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Velkommen til

Du læser med her, fordi du selv, din 
partner eller én, du er tæt på, netop 
har fået konstateret type 1-diabetes. 
Derfor kan der også være mange tan-
ker og spørgsmål, som presser sig på.

I den kommende tid vil du komme re-
gelmæssigt i diabetesambulatoriet. Vi vil 
hjælpe og støtte dig og lære dig alt dét, 
der er vigtigt at vide om diabetes, så du 
og din familie kan få en god ny hverdag. 
Det vil dog ikke ligne din ’gamle hver-
dag’, fordi der vil være ting, du ikke gjor-
de før, som nu vil blive en del af livet.

I dette materiale har vi samlet vigtig vi-
den, som vi håber vil hjælpe dig både 
her i starten og senere hen. Hæftet 
kan læses fra start til slut, men det kan 
også bruges til at slå op i, når der er et 
særligt spørgsmål, der presser sig på.

Vi vil den første tid gennemgå man-
ge af emnerne; det lægger vi en plan 
for sammen (se skemaet side 5 ).

Husk, at du kan spørge os om alt. Vi er 
her for at hjælpe dig.

Med venlig hilsen
Diabetesteamet på Køge, Holbæk, Slagelse og 

Nykøbing Falster Sygehuse
og 

Steno Diabetes Center Sjælland

diabetesambulatoriet
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Kontaktinformation

Du er tilknyttet diabetesteamet i Endokrinologisk Ambulatorie på:

Din(e) diabetes-kontaktperson(er) er:

Du kan kontakte os i diabetesambulatoriet:

• mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00

• fredag kl. 8.00 - 14.00

På telefonnummer: 

Afdelingen kan i øvrigt kontaktes døgnet rundt ved akut behov for hjælp på 
telefonnummer: 
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Plan for det første år
De første uger og resten af det første år med diabetes vil du have tæt kontakt til 
diabetesteamet i ambulatoriet. 

Diabetesteamet vil undervise dig diabetes og de emner, som også er beskrevet i 
denne mappe. 

Du kan forvente at være i kontakt med diabetesteamet som beskrevet i nedenståen-
de skema, men alt efter behov vil diabetesteamet tilbyde dig yderligere konsultatio-
ner. De enkelte dage kan bliver rykket lidt fx hvis de falder på en weekend.
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I løbet af det første år skal du lære om mange forskellige forhold – nogle ting har du 
måske bare brug for at høre en gang, andre har du brug for at få gentaget. 

Du kan altid spørge og bede om at få ting gentaget!

Det kan være en fordel at få skrevet dine konkrete aftaler ind i ovenstående 
skema.
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1. 
Hvad er 
diabetes?
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Når kroppen mangler insulin, kan sukker, 
som er ’kroppens brændstof’, ikke 
komme ind i cellerne (se figur 1). 

Det betyder, at blodsukkeret stiger, og 
at cellerne mangler energi. Man føler sig 
træt, tørstig og skal tisse meget. Man 
taber sig også i vægt. 

Figur 1: Hvad er type 1-diabetes? 
Ved type 1-diabetes danner kroppen for lidt insulin. Insulin dannes i bugspytkirtlen og kommer herfra 
ud i blodbanen. I blodbanen findes der også sukker. Sukker er brændstof for muskler og hjerne. For 
at sukker kan komme fra blodbanen over i muskelcellerne, er der behov for insulin. Man siger også, at 
insulin er ’nøglen’, som ’låser op’ til musklerne, så sukker kan komme fra blodet ind i musklerne. Har 
man diabetes mangler man insulin (’nøglerne’). Derfor stiger sukkeret i blodet, og man bliver blandt 
andet træt. 

BUGSPYTKIRTEL

BLODBANE

MUSKEL

Når man har type 1-diabetes, 
danner kroppen for lidt insulin 

Insulin er et hormon, der bliver dannet 
i bugspytkirtlen. Når man har type 
1-diabetes, har kroppens immunforsvar 
af uforklarlige årsager ødelagt de celler 
i bugspytkirtlen, der producerer insulin. 

Man siger, at type 1-diabetes er en auto-
immun sygdom.
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Se en animationsfilm om 
type 1-diabetes
(på engelsk): 

https://bit.ly/3fE81GB

Denne mappe, invitation 
til temaaftener med mere 

vil med tiden ligge på  
www.stenosjaelland.dk

Man behandler type 1-diabetes ved at 
give kroppen insulin. Insulin kan kun 
gives direkte gennem huden ved hjælp 
af en insulin-pen. Mængden af nødvendig 
insulin afhænger blandt andet af, hvad 
man spiser, ens vægt, og hvor højt 
blodsukkeret er.

I Danmark lever op mod 30.000 danskere 
med type 1-diabetes, og hvert år er der 
ca. 60 nye voksne, som får diabetes i 
Region Sjælland. 

Det er helt normalt at have mange 
spørgsmål, specielt i den første tid efter 
man har fået konstateret diabetes. 
Skriv dem ned, og husk at spørge i 
diabetesambulatoriet om alt det, du er 
i tvivl om.

Se en animationsfilm om 
type 1-diabets

  
https://bit.ly/2ZFuehF



11Steno Diabetes Center Sjælland - Voksne

Arvelighed
Vores arveanlæg betyder kun lidt i 
forhold til at få type 1-diabetes. Risikoen 
i forhold til arvelighed er:

• Hvis ingen i familien har type 
1-diabetes: 0,5%

• Hvis moderen har type 1-diabetes: 2%
• Hvis faderen har type 1-diabetes: 5%
• Hvis begge forældre har type-1 

diabetes: op til 20%
• Hvis en tveægget tvilling har type 

1-diabetes: 15-20%
• Hvis en enægget tvilling har type 

1-diabetes: 35-70%

Det betyder, at langt de fleste får 
diabetes, uden vi kender årsagen. Når 
man får type 1-diabetes, er det ikke 
fordi, man har gjort noget forkert, og 
type 1-diabetes er ikke noget, man selv 
kunne have forebygget.
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2. 
Behandlings-
mål
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Figur 2: Blodsukkeret skal gerne ligge mellem 4 og 10 mmol/liter.

Målet med behandlingen er 
et stabilt blodsukker mellem 

4 og 10 mmol/liter

Blodsukkersvingninger
Umiddelbart inden et måltid er det bedst 
med et blodsukker mellem 4-7 mmol/
liter, og ca. 1½ time efter et måltid bør 
blodsukkeret ikke ligge over 10mmol/
liter.

De første uger vil din behandler måske 
have et individuelt mål for dig, som ofte 
ligger lidt højere .

Man kan aldrig efterligne en normal 
bugspytkirtels frigivelse af insulin 
100%. Derfor vil alle personer med type 
1-diabetes opleve perioder med for høje 
eller for lave blodsukkerværdier. Det er 
svært at finde balancen, men det vigtigste 
er at gøre noget ved blodsukkeret, når 
det bliver for højt eller for lavt.

1 72 83 94 105 116 12 13

Lavt blodsukker

Du bør spise 
eller drikke

ELLER

Normalt

Du skal ikke 
gøre noget

Højt blodsukker

Du bør tage ekstra insulin 
og evt. bevæge dig

14 15
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3. 
Forskellige mål 
for blodsukker 
- aktuelt blodsukker og langtidsblodsukker 
(HbA1c)
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Tabel 1: Sammenhængen mellem HbA1c og 
middelblodsukker.

HbA1c
(mmol/mol)

Middelblodsukker
(mmol/liter)

42 7,0

48 7,7

53 8,5

58 9,3

64 10,1

69 10,9

75 11,7

80 12,5

86 13,3

97 14,9

Det aktuelle blodsukker
Det aktuelle blodsukker er værdien 
af blodsukkeret i kroppen her og 
nu. 4-7 daglige blodsukkermålinger 
er tilstrækkeligt for de fleste, til at 
blodsukkeret kan holdes i målområdet. I 
starten er det dog som regel nødvendigt 
at måle blodsukkeret mindst 7 gange 
dagligt.

Inden sport skal blodsukkeret helst ligge 
højere (omkring 6 til 12 mmol/liter), men 
det kan være individuelt, hvad der virker 
bedst, så man skal altid prøve sig frem. 

Langtidsblodsukkeret,
(HbA1C)
Langtidsblodsukkeret kaldes også HbA1c. 
Det er en blodprøve, der fortæller, hvad 
det gennemsnitlige blodsukker-niveau 
har været over de sidste 2-3 måneder. 

Man kan få tallet udtrykt på to måder:
• HbA1c: Angives i mmol/mol 
• Middelblodsukker: Angives i mmol/

liter og fortæller, hvad blodsukkeret 
har ligget på i gennemsnit ud fra 
HbA1c værdien. F.eks. beregnes 
middelblodsukkeret til 8,5 mmol/liter 
ved en HbA1c på 53 mmol/mol (se 
tabel til højre)

Man stiler hos næsten alle med type 
1-diabetes mod en HbA1c på 48-53 mmol/
mol, men hvis der er andre følgesygdomme 
eller senfølger til sukkersygen, vil man 
på længere sigt ofte acceptere et højere 
gennemsnitsblodsukker.

Blodsukker kan måles på 
to måder 
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Figur 3: Både figur A og figur B viser et middelblodsukker på 7,7 mmol/liter, figur A har meget store 
udsving og kun 40 % i målområdet mens figur B viser mindre udsving og 70 % i målområdet. 

Men da du ikke kan lave fingerprik hele 
tiden, viser langtidsblodsukkeret et 
gennemsnit, som giver en god indikation 
for, hvordan din diabetes er reguleret 
henover døgnet.

