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Till mina barn 
Mikael, Malin och 

Marie med lilla Signe,
och min Karin

Det kan lätt kännas som det är en övermäktig mängd kunskap om dia-
betes som man måste lära sig. Känn inte att du måste kunna allt i den
här boken. Använd den istället som en uppslagsbok och lär dig lite
mer om en bit i taget så klarnar sammanhangen efterhand.
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Förord till sjunde upplagan
Detta är en annorlunda bok som utgår från
insikten om att du som har diabetes eller har ett
barn med diabetes måste bli din egen expert och
faktiskt kunna mer än genomsnittsdoktorn om
diabetes för att må väl både för dagen och för
framtiden. Samtidigt är det viktigt att perso-
nerna i diabetesteamen har samma kunskap för
att kunna hjälpa och förstå på ett bra sätt.
Boken riktar sig därför även till alla som kom-
mer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna
med diabetes i jobbet eller på fritiden.

Sedan jag skrev den första upplagan av denna
bok 1995 har det hänt mycket på diabetesområ-
det, speciellt vad det gäller insulinbehandling.
Nya analoger, både direktverkande och långver-
kande, har utvecklats. Dessa öppnar nya möjlig-
heter att ”skräddarsy” insulinbehandlingen för
att bättre passa med den enskilda individens sätt
att leva. Insulinpumpar används alltmera av
både barn och ungdomar och detta kapitel är
ordentligt uppdaterat. 

Behandlingen av diabetes har moderniserats
snabbt under senare år. Idag är det en självklar-
het att starta med en intensiv flerdosbehandling
oavsett ålder, och förskolebarn får insulinpump
redan från debuten. Kolhydraträkning lärs ut
från debuten, och då blir den en naturlig del av
diabetesbehandlingen som snabbt ger svar på
den fråga alla familjer med nyupptäckt diabetes
har: “Hur mycket insulin ska vi ge till maten?”
Vi har sänkt gränserna för det vi betraktar som
normalt blodsocker till 4 - 8 mmol/l, och om
blodsockret är högre än så bör man korrigera
det. Med uppföljning av medelbodsocker
hemma som bör vara högst 8 mmol/l och snabb
kontakt om det stiger så är det fullt möjligt att
fortsätta att hålla ett lågt HbA1c på 48 mmol/l
eller lägre som är det nya målvärdet även efter
att smekmånadsfasen tagit slut. Råden vid kän-
ning har ändrats så att man nu bara rekommen-
derar tillräckligt med druvsocker för att
“komma upp på banan” igen, dvs få ett blod-
socker över 4 mmol/l. Äter man något mer så
behövs det insulin till. Detta minskar klart ris-

ken för efterföljande rekyleffekt. Vi är noga med
att insulinet alltid skall tas före maten (till fru-
kost gärna minst 15 minuter före) för att få till-
räcklig effekt.

Jag blir alltid imponerad av den oerhörda moti-
vation som hela familjen visar i inlärningspro-
cessen. När en av familjemedlemmarna fått
diabetes lägger de ned en ofantlig energi för att
göra livet med diabetes så bra som möjligt för
barnet eller tonåringen, och man lär sig ett sätt
att leva med sjukdomen. Inom ett par veckor
klarar familjen av vardagssituationerna med dia-
betes riktigt bra på egen hand. Efter ca ett års tid
har man hunnit uppleva situationer i ett vanligt
familjeliv som födelsedagskalas, skollov och
idrottsdagar men också förkylningar, magsjuka
och andra saker som kan komplicera livet. De
har hunnit ta över tömmarna och har blivit sina
egna experter på diabetes. Det är från familjer
som dessa som jag har lärt mig att handskas
med diabetes på ett sådant sätt att professor
Johnny Ludvigssons sätt att säga det blir sant:
“Det är inte roligt att ha diabetes, men man
måste kunna ha roligt även om man har diabe-
tes”.

Jag hoppas att denna sjunde upplaga av min dia-
betesbok kommer att göra livet med diabetes
enklare att handskas med för barn, tonåringar
och unga vuxna med diabetes. Hör gärna av dig
med tips och synpunkter på boken, så kan vi
hjälpas åt att förenkla och förbättra behand-
lingen av diabetes. 

Ragnar Hanås, barnläkare, docent
Barn- och Ungdomskliniken
NU-sjukvården, Uddevalla Sjukhus och NÄL 
451 80 Uddevalla
Tel: 010-4350000
Fax: 010-4357333
e-mail ragnar.hanas@vgregion.se
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Introduktion
Du eller ditt barn har just fått diagnosen diabe-
tes. Orsaken till typ 1 diabetes är brist på insu-
lin. Det är viktigt att redan från början ställa in
sig på att behandlingen går ut på att ersätta bris-
ten på insulin. Blodsockret kan bli högt emel-
lanåt, och har varit högt innan du fick behand-
ling med insulin, men diabetes är inte i sig en
sjukdom med sockeröverskott. Blodsockret blir
oftast högt när det är brist på insulin. Men det
finns situationer när blodsockret kan vara gan-
ska normalt eller lågt trots brist på insulin, och
de är viktiga att lära sig att känna igen (se “Svält
och insulinbrist vid magsjuka” på sidan 288). 

”Själv är bäste dräng” är ett gammalt svenskt
ordspråk. Men man måste ju också veta hur
man ska göra. Jantelagen är väl förankrad i
Sverige — man får inte vara duktig själv. Men
har man diabetes i familjen måste man vara duk-
tig själv för att det ska fungera. Diabetes är, som
alla vet som har den på nära håll, en sjukdom
som man lever med 24 timmar om dygnet. 

Förr var det doktorn som bestämde och man tog
så mycket insulin som doktorn sagt, varken mer
eller mindre. Jag har nu snart 40 års erfarenhet
av att göra tvärtom, dvs att vi lär ut grunderna i
början när man får sin diabetes och att personen
med diabetes och familjen sedan själva tar över
en allt större del av ansvaret. Det brukar ta
ungefär ett år innan man upplevt de flesta situa-
tioner i vardagslivet som påverkas av diabetes
som t ex julhelgen, semester, födelsedagar, för-
kylning med feber eller kraftig motion. Sedan
börjar man få egna nya erfarenheter och göra
upptäckter som vi på sjukhuset kan lära oss av.
Då vill vi gärna att ni delar med er av dessa erfa-
renheter så att vi kan lära av er! 

