Motion og diabetes
– patientinformation

Motion og diabetes
Side 2

Motion er godt for alle, men
som diabetiker får du
en ekstra gevinst ud af motion
Når du bruger dine muskler, øges følsomheden for insulin, og der forbrændes mere glukose (sukkerstoffer) både under og efter fysisk aktivitet.
Motion virker insulinbesparende – kulhydrater kan passere ind i dine celler
med mindre hjælp af insulin.
Du vil opleve mere stabile blodsukkere, hvis du dagligt eller flere gange
ugentligt er fysisk aktiv.
Motion virker vægtregulerende, og sammen med kostreduktion vil du opnå
et vægttab.
Motion er den bedste måde at tabe det fedt, som sidder på maven, bugfedtet, på. Det er det fedt, der øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Der er andre fordele end den blodsukkermæssige
ved at dyrke motion:
giver psykisk og fysisk velvære
blodtrykket sænkes i flere timer efter endt motion
mængden af fedtstof i blodet falder
bedrer hjertefunktionen
bevarer/styrker muskelmassen
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Diabetikere har, som alle andre, godt af at motionere eller dyrke sport. Det
giver øget velvære og styrker muskler og led. Samtidig øger det hjertefunktionen, så du får en bedre kondition. Fysisk aktivitet nedsætter også risikoen
for at udvikle hjerte- og karsygdomme, og det bliver nemmere at holde
vægten, da motion virker vægtregulerende, og sammen med en kostomlægning vil det endda kunne føre til vægttab. Motion øger også glukosestofskiftet, hvilket vil sige, at kulhydraterne vil kunne passere ind i dine celler med
mindre hjælp af insulin. Motion og sport giver dig også mulighed for socialt
samvær, øget selvværd og forbedret livskvalitet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler
Motion/aktivitet mindst 30 min. dagligt med moderat intensitet (hvor du er i
stand til at tale i korte sætninger) og flere gange ugentligt med høj intensitet
(hvor du bliver forpustet og ikke kan føre en samtale).

Det er mængden og intensiteten af motion
der er afgørende for at opnå resultater.
Hvilken slags motion?
Motion kan være mange ting: en gåtur, en cykeltur, havearbejde eller andre
aktiviteter, hvor pulsen øges. Det væsentlige er, at du holder dig fysisk aktiv.
Det bedste er at
motionere dagligt, ved
for eksempel at gå en tur,
eller begynde at cykle
på arbejde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
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Generelle råd
Før start på motion
Før man begynder at motionere, er det en fordel, at man kender sin diabetes under daglige forhold, og at man ved, hvordan balancen er mellem sin
behandling og maden.
Det er en god ide at lave sin egen erfaringsdagbog, hvor man noterer sine
blodsukkermålinger, sin aktivitet og sin mad.
Motion virker forskelligt på blodsukkeret fra person til person, så det er dine
egne erfaringer, du må rette dig efter.
Hvis du aldrig har dyrket motion før og er i dårlig form, så start med 10-15
minutter om dagen. Specielt utrænede mennesker skal passe på, med ikke
at lægge for hårdt ud, da der kan være en øget risiko for belastningsskader.
Når du dyrker sport, skal du altid starte med at varme op. Hvis du vælger
en ny og mere anstrengende form for motion, bør du rådføre dig med din
behandler.
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Høje blodsukkere før start på motion
Type 1 diabetikere kan ved blodsukkere over 15 mmol/l inden start på
motion risikere at få stigende blodsukker, hvis der er ketonstoffer i blodet.
Når kroppen mangler sukker for at få energi til cellerne,
nedbryder den fedt. I processen danner kroppen også affaldsstoffet
keton, som i store doser kan medføre syreforgiftning.
Ketonstoffer kan både måles i blodet og i urinen.
Hvis blodsukkeret er over 15 mmol/l, bør der undersøges for ketonstoffer i
urinen.
Er der ketonstoffer, skal man tage ekstra hurtigt virkende insulin og vente
med motionen, indtil blodsukkeret er faldet til under 15 mmol/l, og urinen er
fri for ketonstoffer.
Husk, at den hurtigt virkende insulins virkningstid er på mellem 3 og 6 timer
(alt efter hvilken slags man får), og at man derved har effekt af dette, hvis
man motionerer inden for dette tidsrum.
Man kan opleve, at man ikke kan yde det, man plejer, under aktiviteten, hvis
blodsukkeret er over 15 mmol/l samtidig med, at der er ketonstoffer i blodet.