10
mmol/liter

A B

4
mmol/liter

Tid Tid

40%
HØJ

25%
HØJ40%

I MÅLOM-
RÅDET 70%

I MÅLOM-
RÅDET20%

LAV

5% LAV

Det er vigtigt både at måle sit 
aktuelle blodsukker og følge sit 
langtidsblodsukker for at sikre den bedst 
mulige diabetesbehandling. Du kan godt 
have et HbA1c på f.eks. 53, men samtidig 
have for mange høje og lave blodsukre 
dvs. have for store udsving. 
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Hvornår skal man måle 
blodsukker?
Du skal i starten måle dit blodsukker 
mindst 7 gange om dagen. Det gør, at 
du bliver klogere på, hvordan kroppen 
reagerer på mad, drikke, motion og 
insulin.

Blodsukkeret stiger normalt lige efter et 
måltid, og du kan tjekke, om det var den 
korrekte insulinmængde, du tog, ved at 
måle cirka 1½-2 timer efter du har spist.

Mål blodsukker mindst 7 gange om 
dagen:

• Før og efter morgenmad
• Før og efter frokost
• Før og efter aftensmad
• Før sengetid

Når du har lært din diabetes bedre at 
kende, vil du kunne nøjes med færre 
målinger, f.eks. hvis du spiser og bevæger 
dig, som ’du plejer’. 

Det betyder, at du på sigt måske kan 
nøjes med at måle blodsukker, før du 
spiser og før sovetid, samt når du spiser 
eller gør noget, som er anderledes, end 
det du plejer.

Derudover skal du måle blodsukker:

• Hvis du føler dig ’høj’ eller ’lav’ (se 
afsnit om højt og lavt blodsukker)

• I forbindelse med fysisk aktivitet (se 
afsnit om sport) 

• I situationer hvor blodsukkeret kan 
afvige fra det sædvanlige, f.eks. 
under sygdom og efter alkoholindtag

• Inden du kører bil (se afsnit om bil og 
kørekort)
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Hvordan måler man sit 
blodsukker?
Blodsukkeret måles i en lille dråbe blod 
fra f.eks. en finger eller øreflippen.

Sådan måler du med et almindeligt 
blodsukkerapparat og fingerprikker:

1. Vask først fingrene. Hvis dette ikke 
er muligt, så sprit dem af*

2. Sørg for at fingrene er tørre
3. Gør apparatet klar ved at sætte en 

teststrimmel i apparatet
4. Prik på siden af fingeren med finger-

prikkeren (undgå selve ’blommen’) 
5. Sug bloddråben op med teststrimlen
6. Aflæs værdien på blodsukkerappara-

tet
7. Har du ikke mulighed for at vaske 

hænder eller spritte af, kan du med 
fordel tørre første bloddråbe af, pres-
se en ny frem og måle på denne

Figur 4: Måling af blodsukker ved hjælp af 
fingerprikker og blodsukkerapparat.

Vær opmærksom på disse almindelige 
fejl, når du måler blodsukker via et 
blodsukkerapparat:

• Teststrimlerne er for gamle – se ud-
løbsdato

• Teststrimlerne har været opbevaret 
fugtigt

• Bloddråben har været for lille
• Du har ikke vasket hænderne før må-

lingen, så der for eksempel sidder lidt 
frugtsukker på fingrene

• Teststrimlerne er opbevaret i køle-
skab. De skal opbevares ved stue-
temperatur

* Vær opmærksom på, at sprit i gel-form kan 
indeholde sukkerstoffer og bør derfor undgås 
inden blodsukker målinger. 

Husk at skifte 
nål på finger-
prikkeren hver 
gang du bruger 

den!
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4. 
Højt blodsukker 
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Alle med diabetes oplever indimellem 
høje blodsukre. Det kan være svært at 
mærke, at du har højt blodsukker. Nog-
le oplever træthed, mundtørhed, tørst, 
hyppig vandladning eller kvalme.

Højt blodsukker skyldes mangel på in-
sulin. Måske har du taget for lidt insulin 
til din mad eller for lidt insulin til et højt 
blodsukker. Når blodsukkeret er for højt, 
skal du tage ekstra hurtigvirkende insu-
lin. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, om blodsukkeret falder som forven-
tet, når du har taget ekstra insulin. Mål 
blodsukkeret cirka hver 2. time, indtil 
blodsukkeret er under 10 mmol/liter. 

Hvis blodsukkeret er over 20 mmol/liter 
i flere timer, er der risiko for syreforgift-
ning (ketoacidose). Derfor skal du måle 
blodketoner (se næste afsnit om syrefor-
giftning).

Når du har et blodsukker over 
10 mmol/liter, er det for højt

TRÆT

MUNDTØR

TØRSTIG

TISSETRÆNGENDESØVNIG
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Syreforgiftning
(ketoacidose)

Syreforgiftning opstår, hvis kroppen 
mangler insulin. Selv om blodsukke-
ret er højt, kan cellerne i kroppen ikke 
optage sukkeret, og cellerne vil i ste-
det begynde at forbrænde fedt. I den 
proces danner kroppen affaldsstoffer 
(ketoner), som i store mængder kan 
medføre syreforgiftning. Symptomer 
på begyndende syreforgiftning kan 
være:

MAVESMERTER

HYPPIG
VANDLADNING

OPKASTNING

TRÆTHED

KVALME

HOVEDPINE

ACETONELUGT
I ÅNDE

TØRST

GENERAL
UTILPASHED

ILDEBEFINDENDE
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Hvad skal du gøre hvis blod-
sukkeret er mere end 20 
mmol/liter?

Hvis du måler dit blodsukker til mere end 
20 mmol/liter (dobbelttjek evt. målin-
gen), skal du tage ekstra insulin og måle 
blodsukkeret igen efter en time. 

Hvis blodsukkeret stadig er mere end 20, 
skal du måle ketoner i blodet. Det gøres 
med nogle særlige strimler, som passer 
ind i apparatet (det kan både være et 
blodsukkerapparat eller et ketonappa-
rat). Tal med behandleren om netop din 
løsning.

Ketoner i blodet angives med et tal mel-
lem 0 og 6 mmol/liter. Er ketonerne hø-
jere end 1,5, skal du kontakte din afde-
lingen eller vagtlægen. 

Måler du ketoner mellem 0,6 og 1,5, skal 
du drikke rigeligt og indtage hurtige kul-
hydrater f.eks. et glas sød saft og tage 
insulin til dette, tag derudover 10-30% 
ekstra insulin til det høje blodsukker. 
Mål blodsukker og ketoner igen efter en 
time. Fortsæt med dette, til ketonerne 
er under 0,6, og blodsukkeret er sikkert 
faldende.

Ved enhver tvivl skal du kontakte afde-
lingen. Hvis du måler blodsukker til mere 
end 20 mmol/liter over længere tid og 
ikke føler dig veltilpas, skal afdelingen 
også kontaktes (se afsnittet Kontaktin-
formation).

Figur 5: Måling af ketoner i blodet. Ved højt blodsukker over 20 mmol/liter skal man tjekke ketoner i 
blodet, hvis ketoner er højere end 1,5 mmol/liter, er der risiko for udvikling af syreforgiftning, og du skal 
kontakte afdelingen eller vagtlægen.

Under 0,6 mmol/liter
Normal niveau:

Mellem 0,6 - 1,5 mmol/liter
Tegn på et problem som kræver behandling:
Drik rigeligt og tag ekstra insulin.

Over 1,5 mmol/liter
Risiko for at udvikle diabetisk ketoacidose:
Kontakt straks din diabetesbehandler for råd om behandling.

Hvordan tolkes blodketonniveauet?
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5. 
Lavt blodsukker
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Lavt blodsukker kaldes også for hypo- 
glykæmi. Når du har et blodsukker under 
4 mmol/liter, er det for lavt. Alle med 
diabetes oplever indimellem at få lavt 
blodsukker. Når blodsukkeret falder til 
omkring 4 mmol/liter, kan det mærkes i 
kroppen. Du kan opleve, at du er sulten, 
urolig eller har svært ved at koncentrere 
dig, bliver bleg, sveder eller får forstyrret 
syn.

Hvis du er i tvivl, om blodsukkeret er 
lavt, skal du måle det.

Lavt blodsukker skyldes tit for meget 
insulin eller for lidt mad. Det kan også 
være fordi, du har været fysisk aktiv 
eller har drukket alkohol. Det er vigtigt at 
tænke over, hvorfor du fik lavt blodsukker, 
så det kan undgås i fremtiden.

Når man har et blodsukker 
under 4 mmol/liter, er det 

for lavt

BLEG

HUMØRSYG

ONDT I HOVEDET

TRÆT

SULTEN

SVEDIG

SYNSFORSTYRRELSER

SVIMMEL

INDRE URO
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Hvad gør man ved lavt 
blodsukker?
Du får dit lave blodsukker under kontrol 
ved at få sukker (kulhydrater). Der er 
forskellige grader af lavt blodsukker: In-
sulinføling, insulintilfælde og insulinchok. 
Ved insulinføling kan du selv tage kulhy-
drater, ved insulintilfælde og insulinchok 
skal du have hjælp. 

Insulinføling
Dit blodsukker er lavt og du skal have 
det op.

• Spis eller drik ’hurtige’ kulhydrater 
som f.eks. 5-6 stykker druesukker, 
et glas juice eller sodavand. (sukker-
sødet) (2 dl) Svarende til 15-20 g kul-
hydrat. 

• Mål først blodsukkeret igen efter ca. 
15 minutter. Hav tålmodighed, da det 
tager lidt tid før blodsukkeret kom-
mer op igen. Det skal være steget til 
mindst 4, ellers gentages indtag af 
’hurtige’ kulhydrater. 

• Bagefter skal der spises ca. 10 gram 
’langsomme’ kulhydrater som f.eks. 
et halvt stykke rugbrød. Det hjæl-
per med at holde blodsukkeret oppe 
i længere tid. Følg blodsukkeret tæt 
bagefter. 

Ved insulintilfælde og insulinchok er blod-
sukkeret så lavt, at du skal have hjælp 
fra andre for at klare situationen. 

