Alkohol og diabetes

For nogle er et godt glas vin til maden
eller en øl med vennerne en del af livet,
og selvom du har diabetes,
er det ikke forbudt at drikke alkohol.
Det er dog vigtigt at vide, hvordan alkohol påvirker kroppen, og
hvilke forholdsregler du skal tage, så du undgår lavt blodsukker.
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Hvordan påvirker
alkohol blodsukkeret?
Når du har drukket alkohol, vil leveren være optaget af at nedbryde alkohol,
og kapaciteten til at producere sukker vil være nedsat. Det kan fremkalde
lavt blodsukker op til 36 timer efter. Alkohol optages fra mavesækken og
føres herfra til leveren, hvor den bliver nedbrudt. Under nedbrydningen
hæmmes nydannelse af glukose i leveren, og evnen til at modregulere ved
lavt blodsukker nedsættes. Samtidig kan ens evne til at opfatte, at blodsukkeret er lavt, være påvirket af alkoholindtaget.

Ved at spise eller drikke noget med kulhydrat,
når du drikker alkohol, kan du forebygge lavt blodsukker.
Hvis du gerne vil tabe dig, skal du være opmærksom på, at alkohol har
et højt energiindhold (30 kJ pr. gram), næsten lige så meget som fedt
(38 kJ pr. gram).
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Gode råd om alkohol og diabetes
Virkningen af alkohol er meget individuel. Det kan være svært for andre
at afgøre, om du har drukket alkohol, eller om du har for lavt blodsukker.
Det vil være en god ide at fortælle dine omgivelser, at du har diabetes,
og hvordan de skal forholde sig til din diabetes, når I går i byen.
Lær din egen reaktion at kende ved også at måle blodsukker,
når du drikker alkohol.
Vær opmærksom på, at alkohol kan sløre symptomer på for lavt blodsukker.
Drik aldrig alkohol på tom mave, mad forsinker optagelsen af alkohol
i blodet. Du bør ikke drikke alkohol, hvis blodsukkeret er lavt.
Er du fysisk aktiv, når du drikker alkohol, øges risikoen for at få lavt blodsukker.
Spis altid natmad, og mål dit blodsukker inden sengetid.

HUSK!
Glukagenpen har nedsat virkning,
hvis dit blodsukker er lavt,
fordi du har drukket alkohol.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mængden af alkohol gælder også,
når du har diabetes og er velreguleret.
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Sundhedsstyrelsens
7 udmeldinger om alkohol
Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
Maks. 7 genstande om ugen for kvinder
Maks. 14 genstande om ugen for mænd
Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
Er du gravid – undgå alkohol.
Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Børn og unge
Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og
stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed

Kilde: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
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Alkohol og diabetes
Der er forskel på, hvordan de forskellige drikke med alkohol påvirker
blodsukkeret.

En genstand indeholder 10-12 g alkohol
Øl kan pga. højt kulhydratindhold umiddelbart få blodsukkeret til at stige,
men i større mængder vil alkoholen medføre et fald i blodsukkeret.
Stærk spiritus kan med fordel blandes med sodavand med sukker eller juice.
Derved nedsættes risikoen for at få lavt blodsukker.
Hvis der danses i forbindelse med nydelse af alkohol, skal indtagelsen
af kulhydrat øges med 15-20 g pr. halve time.
Spis altid natmad efter en aften med alkohol, hvis blodsukkeret
er under 10-12.
Produkt
Øl, alm. pilsner
Øl, “guld” (skatteklasse 2)
Øl, Alkoholfri 1)
Hvidvin, sød
Rødvin
Portvin
Likør, kakao
Snaps 40% vol.
Cult Shaker 1)
XrayFire 1)
Somersby Apple Cider 1)
Smirnoff Ice 1)

Mængde/ml
1 flaske = 330
1 flaske = 330
1 flaske = 330
1 glas = 120
1 glas = 120
1 glas = 40
1 glas = 40
1 glas = 20
1 flaske = 275
1 flaske = 330
1 flaske = 330
1 flaske = 275

Energi/kJ
520
645
230-330
480
365
255
580
195
833
430
818
685

Alkohol/g
12,2
15,2
0,2
12,2
11,4
6,2
7,6
6,7
11,9
14,3
11,9
8,8

Kulhydrat/g
8,9
10,6
13-21
7,1
1,8
4,4
21,2
0,1
30
2,6
25,7
24,8

Oplysninger fra producent/importør.
Med mindre andet er angivet stammer tallene fra www.foodcomp.dk (Delvist revideret februar 2013).
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Denne brochure er lavet i samarbejde med
diabetessygeplejerske og diabeteskoordinator Connie Pedersen.