Ofta tycker jag att vi fungerar som en slags sam-
bandscentral där vi för tips och lärdomar vidare
från den ena familjen till den andra. Och kun-
skapen förändras också med tiden. Det som var
olämpligt för 10 eller 15 år sedan går bra att

göra nu och tvärtom. Förr hände det ofta när jag
berättade om något nytt att familjen sa ”men så
har vi alltid gjort, vi har bara inte vågat berätta
det”. Idag utbyter vi istället kunskaper och lär
av varandra. Undersökningar av pappans roll
vid diabetes visar att det är viktigt för diabetes-
teamen att ta aktiv del av hur han upplever bar-
nets vardag med diabetes i familjen, och ta hän-
syn till detta när man sätter upp mål för diabe-
tesbehandlingen.134 Det gäller förstås även för
mammans erfarenheter, och det fungerar inte om
vi sätter ett mål för diabetesbehandlingen, ex. i
form av vissa mål för blodsocker och HbA1c, om
det inte känns realistiskt att kunna genomföra
det hemma. Det är då vårt jobb att ge er de red-
skapen som ni behöver så att ni både kan få ett

”Själv är bäste dräng” är en genomgående tråd i denna
bok. Det är bara du själv som är med dig 24 timmar om
dygnet, och bara du själv kan så småningom bli expert
på din egen diabetes. Precis som med andra saker som
man ska lära sig så är man ”barn i början” och gör sina
misstag. Men det är misstagen man lär sig av och man
kan faktiskt (nästan) bara lära sig av sina egna misstag.
Egna misstag blir till egna erfarenheter och så sakteliga
upptäcker man att man faktiskt kan en hel del.
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fungerande liv hemma, och samtidigt kunna leva
upp till de behandlingmål man har satt för barn-
och ungdomsdiabetes nationellt och internatio-
nellt.

Rutinerna som jag beskriver är de vi använder
på Barn- och Ungdomskliniken i NU-sjuvården,
Uddevalla. På andra ställen i landet gör man
ibland lite annorlunda. Det finns många vägar
till målet som är att just din diabetes ska fungera
bra. 

Jag har skrivit den här boken framför allt med
tanke på familjer där någon i familjen nyligen
insjuknat i diabetes. Om du har diabetes sedan
tidigare känner du säkert redan igen en hel del
av texten. Men läs inte alltihop i sträck - använd
boken som en uppslagsbok, inte för att lära dig

den utantill. De små upphöjda siffrorna i texten
hänvisar till referenser längst bak i boken för
den som vill läsa vidare i ämnet. Jag har tagit
med många latinska termer för den som är vet-
girig men även för att medicinsk personal lättare
ska förstå exakt vad jag menar. Du behöver inte
lära dig termerna för att förstå innehållet. Ofta
hittar du en sammanfattning eller lite extra
information i faktarutorna.

Kom ihåg att man lär sig på många olika sätt. Vi
brukar ”schemalägga” ett par timmar i veckan
för en mer systematisk genomgång och följer då
i stort det som står i den här boken. Då är det
extra viktigt att bägge föräldrarna är närva-
rande. Om detta av någon anledning inte går
kan någon annan viktig person i barnets när-
maste släkt fylla en stor uppgift genom att vara
med och visa barnet att i den här familjen så
finns det resurser när det behövs! Men det spon-
tana samtalet med sköterskan, sköterskans ton-
fall, hennes mimik och ögonkast är också infor-
mation. Under de schemalagda passen då och då
sägs vissa saker, det officiella budskapet enligt
läroplanen. Men även den inofficiella läroplanen
som barnsköterskan, medpatienterna och sjuk-
sköterskan visar med sitt kroppsspråk, med sina
pauser och med vad som sägs och inte sägs har
stor betydelse. Även doktorerna informerar på
det viset, vid sidan av den schemalagda under-
visningen. I valet mellan ord och kroppsspråk
står sig ofta orden slätt, och i valet mellan infor-
mation och inofficiellt budskap är det ofta det
inofficiella budskapet som gäller.726

Ofta fungerar vi på barndiabetesmottagningen som
”sambandscentral” där vi tar emot bra idéer från en
familj och för vidare till nästa.

”Det är dags att ersätta de gamla
misstagen med mer tidsenliga.”

Grönköping’s Veckoblad

”Förmågan att idag tänka annorlunda
än igår skiljer den vise från den
envise.”

John Steinbeck

Man bör ha en ödmjuk inställning
inför att det vi idag betraktar som ved-
ertagen kunskap i framtiden kan visa
sig vara på ett annat sätt.
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Om någon i familjen kommit i kontakt med dia-
betes tidigare, kanske genom jobbet eller släk-
ten, har man ofta en bild av hur diabetes är eller
blir. Det är viktigt att komma ihåg att det inte
alls är samma förutsättningar som gäller för dig/
ditt barn som just fått diabetes som för den som
redan haft diabetes i tiotals år. 

Ofta tänker man i början mest på allt hemskt
som kan hända i framtiden. Vi kommer att vara
ärliga och öppet berätta om vilka skador man
kan få i framtiden, varför skadorna uppkommer
och hur de ska kunna undgås eller åtminstone
uppskjutas. Vår policy är att berätta det som

finns att berätta, dvs att lägga alla korten på
bordet. Ibland vet vi helt enkelt inte hur eller
varför och då får ni reda på det också.

Under de första veckorna vill vi att ni i familjen
ska lära känna ert barn/er tonåring på nytt. Bar-
net har nu diabetes och till en början känns all-
ting svårt, osäkert och ibland lite farligt efter-
som man inte vet hur man ska ta hand om olika
situationer. Men ni kommer rätt så snart att lära
känna ert barn/er tonåring igen i denna nya situ-
ation och så småningom känna trygghet i livets
alla situationer precis som tidigare. 
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Den första tiden
Behandlingen av diabetes innebär livslång insu-
linbehandling men också en livslång anpassning
av din livsstil för att du ska må väl.

Diabetesvården handlar lika mycket om utbild-
ning som om sjukvård. Vi vill att både patienter
och deras föräldrar och anhöriga ska känna att
de har både ansvar och möjlighet att påverka
diabetes-sjukdomen. När den blir hanterlig blir
också livet i familjen hanterligt igen. 

På sjukhuset

När diabetessjukdomen upptäcks brukar man
vara inlagd högst en vecka på avdelningen. Till
att börja med ger man ofta insulinet intravenöst
(se sidan 79) för att få en så snabb och effektiv
normalisering av blodsockret som möjligt. Tidi-
gare undersökningar pekade på att detta bättre
kunde bevara betacellernas förmåga att tillverka
insulin under åren som kommer 725,1023 (se
“Remissionsfas” på sidan 210), men nyare stu-
dier har visar att en intensiv flerdosbehandling
fungerar lika bra.343 Intravenös insulinbehand-
ling ger redan efter ett dygn svar på vilken total
insulindos som behövs, men kan vara svårare
för barnet att genomföra pga problem med att
sätta nålar i blodkärlen. 