Insulintilfælde
Dit blodsukker er så lavt, at du skal have 
hjælp af andre for at få dit blodsukker op 
igen.
 
Hvis du er vågen eller halvvågen og i 
stand til at synke (hvis man kan række 
tunge, kan man også synke). Du skal 
have 15-20 g kulhydrater på samme 
måde som ved insulinføling. 
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Insulinchok
Ved insulinchok er man bevidstløs 
evt. med kramper. Det sker heldigvis 
yderst sjældent.

Bagefter et tilfælde af insulintilBagBfæl-
de eller insulinchok vil blodsukkeret ofte 
være højt i et døgns tid, dels pga. indtag 
af kulhydrater, dels fordi kroppen selv vil 
reagere ved at øge glukoseudskillelsen 
fra leveren og dermed få blodsukkeret til 
at stige.

Til den pårørende: 
Hvis personen er bevidstløs 
evt. med kramper:

• Ring 1-1-2 og oplys, at perso-
nen har diabetes og er ukon-
taktbar

• Giv glucagon 1 mg i en stor 
muskel f.eks. på låret, hvis du 
har adgang til dette (oplæring 
sker via dit diabetes ambula-
torie) eller smør lidt honning 
på indersiden af kinden/på 
gummerne
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6. 
Insulin-
behandling



Hurtigtvirkende 
Insulin

Hurtigtvirkende  
Insulin

Hurtigtvirkende
Insulin

Langsomtvirkende 
Insulin

Figur 7: Kroppen har brug for langsomtvirkende insulin hele døgnet. Derudover tages der hurtigtvirken-
de insulin til måltiderne (måltidsinsulin).

Morgenmad Frokost Aftensmad
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Når du behandles med en insulinpen, 
bruges der to forskellige typer insulin: 
Hurtigtvirkende og langsomtvirkende.

Kroppens basale insulinbehov dækkes 
med langsomtvirkende insulin, der gives 
som indsprøjtning en eller to gange om 
dagen. Derudover gives hurtigtvirkende 
insulin til måltider, og hvis blodsukkeret 
er for højt.

Figur2

0

Hvad er insulin?
Insulin er et af kroppens vigtigste hor-
moner. Hvis din bugspytkirtel ikke laver 
insulin, kan du kun overleve, hvis insulin 
tilføres udefra gennem huden. Insulinbe-
handlingen ved type-1-diabetes tilføres 
kroppen med en insulinpen eller eventu-
elt en insulin-pumpe.

Insulin er et af kroppens 
vigtigste hormoner. 

Figur 6: Insulinpen
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Opbevaring af insulin
Insulin som ikke er i brug:

• Opbevares i køleskab (2-8 grader)
• Må Ikke placeres for tæt på køleele-

menterne, idet insulinvæske, som har 
været frosset, ikke må anvendes

Insulinpenne som er i brug:

• Må ikke opbevares i køleskab
• Kan opbevares højst 4 uger ved stue-

temperatur (under 30 grade
• Må ikke udsættes for ekstremt høje 

temperaturer eller direkte sollys

Bemærk: Insulinvæsken må ikke anven-
des, hvis den er uklar.

Sådan bruger du en pen

• Vask hænder
• Sørg for, at insulinen har stuetempe-

ratur
• Tjek, at det er den rigtige insulintype, 

der bruges
• Sæt en ren nål på pennen. Hvis det 

er første gang, du bruger pennen, så 
tjek, at den fungerer ved at indstille 
pennen til 2 enheder, og lav et ’luft-
skud’, så du kan se, at der kommer 
en dråbe insulin ud

• Indstil dosis (den mængde insulin du 
skal bruge) på pennen

• Overvej hvor på kroppen, der skal 
stikkes (figur 15 ). Som oftest gives 
hurtigtvirkende insulin i maven og 
langsomtvirkende insulin i låret. Vær 
sikker på, at det nye sted, der stik-
kes, er mindst 1 cm fra det sidste 
sted, der blev stukket. Der må heller 
ikke være sår, tegn på betændelse 
(rødt og varmt) eller blå mærker, der 
hvor der stikkes. 

• Sprøjt insulin vinkelret i ind i huden
• Vent 10 sekunder, og træk nålen ud.
• Når du er færdig med at stikke, tages 

nålen ud af pennen og lægges i en 
kanyleboksen.

Figur 8: I de røde områder kan man give insulin.
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7. 
Mad
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Har du type 1-diabetes, bør du som alle 
andre følge Fødevarestyrelsens anbefa-
linger om sund og varieret kost: 

Når du spiser og drikker 
skal du have insulin, så dit 

blodsukker holdes så stabilt 
som muligt
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Maden bør fordeles jævnt i løbet af da-
gen, hvilket vil sige 3 hovedmåltider 
samt evt. 1-2 mellemmåltider. Småspis-
ning bør undgås, da det gør det sværere 
at styre blodsukkeret.
Husk, at der som udgangspunkt altid skal 
tages insulin, når der spises.

Mad består af kulhydrat, protein og fedt 
samt vitaminer og mineraler.

Kulhydrater
Kulhydrater er den vigtigste kilde til 
energi for muskler og hjerne. Insulin vir-
ker som en nøgle, der låser kulhydrat ind 
i cellerne i kroppen.

Det er hovedsageligt mængden af kul-
hydrater i maden, der afgør, hvor meget 
blodsukkeret stiger efter et måltid. Det 
er derfor vigtigt at tælle kulhydrater, så 
insulin og kulhydratmængde passer sam-
men, og blodsukrene ikke svinger ufor-
ståeligt op og ned. 
Kulhydrater bør fordeles over alle målti-
der, da det giver det mest stabile blod-
sukker. 

Kulhydrater er en fælles betegnelse 
for sukkerarter, stivelse og kostfibre. De 
nedbrydes helt eller delvist til glukose i 
mavetarmkanalen og optages i blodet.

• Sukkerarterne kommer især fra 
sukker og sukkerholdige produkter, 
mælk og frugt. 

• Stivelse kommer især fra kartofler, 
ris, pasta, brød og morgenmadspro-
dukter. 

• Kostfibrene kommer især fra grønt-
sager, frugt, fuldkornsprodukter og 
tørrede bælgfrugter. De passerer 
mavetarmkanalen næsten ufordøjet 
og har mange positive effekter. 

Der er stor forskel på, hvor hurtigt for-
skellige typer kulhydrater får blodsukke-
ret til at stige.

Kulhydrater inddeles i hurtige og lang-
somme kulhydrater, hvilket indikerer 
hvor hurtigt de får blodsukkeret til at sti-
ge efter måltidet.
Forskellige typer mad påvirker dit blod-
sukker forskelligt. Sunde fødevarer kan 
både give hurtig og langsom stigning i 
blodsukkeret. Det samme gælder mindre 
sunde fødevarer. Det er f.eks. fedt i piz-
za, chokolade og flødeis, der får blodsuk-
keret til at stige langsomt og over længe-
re tid, mens frugtsukker og mælkesukker 
får blodsukkeret til at stige hurtigere.

Diætisten vil 
vejlede dig meget 

mere i mad og 
diabetes
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Figur 9: 
Blodsukker 
speedometer.
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Hurtige kulhydrater
Giver en hurtig blod-
sukkerstigning. Det 

kan for eksempel være 
juice, druesukker, saft, 

slik og honning.Langsomme 
kulhydrater

Giver mere stabilt blod-
sukker. Det kan for 

eksempel være 
grovvalsede havregryn, 
rugbrød og grov pasta. 
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Figur 10: Kulhydrater - det du ”tæller” på.

• Spis mest af de grønne områder – det er her, du får de sunde ting som 
vitaminer, mineraler, kostfibre m.m.

• De fleste grøntsager indeholder få kulhydrater og skal ikke tælles.
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Fedt
Der skal ikke tages insulin til fedt i ma-
den. Hvis der er meget fedt i måltidet, 
kan optagelsen af maden ske langsom-
mere. Det kan derfor være nødvendigt 
også at få insulin over længere tid Det 
kan derfor på sigt være en god ide at 
tage insulin ad to omgange ved fedthol-
dige måltider.

Fedt inddeles i to grupper: de umættede 
og mættede fedtstoffer. Det anbefales, 
at størstedelen af det fedtstof, der spi-
ses, er umættet.

Umættede fedtstoffer findes f.eks. i 
raps- og olivenolie, flydende margarine, 
avokado, mandler, nødder, mayonnaise, 
remulade og fisk som makrel, hellefisk, 
laks og sild.

Gå f.eks. efter nøglehulsmærket og fuld-
kornsmærket når du handler.

Mættede fedtstoffer findes f.eks. i smør, 
fed ost, fede kødtyper som pølser, bacon 
og pålæg, fløde, kage, kiks, chokolade, 
flødeis, chips, fastfood og kokosolie.

Benyt Nøglehulsmærket, når du handler. 
Det garanterer at du vælger magre pro-
dukter.

Protein
Spis gerne proteiner fra både dyreriget 
og planteriget. Der skal ikke tages insu-
lin til proteiner fra dyreriget f.eks. kød, 
fisk æg og ost. Proteiner fra planteriget 
f.eks. kikærter, bønner og linser indehol-
der også en større mængde kulhydrater, 
derfor skal der tages insulin til disse kul-
hydrater.

 

Figur 11: Nøglehullet er Miljø- og Fødevaremini-
steriets officielle ernæringsmærke. 

Figur 12: Fuldkornslogoet gør det nemt at vælge 
fuldkorn.  
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Figur 13: Fedt og protein - det du ikke ”tæller” på.

• Vælg mest fra de grønne områder - her får du det sunde fedt.
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Tallerkenmodel
Vi anbefaler at anrette det varme mål-
tid efter det som kaldes Y-tallerkenmo-
dellen. På denne måde kommer der en 
god fordeling mellem kulhydrat, fedt og 
protein i måltidet. Anretning efter T-tal-
lerken kan bruges, hvis der er behov for 
mindre vægttab, da grønsager fylder 
mere.

