 
 
Denna randomiserade dubbelblindade placebokontrollerade fas III-studie publicerades 
2013. Syftet med studien var att utvärdera effekt och säkerheten vid användning av 
canagliflozin hos äldre. Studien var en multicenterstudie och genomfördes i 17 länder. 
 
Den studerade populationen (n= 714) var kvinnor (n= 318) och män (n= 396) med typ 2-
diabetes i åldrarna 55–80 år (medel 63,6) med inadekvat glykemisk kontroll (HbA1c ³ 7,0 
- £ 10,0 %) med eller utan blodglukossänkande läkemedel. Studiepopulationen hade även 
BMI 20–40 (medel 31,6), blodglukos (fastevärde) < 270 mg/dL vid vecka två och eGFR 
77,5 ml/min per 1,73 m2. 
 
Studietiden var uppdelad i en 26 veckor lång dubbelblindad huvudsaklig 
behandlingsperiod följt av en 78 veckors dubbelblindad förlängningsperiod. Innan 
studiestart genomfördes en två veckor lång enkelblindad inkörningsperiod med placebo. 
 
Till studien randomiserades 714 individer genom stratifiering till canagliflozin tablett 100 
mg eller 300 mg eller placebo. Vid baslinjen var demografiska och kliniska egenskaper 
generellt liknande mellan grupperna i den studerade populationen. 
 
Det primära utfallet var förändring från baslinjen avseende HbA1c vid vecka 26. Det 
sekundära utfallet inkluderade sänkning av HbA1c till < 7,0 %, sänkning i blodglukos 
(fastevärde) och blodtryck och procentförändring från baslinjen i vikt, triglyceridnivå och 
nivån på kolesterol. 
 
Säkerhet och tolerabilitet studerades genom att utvärdera labbresultat, kliniska 
undersökningar samt förekomsten av biverkningar under studietiden. Specifika 
biverkningar av speciellt intresse i studien var genital svampinfektion, UVI och 
hypoglykemi. Förekomsten av DKA var inte av specifikt intresse för studien. Dock 
rapporterades ett fall av DKA som ses i tabell 11. 
 
 

Tabell 11. Patientfall med rapporterad diabetisk ketoacidos. Omarbetat från [16]. 

Biverkningar Placebo          
(n= 237) 

Canagliflozin   
100 mg (n= 241) 

Canagliflozin      
300 mg (n= 236) 

Totalt Canagliflozin        
100 mg + 300 mg (n= 477) 

Diabetisk 
ketoacidos 0 0 1 1 (0,2)* 

* Antal i procent.    
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Rosenstock et al. Improved glucose control with weight loss, lower insulin doses, 
and no increased hypoglycemia with empagliflozin added to titrated multiple 
daily injections of insulin in obese inadequately controlled type 2 diabetes [17] 
 
Denna randomiserade dubbelblindade placebokontrollerade parallellgruppsstudien 
publicerades 2014. Syftet med studien var att undersöka effekt och säkerhet avseende 
empagliflozin jämfört med placebo hos patienter med inadekvat glykemisk kontroll som 
behandlades med MDI (multiple daily injections) insulin eller i kombination med 
metformin. Studien var en multicenterstudie och genomfördes i 14 länder. 
 
Den studerade populationen (n= 563) var överviktiga kvinnor (n= 307) och män (n= 256) 
med medelåldern 56,7 år, typ 2-diabetiker med BMI 34,8 (medel), eGFR 84 ml/min per 
1,73 m2 (medel) och inadekvat glykemisk kontroll (HbA1c ³ 7,5 - £ 10 %). 
 
Innan den huvudsakliga studietiden genomgick samtliga individer en 2 veckor lång open-
label inkörningsperiod med placebo. Individerna som uppfyllde satta inklusionskriterier 
randomiserades genom stratifiering till empagliflozin tablett 10mg eller 25 mg eller placebo 
i 52 veckor. 
 
Det primära utfallet i studien var förändringar från baslinjen avseende HbA1c vid vecka 18. 
Det sekundära utfallet var förändringar från baslinjen vid vecka 52 i daglig insulindos, 
kroppsvikt och HbA1c. 
 
Säkerhet utvärderades med kliniska undersökningar, labbresultat och rapporterade 
biverkningar upp till sju dagar efter sista administrerade dosen. Biverkningar av speciellt 
intresse som studerades var: hypoglykemi, UVI samt genitala infektioner. DKA var ingen 
biverkning som var av specifikt intresse. I studien rapporterades ett fall av DKA enligt tabell 
12. 
 
 
Tabell 12. Patientfall av diabetisk ketoacidos under studietiden. Omarbetad från [17]. 

Biverkningar Placebo              
(n= 188) 

Empagliflozin        
10 mg (n= 186) 

Empagliflozin        
25 mg (n= 189) 

Totalt Empagliflozin   
10 mg + 25 mg (n= 375) 

Diabetisk 
ketoacidos 1 1 0 1 (0,3)* 

* Antal i procent.    

 
 
Sammanfattning av resultat avseende förekomst DKA 
 
Studierna med avseende på canagliflozin uppvisar samma resultat. Vid jämförelse av Neal 
et al. och Bode et al. så uppvisar båda studierna samma procentuella förekomst av DKA 
(0,2 %) vid användning av canagliflozin. Jämförs också demografiska- och kliniska 
egenskaper vid baslinjen så är båda studierna mycket lika med avseende på HbA1c, BMI, 
eGFR och ålder. 
 
Studierna avseende empagliflozin visar inte liknande resultat. Vid jämförelse av Zinman et 
al. och Rosenstock et al. så visar INTE studierna samma procentuella förekomst av DKA. 
Då Zinman et al. visar 0,09 % förekomst av DKA medan Rosenstock et al. visar 0,3 %. 
Jämförs demografiska- och kliniska egenskaper (tabell 13) med avseende på HbA1c, BMI, 
eGFR och ålder så är båda studierna snarlika förutom eGFR-värdet som är högre för 
Rosenstock et al. med 84 ml/min per 1,73 m2 jämfört med Zinman et al. med eGFR 74 
ml/min per 1,73 m2. 
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Tabell 13. Jämförelse över sammanfattande demografiska- och kliniska egenskaper vid baslinjen av samtliga fyra studier. 