Nästa steg är att börja med insulin givet i under-
hudsfettet (kallas subkutan injektion). Vi erbju-
der alla som insjuknat i diabetes en i-Port eller
Insuflon inför den första insulininjektionen för
att göra den så smärtfri som möjligt (se sidan
135). Vi har det som rutin för barn under 10 år,
men om du är äldre kan du välja hur du vill
starta dina injektioner. I vilket fall får du senare
pröva vanliga injektioner och kan välja vilken
metod du vill fortsätta med när du skrivs ut.
Alla barn får en sensor för kontinuerlig blod-
sockermätning inom någon vecka från insjuk-
nandet. I förskoleåldern är det svårt att ge till-
räckligt exakta insulindoser med en insulin-

penna som bara kan dosera i halva enheter. Där-
för har vi som rutin att sätta en insulinpump och
även en kontinuerlig glukossensor med larm för
högt och lågt blodsocker redan efter någon eller
några veckor på alla förskolebarn. 

Insulinbehovet ändras varje dag och det blir till
en början täta ändringar av doserna. Första
dagarna går det åt höga doser som sedan mins-
kas efterhand. Man brukar märka att personen
med diabetes blir mycket piggare och får stor
aptit. Det är naturligt om man tänker på att de
flesta haft brist på insulin i några veckors tid och
gått ner flera kilo i vikt. Vi brukar låta barnen
äta sig mätta och reglerar istället storleken på
insulindoserna efter aptiten. Aptiten brukar
återgå till det normala efter några veckor.  

Till en början brukar det ofta kännas oöverskåd-
ligt och kaotiskt. Man har inte ens hunnit fatta
att man själv eller ens barn har fått diabetes.
“Varför just mitt barn?”, “Varför just jag?”
Man bör få tid att känna efter och hinna vänja
sig vid den helt nya situation som uppstått för

”När ett problem är för stort och förefaller olösligt så
glöm inte att man kan äta upp en elefant bara man skär
den i tillräckligt små bitar.”

Slaviskt ordspråk

Första veckan brukar det mesta vara kaos och det är
svårt att förstå alla sammanhang. Försök då att bara ta
en liten bit i taget. Andra veckan brukar man börja förstå
och känna att bilden klarnar lite efterhand.



Den första tiden 13

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

hela familjen. I början lyssnar vi mest och svarar
på frågor, sedan börjar vi med undervisning om
hur diabetes fungerar. Det brukar kännas svårt
och nytt men efterhand klarnar bilden. Under
andra veckan brukar man ha fått en viss känsla
för hur insulin och blodsocker hänger ihop.
Man börja förstå att blodsockret ofta svänger
om man har diabetes och att även vi på sjukhu-
set långt ifrån alltid kan få blodsockret att vara
perfekt.

Ofta kommer man som föräldrar lite i otakt med
varandra om den ena föräldern har varit med
lite mer på avdelningen och hänger med lite mer
på diskussionerna. Detta kan kännas jobbigt och
det är viktigt att bägge föräldrarna kan vara
med så mycket som möjligt på avdelningen. Vi
brukar därför föreslå att bägge föräldrarna får
tillfällig föräldrapenning under de 2 första veck-
orna, en möjlighet som infördes av Försäkrings-
kassan just med tanke på sådana här situationer.

Efter ett par dagar brukar man vara mogen för
dagpermissioner för att börja känna sig för
några timmar på egen hand. För att känna sig
trygg i detta bör ni i familjen veta vad ni ska
göra om blodsockret är lågt (se “Behandling av
lågt blodsocker” på sidan 70). Oftast blir blod-
sockret lågt ibland under behandlingens gång,
och det är viktigt att man känner sig säker på
hur detta ska behandlas. Det är inget farligt med
en känning, utan man bör redan från början
vänja sig vid att lätta länningar är en del av var-
dagen med diabetes som man lätt kan behandla
med druvsocker. 

En av de första frågorna vi möter på avdel-
ningen är “Hur mycket insulin ska man ta till
denna mat?”. Tidigare sa vi att det lär man sig
uppskatta så småningom, och att kolhydraträk-
ning kan vara ett bra sätt att bli bättre på detta.
Sedan 2011 har vi istället aktivt gått in för att
lära ut kolhydraträkning redan andra dagen
med insulininjektioner när vi ser hur individen
reagerar på sina första doser. Det tar en kraftan-
strängning att tränga in i detta, men alla familjer
klarar att lära sig systemet på bara några dagar
med den starka motivation man har för sitt barn
som just fått diabetes. “Men hur kunde famil-
jerna klara sig tidigare när ni inte lärde ut kolhy-
draträkning direkt” är en vanlig kommentar. Till
sin hjälp har man miniräknare, en våg för att
väga maten, och kanske en app i den smarta
telefonen. Se “Kolhydraträkning” på sidan 229.

Dagpermission kan man börja med ganska tidigt
och till helgen brukar det vara dags för nattper-
mission. Oftast går det mycket lättare hemma än
vad man tror och barnet/tonåringen brukar
tycka att det är mycket skönt att vara hemma en
stund igen. Sedan blir det oftast så att man bor
mest hemma och är på avdelningen eller mottag-
ningen bara när det är dags för samtal eller
andra aktiviteter. Det är förstås mycket individu-
ellt hur man känner för att göra och hur snabbt
och hur mycket man vill vara hemma. Det finns
inga givna regler, det viktiga är att det känns rätt
för er i familjen. Ibland kan det bli kortare än en
vecka, ibland längre tid på sjukhuset.

Vi vill att du ska känna dig
så hemma som det någon-
sin går under tiden på sjuk-
huset. Kom gärna med syn-
punkter och önskemål om
hur uppläggningen passar
er i familjen bäst.

Äntligen hemma igen!
Berätta för dina kamra-
ter både hemma och i
skolan att du fått dia-
betes så vet de om det
och behöver inte undra
när du gör något som
de inte förstår, t ex tar
ett blodsocker. Även
om man är orolig inför
att berätta det så bru-
kar det kännas skönt
när det är gjort.
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Under tiden på avdelningen ska ni hinna prata
med dietisten om maten och med kuratorn om
vårdbidrag (se sidan 317). Diabetes är en sjuk-
dom som kan sätta ”många käppar i hjulet” för
en normal familj och en normal barnuppfostran.
Vi brukar därför försöka få vår barnpsykolog
och kurator att träffa alla familjer i samband
med insjuknandet. Om man skulle få problem
längre fram är det lättare att ta kontakt om man
redan känner varandra. 

Med yngre diabetesbarn riktas undervisningen
av naturliga skäl mest mot föräldrarna eftersom
barnet har svårt att förstå alla detaljer. Det är
viktigt att barnet får tillfälle att lära sig och ta
allt större del i sin diabetesbehandling när det
blir äldre, t ex på ett diabetesläger. Barn i puber-
tet eller förpubertet bör däremot ta aktiv del i
undervisningen redan från början. Många klini-
ker har ett system med fadder-föräldrar som kan
vara mycket givande att delta i.