Tallerkenmodellen er en god rettesnor 
ved sammensætningen af måltidet:

Figur 15: T tallerken.

Figur 14: Y tallerken.
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Hvor meget insulin skal der 
tages til måltidet?
Når du spiser, skal du beregne, hvor me-
get insulin der skal til for at holde blod-
sukkeret stabilt. Derfor er det vigtig at 
’tælle kulhydrater’. Det vil sige beregne, 
hvor mange kulhydrater der er i det, du 
spiser. Det gøres ved at veje maden og 
f.eks. bruge kulhydratapp til beregnin-
gen. I de første måneder bør det meste 
af maden vejes.

Diabetesforeningen har udviklet en app, 
der kan hjælpe med at tælle kulhydrater 
(søg i app-store/play butikken på ’kulhy-
drat og diabetes’), og der findes også an-
dre lignende apps 
(f.eks. ’Carbs & cals’).

Figur 16: Apps til kulhydrattælling.

Beregning af insulin til 
kulhydrater
’Kulhydrat-insulin-ratio’ fortæller, hvor 
mange gram kulhydrater der svarer til at 
tage én enhed insulin.

Kulhydrat-insulin-ratio beregnes ud fra 
døgndosis af insulin. Beregningen fore-
tages af diabetesbehandlerne. Kulhy-
drat-insulin-ratio er forskellig fra person 
til person og kan hos den enkelte variere 
i løbet af dagen. Ofte vil kroppen have 
brug for mere insulin til morgenmaden 
end til resten af dagen. 

Man bør derfor vurdere og finjustere tal-
let indimellem ved at måle et blodsukker 
1½-2 timer efter måltidet for at se om 
insulinmængden passede (er blodsukke-
ret for højt, er der givet for lidt insulin til 
måltidet). Undlad at måle blodsukkeret 
tidligere end 1½ time efter måltidet, da 
det ikke giver et retvisende billede.

Hedia og My life er apps, hvor kulhydra-
tratio og blodsukker kan indtastes. Her-
efter kommer app’en med et forslag til, 
hvor mange enheder hurtigtvirkende in-
sulin du skal tage.
 

DrikkevarerFigur 17: Apps til beregning af insulinbehov.
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Sukker og sødestoffer
Kunstigt sødede produkter – bortset 
fra drikkevarer - er ikke en anbefaling , 
men kan bruges, hvis man vælger det. I 
mange tilfælde er kulhydratindholdet dog 
ikke væsentligt lavere end i produkter 
med sukker, og fedtindholdet kan være 
højere.

Sødestoffer kan findes i blandt andet so-
davand, saftevand, kage, is, slik og mar-
melade. Sødestoffer opdeles i to katego-
rier:

1. Sødestoffer der ikke påvirker blod-
sukkeret og derfor ikke kræver insu-
lin. De findes ofte i light-sodavand og 
saftevand.

2. Sødestoffer der påvirker blodsuk-
keret og derfor kræver, at du tæller 
kulhydrater og tager insulin, før det 
spises. De findes f.eks. i kage, is, slik 
og marmelade. De sødestoffer som 
kaldes ”sukkeralkoholer” kan give 
mavesmerter, luft og diarre. 

Det anbefales at slukke tørsten i vand og 
drikke ¼-½ l mager mælk om dagen.

De fleste kunstigt sødet drikkevarer på-
virker ikke blodsukkeret, men se indhol-
det af kulhydrat på varedeklarationen.

Juice anbefales kun at drikke ved lavt 
blodsukker, da det giver stor stigning i 
blodsukkeret. Se kapitel 5 om lavt blod-
sukker.
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8. 
Fysisk aktivitet
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Hvordan påvirker fysisk ak-
tivitet blodsukkeret?

Under fysisk aktivitet bruger kroppen 
sukker, og kroppen bliver mere følsom 
over for insulin, så blodsukkeret falder. 
Blodsukkeret kan dog både stige og falde 
under fysisk aktivitet – det afhænger af, 
hvilken type aktivitet du laver. Alminde-
lig træning, som giver sved på panden 
(moderat intensitet som f.eks. svømning, 
fodbold, dans og tennis), får oftest blod-
sukkeret til at falde. Styrketræning og 
træning, der giver meget høj puls (høj in-
tensitet), kan få blodsukkeret til at stige. 
Nogle oplever, at blodsukkeret kan være 
lavere end normalt i op til 24 timer efter 
fysisk aktivitet.

Det er vigtigt for alle mennesker at
være fysisk aktive 

Diabetes og fysisk aktivitet passer godt 
sammen og man kan også dyrke idræt 

på eliteplan med diabetes

Man kan læse 
mere på 

www.diabetes.dk/
motionsvejledning
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Inden fysisk aktivitet

• Mål altid blodsukkeret inden aktivitet
• Hav hurtige kulhydrater (f.eks. juice 

eller druesukker) og en bolle el lign. 
med i tasken

• Stil mod et blodsukker mellem 6 og 15 
mmol/liter (men prøv dig frem og find 
ud af, hvad der fungerer bedst for dig). 
Dette anbefales, for at blodsukkeret 
ligger godt under aktivitet. Du kan 
også tage mindre insulin (f.eks. halv-
delen) til måltidet forinden 

• Hvis blodsukkeret er under 6 mmol/li-
ter: Spis noget før fysisk aktivitet

• Hvis blodsukkeret ligger mellem 6 og 
15 mmol/liter: Gå i gang med fysisk 
aktivitet

• Hvis blodsukkeret er over 15 mmol/li-
ter: Mål ketoner. Hvis du har ketoner, 
mangler kroppen insulin. Det er vigtigt, 
at du ikke træner, men i stedet tager 
insulin og holder øje med blodsukke-
ret (se afsnit om højt blodsukker). Har 
du ikke ketoner, er det forhøjede blod-
sukker midlertidigt. Tag insulin og gå 
i gang med fysisk aktivitet – du kan 
træne som planlagt

Under fysisk aktivitet

• Indtag kulhydrater (juice, saft, en 
halv banan eller lignende) uden at 
tage insulin under aktiviteten, hvis 
du træner mere end 45-60 minutter 
eller bliver ’lav’

• Tjek blodsukkeret undervejs, hvis du 
er aktiv mere end 45-60 minutter el-
ler føler dig ’lav’

Efter fysisk aktivitet

• De fleste har brug for at reducere in-
sulindosis til måltiderne før og efter 
fysisk aktivitet. Følg med i dine blod-
sukkerværdier

• Vær opmærksom på lave blodsukre 
om natten efter fysisk aktivitet. Spis 
eventuelt lidt natmad inden sengetid. 

Hvad skal man gøre, når man 
er fysisk aktiv?
Nedenstående generelle råd kan hjælpe 
med at finde ud af, hvad der fungerer 
godt for én selv.



Dyrker du meget sport, 
skal du have yderligere 

vejledning hos din 
diabetesbehandler!
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9. 
De psykiske 
reaktioner
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Det er vigtigt at vide, at følelsesmæssige 
reaktioner er helt normale ovenpå den 
’unormale og vanskelige situation’, man 
er havnet i. De måder, man reagerer på, 
kan være meget individuelle.

Lige efter man har fået diabetes, kan 
man opleve stor kontrast mellem, hvor-
dan livet var før diagnosen, og hvordan 
livet er nu.

Det kan opleves som en kæmpe belast-
ning at få en kronisk sygdom. Man kla-
rer det måske udadtil, men det hele føles 
tungt og meningsløst i starten. Langsomt 
ændrer denne tilstand sig, når diabetes 
kommer til at blive en integreret del af 
livet.

Man kan føle, at man mister styringen i 
sit liv, men over tid kommer man til at 
generhverve denne styring.

I forbindelse med diagnosen og den ef-
terfølgende tid kan man have oplevel-
ser som: chok, krise, tab, stress, skyld, 
skam og kropslige reaktioner.
I den første tid koncentrerer man sig 
som regel om alle de praktiske informa-
tioner, så de følelsesmæssige reaktioner 
kommer ofte senere. Her er der bedre 
plads til følelserne men måske føles det, 
som et uforståeligt tidspunkt for en selv. 
Med tiden vil du oftest erfare, at der sker 
en tilpasning til og bearbejdning af det at 
have fået diabetes ind i livet.

Man kan som nydiagnosticeret patient 
med diabetes komme til at føle sig ale-
ne og mangle forståelse fra omverdenen, 
herunder venner og familie. Tilsvaren-
de er det også en stor omvæltning som 
partner, barn, ven eller anden pårøren-
de, og de vil også reagere og have brug 
for at snakke om situationen.

Undervejs er det en god ide at tillade sig 
selv at reagere, tale rigtig meget med 
eventuel partner, venner, familie og med 
de behandlere, man er tilknyttet.

Når man får at vide, at man har 
fået diabetes, kan man reagere fø-
lelsesmæssigt meget forskelligt og 

i forskellige tempi.
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10. 
Remissionsfasen
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Efter opstart på insulinbehandling ind-
træder ofte en remissionsfase, hvor 

bugspytkirtlen i en periode kan danne 
insulin. 

Denne fase kan starte fra få uger til et 
par måneder efter, du har fået konstate-
ret diabetes. Remissionsfasen kan ligele-
des vare fra få uger til flere måneder. Det 
er oftest nok med kun små doser insulin 
og enkelte kan helt undvære insulin i en 
periode. 

Det er vigtigt at måle blodsukkeret dag-
ligt/indimellem for at opdage, hvornår 
remissionsfasen er slut.
Når remissionsfasen slutter vil dit insu-
linbehov stige. 
Remissionsfasen kaldes af nogle for ”Ho-
neymoon”. 
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11. 
Besøg i 
diabetes-
ambulatoriet
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Du bliver tilknyttet diabetesambulatoriet. 
Efter opstartsfasen med hyppige besøg, 
vil du få tid i ambulatoriet cirka fire gan-
ge om året, men der kan være individuel 
variation. 

