
DIABETES







Blodsukker = Blodglukose

•Inden måltidet skal blodglukosen ligge mellem 4-7 
mmol/l

•1½ time efter et måltid må blodglukosen helst ikke 
komme over 10 mmol/l



Symptomer på højt 
blodsukker

•Tørst
•Træthed
•Tisser meget
•Tør hud – kløe
•Tørre slimhinder
•Tågesyn
•Tung (i ben og krop)
•(Træls) kløe – svampeinfektion
•Taber i vægt



Hypoglykæmi ”For lavt blodsukker” 
”Føling”
Symptomer
•Rysten, indre uro
•Svimmelhed
•Synsforstyrrelser
•Sult
•Koldsved
•Hjertebanken
•Bleghed
•Hovedpine
•Let aggressiv opførsel
Behandling
•10-20 g hurtige kulhydrater
Svarer til 1 glas juice eller mælk eller 3-4 stykker 
druesukker.
Derefter

•Spises langsomme kulhydrater i form af f.eks. 1 
skive rugbrød eller grovbrød



Langtidsblodglukose





Anbefalinger for fysisk aktivitet 
for voksne 18-64 år.

• vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal 
være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige 
kortvarige dagligdags aktiviteter.

• Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 
minutter.

• Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj 
intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde 
og øge konditionen og muskelstyrken.

• Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og 
bevægeligheden.” 



Anbefalinger for fysisk aktivitet 
for ældre 65+

• Som ovenfor.

• Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af 
10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge 
kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt 

øvelser for at vedligeholde og øge balanceevnen.



Anbefalinger for fysisk aktivitet for 
personer med type 2-diabetes.

• Planlagt og daglig træning er optimal af 
hensyn til justering i medicin og mad.



Motion, leg og bevægelse
• Øger følsomheden for insulin i cellerne

• Sænker blodglukosen

• Øger optagelsen af insulin fra underhuden

• Øger ens velvære

• Bedrer appetitregulationen

• Gør det lettere at tabe sig

• Nedsætter risikoen for hjerte-karsygdomme



Hvad er motion, leg og bevægelse ?

Alle former for bevægelse, der sætter pulsen i 
vejret og giver sved på panden:

Rengøring

Havearbejde

Cykling

Traveture

Gå på trapper

Sport





Forsigtighed ved følgesygdomme

• Ved øjenproblemer bør personen ikke deltage i vægttræning 
eller aerobictræning af høj intensitet på grund af risiko for 
blødning i øjnene. Efter laserbehandling anbefales at holde 
pause i den fysiske træning i 3-6 måneder. 

• Ved nervebetændelse anbefales motionsformer, der ikke 
vægtbelaster fødderne. 

• Fysisk aktivitet øger protein i urinen, men der er ingen 
holdepunkter for, at fysisk aktivitet forværrer diabetisk 
nyresygdom. 

• Er blodtrykket forhøjet, det vil sige et BT > 180/105, bør der 
udvises nogen forsigtighed. Det anbefales, at der iværksættes 
medicinsk behandling, før man starter regelmæssig motion ved 
høj intensitet.



Diabetes - Senfølger

• Øjne

• Nyrer

• Nerver

• Ben / fødder

• Hjerte / blodkar



Arterioskleroseudvikling



Metformin, Orabet

• Virkning:

– Nedsætter optagelsen af sukker fra 
tarmen

– Øger cellernes følsomhed for insulin

– Nedsætter leverens frigivelse af glukose

– Ned sætter insulinresistensen



Metformin, Orabet
• Bivirkning:

– Kan give kvalme / opkastninger

– Kan give diarré / forstoppelse

– Kan give ”metalsmag” i munden

GIVER IKKE LAVT BLODSUKKER

Indtages sammen med måltidet



Glimepirid, Amaryl, Diamicron 
Uno

• Virkning:
– Virker ved at stimulere dannelsen af insulin 

i bugspytkirtlen

– Forbedrer insulin-

følsomheden

Indtages før måltidet



Glimepirid, Amaryl, Mindiab

• Bivirkninger:
– Kan give trykken / uro i maven

– Kan give kvalme / opkastninger

– Kan give lavt blodglukose



Januvia, Galvus, Onglyza, 
Trajenta, Vipidia

• Virkning:
– Øger bugspytkirtlens insulinproduktion

• Bivirkninger:
– Hovedpine

– Diarré

– Infektion



Kombipræparater

• Janumet

• Eucreas

• Jentadueto

• Komboglyze

• Vipdomet



SGLT-2 hæmmer
Forxiga, Jardiance, Invokana

Virker ved at fjerne det overskydende 
sukker fra kroppen via urinen.

• Gives ikke ved hyppige 
urinvejsinfektioner

• Gives ikke ved nyresygdom

• Forsigtighed ved leversygdom



GLP1 - Victoza, Lyxumia, Byetta, 
Trulicity

• Virkninger:
– Nedsætter blodsukkeret – bugspytkirtlen 

udskiller mere insulin

– Øger mæthedsfornemmelse

– Gør fordøjelsen langsommere og mindsker 
derved stigning i blodsukker

– Virker kun, når blodsukker er for højt, så 
risiko for for lavt blodsukker er meget lille



GLP1 
• GLP1 injiceres i underhuden – på maven 

eller på lårene

• Bivirkninger:
– Kvalme

– Opkastninger

– Diarré



Insulin fra Novo Nordisk

Hurtigtvirkende insulin:
NovoRapid® og Actrapid®

Blandingsinsulin:
NovoMix® 30

Langtidsvirkende insulin:
Levemir® og Insulatard®
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Insulin sanofi aventis



Diabetes og rejser
• Ændrede måltider

• Ændrede motionsvaner

• HUSK
– Medicin

– Måleapparat – druesukker el. lign

– Ekstra gode sko

– Diabetesidentifikationskort

– Rejseforsikring – (sygesikringskort)



Diabetes og alkohol
• Får blodsukkeret til at falde

• Svært at mærke et lavt blodsukker

• Alkohol kan blandes med sød sodavand, juice

• Spis kulhydrat til ex chips, chokolade

• Mål blodsukker og spis langsomme kulhydrater eks.  
rugbrød eller chokoladebar før sengetid

• Obs lavt blodsukker næste dag, reducer evt. 
insulindosis

• GlucaGen hypokit virker ikke ved alkohol!!



Diabetes og anden sygdom

• Mål temperaturen

• Mål blodsukker

• Kontakt evt. læge

• Ved akut sygdom / operation reguleres 
ens diabetes med insulin – evt. tilbage til 
vanlig medicin, når sygdom er overstået