Återbesök

I början kommer du till mottagningen rätt så
ofta och sedan med någon veckas mellanrum. Vi
glesar ut tiden mellan återbesöken efterhand till
ett besök var tredje månad. Vi vill gärna att
bägge föräldrarna är med på besöken även efter

att den första undervisningen om baskunska-
perna är avklarad. Det är viktigt att kunna dis-
kutera med varandra, och för barnet är det vik-
tigt att se att bägge föräldrarna är engagerade i
att praktiskt ta hand om diabetessjukdomen.
Detta är föstås lika, om inte ännu viktigare om
föräldrarna inte bor tillsammans. Även om bar-
net inte träffar den ena föräldern så mycket,
t ex. fadern, så är det viktigt att han också kan
hantera diabetes. En undersökning om pappors
engagemang i sitt barns diabetes visade att den
enskilt viktigaste faktorn för ett aktivt delta-
gande i barnets diabetes var att pappan hade
varit föräldraledig tillsammans med sitt barn,
eftersom det då kändes naturligt att vara delak-
tiv även när barnet blev sjukt.135 Är du ensam
med barnet så tänk alltid högt. Det hjälper dig
att få mer klarhet i vad du ska besluta just då,
och barnet lär sig av att höra ditt resonemang.

Vid återbesöken tar vi ett sk långtidsprov
(HbA1c, se sidan 117), ett mått på hur blodsock-
erinställningen varit de senaste 2 - 3 månaderna.
HbA1c mättes tidigare i %, men sedan 2011
redovisas resultaten med den nya IFCC-standar-
den som anges i mmol/mmol. Se tabell på sidan
119 för omräkning från gamla procent-enheter.
Det är viktigt att man redan från början vet att
blodsockret långt ifrån alltid kommer att vara
perfekt. Alla barn och ungdomar med diabetes
har högt blodsocker ibland och det går inte att
helt undvika med dagens insulinbehandling. Det
viktiga är att medelblodsockret hålls på en
lagom nivå, och man ska redan tidigt sträva
efter att detta ligger under 8 mmol/l. Det mot-
svarar ett HbA1c-värde under 50 mmol/mol. Ett
värde på 48 mmol/mol eller lägre minimerar ris-
ken för långtidskomplikationer av diabetes, och
är det målvärde som vi siktar på för alla familjer
med nyupptäckt diabetes idag. Under smekmå-
nadsperioden går HbA1c ofta ned under 40
mmol/mol, och det tycker vi bara är bra så länge
det inte blir problem med för låga blodsocker-
värden och svårare känningar.

Kan man då leva ett normalt liv med diabetes?
Nej, det är knappast normalt att mäta blod-
socker före varje måltid och ibland efter, ofta
även på natten och att ta insulin till allt man
äter. Det är ett tufft jobb att ta hand om ett

”Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär
honom att fiska och han blir mätt hela livet.”

Kinesiskt ordspråk

Det är viktigt att du tidigt lär dig hur du ska handskas
med din egen eller ditt barns diabetes. Om du lär dig för-
stå hur och varför så är du bättre rustad för att möta
livets alla situationer tillsammans med din diabetes.
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barn, en tonåring eller för den vuxne med diabe-
tes, sig själv. Många gånger kommer det att kän-
nas omöjligt, men ge inte upp utan kämpa
vidare så kommer du bättre att förstå hur sjuk-
domen fungerar och då kan du och din familj
hitta tillbaka till ett liv där ni kan göra alla de
saker man gör i en normal familj.

Äldre tonåringar kommer så småningom ofta
ensamma eller tillsammans med en vän vid en
del av återbesöken. Men föräldrarna måste hela
tiden i bakgrunden hålla sig orienterade om hur
tonåringens diabetes fungerar, och vid behov
rycka in som mer aktiva diabetestränare. Om du
har ett stadigt förhållande är det viktigt att din
partner är med på återbesöken. Dietisten är
ibland med på återbesöken men du kan också ta
direktkontakt med henne eller honom per tele-
fon eller med ett besök. En gång per år gör vi en
lite noggrannare hälsokontroll med läkarunder-
sökning (årskontroll). Det är bl a mycket viktigt
att se var du befinner dig i din kroppsliga
utveckling. I puberteten behöver din kropp
mycket mer insulin (se sidan 209) och det är vik-
tigt att se när det är dags att höja insulinet. Vi
tar också en del blodprover vid årskontrollen (se
sidan 333). 

Kan jag fortsätta att leva som förut?

Diabetes är en kronisk sjukdom som kommer
att påverka dig varje dag under hela livet framö-

ver. Försök att bli vän med din diabetes (eller
åtminstone inte ovän) eftersom man inte kan fly
från den och vi idag inte känner till något sätt
att bota diabetes. 

Det blir lätt att man tänker: ”Det eller det som
jag gjorde förut kan jag inte göra nu när jag har
diabetes”. Men det mesta är inte bara tillåtet,
det går också bra att göra. Egentligen finns det
inget som är helt förbjudet men du måste tänka
dig för mer än tidigare i vissa situationer. Det är
viktigt att prova sig fram och experimentera.
Om du väljer det liv du vill leva så är det vårt
jobb på diabetesmottagningen att hitta en funge-
rande insulinbehandling till dig.

Det är mycket viktigt att du redan tidigt
bestämmer dig för att du fortsätter att leva ditt
liv som du själv vill. Låt inte diabetessjukdo-
men bestämma över hur ditt liv ska se ut. 

Det är lättare att få diabetessjukdomen att fung-
era bra om man har ett liv med regelbundna
vanor och tider. Den som är van sedan tidigare
vid ett liv med mycket improvisationer och utan
fasta regler eller vanor kommer att upptäcka att
den typen av livsföring kan vara svårare (men
långtifrån omöjlig) att kombinera med diabetes.

Skriv upp dina frågor på 
en lista så kommer du 
lättare ihåg dem när du 
kommer till oss på diabe-
tesmottagningen.

Vi väger och mäter dig vid
varje återbesök. Tanken är
att kontollera att du fortsät-
ter att växa som innan du
fick diabetes och blir lika
lång som din längdkurva pe-
kar på. Om du får för lite in-
sulin går du ner i vikt och
kan också tappa en del i
längd. Om du får för mycket
insulin (och mat) så går du
istället upp för mycket i vikt.



16 Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

Behandling av diabetes

Mål för diabetesbehandlingen

Barnläkarföreningens delförening för diabetes
och hormonsjukdomar har skrivit riktlinjer och
mål för diabetesbehandling i ett vårdprogram.953

Att man inte ska ha några symtom eller besvär
av sin diabetes är ett självklart mål. Det är vik-
tigt att alla barn får en normal tillväxt och
utveckling. Vi följer därför längd- och viktkur-
vor noga. Med forna tiders otillräckliga insulin-
behandling hände det ofta att barnen blev kor-
tare än sina jämnåriga kamrater. Under puberte-
ten behövs en ökad och mera skräddarsydd
insulindosering. 

Skolgången måste fungera på ett bra sätt. Man
har svårt att följa undervisningen om man har
känningar som medför koncentrationssvårighe-
ter. Under puberteten blir kamraterna allt vikti-
gare och vår målsättning är då att lära tonåring-
arna hur man kan fungera tillsammans med sina
kamrater på ett bra sätt trots att man har diabe-
tes. När man sedan blir vuxen vill man bilda
familj och få barn. På lång sikt är det också ett
mycket viktigt mål att förebygga biverkningar
och komplikationer från diabetessjukdomen. 