Én gang om året laves en ’årskontrol’, 
hvor vi blandt andet tager ekstra blod-
prøver (tjekker for stofskiftesygdom, ko-
lesterol, måler blodtryk, og der afleveres 
en urinprøve). Du skal også have under-
søgt dine øjne hvert til hvert andet år og 
følesansen i tæerne årligt (se afsnittet 
om senkomplikationer). 

Du kan altid 
kontakte ambulatoriet 
med spørgsmål mellem 

dine besøg

Figur 18: Ungegruppe i diabetesambulatoriet på Holbæk Sygehus.
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12. 
Rådgivning ved 
socialrådgiver
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Lov og Social Service
Loven om Social Service har som for-
mål at tilbyde vejledning samt en ræk-
ke almene serviceydelser, der tilgodeser 
behov, der følger af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne samt kroniske 
sygdomme som f.eks. diabetes. 

Du kan bl.a. søge kommunen om diabe-
teshjælpemidler § 112 samt merudgifter 
§ 100, efter servicelovens bestemmelser.

§
§ 112 – Diabeteshjælpemidler
Du kan søge om at få dækket udgifter 
til diabeteshjælpemidler som f.eks. nåle, 
teststrimler og andet tilbehør til blodsuk-
kermåling, 
efter Servicelovens § 112.

Hvis du har et fysisk eller psykisk handi-
cap, er det muligt at få støtte til hjælpe-
midler, der kan aflaste i hverdagen. Kra-
vet er, at hjælpemidlet i væsentlig grad 
kan lette den daglige tilværelse samt af-
hjælpe følgerne af den nedsatte funkti-
onsevne. 

Diabeteshjælpemidler som f.eks. test-
strimler og fingerprikker bevilges med 
det nødvendige antal samt 50% af udgif-
terne til et blodsukkerapparat. 

Du kan ansøge om hjælpemidler hos 
kommunens hjælpemiddelafdeling. Husk 
at ansøge, før du anskaffer dig hjælpe-
midlet, da du normalt ikke kan få støtte, 
hvis du selv har anskaffet det, inden be-
villingen er givet.
 
Du kan også ansøge om hjælpemidler di-
gitalt via www.borger.dk
 

Dette afsnit er et overblik over nogle 
af de muligheder for støtte i har
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§
§ 100 – Merudgifter
Er du i insulinbehandling, kan du ansø-
ge kommunen om tilskud til merudgifter. 
Når du har diabetes, har du ofte ekstra 
udgifter i forhold til egenbetalingen af 
medicin, kost og transport til ambulante 
besøg, som kaldes merudgifter. 

Når du søger om hjælp til dine merudgif-
ter gennem Servicelovens § 100, skal du 
selv komme med et overslag over, hvor 
store merudgifter du regner med at få 
det kommende år:
 
• Hvis du forventer merudgifter for 

under 2.601 kr. pr. måned, skal du 
ikke dokumentere dine udgifter, men 
sandsynliggøre dem.

• Hvis du har merudgifter for mere end 
2.602 kr. pr. måned, skal du aflevere 
dokumentation. 

Det er derfor en god ide at gemme dine 
kvitteringer for medicinindkøb, indkal-
delser til kontrol m.m.

Skal du flytte?
Som udgangspunkt skal du genansøge 
om sociale ydelser i den kommune, du 
flytter til. Hvad angår hjælpemidler, skal 
du være opmærksom på, 
at der kan være forskelle i de produkter, 
som den nye kommune udbyder.

Hvis du i forvejen har en bevilling på 
merudgifter efter servicelovens §100, 
skal den kommune, 
du flytter til, overtage udbetalingen af 
bevillingen, indtil de selv har behandlet 
ansøgningen. (Dette er fastslået i Anke-
styrelsens principafgørelse nr. 122-09.)

Husk igen, at din kommunale sagsbe-
handler har vejledningspligt. 

Medicinudgifter
Du får tilskud til dine medicinudgifter 
efter reglerne for det generelle medicin-
tilskud. Tilskuddet registreres og bereg-
nes automatisk på din CTR-saldo, når du 
køber medicin på apoteket. Det er din 
CTR-saldos størrelse som derfor har be-
tydning for, hvor meget du får i tilskud. 
Jo mere tilskudsberettiget medicin du 
køber, jo mere får du i tilskud.

Hvis du er meget økonomisk trængt, og 
behandlingen er nødvendig og helbreds-
mæssigt velbegrundet, kan der bevilges 
tilskud til egenbetalingen af medicinud-
gifter efter Aktivlovens § 82. Du skal 
kontakte kommunen, som laver en øko-
nomisk beregning af dine indtægter og 
udgifter og herudfra vurderer, om du er 
berettiget til tilskud til dine behandlings-
udgifter, såsom medicin.
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Fodterapi
Alle med diabetes har ret til en årlige 
fodstatus/risikovurdering med 50 % i til-
skud. Du skal henvende dig hos din dia-
betesbehandler i ambulatoriet og få en 
henvisning til en fodterapeut. Du skal 
være opmærksom på, at du skal behand-
les hos en fodterapeut med ydernum-
mer, for at kunne få tilskuddet. Det er 
fodterapeuten der vurderer, hvilken risi-
kogruppe du tilhører og derved antallet 
af årlige behandlinger, du kan få, med 50 
% i tilskud.

Tandlægebehandling
Når du går til tandlægen, får du et gene-
relt tilskud fra regionen. Tandlægen vur-
derer din tandsundhed ud fra en grøn, 
gul eller rød risikogruppe, der er afgø-
rende for, hvor meget i tilskud du kan få. 
Udover at vurderer din tandsundhed og 
risikofaktorer, kan tandlægen vurdere, 
hvilke muligheder du selv har for at fore-
bygge og forbedre din tandsundhed. Det 
er derfor vigtigt, du fortæller din tandlæ-
ge, at du har diabetes.

§
§ 56 – Sygefravær
Normalt vil de fleste fastansatte lønmod-
tagere få løn under sygdom, udbetalt af 
arbejdsgiver i de første 30 fraværsdage. 
Efter de 30 fraværsdage kan arbejdsgi-
ver søge sygdagpengerefusion fra kom-
munen.

Har man en langvarig eller kronisk syg-
dom, der skønnes at medføre fravær på 
mindst 10 dage om året, kan du og din 
arbejdsgiver ansøge kommunen om en § 
56-aftale (Sygedagpengeloven). 

Det medfører, at arbejdsgiver kan få sy-
gedagpengerefusion fra første fraværs-
dag, der er forårsaget af ens kroniske 
sygdom.

Der kan også indgås en § 56-aftale, når 
lønmodtager skal indlægges eller be-
handles ambulant på sygehus eller tilsva-
rende behandlingsinstitution, og indlæg-
gelsen eller behandlingerne var besluttet 
på ansættelsestidspunktet, eller når ar-
bejdsgiveren under det bestående ar-
bejdsforhold har udbetalt sygedagpenge 
eller løn under sygdom i 21 kalenderda-
ge for samme lidelse inden for de sidste 
12 måneder, før indlæggelsen eller be-
handlingerne påbegyndes.

Du kan få yderligere oplysninger ved at 
kontakte din kommunes sygedagpenge-
afdeling.

Har du brug for mere viden og rådgiv-
ning om diabetes, 
kan du gå ind på Diabetesforeningen 
hjemmeside www.diabetes.dk
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13. 
Tilbage til 
hverdagen
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Det gælder hele familien. Mad, fysisk ak-
tivitet, insulin og blodsukker får pludselig 
en central rolle i hverdagen. Det er en 
stor udfordring især i begyndelsen, men 
med tiden finder du en rutine i at håndte-
re sygdommen bedre, og du vil opleve, at 
det fylder mindre som tiden går.

Venner og familie
Når du har fået diabetes, er der en del 
nye ting, du skal lære at forholde dig til. 
Men din familie, venner, kollegaer m.m. 
skal pludselig også forholde sig til en 
sygdom, som de måske ikke ved så me-
get om. Du kan opleve, at folk er usik-
re på, hvad de kan lave af mad eller har 
mange spørgsmål. Du må svare, så godt 
du kan og f.eks. forklare, at du må spise 
det meste, øver dig i at finde den rette 
dosis insulin osv. 

Du kan fortsat deltage i fritidsaktiviteter 
og sport. Diabetes bør ikke begrænse din 
deltagelse. Informer trænere, holdkam-
merater m.m. om din diabetes. Det er 
vigtigt, at du ikke isolerer dig, men fort-
sætter dit ’gamle’ liv!

Når du kommer hjem fra syge-
huset, ændrer hverdagen sig på 

flere måder. 
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Bil og kørekort
Som udgangspunkt kan du godt køre bil, 
når du har diabetes. Der er dog nogle 
ting, du skal vide og gøre:

Råd og fakta om diabetes og 
kørekort
• For at få kørekort skal du have en læ-

geattest, som du kan få hos din prak-
tiserende læge. Lægen tager penge 
for denne. Du kan eventuelt søge om 
dækning af udgiften i kommunen via 
§100. 
Du skal også have en diabetesattest, 
den kan du få i diabetesambulatoriet.

• Forudsætninger for udstedelse eller 
fornyelse af kørekort

 - Hvis du har insulintilfælde mere 
end én gang årligt, hvor du skal 
have hjælp af andre, kan du ikke 
få kørekort (eller få det fornyet), 
før der er gået tre måneder si-
den sidste tilfælde.

