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Type 1 diabetes
– patientinformation



Type 1 diabetes
Side 2

Introduktion

Type 1 diabetes er en kronisk sygdom, der opstår ved, at kroppen danner 
antistoffer mod de celler i bugspytkirtlen, som producerer insulin. 

Årsagen til type 1 diabetes er endnu ikke fundet, men der er ikke noget, man 
selv kan gøre for at forebygge sygdommen, og derfor er den på ingen måde 
selvforskyldt. 

Type 1 diabetes er en sygdom, hvor din egen indsats betyder meget, 
og du har selv stor indflydelse på, hvordan livet med diabetes bliver. 

For at leve godt med diabetes og forebygge komplikationer er det derfor vig-
tigt at tage ansvar for sin egen behandling, men det er også vigtigt at have 
et professionelt team af behandlere som diætister, sygeplejersker og læger, 
både når sygdommen diagnosticeres, og som sparringspartnere undervejs. 
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Insulin

Behandlingen af type 1 diabetes består især i at erstatte den insulin, du ikke 
selv producerer, med insulin i en pen eller pumpe. 

Insulin er et livsvigtigt hormon, som har til opgave at transportere sukker 
(glukose)-molekylerne fra blodbanen og ind i cellerne, hvor sukkeret for-
brændes og omsættes til den energi, vi har brug for til daglige gøremål.

Der findes i dag mange forskellige former for insulin, og man vil derfor prøve 
at finde den behandling, som passer bedst til dit liv. 

En behandling, som efterligner den måde, kroppen selv laver insulin på, 
giver den bedste mulighed for at leve så fleksibelt som muligt. Det kan opnås 
med hurtigtvirkende insulin til alle måltider og langsomtvirkende insulin 
1-2 gange om dagen eller ved særlige behov med insulinpumpe. 
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Kost og motion

En vigtig faktor i behandlingen af diabetes går ud på at finde balancen 
mellem den mad, der får blodsukkeret til at stige, og insulinen, som får 
blodsukkeret til at falde. 

Det er kulhydraterne (brød, ris, pasta, kartofler, frugt og mælk), der afgør, 
hvor meget insulin du har brug for, så det er vigtigt at lære, hvor mange kul-
hydrater der er i din mad. Desuden må der også tages hensyn til motion eller 
andet, der påvirker blodsukkeret.

Når man har type 1 diabetes, er det ikke nødvendigt at holde diæt, men det 
er vigtigt at spise sundt og følge de 8 kostråd, som gælder for alle danskere. 
Mad med langsomme kulhydrater og mange kostfibre virker stabiliserende 
på blodsukkeret. Det samme gælder motion, der også øger kroppens følsom-
hed for insulin og styrker kredsløbet. Det kan derfor være nødvendigt enten 
at nedsætte insulindosis og/eller indtage ekstra kulhydrater.
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Før mad: 4-7 mmol/l

1½-2 timer efter mad: under 10 mmol/l

HbA1c =  under 7 %, som svarer til 
Langtidsblodsukker: 53 mmol/mol på den nye skala

Målet for blodsukkeret er:

Blodsukker

Det er vigtigt at måle blodsukkeret før hvert måltid, så du kan justere 
insulinen, når du ved, hvad du vil spise. 

Desuden kan det være en god ide indimellem også at måle blodsukkeret 
på andre tidspunkter, f.eks. 1½ - 2 timer efter du har spist eller om natten. 
På den måde kan du finde ud af, hvordan forskellige ting som f.eks. mad, 
motion, stress og sygdom påvirker dit blodsukker, og det er en god måde 
at lære sin diabetes at kende på.

Det er dog ikke muligt altid at holde blodsukkeret 
så stabilt, og kortvarigt forhøjet blodsukker 
er ikke farligt.  
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Komplikationer

Hvis balancen forrykkes, vil blodsukkeret enten blive for lavt eller for højt.

Når blodsukkeret bliver for lavt (hypoglykæmi), kan du få symptomer som at 
ryste, svede, føle sult, blive bleg og svimmel, få hovedpine, hjertebanken eller 
blive irritabel.

Det er vigtigt at reagere på symptomerne ved at indtage 10-20 g hurtige 
kulhydrater i form af f.eks. druesukker eller 1-2 dl juice. Når det har hjulpet, 
spises ½-1 skive rugbrød.

Når blodsukkeret bliver for højt (hyperglykæmi), giver det symptomer som, 
træthed, tørst, tør mund, hyppig vandladning, kvalme og mavesmerter.  
Behandlingen af højt blodsukker er ekstra insulin og væske. Specielt hvis 
man er syg og har feber, har kroppen brug for meget ekstra insulin, også 
selvom appetitten er lille.
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Senkomplikationer

Ca. en gang om året vil du blive undersøgt for at se, om der er tegn på 
begyndende komplikationer. 

Det gør man ved at fotografere øjnene, aflevere en urinprøve til undersøgelse 
for mikroskopiske mængder protein og måle følesansen på fødderne. Disse 
undersøgelser er vigtige, også selvom man ikke har nogen symptomer, da 
begyndende komplikationer så kan behandles i opløbet. 
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Fremtiden

Der forskes rigtig meget for at finde årsagen til type 1 diabetes, men også 
for at gøre behandlingen bedre eller måske en dag finde en kur mod 
diabetes. Der kommer nye insulintyper, nye insulinpumper og avancerede 
metoder til at måle blodsukkeret. Der forskes også meget i behandling 
med stamceller. Så ingen ved, hvordan livet med type 1 diabetes ser ud om 
10 - 20 år.



Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 39 99 54 · Fax: 36 39 98 61
www.accu-chek.dk

07
20

12
05

 · 
Ju

ni
 2

01
8

Reference
Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes. 
Dansk Endokrinologisk Selskab. 2009. www.endocrinology.dk

Udarbejdet i samarbejde med 
Klinisk sygepleje specialist Hanne Holdflod Nørgaard