Hur uppnår man dessa mål? 

Traditionellt sett finns det tre hörnpelare i diabe-
tesbehandlingen: insulin, kost och motion. Att
insulin ingår är en självklarhet eftersom det är
brist på insulin i kroppen. Däremot ifrågasätter
man idag vilka de övriga hörnpelarna i en
modern diabetesbehandling ska vara. Kosten är
viktig men den skiljer sig inte så mycket som
man tror från den kost som alla borde äta.
Motion är nyttigt för alla och ger dig en bra
kondition. Motion ökar känsligheten för insulin
i kroppen, och räknas som en viktig del av dia-
betesbehandlingen. Det är därför viktigt att du
tidigt hittar en form av motion som du trivs med
och kan delta i regelbundet. Se vidare kapitlen
om kost och motion.

Professor Johnny Ludvigsson i Linköping har
formulerat om de tre hörnpelarna till att vara
insulin, kärlek och omvårdnad 726 eftersom dia-
betes är en bristsjukdom där man ersätter det
som saknas, dvs insulin. Kärlek och omvårdnad
är viktiga delar i alla barns uppväxt. 

Behandlingsmål

Inga symtom eller besvär

Bra kondition

Normal tillväxt och utveckling

Normal pubertet och skolgång

Normalt kamratliv och yrkesliv

Normalt familjeliv och möjlighet till 
graviditet

Förebygga komplikationer

”Mitt hem är min borg”, säger ordspråket. Bygg dig en
egen borg av kunskap och motivation så att du kan trivas
tillsammans med din diabetes.
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Jag skulle vilja föra in en fjärde hörnpelare i dia-
betesbehandlingen, nämligen kunskap. Ett kine-
siskt ordspråk säger: ”Ge en man en fisk så blir
han mätt för dagen. Men om du istället lär
honom att fiska så blir han mätt hela livet...”

Du blir din egen expert

En egen motivation ger en bra egenvård av dia-
betessjukdomen. Det är viktigt att du känner att
behandlingen är till för dig, inte för dina föräld-
rars eller din familjs skull eller för att din doktor
eller sköterska vill det. Din egen motivation kan
vara t ex att bli lika bra (eller bättre) på fotboll
som förut, att klara en viktig skrivning i skolan
utan att få känningar eller att få jobbet med ore-
gelbundna tider som du gärna vill ha att fungera
utan problem. Om du har diabetes måste du bli
expert på din egen diabetes för att på ett bra sätt
kunna hantera livets alla situationer.

Man stöter ofta på en hel del fördomar om dia-
betes och dessutom har behandlingen ändrats
mycket på senare tid. Kunskap och information
om dagens diabetesbehandling är tyvärr dåligt

spridd bland allmänheten. Det betyder att perso-
nen med diabetes måste ha en stor kunskap om
diabetes (faktiskt större än genomsnittsdok-
torns!) för att kunna fungera bra. För att det ska
kunna bli så måste du kunna fråga så fort något
är oklart. Se därför till att du snabbt får tag på
någon på diabetesmottagningen när du undrar
om doseringar eller annat. Sparar du frågan till
återbesöket tre månader senare så har du för-
modligen glömt den.

När man är ny med diabetes kan det vara svårt
att sortera all information och goda råd som
personer i omgivningen brukar komma med i all
välmening. Vi tycker då att det är bra att bara
lyssna på oss i början under de första veckoran
innan familjen har fått tillräcklig kunskap för att
kunna bemöta omgivningens kommentarer. Det
är vanligt att personer ger sig till känna i omgiv-
ningen och berättar att de också har diabetes.
Alltför ofta gäller kommentarerna en vuxen per-
sons erfarenheter som haft diabetes i flera
10-tals år, och de har inte sällan typ 2 diabetes
(åldersdiabetes). Det är då viktigt att påpeka att

Traditionell inställning

Insulin

Motion

Kost

Kärlek och omvårdnad mår alla barn gott av...

Diabetes idag 

Professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings Uni-
versitet:

Insulin
Kärlek
Omvårdnad

”Det är inte roligt att få diabetes men man
måste kunna ha roligt även om man har diabe-
tes”

Jag vill lägga till en fjärde hörnpelare:

 Kunskap

Egen motivation leder till en bättre egenvård.

Om man ska klara sig bra med diabetes måste
man:

Bli expert på sin egen diabetes.

Kunna mer än genomsnittsdoktorn om dia-
betes.

Acceptera sin diabetes och lära sig att leva 
med den.
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behandlingen av barn- och ungsomsdiabetes
skiljer sig väsentligt från de som vuxna är vana
vid. Behandlingen av typ 2 diabetes hos vuxna
har inte några likheter med modern behandling
av typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Även
inom barndiabetesvården har det skett en snabb
utveckling under de senaste åren, och det som
lärdes ut för 5-10 år sedan är inte aktuellt idag.

Man kan inte nog betona vikten av det egna
engagemanget i diabetessjukdomen. Diabetes är
en sjukdom man måste leva med 24 timmar om
dygnet. Det är därför viktigt att redan tidigt ta
ställning till om man vill anpassa sitt liv efter
insulinet och diabetesbehandlingen eller göra
tvärt om — bestämma sig för det liv man vill
leva och sedan anpassa insulindoseringen och
diabetesbehandlingen efter detta. Vi försöker
tidigt betona att barnen och ungdomarna skall
ta en aktiv del i sin behandling. Redan före
puberteten vill vi att barnen skall känna att de
behärskar grunderna i diabetesbehandlingen.
Detta är viktigt eftersom man sedan under
pubertetsåren får så mycket annat att tänka på.
Om frigörelsen på diabetesområdet redan är

avklarad behöver den sedan inte tas upp i den
allmänna frigörelsen under puberteten. 

Kan jag smita från min diabetes 
ibland?

Egentligen inte, den finns med dig både dag och
natt. Men man måste också skilja på vardag och
fest. De flesta människor (med eller utan diabe-
tes) unnar sig lite extra när det är fest, även om
de vet att det där extra inte alltid är så nyttigt.
Om man har en bra vardagsrytm med sin diabe-
tes så kan man också kosta på sig att vara lite
mindre noggrann med diabeteskontrollen när
det är fest. Se även ”Fest” på sidan 240. 

Om man är på semester eller skolresa blir det
svårt att leva lika regelbundet som hemma.
Målet bör då inte vara en perfekt diabetesinställ-
ning. Det viktigaste är att du själv/barnet mår så
bra att du/barnet kan delta i alla aktiviteterna.
Det kan betyda att man får acceptera att blod-
sockret är lite högre än vanligt, men naturligts-
vis inte så högt att man mår dåligt av det.