Studie SGLT2-
hämmare 

Antal 
(n) Kön 

Ålder 
år 

(mv) 
BMI 
(mv) 

eGFR      
ml/min
/1,73 m2 
(mv) 

Glykemisk 
kontroll 
HbA1c % 

Glukos 
(fastevärde) 
mg/dL (mv) 

*inklusions
-kriteriet 

Diabetes 
antal år 

(flest 
deltagare) 

Andra 
sjukdomar 

Läkemedels- 
behandling 

Fall av 
DKA** 

(%) 
(aktuell 

dos) 

Beräknad 
förekomst 
av DKA/ 
substans 

(mv) 

Zinman      
et al. Empagliflozin 7020 Kvinna  

Man 63,1 30,6 74 7 - 9,0 EA, < 240* > 10 Kv** sjukdom 

Glukossänkande-
antihypertensiv- 
lipidsänkande- 

antikoagulantia- 
behandling 

4 (0,09) 
10 mg: 3 
25 mg: 1 

0,195 ≈ 0,2 

Rosenstock 
et al. Empagliflozin 563 Kvinna  

Man 56,7 34,8 84 7,5 - 10,0 153,5 ± 47,6 
< 240* > 10 EA Insulin, insulin + 

metformin 
1 (0,3)    

10 mg: 1   

Neal et al. Canagliflozin 4330 Kvinna  
Man 62 32 77 7 - 10,5 167,6 ± 46,8 

< 270* > 10 

Kv** 
sjukdom, 

systoliskt Bt** 
> 140 mmHg 

med 1 eller 
flera Bt**-
sänkande 

Lm**, rökare, 
micro/macro-
albuminuri, 
kolesterol 

[HDL-C] < 1 
mmol/L).  

Glukossänkande- 
lipidsänkande- 
antitrombotisk-

behandling 

7 (0,2) 
100 mg: 4                 
300 mg: 3 

0,2 

Bode et al. Canagliflozin 714 Kvinna  
Man 63,6 31,6 77,5 7 - 10,0 156,8 ± 38,2 

< 270* > 10 EA  Glukossänkande 
behandling 

1 (0,2) 
300 mg: 1   

** Förkortningar i tabellen: 
mv – medelvärde 
EA – ej angivet 
Kv – kardiovaskulär 
Bt – blodtryck 
Lm – läkemedel 
DKA – diabetisk ketoacidos 
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Ingen skillnad i förekomst av DKA. Resultatet efter jämförelse av den genomsnittliga 
förekomsten av DKA mellan canagliflozin och empagliflozin visar att förekomsten av DKA 
INTE skiljer sig mellan substanserna. Det genomsnittliga värdet för canagliflozin var 0,2 % 
och för empagliflozin 0,195 » 0,2 %. Den genomsnittliga förekomsten av DKA beräknades 
genom att addera resultatet från Neal et al. och Bode et al. och dela med två gällande 
canagliflozin. Samma förfarande gäller Zinman et al. och Rosenstock et al. avseende 
empagliflozin. 
 
Koppling mellan förekomst av DKA och kön saknas. Ingen av studierna redovisar huruvida 
fallen av DKA gäller kvinna eller man och kan därmed inte redovisas. 
 
 
Del 2: avser frågeställning C, egenmätning av blodketoner. 
 

Klocker et al. Blood β-hydroxybutyrate vs. urine acetoacetate testing for the 
prevention and management of ketoacidosis in Type 1 diabetes: a systematic 
review [18] (Socialstyrelsens källa som underlag för blodketonmätning för typ 1-
diabetiker) 
Denna systematiska review baseras på två randomiserade kontrollerade studier och två 
kohortstudier. Studien är publicerad 2013. Syftet med översiktsstudien var att utvärdera 
hur effektivt mätning av blod b-hydroxybutyrat (b-HBA, ketonkropp) var jämfört med 
mätning av acetoacetat (ketonkropp) i urin med avseende på fyra utfall: prevention av 
DKA, tiden för återhämtning efter DKA, vårdkostnader och tillfredställelse för patient eller 
vårdgivare. 
 
Två personer genomförde enskilt systematiska sökningar i MEDLINE, EMBASE, EBM 
Reviews, The Cochrane Library och CINAHL. Även sökningar på hemsidorna American 
Diabetes Association (ADA), European Association for the Study of Diabetes och the 
International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes genomfördes. 
 
De fyra studier som ingick i översiktsartikeln inkluderade 299 barn, ungdomar och unga 
vuxna med typ 1-diabetes (tabell 14). Tre av studierna utvärderade utfallet tiden för 
återhämtning från DKA medan de andra tre utfallen utvärderades i en studie. En av 
studierna användes som surrogatmått för sjukhusinläggning på grund av DKA. 
 
 
Tabell 14. Samtliga ingående studier i översiktsstudien av Klocker et al. Omarbetad från [18]. 

Studie Design Intervention Population Antal Utfall 

Laffel et al. 
(2006) RCT* 

Outpatient sick day 
management including blood 
β-hydroxybutyrate (‘blood 
ketone’) vs. urine acetoacetate 
testing (‘urine ketone) 

Barn och unga, 3–22 år 123 Frekvens av 
sjukhusinläggning 

Vanelli et al. 
(2003) RCT* Inpatient monitoring using 

blood vs. urine ketone 
Nydiagnostiserade barn, 
medelålder 9,2 år 33 

Tiden för 
återhämtning från 
DKA* och 
vårdkostnader 

Noyes et al. 
(2007) Kohort Inpatient monitoring using 

blood vs. urine ketone 
Barn och unga, median ålder 
11 år, 1–14 år 25 

Tiden för 
återhämtning från 
DKA*.  

