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Blodsukkermåling



Blodsukkermåling
Side 2

Sådan måler du dit blodsukker

Formålet med diabetesbehandlingen er at opnå blodsukkerværdier så tæt på 
det normale som muligt. Det er nødvendigt med blodsukkermålinger for at få 
noget at vide om netop dit blodsukker i forskellige situationer.

Når du måler dit blodsukker, giver det dig mulighed for at lære  
at regulere din diabetes og opnå en god kontrol.

 

Når du selv måler dit blodsukker, opnår du:

 erfaring og viden om blodsukkerværdierne i forskellige situationer

 kendskab til madens indvirkning på blodsukkerværdierne

 viden om, hvordan motion påvirker dit blodsukker

 at blive ekspert i din egen krop

Den første tid vil der være behov for mange målinger. Det er vigtigt, når din 
insulindosis/behandling skal bestemmes.

En god kontrol vil sige, at du om morgenen har en blodsukkerværdi  
på mellem 4 og 7 mmol/l, og om aftenen mellem 6 og 10 mmol/l.



Blodsukkermåling
Side 3

Bliv fortrolig med  
dit blodsukkerapparat

Hvornår

 Hvis du føler dig utilpas

 Hvis du er i tvivl, om dit blodsukker er højt eller lavt

 I alle nye, uprøvede situationer, for eksempel  
 fester, ferier, jobskift m.m.

 Hvis du ændrer din livsstil, for eksempel  
 begynder at motionere meget eller ændrer i din kost

 Før og efter motion

 Ved skift af insulintype og ændring af insulinbehandling

 Ved opstart eller ændring af tablet-behandling

 hvis du er syg, er det vigtigt, at du måler dit blodsukker  
 flere gange dagligt

Du måler dit blodsukker ved hjælp af et blodsukkerapparat.  
Med en lille bloddråbe kan du hurtigt og nemt måle dit blodsukker.

Din behandler kan demonstrere de forskellige typer apparater  
for dig og fortælle, hvilke tilskud du har krav på.
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Blodsukkermåling
Side 4

4 vigtige trin til korrekte målinger

1

3

2

4

Vask dine hænder med varmt vand 
og sæbe, og skyl dem grundigt.  
Tør dine hænder grundigt i et rent 
håndklæde, før du udtager blod.

Berør testfeltet let og roligt med
bloddråben. Tilfør bloddråben til 
midten af testfeltet.

Anvend altid en lille, ny, fintformet 
bloddråbe.

Når du har udtaget bloddråben, 
skal du tilføre den til testfeltet 
med det samme. Tag fingeren væk 
fra testfeltet, så snart der lyder en 
signaltone og “Måling i gang” vises i 
displayet.

Bemærk: Bip-lyde kan kun høres, 
når bip-lyde er tilkoblet.



Blodsukkermåling
Side 5

4 vigtige trin til korrekte målinger

1

3

2

4

Åbn skydedækslet.

Påfør blod til testområdet.

Prik din finger med fingerprikkeren, 
og udtag en bloddråbe.

Aflæs resultatet, og luk skyde- 
dækslet. Blodsukkerapparatet 
slukker automatisk.



Blodsukkermåling
Side 6

Generelt

Det er vigtigt, at du måler korrekt. En af de hyppigste fejl ved blodsukker-
måling er for lidt blod. Der kommer for lidt blod, hvis du prikker i en
kold finger. Du varmer dine fingre og øger blodtilførslen ved at vaske
hænderne i varmt vand.

Ved blodsukkermåling er det vigtigt at følge brugervejledningen til det 
pågældende apparat. Hvis du er i tvivl, så kontakt din behandler eller det 
firma, apparatet kommer fra. 

Strimler og apparat skal opbevares efter anvisningerne på emballagen.

Det kan anbefales med mellemrum at lave en døgnprofil, hvor du f.eks.
i to sammenhængende dage måler blodsukker før og efter måltiderne 
samt før sengetid. Tal med din behandler om, hvor tit du skal måle
dit blodsukker. I nogle tilfælde kan du også blive bedt om at måle om
natten.

Din behandler kan lave en langtidsprøve, HbA1c. Denne prøve giver
et billede af det gennemsnitlige blodsukker de sidste måneder.

Du kan ikke måle blodsukker, hvis det er meget koldt, eller hvis det er 
meget varmt. Sørg for, at blodsukkerapparatet har stuetemperatur,
før en måling påbegyndes. Se brugervejledningen til det pågældende  
apparat.

Hvis dine blodsukkermålinger ikke svarer til dine forventninger, er det
en god ide at få dit blodsukkerapparat kontrolleret. Kontakt din behandler,
og få apparatet kontrolleret.
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Blodsukkermåling
 er et vigtigt redskab til at opnå god metabolisk kontrol

 giver mulighed for et fleksibelt liv

 er et vigtigt redskab til forebyggelse af komplikationer

Accu-Chek® tip:



Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 39 99 54 · Fax: 36 39 98 61
www.accu-chek.dk
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Brochuren er udarbejdet af Roche i samarbejde med diabetessygeplejerske Gitte Ehlers,  
Slagelse Sygehus

Følg Accu-Chek Danmark på Facebook  www.facebook.com/accuchekdanmark, 
eller få mere information om Accu-Chek på www.accu-chek.dk