Type 2 diabetikere, som generelt har blodsukker over 15 mmol/l før
fysisk aktivitet, behøver ikke udsætte aktiviteten, hvis de føler sig godt tilpas.
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Efter motion
Ved længerevarende eller hård fysisk aktivitet eller i forbindelse med
konkurrencer kan man opleve stigende blodsukkere under og ½-1 time efter
aktiviteten, hvorefter blodsukkeret falder.
Det skyldes forhøjet udskillelse af stresshormoner, som øger blodsukkeret
midlertidigt.
Insulinfølsomheden kan være øget i op til 16-24 timer efter endt motion, alt
efter hvor længe motionen varer, og hvor hård den er. Der vil i den periode
være større risiko for lave blodsukkere.
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Hypoglykæmi ved motion
Ved diabetikere, som er i behandling med insulin eller tabletter,
som øger insulinproduktionen, er der risiko for lave blodsukkere
(hypoglykæmi) under og efter motion.

Hvis du motionerer sammen med andre, bør du informere dem om symptomer på lavt blodsukker og om, hvordan de skal hjælpe dig.
Motion kan maskere et lavt blodsukker, derfor er det vigtigt, at man er
opmærksom på symptomer på lavt blodsukker, samt at blodsukkeret følges
under motion af mere end 30-45 minutters varighed.

Du bør altid have druesukker eller andet hurtigt virkende
kulhydrat med dig, når du motionerer.
Husk at f.eks. rengøring, havearbejde, indkøb, forberedelse til gæster,
shopping o.lign. også er aktiviteter, som kan give lave blodsukkere, hvor det
er nødvendigt at reducere insulindosis.
For at undgå hypoglykæmi bør du være opmærksom på:
Typen af insulin og tidspunktet for injektion
Tidspunktet for sidste måltid og varigheden og styrken af motion
Det er en fordel at dyrke motion på samme tidspunkt af døgnet

Hvis man har:
Højt blodtryk, skal man tale med sin behandler inden start på motion
Øjenforandringer (f.eks. retinopati), skal man ikke vælge vægtbærende motion

Under træning er det bedst at få kulhydrater i form af væske,
f.eks. juice og sportsdrik med en kulhydratkoncentration
på 2,5-5% (2,5-5 g pr. dl), f.eks. lige dele juice og vand.
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Specifikke råd
baseret på behandling
Type 1 diabetikere i behandling med
hurtigt virkende og langsomt virkende insulin:
Det vil være lettest at regulere insulinen, når motion er planlagt. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at blodglukosefaldet vil variere meget fra
diabetiker til diabetiker og afhængig af, om man er i god form eller ej.
Det gør det nødvendigt, at man gør sine egne erfaringer ved at måle
blodsukker før, evt. under og ikke mindst efter motion.
Efter længerevarende aktivitet (over en time) og motion af høj intensitet skal
man være opmærksom på, at blodsukkeret kan blive lavt i op til
16 timer efter endt motion.
Eksempelvis kan man opleve lave blodsukkere om aftenen, natten og
næste formiddag hvis man dyrker motion om eftermiddagen eller aftenen.
Er blodsukkeret under 7-8 mmol/l inden sengetid, vil der være øget risiko for
hypoglykæmi om natten, hvis man ikke spiser kulhydratholdig mad inden
sengetid.
Det kan være nødvendigt at reducere den langsomt virkende insulin med
10-15%.