Prisco et al. 
(2006) Kohort Inpatient monitoring using 

blood vs. urine ketone 
Nydiagnostiserade barn, 
medelålder 8.9 år, 1,3–18,3 år 118 

Tiden för 
återhämtning från 
DKA*.  

*Tabellförkortningar: 
RCT – Randomized controlled trial 
DKA – Diabetisk ketoacidos 

 
 
Resultatet av översiktsstudien visade att testning av blodketoner (b-hydroxybutyrat, b-
HBA) associerades med en minskad frekvens av sjukhusinläggning på grund av DKA 
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jämfört med urintest av ketoner avseende acetoacetat i en studie, kortare tid för 
återhämtning efter DKA i tre studier, lägre vårdkostnader i en studie och större 
tillfredställelse hos patient eller läkare i en studie. Ingen av studierna utvärderade 
prevention av DKA som ett utfall. I studien där minskad frekvens av sjukhusinläggning 
visades var det en minskning med 50 procent, och när egenmätning av blodketoner under 
sjukdagar genomfördes som en del av diabetes-hanteringsplanen kunde troligtvis behovet 
av sjukhusinläggning minska. 
 
Blodketonmätning ger lägre vårdkostnader. En av studierna menade att genom 
blodketonmätning minskade tiden på akutmottagningen i genomsnitt med 6,5 h, vilket 
skulle spara €184 (2012) per patient och tillfälle. I en annan studie visades att 
blodketonmätningar minskar tiden för återhämtning på sjukhuset och därmed även tiden 
som spenderas vilket minskar vårdkostnaderna. Hur stor minskning beskrevs inte och 
ingen kostnadsanalys genomfördes. Dock medförde denna studie fördelaktiga 
förändringar i lokala behandlingsplaner avseende DKA. 
 
 
Peters et al. Diabetic Ketoacidosis With Canagliflozin, a Sodium-Glucose 
Cotransporter 2 Inhibitor, in Patients With Type 1 Diabetes [19] 
 
Denna randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade fas II studie publicerades 2016. 
Syftet med studien var att utvärdera effekt och säkerhet hos canagliflozin som 
tilläggsbehandling till insulin för typ 1-diabetiker. Denna artikel beskriver delen angående 
säkerhet avseende incidensen av svåra biverkningar i form av DKA under studietiden. 
 
Populationen (n= 351) i denna studie var kvinnor och män med typ 1-diabetes i minst ett 
års tid med HbA1c ³ 7,0 - £ 9,0 % samt en stabil MDI-insulinbehandling eller ihållande 
subkutan insulin-infusion i mer än åtta veckor innan studiestart. Individerna var i åldrarna 
25–65 år med BMI 21–35. 
 
Individerna randomiserades till att få canagliflozin tablett 100 mg eller 300 mg eller 
placebo en gång dagligen. 
 
Det primära effektutfallet för studien var sänkning i HbA1c ³ 0,4 % vid vecka 18 och ingen 
ökning i kroppsvikt utifrån baslinjen. Även dosändringar av insulin utifrån baslinjens 
startdos utvärderades vecka 18. 
 
Säkerheten och tolerabiliteten utvärderades genom labbtester, kliniska undersökningar 
och rapporterade biverkningar. Biverkningar avseende ketoner gick under 
samlingsnamnet ”keton-relaterad biverkning”. Dessa biverkningar som gick under det 
uttrycket var förutbestämda efter en lista på föredragna termer. 
 
Patienterna informerades om hur man kände igen symtom på DKA. Patienterna 
instruerades att mäta ketonerna i urinen om blodglukosvärdet var > 13,9 mmol/L eller om 
de mådde dåligt även om blodglukosvärdet var normalt. Inget material för att mäta 
blodketoner tillhandahölls i studien. 
 
Resultatet i studien visade att vid vecka 18 var incidensen av biverkningar för canagliflozin 
100 mg (55,6 %) och 300 mg (67,5 %) högre än för placebogruppen (54,7 %). 
Biverkningarna kunde huvudsakligen kopplas till användningen av canagliflozin. 
Incidensen av biverkningar som ledde till avhopp i studien var låg. Endast i 
canagliflozingrupperna rapporterades allvarliga biverkningar, fall av keton-relaterade 
biverkningar. Incidensen av en keton-relaterad biverkning vid vecka 18 var för 
canagliflozin 100mg (5,1 %, n= 6 av 117) och 300mg (9,4 %, n= 11 av 117). Totalt för båda 
grupperna behövde 12 individer uppsöka sjukhus för behandling av DKA. 
Blodglukosvärdet för dessa patienter varierade mellan 9.4 - < 44.4 mmol/L, varav fem 
patienter hade blodglukosvärden < 13,9 mmol/L (gränsvärdet för konstaterad DKA). I alla 
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rapporterade fall av allvarliga biverkningar hade patienterna samtidigt en annan pågående 
tillfällig sjukdom. 
 
I denna studie framkom att patienter som behandlas med SGLT2-hämmare kan ha en 
förhöjd risk för DKA och att det inte finns några specifika riktlinjer för att övervaka 
nivåerna för blodketoner. I studien gavs instruktioner i vikten av att mäta ketonnivåer i 
urinen under sjukdagar enligt ADA. Genom studien sågs att blod- och urinketoner borde 
monitorerats genom hela studien och att lägre doser av canagliflozin bör ges bland annat. 
I studien visades att enbart mäta blodglukosnivåerna inte var tillräckligt för att 
diagnostisera DKA då vissa fall av DKA hade låga blodglukosnivåer. Detta ledde till fel 
diagnos och en fördröjd behandling. Enligt studien rekommenderas patienter och deras 
läkare att noga övervaka blodketonnivån när patienterna är sjuka, har minskat insulin- 
eller matintag eller omständigheter som ger en förhöjd risk för DKA. Samt att 
blodketonnivåer bör övervakas oberoende av blodglukosnivåer. 
 