Det är bättre med 15 ”dåliga” (och 350 ”bra”)
dagar utan samvetskval än 75 ”halvdåliga” (och
290 ”bra”) dagar med samvetskval. Många per-
soner med diabetes väljer att ligga något högt i

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund - att inte
våga är att förlora sig själv.” 

Sören Kierkegaard

Det är inte så lätt att ta eget ansvar för sin sjukdom. Sam-
tidigt är det bara du själv som kan ta det. Bara du finns
med dig själv de 24 timmar om dygnet som krävs för att
din diabetes ska fungera på ett bra sätt både idag och i
framtiden.

Hurra!! Idag fyller jag år!! Gör den dagen till en fest. Glöm
för en dag att hålla så strikt på alla rutiner och regler.
Barnet eller tonåringen måste få minnas sina födelseda-
gar och andra speciella tillfällen som roliga och utan så
många av vardagens restriktioner.

3
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blodsocker när man ska göra något viktigt, t ex
en skrivning i skolan eller en intervju för ett nytt
jobb. Och med all rätt, i vissa lägen är det
mycket viktigare att undvika känningar än att
ha ett perfekt blodsocker.

Alternativa behandlingar

Vi får ibland frågan om alternativa behandlings-
metoder. I Sverige är det enligt kvacksalverilagen
förbjudet för en person som inte tillhör hälso-
och sjukvårdspersonalen att behandla cancer,
epilepsi och diabetes. Det är heller inte tillåtet
att behandla barn under 8 år med sk alternativ
medicin. Kvacksalverilagen ersattes 1999 med
ett avsnitt i Lagen om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (LYHS) med
samma innebörd. Många föräldrar har berättat
att de ändå har blivit föreslagna olika behand-
lingar till sitt diabetessjuka barn när de varit hos
en homeopat. En diabetessjuk kvinna avbröt sin
insulinbehandling efter råd från en hälsohand-
lare. Hon avled efter en vecka, sannolikt pga
okontrollerad diabetes. Handlaren dömdes för
hälsovådligt kvacksalveri.352 I Finland dog en
femårig pojke 1991 sedan föräldrarna slutat

med insulin och istället givit honom olika ört-
och ångbad.295 Både föräldrarna och den som
förmedlade den alternativa vården åtalades för
vållande till annans död. I USA dömdes föräld-
rarna till fängelse för vårdslöshet och dråp när
deras 11-åriga barn dog för att man inte sökte
läkarvård utan istället bad för barnet som hade
oupptäckt diabetes och ketonförgiftning.693

Från England rapporteras 4 fall där man mins-
kat eller slutat med insulin till förmån för alter-
nativa behandlingar (böner, healing, ovanlig diet
och vitamin/spårmetall-behandling). Tre fick
syraförgiftning (ketoacidos) och den fjärde vikt-
nedgång och högt blodsocker.425 

Jag har vid flera tillfällen diskuterat alternativa
behandlingar med föräldrar. Tre saker tycker jag
är extra viktiga:

Vi måste kunna ha en öppen dialog med
varandra. Om du som har diabetes eller är
förälder till ett barn med diabetes trots allt
vill prova en alternativ behandling så är det
bättre att det sker öppet och att din läkare
och diabetessköterska vet om det.

Personen med diabetes måste ovillkorligen
fortsätta med insulin i oförändrad dosering
och övrig medicinsk behandling, annars
äventyras hälsan allvarligt.

Behandlingen får inte på något vis vara 
skadlig eller farlig för personen med diabe-
tes.

Kunskap och självförtroende är din bästa rustning för att
kunna möta andras synpunkter på och åsikter om din dia-
betes. De hjälper dig att möta de fördomar och gammal-
dags värderingar som man tyvärr stöter på emellanåt. Det
är viktigt att vi hjälps åt att sprida det vi vet till andra och
att allmänhetens förståelse för och kunskap om diabetes
ökar. 

Ibland kan det kännas så här när allt man tänkt och pla-
nerat slår fel och blodsockret blir alldeles för högt eller
lågt. Då kan det kännas bra att lägga alla prover och
inställningar åt sidan en vecka och bara ”ta ledigt” för
att sedan kunna börja om med nya krafter. Och så är det
med det mesta i livet, inlärning går i vågor. Trots allt blir
det mer sällan man känner så här ju mer man lär känna
sig själv/sitt barn och diabetessjukdomen.
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Diabetes: bakgrundsfakta
Diabetes eller diabetes mellitus, som sjukdomen
egentligen heter, är en sjukdom som varit känd
sedan urminnes tider. Diabetes betyder ”rinna
igenom” och mellitus ”honungssöt”. Tidigare
användes ofta benämningarna insulinberoende
diabetes och icke insulinberoende diabetes. Idag
använder man framförallt termerna typ 1 diabe-
tes och typ 2 diabetes.

På egyptiska hieroglyfer från år 1550 före Kris-
tus har man funnit målningar som beskriver
symtomen vid diabetes. Det finns en del data
som talar för att det var typ 2 diabetes som
fanns då och att typ 1 diabetes är en relativt ny
sjukdom som funnits bara under de sista två
århundradena.141 

Diagnosen ställdes genom att man smakade på
urinen men det fanns inte någon behandling för-
utom alkohol som sänkte blodsockret. Innan
insulinet upptäcktes var typ 1 diabetes en dödlig
sjukdom. 

Typ 1 diabetes  
(barn- och ungdomsdiabetes)

Typ 1 diabetes debuterar oftast före 35 års ålder.
Barn- och ungdomsdiabetes är nästan alltid typ
1. Typ 1 diabetes är insulinberoende, och man
måste behandlas med insulin redan från början.
Vid typ 1 diabetes förstörs bukspottkörtelns
insulinproducerande betaceller av kroppens eget
immunsystem (sk autoimmun sjukdom, se sidan
362). Följden blir brist på insulin och så små-
ningom helt upphävd insulinproduktion. Detta
medför att glukos (druvsocker) får svårt att
komma in i cellerna och stannar kvar i blodba-
nan. Blodsockernivån stiger, framför allt i sam-
band med måltiderna, och socker utsöndras i
urinen. Man har nästan alltid tydliga symtom
vid insjuknandet i form av ökad törst, kissar
ofta och mycket, trötthet och viktnedgång.

Typ 2 diabetes  
(åldersdiabetes)

Typ 2 diabetes uppkommer vanligen efter
35 - 40 års ålder och kallas därför vuxen- eller
åldersdiabetes. Typ 2 diabetes kallas ofta för
”icke insulinberoende diabetes” men ca 10 % av
de som har typ 2 diabetes behandlas med insulin
på samma sätt som vid typ 1 diabetes. Kost och
reduktion av övervikt är mycket viktiga delar i
behandlingen av typ 2 diabetes. Vid typ 2 diabe-
tes är förmågan att producera insulin inte helt
upphävd. Kroppen har en ökad ”motstånds-
kraft” (insulinresistens) mot insulin som kan
påverkas med tabletter. Oftast behövs inte insu-
linbehandling i början av sjukdomen. Tablet-
terna innehåller inte insulin utan verkar genom
att öka kroppens insulinkänslighet eller fri-
sättningen av insulin från bukspottkörteln. För-
stahandsmedel vid behandling av typ 2 diabetes
är metformin-tabletter. 