 - Du skal kunne mærke sympto-
mer på lavt blodsukker, inden 
der sker en påvirkning af be-
vidstheden

 - Du skal kunne forstå risikoen 
ved lavt blodsukker og kørsel

 - Du skal kunne kontrollere syg-
dommen tilfredsstillende og 
have egenomsorg i forbindelse 
med bilkørsel (f.eks. måle blod-
sukker før og under kørsel og 
have kulhydrater (druesukker/
juice/mad) med i bilen

• At få/have kørekort afhænger af:
 - Din helbredstilstand
 - Hvilken kategori kørekort du 

ønsker (kategori 2 til erhverv/
persontransport kræver særlig 
vurdering)

Kørekort udstedes til en begrænset va-
righed på højst 5 år. Det er politiet, som 
udsteder kørekort. Hvis politiet mener, 
at kørekort ikke kan udstedes, eller at 
det kun udstedes med tidsbegrænsning, 
sender politiet deres afgørelse direkte til 
dig.

Når du kører bil, skal du altid:
• måle dit blodsukker, før du kører bil 
• sikre dig, at du har hurtige kulhydra-

ter inden for rækkevidde (druesuk-
ker/juice)

• måle dit blodsukker jævnligt, hvis du 
kører langt (mere end 2 timer)

Du kan læse mere om diabetes og kø-
rekort på Diabetesforeningens hjemme-
side.

Job og uddannelse
Som udgangspunkt kan du vælge uddan-
nelse på lige fod med alle andre. På stort 
set alle uddannelsesinstitutioner kan du 
søge om at få særlige vilkår, f.eks. ekstra 
tid ved eksamen, hvis du har brug for 
det.

En velreguleret diabetes bliver ikke an-
set som noget, der begrænser din evne 
til at arbejde, og du skal søge uddan-
nelsesydelse (SU) som alle andre. Er du 
derimod stærkt hæmmet af din diabetes, 
kan du få hjælp fra kommunen til at tage 
en uddannelse.
Der er enkelte uddannelser og job, som 
personer med diabetes ikke kan få. Det 
er f.eks. pilot, buschauffør, togfører og 
politibetjent. Du kan heller ikke komme 
ind i forsvaret, men du kan godt deltage 
i det frivillige hjemmeværn og lignend-
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Menustruation
Menstruation kan påvirke dit blodsukker. 
2-3 dage før menstruationen kan du op-
leve højere blodsukre og derfor et øget 
behov for insulin. Omvendt kan du efter 
et par dages menstruation opleve lave 
blodsukre og derfor et fald i insulinbehov.

Alle reagerer lidt forskelligt. Tjek om 
dine blodsukre ændrer sig i ugen op til 
menstruationen og under menstruatio-
nen. Tal med din behandler om, hvordan 
du bedst justerer din insulin, når du har 
menstruation.

Sex
Sex er en vigtig del af livet, og du kan 
sagtens have sex, som du plejer. Vær 
ikke bange for at sige til din partner, at 
du har diabetes. Det er vigtigt, at dem, 
der er tæt på dig, ved, at du har diabetes 
– også selv om det kun er for en aften. 
HUSK, at det som regel kun er dig selv, 
der ikke har lyst til at tale om det.

Graviditet
Har du type 1–diabetes og ønsker at bli-
ve gravid, er der en række forhold, som 
bør planlægges for at få det bedst mulige 
forløb i graviditeten.

God behandling og kontrol af din type 
1–diabetes før og under graviditet øger 
chancen for, at du får et sundt og rask 
barn. Derfor bør du anvende præventi-
on, indtil du får grønt lys til graviditet af 
din diabetesbehandler. Høje blodsukker-
niveauer kan nemlig skade den normale 
fosterudvikling.

Dit langtidsblodsukker (HBA1c) bør være 
under 53mmol/mol, før du bliver gravid, 
og laverer under graviditet.

Udover blodsukkerregulering vil din be-
handler også have fokus på at undgå in-
sulintilfælde, sikre at der er stabile for-
hold i nyre og øjne, og at du ikke tager 
medicin, der kan øge risikoen for mis-
dannelser.

I forløbet under graviditeten skal du føl-
ges tæt og møde til konsultation på en 
special afdeling cirka hver anden uge 
gennem hele graviditeten.

Når du kører bil
1. måle dit blodsukker, før du 

kører bil 
2. sikre dig, at du har hurtige 

kulhydrater inden for række-
vidde (druesukker/juice)

3. måle dit blodsukker jævn-
ligt, hvis du kører langt 
(mere end 2 timer)
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14. 
Ferie og rejse
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Gode rejseråd før 
rejsen

• Husk at købe insulin til hele ferien 
• Bestil Frio-køletaske eller anden kø-

leopbevaringsmulighed til insulinen
• Få udarbejdet et rejsedokument på 

engelsk (spørg din behandler i god 
tid)

• Få styr på din rejseforsikring

Diabetes behøver ikke for-
hindre dig I at rejse 

Gode råd på rejsen

• Det insulin, du ikke bruger, bør være 
på køl (Frio-køletaske, termoflaske)

• Insulin må ikke få frost
• Hav medicin, udstyr og mad/drue-

sukker/juice i håndbagagen (og for-
del det i to tasker, hvis den ene skulle 
blive væk)

• Giv andre besked om din diabetes 
(venner, stewardesser el. lign.)

• Hvis du skal rejse på tværs af tids-
zoner, skal du sørge for at få justeret 
din langsomtvirkende insulin. Spørg 
din behandler i god tid. Sørg for at 
måle blodsukker ofte på selve rej-
sen, da du kan have behov for ekstra 
insulin, hvis du ikke er så aktiv som 
normalt 

• Medbring rejsedokumentet. Det-
te dokumenterer f.eks. behov for at 
medbringe insulin og kanyler i luft-
havne og andre lande

• Medbring ekstra insulin 
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Rejseforsikring
Det blå sygesikringskort dækker i EU lan-
dene samt Norge, Island, Liechtenstein 
og Schweiz. I alle andre lande skal du 
tegne en privat rejseforsikring. En pri-
vat rejseforsikring kan også bruges som 
supplement til det blå sygesikringskort, 
således at forsikringen også dækker ek-
sempelvis hjemtransport. Husk at oplyse 
om diabetes, når forsikringen tegnes.  

Du kan også læse mere 
om diabetes og rejser 

på Diabetesforeningens 
hjemmeside.

Forhåndsgodkendelse
Forhåndsgodkendelse:  For at være sik-
ker på, at du er dækket af forsikringen, 
skal din diabetes være stabil og velkon-
trolleret i perioden op til rejsen. Hvis du 
er i tvivl, skal du undersøge, om du bør 
have en forhåndsgodkendelse. En for-
håndsgodkendelse bekræfter, at sygdom 
vil være dækket på din rejse, hvis du får 
brug for behandling. Det er typisk forsik-
ringsselskabets læger, der vurderer det-
te. Tal med dit forsikringsselskab, eller 
tjek deres hjemmeside.
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Pakkeliste

• Ekstra insulin

• Insulinpen 

• Kanyler (også hvis du bruger pumpe)

• Blodsukkerapparat

• Teststrips

• Ekstra fingerprikker

• Ekstra batterier til blodsukkerapparat 

• Juice og druesukker

• Evt. glukagonpen

• Rejseforsikring

• EU sygesikringskort (det blå kort)

• Rejsedokument på engelsk
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15. 
Fest, alkohol 
og stoffer
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Leveren har normalt en sukkerreserve 
på lager, som den sender ud i blodet i 
små mængder, f.eks. om natten, når der 
går lang tid mellem måltiderne, eller hvis 
dit blodsukker bliver lavt. Når du drik-
ker alkohol, er leveren travlt optaget af 
at forbrænde alkohol i stedet for at fri-
give sukker. Jo mere du drikker, desto 
sværere bliver det for leveren. Derfor er 
der risiko for, at du kan få alvorligt lavt 
blodsukker, når du drikker alkohol. Det er 
derfor ekstra vigtigt, at du holder styr på 
dit blodsukker, både mens du drikker og 
i timerne efter.

Råd og fakta om diabetes og 
alkohol

• De første gange, du drikker alkohol, 
bør du ikke drikke dig fuld, men gøre 
dig nogle erfaringer om, hvordan din 
diabetes reagerer sammen med alko-
hol

• Fortæl altid dine venner, at du har 
diabetes, hvordan du reagerer på lavt 
blodsukker, samt hvordan de hjælper 
dig bedst

• Tegn på lavt blodsukker kan for andre 
ligne fuldskab

• Prøv at holde dit blodsukker omring 
8-15 mmol/liter, når du drikker alko-
hol

• Drik aldrig på tom mave og spis 
snacks 

• Medbring altid blodsukkerapparat og 
hurtige kulhydrater som druesukker/
juice

• Vær opmærksom på, at dine sanser 
svækkes, når du drikker, og du føler 
dig måske ikke ’lav’

• Få dine venner, kæreste, ægtefælde 
til at hjælpe dig, hvis du opfører dig 
underligt 

• Hav altid identifikation på dig
• Spis altid inden du går i seng, og mål 

dit blodsukker – det skal være mindst 
10mmol/liter

• Tømmermænd kan forveksles med 
lavt blodsukker, så tjek dit blodsuk-
ker, når du vågner

Diabetes og alkohol kan 
være en farlig kombination
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Forskellige typer alkohol
Øl indeholder kulhydrater. En almindelig 
øl (33 cl) svarer til et stykke frugt.

De fleste slags vin indeholder ikke man-
ge kulhydrater, men drikker du meget, 
kan det føre til lavt blodsukker.

Spiritus som f.eks. vodka, gin og whisky 
indeholder meget alkohol men ingen kul-
hydrater. Drikker du det rent eller blan-
det med light-sodavand, bliver indholdet 
af alkohol hurtigt meget højt og indhol-
det af kulhydrat meget lavt. Her er det 
ekstra vigtigt, at du spiser noget til eller 
tanker op med mad senere på aftenen.