 
Bektas et al. Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the 
emergency department [20] 
 
Denna kliniska prospektiva observationsstudie publicerades 2004. Syftet med studien var 
att utvärdera användbarheten av blodketonmätning i anslutning till patienten (bedside) på 
en akutvårdsavdelning samt att mäta noggrannheten/känsligheten för blodketonmätning 
av kapillärblod för diagnos av DKA. 
 
Den studerade populationen (n= 139) var kvinnor (n= 58) och män (n= 81) med 
medelåldern 57 ± 14 år, kapillär blodglukosnivå ³ 11,1 mmol/L och kapillärblod b-HBAnivå 
³ 0,1 mmol/L (blodketoner). Populationen hade även nydiagnostiserad eller känd diabetes, 
men det framgår inte av vilken typ i studien. 
 
De primära utfallen i studien var bland annat venös blodglukosnivå, venös blod b-HBAnivå 
och urinprov avseende ketonnivå. Dessa tester genomfördes på varje individ i 
studiepopulationen. 
 
Resultatet av mätvärden i studien visas i tabell 15 och 16. För de individer med venös blod 
b-HBAnivå ³ 0,42 mmol/L (hyperketonemi) hade 18 individer pH < 7,3 och mötte kriteriet 
för DKA. Kriterierna för DKA och DK var enligt studien Kitabchi och Wall. Resterande 30 
individer diagnostiserades med DK (diabetisk ketos). Signifikansnivån var 0,05. Alla p-
värden < 0,05 ansågs statistiskt signifikanta. 
 
 

Tabell 15. Jämförelse kapillärt blod mot venöst blod. Visar mätvärden för blodglukos och b-HBA från 
kapillärt blod och venöst blod. Populationen indelade i två grupper med avseende på förekomst av 
hyperketonemi eller inte. Samtliga i populationen hade hyperglykemi. Alla värden är medelvärden. 
Omarbetad från [20]. 

Mätningar** Hyperketonemi (b-HBAnivå ≥ 0,42 
mmol/L) och hyperglykemi (n= 48) 

Hyperglykemi 
 (n= 91) P-värde 

Kapillärt blodglukos (mmol/L) 18,8± 8,5 15,2 ± 4 0,001 
Venöst blodglukos (mmol/L) 19,9 ± 9,4 16,3 ± 5,1 < 0,001 

Kapillärt b-HBA* (mmol/L) 1,48 ± 1,89 0,23 ± 0,19 < 0,001 

Venöst b-HBA* (mmol/L) 1,56 ± 1,62 0,18 ± 0,13 < 0,001 
**Samtliga blodglukosvärden har omvandlats från mg/dL till mmol/L (mg/dL x 0,0555). 
*Tabellförkortningar: 
b-HBA – b-hydroxybutyrat 
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Tabell 16. Visar mätvärden för blodglukos och b-HBA från kapillärt- och venöst blod för de individer med 
hyperketonemi och hyperglykemi (n= 48). Alla värden är medelvärden. Omarbetad från [20]. 

Mätningar** Individer med DKA* 
(n= 18) 

Individer med DK* 
(n= 30) P-värde 

Kapillärt blodglukos (mmol/L) 21,1 ± 9,4 17,7 ± 8 0,208 
Venöst blodglukos (mmol/L) 21,5 ± 9,2 19 ± 9,6 0,967 

Kapillärt β-HBA* (mmol/L) 2,87 ± 2,26 0,88 ± 1,27 0,002 

Venöst β-HBA* (mmol/L) 2,16 ± 2,40 1,15 ± 0,57 < 0,001 
**Samtliga blodglukosvärden har omvandlats från mg/dL till mmol/L (mg/dL x 0,0555). 
*Tabellförkortningar: 
b-HBA – b-hydroxybutyrat 
DKA – Diabetisk ketoacidos 
DK – Diabetisk ketos 

 
 
Resultatet i studien visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan kapillärtest av 
blodketoner bedside och venöst referenstest av blodketoner i laboratoriet avseende blod b-
HBAnivå (n= 139, P= 0,824). Sambandet mellan kapillär- och venös b-HBAnivå var starkt 
(P< 0,001.) När gruppen med DKA och DK (n= 48) jämfördes med gruppen utan 
hyperketonemi med enbart hyperglykemi (n= 91) sågs bland annat statistiskt signifikanta 
skillnader i kapillära ketonnivåer (P< 0,001) och venösa ketonnivåer (P< 0,001). Mellan 
dessa grupper sågs även en statistiskt signifikant skillnad i resultatet vid mätning av 
urinketoner (P= 0,007). 
 
Inom gruppen för DKA (n= 18) och DK (n= 30) sågs statistiskt signifikanta skillnader 
mellan grupperna i kapillärblod b-HBAmätningen (p= 0,002), i venösa 
blodketonmätningen (P< 0,001). Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs av mätningen 
av urinketoner (P= 0,07). 
 
I studien framkom att ketonmätning med kapillärblod bedside, var lika säkert som ett 
laboratorietest av ketonmätning från venöst blod. Även att mätning av urinketoner är ett 
mindre tillförlitligt sätt att konstatera DKA. 
 
Studien visade även att ketonmätning med kapillärblod bedside, är ett mer känsligt och 
noggrant test att konstatera DKA och DK. Samt att kapillärt blodketontest hade mindre 
falsk-positiva nivåer än mätningar på urinketoner med avseende att konstatera DKA och 
DK. Genom studien visades att mätning av ketoner i kapillärblod är ett tillförlitligt sätt att 
upptäcka och diagnostisera DKA hos diabetiker. 
 
 
Sammanfattning av resultat avseende egenmätning av blodketoner 
 
I studien av Klocker et al. sågs en association av minskad frekvens av sjukhusinläggningar 
på grund av DKA och egenmätning av blodketoner. I Peters et al. studien kom man fram 
till att genom monitorering av blodketonnivåer under behandling med SGLT2-hämmare 
minskar risken för DKA och därmed bör frekvensen av sjukhusinläggningar minska.  
 
