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Hypoglykæmi
Bliver din diabetes behandlet med insulin eller tabletter, der øger produktionen af insulin fra bugspytkirtlen (spørg evt. din læge), er der en risiko for, at
du kan få for lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi eller føling.

Blodsukkeret er for lavt ved en værdi under 3,5 mmol/l.
Symptomerne på hypoglykæmi er forskellige
fra person til person, men opleves oftest som:
Indre uro
Rysten
Svedudbrud

Synsforstyrrelse
Talebesvær
Sult

Hjertebanken
Koncentrationsbesvær
Irritabilitet

Har du haft diabetes længe, kan symptomerne ændre sig over årene. Har du
diabetisk nervebetændelse, kan din evne til at mærke et lavt blodsukker blive
mindre og måske helt forsvinde. Tal evt. med din behandler om det.
Nogle personer med diabetes vil kunne opleve symptomer på hypoglykæmi
ved en højere værdi. Dette kan skyldes, at blodsukkeret igennem længere tid
har været for højt.
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Behandling:
Ved lavt blodsukker bør du drikke eller spise 10 g hurtigt optagelige
kulhydrater.

Du kan f.eks. vælge et af følgende forslag:
2-6 stk. druesukker
(læs varedeklarationen,
da gram pr. tablet er forskelligt)
1 dl juice
1 dl sodavand med sukker
2 dl mælk
2 dl saftevand med sukker
Flydende glukose (f.eks. Hypo-Fit)
4 stk. almindeligt sukker
Når du mærker, du får det bedre, bør du efterfølgende spise ½ - 1 stk.
rugbrød eller grovbolle for at stabilisere blodsukkeret. Hvis det er lige før et
måltid, kunne du måske spise lidt før.
Hvis du spiser brød for hurtigt, efter du har spist f.eks. druesukker eller
drukket mælk/juice, så forsinker du optagelsen af de hurtige kulhydrater.
Dette kan betyde, at det varer længere, inden du oplever, at du får det bedre.
Har du ikke fået det bedre efter 15 minutter, skal du måle dit blodsukker
igen og spise hurtige kulhydrater. Pas på ikke at spise for meget, da dit
blodsukker efterfølgende kan blive meget højt.
Vær altid forberedt på, at blodsukkeret kan blive lavt – så medbring altid din
egen lille “nødpakke”, som kan være en pakke druesukker/frugt eller juice.
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Årsager til lavt blodsukker kan være:
For lidt mad / forsinket måltid
Mere bevægelse / motion end du plejer
(du kan opleve lavt blodsukker op til 24 timer
efter at have dyrket hård fysisk aktivitet)
For meget insulin eller for kraftig tabletbehandling
Forkert injektionsteknik
(hvis der er injektionsknuder, eller du stikker for dybt)
Varme f.eks. solbadning
Vægttab
Alkohol (se næste side)

Det er vigtigt, at du efterfølgende tænker over, hvorfor blodsukkeret
blev for lavt, så du kan forebygge og måske undgå det en anden
gang. Din behandling skal måske justeres, tal evt. med din behandler om det.
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Der er 3 stadier ved hypoglykæmi:
1. Insulinføling
Man kan selv mærke og reagere på et lavt blodsukker.

2. Insulintilfælde
Der er symptomer på lavt blodsukker, men man er ikke selv i stand til
at handle og skal derfor have hjælp fra en anden person.

3. Insulinchok
Man er bevidsthedspåvirket eller bevidstløs.
En pårørende kan give en injektion med glukagon og/eller
skaffe lægehjælp.

Bliver blodsukkeret for lavt, og reagerer du ikke på det, vil dine sukkerdepoter i leveren blive aktiveret. Derved vil blodsukkeret stige, dog går der
noget tid, og du kan blive bevidstløs, men kroppens eget forsvar gør, at du
vågner igen. Dette sker dog ikke i forbindelse med et større alkoholindtag,
da leveren under påvirkning af alkohol vil have svært ved at sende sukker
ud i blodbanen. Det er derfor vigtigt, at du, når du drikker større mængder
alkohol, husker at måle dit blodsukker og spise natmad, inden du lægger
dig til at sove.
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Bilkørsel:
Kan du ikke mærke dine lave blodsukre, eller svinger dine blodsukre meget,
tilrådes det at måle dit blodsukker, før du kører og undervejs på lange ture.
Ellers kan det blive farligt både for dig selv og andre, hvis dit blodsukker
bliver for lavt under bilkørsel.
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Dine pårørende:
Det er rigtig ubehageligt at opleve svære hypoglykæmitilfælde, både for den,
som har diabetes (fordi det påvirker din krop), og for de pårørende, som
bliver bange, og det kan derfor påvirke hele familien.

Du bør derfor tale med din familie/venner/kollegaer om:
At du har diabetes
At man aldrig må forsøge at give mad eller drikke til en bevidstløs person
At de, hvis du får et insulinchok, kan hjælpe dig ved at give en
injektion med glukagon efter nærmere anvisning og/eller ringe 112.

Bær et id-kort (alternativt armbånd), så du ikke risikerer, at andre tolker dine
symptomer, som om du er beruset, da et insulintilfælde kan forveksles med
beruselse.
Du kan nok ikke helt undgå lavt blodsukker, men sker det flere gange om
ugen, bør du tale med din behandler om det.

Armbånd lavet i samarbejde
mellem Stelton og Diabetesforeningen.
Armbåndet kan købes på
www.rescue-journal.com
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