Sukkerholdige drinks kan være svære at 
håndtere, fordi de både indeholder al-
kohol og sukker. Blodsukkeret risikerer 
først at blive meget højt og siden alt for 
lavt, når du prøver at justere det ned. 
Tjek dit blodsukker ofte.
Diabetes og stoffer 

Der risiko for, 
at du kan få alvorligt 

lavt blodsukker, når du 
drikker alkohol.

Genstand Kulhydrat (g)

Øl/pilsner 330 ml 9

Hvidvin 120 ml 2-3

Sød hvidvin 
120 ml 7

Mokai 330 ml 15

Sommersby cider 
330 ml 26

Smirnoff Ice 
275 ml 25

Hot’n Sweet 20 ml 3

Drink af 200 ml 
sød sodavand + 
20 ml spiritus

20

Tabel 2: Eksempler på kulhydratindhold i
drikkevarer. 



69Steno Diabetes Center Sjælland - Voksne

- en farlig cocktail
Der er ingen stoffer, som er gode – heller 
ikke, når du har diabetes.  Din bevidst-
hed og adfærd bliver påvirket af eufori-
serende stoffer, og det samme bliver dit 
blodsukker. Nogle får lyst til at spise en 
masse på én gang, mens andre helt lader 
være med at spise. Nogle bliver meget 
fysisk aktive, mens andre bliver meget 
sløve.

Det vil alt sammen påvirke dit blodsukker, 
og du vil ikke være i stand til at mærke, 
om du har lavt blodsukker. Påvirkningen 
kan også få dig til at glemme at tage din 
insulin eller at tage en forkert dosis. Dia-
betes og stoffer er en farlig cocktail, som 
vi på ingen måde anbefaler.

Skole
Bog

XX

0

Festival - Når Roskilde 
kalder
Det er vigtigt, du har gode venner, 
mad, insulin og blodsukkerudstyr inden 
for rækkevidde. Prioritér at passe godt 
på dig selv, ellers bliver det ikke sjovt 
– hverken for dig selv eller dem, du er 
sammen med. 

Råd om diabetes og festival
• Drikker du alkohol, gælder samme 

råd og fakta, som der står på forrige 
side 

• Giv vennerne en chance – fortæl 
dem, hvad de skal gøre, hvis du bli-
ver dårlig

• Hav altid druesukker eller juice på 
dig, som du kan tage, hvis dit blod-
sukker bliver lavt

• Sæt en alarm på din telefon, så du 
bliver husket på at tjekke blodsukker 
og tage insulin

• Spørg samaritterne, hvis du er i tvivl 
om noget eller mangler udstyr

• Overvej hvor du vil have din insulin 
og dit udstyr. Find en god taske, og 
bukser med store lommer der kan 
lukkes

• Vær på den sikre side: En ekstra in-
sulinpen er en god idé! 

• Tænk over opbevaring af insulin. Den 
insulin, du ikke bruger, kan lægges i 
en køletaske. Spørg efter køleskab 
hos samaritterne

• Armbånd: Man kan til nogle festiva-
ler få et armbånd hos samaritterne, 
hvorpå der står ’Diabetes’ - Spørg ef-
ter det

• Før du går i seng: Gå aldrig i seng 
uden at måle dit blodsukker, og sørg 
for at få lidt at spise

• Insulin: Tag eventuelt en mindre do-
sis aften/nat end du plejer
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16. 
Sygdom
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Sygdom kan påvirke 
blodsukkeret, så mål blod-

sukker hyppigere ved 
sygdom. 

Feber
Når du har feber, vil insulinbehovet stige, 
og der er risiko for, at blodsukkeret bli-
ver for højt. Hvis din temperatur er over 
38 grader, kan der være behov for, at du 
skal have mindst 20-25% mere insulin.

Hvis der måles et blodsukker over 20 
mmol/liter, skal du måle ketoner (se af-
snit om højt blodsukker og syreforgift-
ning).

Sådan gør du ved feber:

• Mål blodsukker ofte (cirka hver 2. time)
• Drik meget væske
• Dit blodsukker kan svinge efter en 

infektion, og der kan være behov for 
ekstra insulin efter sygdommen

Opkast eller diarré
Når du kaster op eller har diarré, er der 
risiko for, at du får lavt blodsukker. Selv-
om du er syg og f.eks. ikke spiser, er det 
vigtigt, at du fortsat måler blodsukker og 
tager insulin. 

Sådan gør du ved opkast eller 
diarré:

• Mål blodsukker ofte (cirka hver 2. time)
• Drik små mængder sukker sødet saft 

hyppigt
• Spis små mængder mad hvis muligt
• Du må aldrig stoppe med at tage lang-

somtvirkende insulin. Det kan ved be-
hov reduceres med 20%-30% 

• Kan blodsukkeret ikke holdes over 3,5 
mmol/liter, skal du kontakte Diabete-
sambulatoriet, egen læge eller vagtlæ-
gen

OBS! Opkast/mavesmerter kan være 
første tegn på syreforgiftning.  Mål altid 
blodsukker, og undersøg for ketoner (se 
afsnit om syreforgiftning).

38
,7
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17. 
Følgesygdomme
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Risikoen for at udvikle 
følgesygdomme stiger med det antal år, 

du har haft diabetes, 
og hænger sammen med, hvor godt din 

diabetes har været reguleret.

Men inden du læser videre 
om de forskellige typer af 

følgesygdomme, er det vig-
tigt at slå fast, at færre og 
færre mennesker med dia-
betes oplever de alvorlige 

følgesygdomme. 

Kan følgesygdomme 
forebygges?
Du kan selv gøre meget for at undgå 
eller begrænse udviklingen af følgesyg-
domme. Med en sund livsstil og en velre-
guleret diabetes med stabilt blodsukker, 
blodtryk og kolesterol, kan du nedsætte 
risikoen.

Gå også til regelmæssig kontrol med din 
diabetes, og bliv regelmæssigt tjekket 
for tegn på følgesygdom.

Hvad er de hyppigste følge-
sygdomme?
Diabetes kan påvirke kroppen og krop-
pens blodkar, og det kan give følgesyg-
domme, som involverer:

• Nerver
• Nyrer
• Øjne
• Hjerte og blodkar
• Seksuelt
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Nerver
Diabetisk nervebetændelse, som på fag-
sprog kaldes neuropati, er en af de mest 
almindelige følgesygdomme til diabetes.

Nervebetændelsen kan enten udvikles 
over mange år (kronisk diabetisk neuro-
pati) eller opstå pludseligt (akut diabe-
tisk neuropati). Den pludseligt opståede 
vil ofte forsvinde igen efter et stykke 
tid, mens den kroniske kan give varige 
symptomer og skader.

Kronisk diabetisk nerve-
betændelse

Kronisk diabetisk nervebetændelse skyl-
des skader på nerverne uden for det cen-
trale nervesystem. Det er følenerverne, 
der overvejende bliver ramt, men nerver 
til muskler kan også rammes i sene sta-
dier af forløbet.

Den kroniske diabetiske nervebetændel-
se kan opstå mange steder i kroppen, 
men oftest er det nerver i fødder og ben, 
som rammes. Sjældnere rammes nerver 
i hænder og arme.

Man kender ikke den direkte årsag til kro-
nisk diabetisk nervebetændelse, men ri-
siko for at udvikle sygdommen stiger ved 
dårlig blodsukkerregulering. Desuden ser 
rygning, overvægt og et højt alkoholfor-
brug ud til at øge risikoen.

Kronisk diabetisk nervebetændelse ram-
mer særligt tæer og fødder, og efterhån-
den kan nerveskaden brede sig op i un-
derbenet. Man kan opleve:

• Nedsat følesans
• Stikkende eller prikkende fornem-

melse
• Smerter
• Kulde- og varmefølelse
• Tør hud, der let sprækker

Udfordringerne ved kronisk diabetisk 
neuropati er, at symptomerne kommer 
snigende. Man mærker ofte ikke tab af 
følesans i tæer og fødder. Det betyder, 
at der kan opstå sår eller et brud i foden, 
uden at du mærker noget.

Sådan passer du på dine fødder

• Se på dine fødder hver dag – også 
under fødderne

• Kontakt straks lægen, hvis du har 
trykmærker, sår eller lign.

• Undgå langvarige fodbade
• Tjek temperaturen på vandet, så du 

ikke skolder dine fødder
• Tør fødderne grundigt, også mellem 

tæerne
• Brug sko der ikke klemmer
• Skift strømper hver dag
• Gå regelmæssigt til fodterapeut – 

mindst en gang om året



75Steno Diabetes Center Sjælland - Voksne

Akut diabetisk nervebetændelse
Akut diabetisk nervebetændelse opstår 
pludseligt og forsvinder typisk igen inden 
for et år.

Tilstanden kan være smertefuld og ned-
sætte kraften i arme og ben. Øjenmu-
skulaturen kan også blive påvirket.

Årsagen til akut diabetisk nervebetæn-
delse kendes ikke præcist, men man ved, 
at blodkarrene tæt på nerverne påvirkes 
af blodsukkerniveauet, og at et højt blod-
sukker påvirker nerverne.

Symptomerne på akut nervebetændelse 
er:

• Smerter og nedsat kraft i en eller fle-
re muskler, der som regel er forbigå-
ende

• Paradokse symptomer som f.eks. 
smerter i fødder, som ellers ikke har 
følesans pga. kronisk nervebetæn-
delse

• Muskelsvind og muskelsvaghed (sjæl-
dent)

• Hænderne rammes som regel kun 
ved alvorlig fremskreden sygdom

Symptomerne er oftest forbigående, og 
nerverne kommer sig ofte igen efter akut 
diabetisk nervebetændelse.

Der findes i dag desværre ingen behand-
ling for de nerveskader, der er sket. Be-
handlingen består derfor hovedsageligt i 
at lindre eventuelle smerter og at undgå, 
at tilstanden bliver værre. 
Det opnår man med god blodsukkerregu-
lering, ved at være opmærksom på sine 
fødder og i øvrigt passe sin behandling. 
Rygning, et større forbrug af alkohol, for-
højet blodtryk og forhøjet kolesterol kan 
forværre diabetisk nervebetændelse.