Klocker et al. kom även fram till att blodketonmätningar ger lägre vårdkostnader genom 
minskning av tiden på akutmottagningen. Även Bektas et al. ansåg att blodketonmätningar 
bedside är ett mer tillförlitligt och snabbt sätt att diagnosticera DKA och därmed borde 
tiden för återhämtning och tiden på sjukhus minska och så även vårdkostnader. Det 
omvända fanns i studien av Peters et al. där fel diagnos och en fördröjd tid till påbörjad 
behandling av DKA kunde ses på grund av att blodketonmätningar inte genomfördes utan 
enbart blodglukosnivån följdes vid behandling med SGLT2-hämmare. Det borde leda till 
högre vårdkostnader. Vilket omvänt visar att även i studien av Peters et al. minskar 
blodketonmätningar vårdkostnader och bidrar till en säkrare behandling med SGLT2-
hämmare. Både Klocker et al. och Bektas et al. ansåg att blodketonmätning är ett bättre 
alternativ än mätning av urinketoner. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det fanns några skillnader i 
förekomst av DKA mellan SGLT2-hämmare. Genom att studera substanserna canagliflozin 
och empagliflozin skulle följande frågeställningar besvaras: Skiljer förekomsten av DKA 
hos typ 2-dibetiker vid behandling med olika SGLT2-hämmare? och Är det skillnad mellan 
män och kvinnor i förekomst av DKA vid behandling med SGLT2-hämmare? Del två i 
litteraturstudien var att undersöka om det fanns stöd i litteraturen att förebygga DKA hos 
typ 2-diabetiker genom egenmätning av blodketoner skulle följande frågeställning 
besvaras: Kan risken för DKA minskas genom egenmätning av blodketoner som daglig 
rutin i hemmet såsom blodglukosmätningar för patienter med SGLT2-hämmare? Bör det 
ingå i rekommenderad läkemedelsterapi? 

Svagheter med metoden var att utvalda artiklar inte har granskats enligt SBU:s 
granskningsmall. Detta genomfördes inte på grund av den stora tidsåtgång som krävdes 
för att hitta relevant artiklar till båda delarna av litteraturstudien. Men samtliga 
inkluderade artiklar har granskats källkritiskt under arbetet med litteraturstudien. 
 
Eftersom samtliga artiklar i denna litteraturstudie är publicerade på engelska och översatta 
till viss del på svenska finns risk för undersökarbias då feltolkningar av innehållet kan 
uppstå. 
 
En styrka med metoden, då syftet var att se på förekomsten av en specifik biverkning 
(frågeställning A och B), var en litteraturstudie en lämplig studieform då retrospektivt 
material, i form av genomförda studier, ett bra sätt för datainsamling. Vidare var styrkan 
med metoden och utvalda artiklar/studier att många RCT-studier har inkluderats som har 
ett högt bevisvärdet och validitet jämfört med andra studieformer. Även att studierna är 
genomförda i många länder gör att resultaten blir generaliserbara världen över och är inte 
bundna till ett specifikt land och med en specifik population i det landet. 
 
Begränsningar med artikelsökningen i PubMed var att hitta relevanta artiklar och hur man 
skulle kombinera MeSH-termer och sökord för att få fram så relevant material som möjligt. 
Det var svårt att få fram studier för frågeställning A och B då många studier inte hade alla 
resultat av biverkningar deklarerade i abstract samt att många sökningar i PubMed 
resulterade i många eller inga träffar. I och med nämnda svårigheter kan nackdelen med 
litteraturstudier vara att veta om alla relevanta artiklar hittades genom sökningarna. Detta 
kan ge upphov till selektionsbias. Trots att uppbyggnad av identifierade MeSH-termer och 
fritextord genomfördes innan den systematiska sökningen, finns risken att inte alla 
relevanta MeSH-termer och fritextord identifierades, och därmed kunde eventuellt 
sökningen inte optimeras vilket resulterade i många sökningar. Relevanta artiklar i detta 
fall innebar artiklar där den studerade populationen hade fått biverkningen DKA i samband 
med behandling med SGLT-2 hämmare. Det fanns många studier som verkade relevanta, 
men som helt saknade grundkriteriet. 
 
För del två, avseende egenmätning av blodketoner, valdes en översiktsartikel av Klocker et 
al. avsiktligt ut då den studien ligger till grund för Socialstyrelsens rekommendationer 
angående blodketonmätning i Sverige för typ 1-diabetiker. Översiktsartikeln baserades på 
fyra olika studier två RCT- och två kohortstudier och ansågs därmed hanterbar gällande 
respektive studiers resultat. Alla studier i översiktsartikeln har undersökt barn i olika åldrar 
som population. Önskvärt hade varit om studien hade inkluderat en vuxen population, som 
de andra två utvalda studierna avseende mätning av blodketoner. Ytterligare 
begränsningar i litteratursökningen för del två var att hitta relevanta artiklar/studier om 
detta då problemet med DKA i samband med SGLT2-hämmare är en relativt ny upptäckt. 
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Resultatdiskussion 
 
Förekomst DKA 
Begränsningar i litteraturstudien är det svaga resultatet i empagliflozinstudierna. Fler 
studier behöver undersökas avseende förekomst av DKA för att kunna se en trend i det 
genomsnittliga antalet fall av DKA, då resultaten var så olika mellan Zinman et al. och 
Rosenstock et al. som gör att man inte kan generalisera den genomsnittliga förekomsten 
av DKA för empagliflozin. Därmed blir det svårt att jämföra substansen empagliflozin med 
canagliflozin huruvida förekomsten av DKA skiljer sig åt. Antingen är det ingen skillnad 
mellan substanserna avseende förekomst av DKA eller så bidrar empagliflozins två helt 
skilda värden till, i detta fall, att ingen skillnad kan ses i förekomst av DKA. 
 