Det börjar komma allt fler rapporter om typ 2
diabetes hos överviktiga tonåringar, fr a flickor,
från Nordamerika, Japan, Libyen, England och

Typ
1

2
Typ Kun-

Insulin
skap
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andra delar av världen.329,1187 I Nordamerika
ökar typ 2 diabetes och hjärtsjukdomar kraftigt
hos yngre och medelålders pesoner från den
ursprungliga indianbefolkningen.964 I 

Bland barn och ungdomar med nyupptäckt dia-
betes varierar andelen med typ 2 diabetes mellan
10 och 100 % hos olika amerikanska indiane-
stammar, är ca 30 % hos mexikaner i USA och
70 - 75 % hos afro-amerikaner.1187 Det är inte
ovanligt att unga afro-amerikaner har ketonför-
giftning (ketoacidos) när deras typ 2 diabetes
upptäcks.1187 Andra faktorer som ger högre risk
för typ 2 diabetes hos barn och ungdomar är låg
födelsevikt, etniskt ursprung (indianer,
spansk-amerikaner, afro-amerikaner, barn från
Japan, Mellan Östern, Asien och Stilla Havsö-
arna), högt fett- och lågt fiberinnehåll i kosten,
brist på motion och tecken på insulinmotstånd
(insulinresistens), t ex högt blodtryck och acant-
hosis nigricans (mörk pigmentering av huden,
ofta på halsen eller i armhålor).329,964 Man tror
att orsaken till ökningen av typ 2 diabetes hos
unga personer är att de ”programmerades” för
tusentals år sedan för at kunna överleva svältpe-
rioder genom att lagra energin när det var bättre
tillgång till föda.964 Idag när vi har obegränsad
tillgång till mat leder dessa ”överlevnadsegen-
skaper” istället till problem. Andelen unga per-

Insulinets historia

Den första människa som behandlades med
insulin var en 14-årig pojke i Kanada år 1922.

I Sverige gavs det första insulinet 1923, bland
andra till en 5-årig pojke i Göteborg som sedan
levde i närmare 70 år med sin diabetes. 

Från början kom insulinet som ett pulver eller
tabletter som fick blandas till före injektion.

Insuliner som verkar under längre tid (medel-
långverkande insulin) uppfanns 1936. Tidigare
gav man snabbverkande insulin före varje mål-
tid och en gång kl 01 för att täcka in behovet
av insulin under natten. 

Man ansåg på den tiden att detta var en gan-
ska jobbig behandlingsrutin. Doktor Robin Law-
rence (som själv hade diabetes) skrev 1941:
“Man uppnår det mest normala blodsockret
med 4 - 6 injektioner av snabbverkande insulin
under ett dygn, men betonandet av en sådan
perfektionism vad gäller efterliknandet av ett
normalt blodsocker skulle innebära en störd
existens och mental invaliditet.” 

1960 presenterades en studie från Malmö
som jämförde personer som insjuknade i dia-
betes mellan 1922 och 1935 och fick en strikt
kost med insulininjektioner till varje måltid
(och snabbverkande insulin en gång/natt),
med personer som insjuknade mellan 1935
och 1945 och som fick en fri kost-regim med
en eller två injektioner/dag. Efter 15 år med
diabetes hade 9 % av de som fick sin diabetes
före 1935 ögonskador jämfört med 61% av de
som fick diagnosen efter 1935. 

Dessa resultat fick inte mycket uppmärksam-
het eftersom de allra flesta föredrog den
“moderna” insulin-regimen med bara 1 - 2
injektioner/dag. Ett undantag var den ameri-
kanske barnläkaren Robert Jackson som fort-
satte att ge sina patienter snabbverkande
insulin till varje måltid och en dos medellång-
verkande insulin till natten.583 Det var inte för-
rän på 80-talet som man åter började med
insulin före varje måltid som ett bättre sätt att
efterlikna en frisk bukspottkörtel i behand-
lingen av diabetes.600 Forskning har nu på ett
övertygande sätt visat att detta minskar risken
för komplikationer på lång sikt (se sidan 352).
Idag börjar även små barn med denna typ av
behandling utan problem (se sidan 123).

Övervikt gör att man lättare får typ 2 diabetes eftersom
kroppen på sikt inte klarar av att tillverka de stora mäng-
der insulin som behövs till det starkt ökade matintaget.
Japanska sumobrottare har med sin kroppsvikt på
200 - 260 kg en ökad risk för typ 2 diabetes när de slutat
med sin intensiva träning. 
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soner med typ 2 diabetes är mycket högre hos
afro-amerikaner än hos den ursprungliga afri-
kanska befolkningen trots att den gemensamma
arvsmassan är mycket lik, vilket talar för att
ändrad kost och livsstil är viktiga förklarande
faktorer.1187

Man kan få samma typ av komplikationer från
ögon, njurar och nerver vid typ 2 diabetes som
vid typ 1 diabetes, och det finns data som talar
för att det är dubbelt så stor risk att utveckla
dessa inom 10 år efter debuten av typ 2 diabetes
hos ungdomar.227 Till detta bidrar att insjuknan-
det vid typ 2 diabetes är mer smygande, dvs man
kan ha haft högt blodsocker under läng tid
innan det upptäcks.

Andra typer av diabetes

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the
Adult) är en form av typ 1 diabetes med insjuk-
nande i vuxen ålder som orsakas av kroppens
eget immunsystem. Personer med LADA är
oftast inte överviktiga och de är mycket insulin-
känsliga. Ofta har de kvar en egen insulinpro-
duktion under många år, längre än vad som är
vanligt hos barn och ungdomar. Man räknar
med att ca 10 - 15 % av de som diagnosticerats
med typ 2 diabetes egentligen har LADA.1214

Man kan bekräfta diagnosen genom att mäta sk
GAD-antikroppar (se sidan 363).1214

Hos barn och ungdomar finns en ovanlig form
av genetisk diabetes (MODY, Maturity Onset of
Diabetes in the Young 1137) som kännetecknas av
stark ärftlighet för diabetes. Man har upptäckt
en speciell form av diabetes hos ca. hälften av de
barn som fått bestående diabetes som debuterat
före 6 månaders ålder.374 Hämningen av insu-
lin-produktionen orsakas av en mutation i en
enhet i betacellen som kallas Kir6.2 och som
reglerar frisättningen av insulin från bukspott-
körteln. Denna typ av diabetes kan behandlas
med höga doser av tabletter (av typen sulfonylu-
rea).492 Genetisk testning görs utan kostnad (för-
utom porto) om debuten av diabetes var före 6
månaders ålder, även om personen är vuxen nu.
Se www.diabetesgenes.org för mer information.