Motion af 1-2 timers varighed
Motion før og kort efter et måltid:
Reducér dosis af hurtigt virkende insulin til måltidet med 10-20%

Motion 3-4 timer efter sidste injektion
med hurtigt virkende insulin:
Blodsukker 6-8 mmol/l: spis f.eks. 1 banan uden insulin
Reducér dosis af hurtigt virkende insulin til næste måltid
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Type 2 diabetikere, som ingen behandling får, eller som
får medicin, der ikke øger insulinproduktionen:
Man kan dyrke motion, uden at man skal tænke på lave blodsukkere.
Man kan dog opleve blodsukkere under 4 mmol/l, som føles ubehagelige,
men som ikke er kritiske.
Man bør altid indtage mad, der indeholder kulhydrater, hvis blodsukkeret
er under 4 mmol/l, og man oplever ubehag.

Type 2 diabetikere i behandling med
insulin og tabletter, som øger insulinproduktionen:
Behandling med 1-2 insulindoser dagligt (blandingsinsulin og/eller rent
langsomt virkende insulin).
Normalt skal man ved denne behandlingsform ikke ændre på insulindosis, men man bør indtage ekstra kulhydrater i forbindelse med motion.
Hvis motionen finder sted om morgenen, kan man dog vente med
at tage insulin til efter endt motion.
Ved længerevarende og moderat til hård motion kan det være
nødvendigt at reducere morgeninsulinen med 20-50% for at undgå lave
blodsukkere i løbet af dagen.
Ved motion om eftermiddagen og aftenen kan det samme være
nødvendigt.
Dog reagerer alle forskelligt og bliver derfor også
forskelligt påvirkede af motion, så kun blodsukkermålinger og erfaringer kan fortælle, om der er
behov for reduktion af insulin.
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Type 2 diabetikere, som er i behandling med
hurtigt virkende insulin samt langsomt virkende insulin:
Samme forholdsregler som type 1 diabetikere – se under afsnit for type 1
(side 6), som får hurtigt og langsomt virkende insulin.

Type 2 diabetikere, som får tabletter,
som øger insulinproduktionen:
Tabletter kan gives for lave blodsukkere (hypoglykæmi) under og efter længerevarende eller hård fysisk aktivitet.
Man bør ikke nedsætte tabletbehandlingen i forbindelse med fysisk aktivitet, idet det er længerevarende medicin, og det varer derfor længe, inden
virkningen aftager.
Man bør følge blodsukkere før, under og efter motionen.
Opleves de lave blodsukkere efter motion og blodsukker under
7-8 mmol/l inden sengetid, bør man indtage kulhydratholdigt mad.
Dette vil dog være individuelt, og kun erfaringer via blodsukkermålinger og aktivitet vil vise, hvad der passer bedst til en selv.
Hvis blodsukkere ofte er lave, kan det være, at medicindosis skal justeres.
Tal med din behandler om det.
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Hvad skal man spise eller drikke før og under motion:
Type af aktivitet

Blodsukker

Kulhydratbehov

Spadseretur, cykling

under 7 mmol/l

10-15 g

indtil 30 min.

over 7 mmol/l

intet

Tennis, jogging, golf,

under 7 mmol/l

25-50 g

cykling pr. time

7-10 mmol/l

10-15 g

10-15 mmol/l

intet

Fodbold, ishockey, basket-

under 7 mmol/l

50 g

ball, håndbold, svømning,

7-10 mmol/l

20-25 g

aerobic pr. time

10-15 mmol/l

10-15 g

Let

Moderat

Hård

Tabellen er vejledende, og det vil være individuelt, hvordan din krop reagerer på motionen.

Kilde: “Motion og diabetes -en vejledning for insulinkrævende diabetikere.”
Sundhedsstyrelsen vejledning om motion og diabetes til insulinkrævende patienter
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