Baslinje-egenskaperna i demografi och kliniska egenskaper är mycket lika i många 
avseenden i studierna av Zinman et al. och Rosenstock et al. och visas tillsammans med 
Neal et al. och Bode et al. i tabell 13. En nämnvärd skillnad vid jämförelse mellan olika 
egenskaper i baslinjen är eGFR. Där ses en skillnad med 10 ml/min/1,73m2, då Zinman et 
al. har eGFR 74 ml/min/1,73m2 medan Rosenstock et al. har 84 ml/min/1,73m2. Det skulle 
eventuellt kunna förklara skillnaden i den procentuella förekomsten av DKA då ett högre 
eGFR borde ge en högre halt ketoner i blodet och samtidigt en högre utsöndring av vätska 
i och med effekten av SGLT2-hämmaren. Detta driver ketogenesen framåt och ger upphov 
till en högre förekomst av DKA. I studierna med canagliflozin, Neal et al. och Bode et al. 
har båda eGFR på ca 77 ml/min/1,73m2 vid baslinjen, vilket gav samma procentuella 
förekomst av DKA. Det ger utrymme för att tolka o,2 % som den genomsnittliga 
förekomsten av DKA i denna litteraturstudie för canagliflozin. Resultatet av den 
genomsnittliga förekomsten av DKA för empagliflozin blev 0,195 % » 0,2 %. 
 
Kan förekomst av DKA vara dosberoende och bidra till de två ojämna procentuella utfallen 
av DKA i empagliflozinstudierna? Resultatet från Zinman et al. och Rosenstock et al. visar 
att den lägre dosen, 10 mg, har flest fall av DKA. Vilket kan eventuellt tolkas som att 
förekomst av DKA inte beror på administrerad dos och kan därmed uteslutas som faktor 
till det ojämna procentuella resultatet. Resultatet från Neal et al. och Bode et al. visar att 
ingen av styrkorna canagliflozin gav högre förekomst av DKA. 
 
Den parallella läkemedelsbehandlingen skulle kunna vara faktor som påverkar skillnaden 
i förekomst av DKA för empagliflozin. Tittar man på läkemedelsbehandlingen för 
populationerna från Zinman et al. och Rosenstock et al. behandlas individerna från 
Rosenstock et al. med enbart insulin som monoterapi eller i kombination med metformin. 
Det skulle kunna tyda på att individerna i populationen har en mycket låg produktion av 
insulin från b-cellerna och skulle kunna vara mer benägna att hamna i DKA jämfört med 
Zinman et al. där individerna behandlades med andra antidiabetika inklusive insulin. 
Därmed skulle det högre procentuella resultatet från Rosenstock et al. kunna bero på den 
specifika studerade populationen och hade eventuellt kunnat visa en lägre förekomst av 
DKA med liknande population som studien Zinman et al. avseende läkemedelsbehandling. 
 
Litteraturstudien har inte kunnat besvara frågan om det skiljer i förekomst av DKA mellan 
kvinnor och män. Detta har inte rapporterats i studierna. Troligtvis beror det på att DKA 
är en ovanlig biverkning, samt att i studierna har eventuellt inga anmärkningsvärda 
skillnader setts avseende kön och DKA, och därmed har det inte sammanställts i studien. 
 
Egenmätning blodketoner 
Genom denna litteraturstudie undersöktes kunskapsläget om huruvida det finns stöd för 
minskad risk för DKA genom egenmätning av blodketoner för typ 2-diabetiker som 
behandlas med SGLT2-hämmare. I studien Klocker et al., som Socialstyrelsen bygger sina 
rekommendationer på för typ 1-diabetiker avseende blodketonmätning och minskad risk 
för DKA, framkom bland annat att frekvensen för sjukhusinläggning på grund av DKA 
minskade med egenmätning av blodketoner. Resultatet borde det även kunna gälla typ 2-
diabetiker som behandlas med SGLT2-hämmare då denna patientgrupp har en förhöjd risk 
att drabbas av DKA utan hyperglykemiska värden som indikator. Detta visades i studien av 
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Peters et al. på typ 1-diabetiker att när endast blodglukosvärdet följdes avseende DKA 
sattes fel diagnos och vilket resulterade i en fördröjd behandlingsstart. Även att specifika 
riktlinjer för mätning av blodketoner saknas tas upp i studien, vilket visar att behovet av 
uppstyrda riktlinjer behövs och bör inte bara gälla mätning av blodketoner på sjukdagar 
utan mer regelbundet i vardagen.  
 
Vidare i studien av Peters et al. sågs att risken för DKA minskar vid monitorering av 
blodketoner vid behandling med SGLT2-hämmare hos typ 1-diabetiker. Även detta resultat 
avseende minskad risk för DKA borde vara applicerbart på typ 2-diabetiker som har en 
förhöjd risk för DKA med atypiska blodglukosvärden. I en översiktsstudie av Pfützner et al. 
[13] framkom att typ 2-diabetiker med SGLT2-hämmare associeras med en högre risk för 
euglykemisk DKA. I studien förespråkas förskrivning av kombinerad blodglukos- och 
blodketonmätare och regelbundna tester av blodketonnivån som del i att minska risken för 
DKA. Pfützner et al. och även Klocker et al., Bektas et al. och ADA samt ACE anser att 
blodketonmätningar är att föredra framför mätning av urinketoner.  
 
I studien av Bektas et al. visades att blodketonmätningar bedside är ett tillförlitligt och 
snabbt sätt att mäta. Denna mätmetod anses vara mer användarvänlig och ger en 
ögonblicksbild av ketonnivån i blodet [12,13]. Det skulle kunna vara en smidig daglig 
lösning i hemmet för typ 2-diabetiker som behandlas med SGLT2-hämmare.  
 
Den kombinerade blodglukos-blodketonmätaren, är enligt Pfützner et al. godkänd på 
marknaden i Europa. Kostnaden är troligtvis högre för en kombinerad mätare men borde 
på sikt vara en mer kostnadseffektiv lösning som minskar frekvensen för sjukhusinläggning 
som i studierna Klocker et al. och Peters et al. Samtliga studier i denna litteraturstudie 
avseende egenmätning ser fördelar med att övervaka blodketonvärdet för att minska risken 
för DKA. 
 
