
Hvis du bliver syg
Type 1 diabetes og syreforgiftning
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Hvis du bliver syg
Side 2

Vær beredt...

I denne folder beskriver vi, hvilke forholdsregler du skal tage, hvis du  
bliver syg. 

Vi anbefaler, at du lader dine pårørende læse folderen, så de kan hjælpe dig 
med at være opmærksom på dine symptomer – og støtte dig bedst muligt.



Hvis du bliver syg
Side 3

Akut sygdom

Bliver du syg, stiger dit behov for insulin. En almindelig forkølelse kan
øge insulinbehovet med ca. 10 %,, uden at der er feber.

Ved feber vil dit insulinbehov som regel stige med ca. 25 % per grad,
temperaturen overstiger 37,5 ˚C. Er du ikke opmærksom på det øgede
behov for insulin, vil dine blodsukkerværdier stige.

Hvis du i længere tid har haft høje blodsukkerværdier, er der risiko
for syreforgiftning, hvilket kan være meget alvorligt.

Derfor er det vigtigt, at du og dine omgivelser kender symptomerne
på syreforgiftning og forstår at behandle dem.

Lav under perioden med sygdom flere blodsukkermålinger, og tal
med din diabetesbehandler om at tage hurtigtvirkende insulin ud over
den vanlige insulindosis.

Det er vigtigt, at du under et sygdomsforløb altid tager din insulin.

Hvad du bør måle og notere under sygdom:

 mål din temperatur
 mål blodsukkerværdien flere gange dagligt under hele sygdomsforløbet
 undersøg dit blodketonniveau flere gange om dagen
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Side 4

Let forgiftning

Begyndende symptomer på en let syreforgiftning er:

 tørst
 øget vandladning
 træthed
 mundtørhed
 sygdomsfornemmelse
 din ånde kan lugte af acetone

Når du måler din blodsukkerværdi, vil den være forhøjet.  
Dernæst undersøger du, om du har forhøjet blodketonniveau.

Behandling af en let forgiftning består i at injicere ekstra hurtigtvirkende
insulin samt at drikke rigeligt, gerne vand.  
 
Dette gentages om nødvendigt med 3-4 timers mellemrum sammen med 
en ny blodsukker- og blodketonmåling, så længe dit blodketonniveau er 
forhøjet.  
 
Hvis du ikke kan spise, er det vigtigt at drikke sukkerholdig væske,  
for eksempel et glas juice, sød saft, mælk, æblemost eller lignende.

Forsøg at spise lidt af din sædvanlige mad, så snart du kan.
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Moderat forgiftning

Symptomer på moderat syreforgiftning er:

 tørst
 tiltagende vandladning
 tiltagende træthed
 sygdomsfornemmelse
 din ånde lugter af acetone
 mavesmerter og kvalme
 madlede

Ved en moderat syreforgiftning vil du kunne måle et højere blodketonniveau
end ved en let forgiftning. 

Tal med din behandler om hvordan du måler blodketonniveuaet.

Du behandler en moderat syreforgiftning på samme måde som en let.  
En indlæggelse på hospital kan dog komme på tale.  

Det er vigtigt at huske, at blodsukkerværdien falder, før ketonstofferne  
er væk. Men først, når ketonstofferne er væk, kan du stoppe med at tage
ekstra hurtigtvirkende insulin.
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Svær forgiftning

Symptomerne på svær syreforgiftning er:

 voldsom tørst
 stærkt øget vandladning
 træthed
 kraftig sygdomsfornemmelse
 din ånde lugter kraftigt af acetone
 tiltagende mavesmerter, kvalme
 opkastning
 dyb, hurtig vejrtrækning
 blussende ansigtskulør
 synsforstyrrelser
 søvnighed – omtågethed
 bevidstløshed

Hvis du får disse symptomer, er det vigtigt, at dine pårørende ved, at de
hurtigst muligt skal tilkalde læge eller ambulance på 112.

Svær syreforgiftning er en alvorlig tilstand, som kræver nøje observation,
undersøgelse og lægebehandling på et hospital.
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Brochuren er udarbejdet af Roche i samarbejde med diabetessygeplejerske 
Anne-Mette Veber Tønder, Svendborg Sygehus

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