Den primære forebyggelse af diabetisk 
nervebetændelse er god blodsukkerre-
gulering.

Jo tidligere man opdager diabetisk ner-
vebetændelse, des nemmere kan man 
forebygge, at det udvikler sig yderligere 
til f. eks. sår.
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Nyrer
Langvarig og/eller dårligt reguleret type 
1-diabetes kan føre til skader på de små 
blodkar i nyrerne. Det kan medføre, at 
nyrernes funktioner påvirkes.

Nyrerne er et filter, der består af fint for-
grenede blodkar. De renser blodet for 
affaldsstoffer, der sammen med salt og 
væske bliver udskilt som urin. Nyrerne 
justerer desuden blodtrykket.

Et for højt blodsukker og et forhøjet blod-
tryk kan føre til diabetisk nyresygdom. 
Også rygning øger risikoen for diabetisk 
nyresygdom.

Den grundlæggende årsag til, at nogle 
personer udvikler diabetisk nyresygdom, 
kendes ikke. Man ved dog, at diabetisk 
nyresygdom opstår, fordi de små blodkar 
i nyrerne bliver utætte. Det medfører, at 
nyrerne udskiller mere af proteinet albu-
min end normalt i urinen. Den øgede ud-
skillelse af proteinet albumin giver typisk 
ikke symptomer.

Hvis tilstanden ikke behandles, vil nyrer-
nes blodkar kunne gå yderligere i styk-
ker, og dermed vil nyrernes funktion bli-
ve gradvist dårligere.

Det er derfor vigtigt, at du får kontrolle-
ret dine nyrer hvert år. Kontrollen fore-
går ved, at du får undersøgt mængden af 
albumin i urinen og får kontrolleret blod-
trykket. Desuden kan nyrefunktionen 
kontrolleres ved en blodprøve.
 
Det er muligt at forebygge og bremse ud-
viklingen af diabetisk nyresygdom. Fore-
byggelsen består af god kontrol af blod-
sukker og blodtryk samt en sund livsstil 
uden rygning.
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Øjne
Uanset hvilken type diabetes du har, 
kan der med tiden opstå små skader på 
blodårer og nerver, blandt andet i øjets 
nethinde. Flere år med forhøjet blod-
sukker påvirker de små blodkar i øjets 
nethinde.

Mange mærker ikke forandringerne, før 
de har haft dem i lang tid (måneder og 
måske år).

Men en fotografering af nethinderne i 
dine øjne kan afsløre forandringerne i 
tide.

Du bør derfor regelmæssigt gå til øjen-
læge ca. med 1-2 års mellemrum. Hvis 
der er tegn på begyndende øjenforan-
dringer, vil din øjenlæge se dig med kor-
tere interval.

Når det gælder forebyggende behandling 
af følgesygdomme på dine øjne, handler 
det først og fremmest om, at dit blodtryk 
og dine blodsukkerværdier ligger stabilt.
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Hjerte og blodkar 
Personer med type 1-diabetes, har en 
højere risiko for at udvikle hjerte-kar- 
sygdomme end den generelle befolkning. 
Den høje risiko skyldes primært, at hjer-
tet og blodkarrene påvirkes, hvis man 
har langvarigt højt blodsukker, forhøjet 
blodtryk og forhøjet kolesterol. Eksem-
pler på hjerte-kar-sygdomme ved samti-
dig diabetes er åreforkalkning i hjertet, i 
benene og i hjernen med eventuelt blod-
prop til følge.

Hvis man passer godt på sit hjerte 
og kredsløb, kan du forebygge hjer-
te-kar-sygdomme.

Når man har type 1-diabetes er det vig-
tigt at få kontrolleret sit blodsukker, kole-
sterol og blodtryk. Det er nemlig primært 
de tre faktorer, der er afgørende for, om 
man over tid udvikler åreforkalkning og 
blodprop i hjerte eller blodkar.
Sund mad og regelmæssig motion er 
generelt afgørende for, om man udvik-
ler følgesygdomme til diabetes, herunder 
hjerte-kar-sygdomme. Det er desuden 
meget vigtigt at holde sig fra tobakken.

Hvis man har type 1-diabetes og samti-
dig har forhøjet blodtryk og/eller forhøjet 
kolesterol, kan det være relevant at tage 
blodtryks- eller kolesterolsænkende me-
dicin.
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kan være en mulighed, hvis det er psyki-
ske forhold, der er årsag til de seksuelle 
udfordringer.
Hos kvinder i overgangsalderen kan tør-
hed i skeden behandles med stikpiller el-
ler hormontabletter, der indeholder kvin-
deligt kønshormon (østrogen).

Ved smerter under samleje eller van-
skeligheder ved at blive fugtig, kan man 
købe glidecreme og olier i håndkøb på 
apoteket.

Mange mænd har glæde af medicinsk 
hjælp til rejsningsproblemer. Der findes 
også forskellige hjælpemidler, der kan 
anvendes i forbindelse med rejsnings-
problemer.

Et rygestop anbefales altid, hvis man har 
seksuelle udfordringer af fysisk karakter. 
Blodsukker, blodtryk og kolesterol skal 
være så velreguleret som muligt. Og tal 
gerne med din behandler, hvis du oplever 
seksuelle problemer.

Seksuelle problemer
Både mænd og kvinder kan opleve sek-
suelle problemer som følge af diabetes. 
Årsagen til seksuelle udfordringer kan 
være af både fysisk og psykisk karak-
ter. De fysiske problemer kan skyldes, at 
nerver og blodkar har taget skade af det 
høje blodsukker.

For både mænd og kvinder gælder det, 
at grundige samtaler og fysiske undersø-
gelser kan hjælpe med at afdække, om 
problemerne er fysiske eller psykiske.

Nogle kvinder oplever at have nedsat lyst 
til sex, smerter ved samleje, vanskelig-
heder ved at blive seksuelt ophidset og 
fugtig, infektioner samt orgasmeproble-
mer.

Impotens eller rejsningsbesvær er et 
kendt problem hos mange mænd med 
diabetes. Diagnosen impotens kan stil-
les, når en mand i en periode på mere 
end tre måneder ikke har været i stand 
til at få eller opretholde en rejsning, der 
kan gennemføre et samleje.

Bekymringer om f. eks. at få et lavt blod-
sukker, mens man dyrker sex, og andre 
bekymringer kan også være årsag til, at 
det kan være svært at få eller holde rejs-
ning.
Psykologisk og sexologisk behandling 
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16. 
De vigtigste 
budskaber
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• Tjek dit blodsukker mindst 4-7 gange i døgnet

• Mål blodsukker hyppigere hvis du er syg, kaster op, har 

drukket alkohol eller har været meget fysisk aktiv

• Dit blodsukker skal gerne ligge mellem 4 og 10mmol/

liter (dog mellem 6 og 15 mmol/liter inden sport)

• Ved lavt blodsukker (mindre end 4 mmol/liter): Drik eller 

spis kulhydrater (f.eks. 200 ml juice eller 5-6 stk. drue-

sukker) 

• Ved højt blodsukker: Tag ekstra insulin. Hvis blodsukke-

ret er mere end 20 mmol/liter ved to målinger i træk, 

skal der måles ketoner 

• Ketoner: Er disse over 1,5 mmol/liter, skal du kontakte 

Diabetesambulatoriet 

• Reflekter løbende over dit blodsukker, og juster eventu-

elt insulindosis

• Målet for langtidsblodsukkeret (HbA1c) er 48-53 mmol/

mol 
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17. 
Henvisning til 
psykolog



har fået diagnosen type 1-diabetes og er tilknyttet initiativet ’Patientcentreret opstartsforløb for 
voksne med type 1-diabetes’ ved Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Patienten kan gøre brug af tilbuddet om en gratis psykologsamtale samt tilskud til dækning af 
egenbetalingen af op til yderligere tre samtaler (dog kun med henvisning fra egen læge).

Patienten skal selv rette henvendelse til en af følgende psykologer for at aftale første samtale.

1. Psykolog Søren Steen Lund Larsen
Ringstedgade 24
4700 Næstved
Tlf: 30 33 19 90
 

2. Psykolog Bolette Katborg
Maribo Sundhedscenter
Søndre Boulevard 84 st.
4930 Maribo
Tlf: 51 18 09 64

Når første samtale bookes, skal det oplyses, at patienten er nydiagnosticeret med type 1-dia-
betes og er en del ’Patientcentreret opstartsforløb for voksne med type 1-diabetes’ ved SDCS.

Dato

Det bekræftes, at (navn, CPR nr/patientlabel)

Med venlig hilsen 

Personalet 

Diabetesambulatoriet

Denne side skal 
medbringes til din 
første konsultation 

hos 
psykologen.
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18. 
Henvisning til 
socialrådgiver



har fået diagnosen type 1-diabetes og er tilknyttet initiativet ’Patientcentreret opstartsforløb for 
voksne med type 1-diabetes’ ved Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). 

Patienten kan gøre brug af tilbuddet om 30 minutters rådgivning pr telefon ved socialrådgiver.
 
Patienten skal selv rette henvendelse til socialrådgiver Gitte Kongsbak pr. telefon eller via hjem-
mesiden. 

Socialrådgiver Gitte Kongsbak

www.socialpraksis.dk/kontakt

Tlf. 22 41 46 11

Når samtalen bookes, skal det oplyses, at patienten er nydiagnosticeret med type 1-diabetes og 
er en del ’Patientcentreret opstartsforløb for voksne med type 1-diabetes’ ved SDCS.

Dato

Det bekræftes, at (navn, CPR nr/patientlabel)

Med venlig hilsen 

Personalet 

Diabetesambulatoriet
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