 
Slutsats 
 
Oklart om det är någon skillnad i förekomsten av DKA mellan olika SGLT2-hämmare. 
Genom denna litteraturstudies resultat går det inte att säga huruvida förekomsten av DKA 
skiljer sig mellan empagliflozin och canagliflozin samt om skillnader mellan kön finns. Mer 
data från flera studier där inrapporterade biverkningar studeras behöver sammanställas 
för att besvara detta, och även fler studier med liknande populationer för ett mer generellt 
resultat. 
 
Regelbundna egenmätningar av blodketoner för typ 2-diabetiker kan vara indicerat vid 
SGLT2-behandling. De samlade resultaten avseende egenmätning av blodketoner tyder på 
att även SGLT2-behandlade typ 2-diabetiker har en förhöjd risk för DKA och att 
egenmätningar i hemmet skulle kunna vara ett bra och tillförlitligt sätt att minska risken 
för DKA. Resultaten behöver inte endast gälla typ 1-diabetiker enligt Socialstyrelsens 
rekommendation, utan även för SGLT2-behandlade typ 2-diabetiker. Förhoppningsvis har 
denna litteraturstudie bidragit till mer klarhet i att behovet för egenmätningar även finns 
för typ 2-diabetiker med SGLT2-behandling, samt bidragit till att minska kunskapsluckan 
som finns angående detta i Sverige enligt SBU. Dock behövs primärstudier som studerar 
och utvärderar detta ämne avseende vårdkostnader, patientsäkerhet och följsamhet. 
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Tabell 4. Uppbyggnad av MeSH- och fritexttermer i PubMed inför sökning av artiklar till litteraturstudien. 

Nr Datum Sökord Antal 
träffar Filter 

Antal 
träffar efter 

filtrering 
Granskade Urval 1 Urval 2 Referenser 

Uppbyggnad av MeSH inför sökning i Advanced Search Builder               

#1 2019-01-28 Diabetes Mellitus, Type 2[MeSH] –   24243 0 – – – 
#2 2019-02-01 Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy[MeSH] –   9011 0 – – – 
#3 2019-02-01 therapy[Subheading] –   906652 0 – – – 
#4 2019-02-01 therapeutic use[Subheading] –   967006 0 – – – 
#5 2019-01-28 Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors[MeSH] –   250 0 – – – 
#6 2019-02-01 Hypoglycemic Agents[MeSH] – Clinical Trial  11819 0 – – – 
#7 2019-02-01 Hypoglycemic Agents/adverse effects[MeSH] – Clinical Trial, Phase II 2493 0 – – – 
#8 2019-02-01 Glucosides[MeSH] – Clinical Trial, Phase III 5484 0 – – – 
#9 2019-02-01 Glucosides/therapeutic use[MeSH] – Comparative Study 4766 0 – – – 
#10 2019-02-01 Glucosides/adverse effects[MeSH] – Clinical Study 1464 0 – – – 
#11 2019-01-28 Canagliflozin[Mesh] – Humans 128 0 – – – 
#12 2019-01-28 2-(3-(4-ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol[Supplementary 

Concept] –   148 0 – – – 

#13 2019-01-28 empagliflozin[Supplementary Concept] –   109 0 – – – 
#14 2019-01-28 Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions[MeSH] –   8693 0 – – – 
#15 2019-01-28 Diabetic Ketoacidosis[MeSH] –   456 0 – – – 
#16 2019-02-01 Diabetic Ketoacidosis/epidemiology[MeSH] –   113 0 – – – 
#17 2019-02-01 Diabetic Ketoacidosis/prevention and control[MeSH] –   44 0 – – – 
#18 2019-02-01 Incidence[MeSH] –   44938 0 – – – 
#19 2019-02-01 Cohort Studies[MeSH] –   477625 0 – – – 
#20 2019-02-01 Databases, Factual[MeSH] –   10347 0 – – – 
#21 2019-02-01 Data Collection[MeSH] –   315620 0 – – – 
#22 2019-02-01 Registries[MeSH] –     0 – – – 

Uppbyggnad av fritextord inför sökning i Advanced Search Builder               

#23 2019-01-28 diabetes mellitus type 2 134223 _ _ 0 – – – 
#24 2019-01-28 type 2-diabetes mellitus 133256 _ _ 0 – – – 
#25 2019-01-28 sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor 841 _ _ 0 – – – 
#26 2019-01-28 diabetic ketoacidosis 8197 _ _ 0 – – – 
#27 2019-01-28  euglycemic diabetic ketoacidosis 108 _ _ 0 – – – 
#28 2019-01-28 canagliflozin 829 _ _ 0 – – – 
#29 2019-01-28 dapagliflozin 843 _ _ 0 – – – 
#30 2019-01-28 empagliflozin 901 _ _ 0 – – – 
#31 2019-01-28  sglt2 inhibitor 2287 _ _ 0 – – – 
#32 2019-01-28 adverse events 182794 _ _ 0 – – – 
#33 2019-02-01 register based cohort study 5765 _ _ 0 – – – 
#34 2019-02-01 FAERS and diabetes mellitus 11 _ _ 0 – – – 
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Tabell 5. Litteratursökning  i PubMed. 

Nr Datum MeSH-term och/eller fritext Antal 
träffar Filter 

Antal 
träffar efter 

filtrering 
Granskade Urval 1 Urval 2 Referenser 

Sökningar med PubMed Advanced Search Builder 

#35 2019-01-28 #1 AND #5 AND #15  38 
 

2 2 1 0   
#36 2019-02-01 #16 AND #1 _ 

 
14 0 0 0   

#37 2019-02-01 #2 AND #9 AND #10 349 
 

146 0 0 0   
#38 2019-02-01 #37 AND #6 _ 

 
142 0 0 0   

#39 2019-02-01 #37 AND #7 310 
 

134 0 0 0   
#40 2019-02-01 #39 AND #13 _ Clinical Trial 27 9 2 1 Zinman et al. 
#41 2019-02-01 #39 AND #11 _ Clinical Trial, Phase II 52 10 2 2 Neal et al., Bode et al. 

#42 2019-02-01 #39 AND #12 OR #29 _ Clinical Trial, Phase 
III 154 0 0 0 

 
#43 2019-02-01 #40 OR #30 AND #5 _ Comparative Study 62 8 1 1 Rosenstock et al. 
#44 2019-02-01 #41 AND #5 _ Clinical Study 74 11 1 1 Bode et al. 
#43 2019-02-01 #42 AND #5 _ Humans 0 0 0 0  
#44 2019-02-01  #15 AND #21 0 _ 0 0 0 0  
#45 2019-02-01 #19 AND #5 _ 

 
44 6 1 1 Bode et al. 

#46 2019-02-01 #2 AND #8 AND #10 AND #7 AND #13 _ 
 

27 9 3 1 Zinman et al. 
#47 2019-02-01  #2 AND #8 AND #10 AND #7 AND #12 _ 

 
39 7 0 0  

#48 2019-02-01 #2 AND #8 AND #10 AND #7 AND #11 _ 
 

52 10 2 2 Bode et al., Neal et al. 
#49 2019-02-01 #1 AND #15 AND #19 89 

 
19 2 1 0  

#50 2019-02-01 #22 AND #15 32 Range: 2012–2019 7 0 0 0  

#51 2019-02-01 #1 AND #10 356 
 

0 0 0 0   
#52 2019-01-28 #23 AND #25 AND #26 6 

 
0 0 0 0   

#53 2019-01-28 #52 AND #28 4 
 

0 0 0 0   
#54 2019-01-28 #52 AND #29 4 

 
0 0 0 0   

#55 2019-01-28 #52 AND #30 4 
 

0 0 0 0   
#56 2019-01-28 #15 AND #5 AND #14 _ 

 
8704 0 0 0   

#57 2019-01-28 #1 AND #56 AND #12 OR #13 OR #11 0 
 

0 0 0 0   
#58 2019-01-28 #1 AND #56 AND #30 OR #29 OR #28 1419 

 
221 0 0 0   

#59 2019-01-28 #15 AND #1 AND #29 OR #30 OR #28 _ 
 

193 0 0 0   
#60 2019-01-28 #15 AND #1 AND #29 _ 

 
0 0 0 0   

#61 2019-01-28 #15 AND #1 AND #28 _ 
 

1 1 1 0   
#62 2019-01-28 #15 AND #1 AND #30 _ 

 
0  0 0  0    

#63 2019-01-28 #23 AND #26 AND #28 OR #29 OR #30 _ 
 

218  0 0  0    
#64 2019-01-28 #63 AND #25 _ 

 
92 20 3 2 Rosenstock et al., Zinman et al. 

#65 2019-01-28 #64 AND monotherapy _ 
 

10 10 0  0   
#66 2019-01-28 #14 AND #5 _ 

 
8 2 2 0   

#67 2019-01-28 #26 AND #29 _ 
 

6 1 1 0   
#68 2019-01-28 #26 AND #28 _ 

 
3 1 1 0   

#69 2019-01-28 #26 AND #30 _ 
 

2 1 0 0   
#70 2019-01-29 #15 AND #25  _ 

 
2 1 0 0   

#71 2019-01-30 incidence of diabetic ketoacidosis among patients treated 
with SGLT2 inhibitors  

_ 
 

11 1 1 0   
#72 2019-02-01 #17 _ _ 44 5 1 1 Klocker et al. 
#73 2019-02-01 #34 11 _ _ 3 1 0 
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Tabell 6. Litteratursökning i PubMed för frågeställning C. 

Nr Datum MeSH-term och/eller fritext Antal 
träffar Filter Antal träffar 

efter filtrering Granskade Urval 1 Urval 2 Referenser 

Sökningar med i PubMed Advanced Search Builder med MeSH-termer och fritextord för frågeställning C 

#74 2019-01-28 Blood[MeSH] 1058660 _ 0 0 0 0  

#75 2019-01-28 Ketone Bodies[MeSH] 69936 _ 0 0 0 0  

#76 2019-01-28  prevention and control[Subheading] 1210486 _ 0 0 0 0  

#77 2019-02-05 Disease Management[MeSH] 61480 _ 0 0 0 0  

#78 2019-02-05 Disease Management/therapy[MeSH] 534 _ 0 0 0 0  

#79 2019-02-05 Diabetic Ketoacidosis/prevention and control[MeSH] 330 Published in the last 10 years; Humans 130 9 2 1 Klocker et al. 

#80 2019-02-05 Diabetic Ketoacidosis/diagnosis[MeSH] 1129 Clinical Trial, Clinical Trial, Phase II, Clinical Trial, Phase III, 
Comparative Study, Clinical Study; Humans 53 14 3 2 Peters et al., Bektas et al. 

#81 2019-02-05 Diabetes Complications/blood[MeSH]  2034 _ 0 0 0 0  

#82 2019-02-05 Diabetes Complications/analysis[MeSH]  2388 
Clinical Trial, Clinical Trial, Phase II, Clinical Trial, Phase III, 
Comparative Study, Clinical Study; Humans 0 0 0 0  

#83 2019-02-05 3-Hydroxybutyric Acid/blood[MeSH]  Humans 136 2 1 1 Klocker et al. 

#84 2019-01-28 self-monitoring ketone bodies 31 Humans 3 1 1 0  

#85 2019-02-05 euglycemic ketoacidosis  Humans 82 10 2 0   

#86 2019-02-05 self testning for prevention of diabetic ketoacidosis 4 _  1 1 0  

#87 2019-02-05 testing for the prevention and management of ketoacidosis 18 _  3 3 1 Klocker et al. 
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