Principer för behandling av typ 2 diabetes 
hos barn och ungdomar 1187

Ändrad kost med minskade portioner och lägre
fett- och kolhydratinnehåll. 

Motionsprogram där kamrater kan vara med
såsom promenader, joggning och lagsporter. 

Hjälp från skolan med mera gymnastik på
schemat och lämplig skollunch.

Insulin behövs ofta under den första veckan
eller månaden, speciellt om personen har keto-
ner eller ketoacidos (syraförgiftning) när sjuk-
domen upptäcks.

Tablettbehandling (metformin) har visats vara
effektiv.604

Läkemedel för behandling av typ 2 diabetes 
hos vuxna (över 18 år) 380

* för injektion

Typ av 
medicin

Verknings-
mekanism

Namn

Sulfonylurea Stimulerar frisätt-
ning av insulin 

Glibenklamid
Glimiperid, Glipizid

Glinider Stimulerar frisätt-
ning av insulin 

Repaglinid, 
NovoNorm

DPP4-
hämmare

Stimulerar frisätt-
ning av insulin 

Galvus, Januvia, 
Onglyza, Trajenta

GLP1-
analoger*

Stimulerar frisätt-
ning av insulin 

Bydureon, Byetta, 
Lyxumia, Trulicity, 
Victoza

PPAR-gamma
-agonister

Förbättrar insulin-
känsligheten 

Pioglitazon

SGLT2-häm-
mare

Ökar glukosutsön-
dringen i urin

Forxiga, Invokana, 
Jardiance

Akarbos Fördröjer 
kolhydratupptaget 
från tarmen

Glucobay
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Hur vanligt är diabetes? 

Antalet personer som har diabetes varierar kraf-
tigt från land till land. I Europa beräknas unge-
fär 58 miljoner människor ha typ 1 eller typ 2

diabetes, och i USA 30 miljoner (år 2017). Man
uppskattar att det i hela världen finns ca
586.000 barn och ungdomar med typ 1 diabetes
i åldrarna 0-14 år och 1,1 miljoner upp till 20
års ålder.580 Varje år diagnosticeras 96.000 nya
fall av typ 1 diabetes upp till 15 års ålder 580 och
ca 132.000 upp till 20 års ålder.580 I Sverige
antar man att ca 3 % av befolkningen (ca
350.000 personer) har diabetes. Av dessa har
10 - 15 % typ 1 diabetes.1004 I åldersgruppen
0 - 17 år har cirka 0,3 % av befolkningen diabe-
tes.1221 År 2017 fanns det ca 7.500 barn och
ungdomar upp till 18 års ålder med diabetes i
Sverige, och ca 900 insjuknar varje år.1221 Anta-
let med typ 2 diabetes är mycket lågt, ca 2 %,
och ungefär 1 % har MODY.888 I 45 - 65-års
åldern har omkring 2 % diabetes och i ålders-
gruppen 65 - 75 år knappt 5 %. Cirka 60.000
personer behandlas med insulin i Sverige. 

I de nordiska länderna är risken för ett barn att
insjukna i typ 1 diabetes före vuxen ålder

De nordiska länderna har
mest barn- och ungdoms-
diabetes i världen. Trots
att Japan har 15 gånger
så stor befolkning som
Sverige så finns det inte
fler barn och ungdomar
med typ 1 diabetes än i
Sverige.633
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Kartorna visar hur många av 1.000 nyfödda barn som kommer att insjukna i diabetes före 15 års ålder.441,624 
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omkring 0,3 - 0,5 %, vilket innebär att typ 1
diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdo-
men hos barn och ungdomar efter astma.650

Antalet barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år
som insjuknar i diabetes har fortsatt att öka
(cirka 2 % per år under åren 1978-1997 241),
under senare år fr a hos yngre barn. I Sverige
insjuknar ungefär lika många pojkar som flickor
i diabetes medan det är en liten övervikt för poj-
kar i andra nordiska länder.852 Finland har mest
barn- och ungdomsdiabetes i världen, Kuwait
kommer på andra och Sverige på tredje plats.580

I Japan är barn- och ungdomsdiabetes mycket
ovanlig. Trots att man där har 120 miljoner
invånare har man inte fler barn och ungdomar
med diabetes totalt än i Sverige.636 Vi vet inte
säkert varför det är så stor skillnad mellan olika
delar i världen men det beror delvis på kulturella
faktorer och på miljön. Diabetes är till exempel
vanligare hos asiatiska invandrare som bor i
England än hos deras släktingar som bor kvar i
hemlandet.113 Barn till invandrare från Östra
Afrika (Somalia, Etiopien och Eritrea) som föd-
des i hemlandet innan man flyttade till Sverige
har ungefär halva risken för typ 1 diabetes jäm-
fört med svenska barn, medan östafrikanska
barn som fötts i Sverige har samma risk som
svenska barn.544 Se även ”Varför får man diabe-
tes?” på sidan 362.

Smittar diabetes?

Diabetes smittar inte. För den vuxne kanske sva-
ret är självklart men barnets kamrater funderar
ofta över detta. Det är därför mycket viktigt att
berätta detta för kamraterna både hemma och i
skolan. Det bästa är att samla hela klassen så
snart barnet har kommit tillbaka till skolan och
berätta om vad diabetes är. Diabetessköterskan
brukar komma till skolan och visa både lärare
och kamrater hur injektioner och blodprov går
till. Berätta också om symtom på lågt blod-
socker och vad kamraterna kan göra. Speciellt
viktigt är det för tonåringen att så snart som
möjligt berätta om sin diabetes i klassen. Om
man dröjer med det är det risk att det inte blir

av. Att våga berätta för andra att man har diabe-
tes är en mycket viktig del i accepterandet av
diabetessjukdomen.

Fick jag diabetes för att jag åt
för mycket godis?

Nej, mängden godis som du ätit påverkar inte
insjuknandet i typ 1 diabetes. Kom ihåg att
berätta detta för barnets kamrater eftersom de
ofta funderar på om de också kan drabbas av
diabetes. Insjuknandet i åldersdiabetes kan däre-
mot påverkas av att man äter för mycket sött.
Ofta tänker man: ”Hade vi bara gjort si eller så
hade nog inte vårt barn fått diabetes”. Så är det
inte. Det finns inget som ni i familjen hade kun-
nat göra eller undvika så att ert barn hade slup-
pit få diabetes.

Typ 2 diabetes kan man däremot provocera
fram genom att äta på fel sätt. Godis i sig orsa-
kar inte typ 2 diabetes men alla typer av extra
kalorier man äter för mycket av (t ex godis,
potatis eller söt dricka) och låg fysisk aktivitet
bidrar till övervikt. Övervikt ökar risken för typ
2 diabetes för den som har en ärftlig läggning
för det.



Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019 25

Hur fungerar kroppen?
Det är väsentligt att förstå funktionen av den
friska kroppen för att kunna förstå hur den
fungerar när man har diabetes. Om du inte är
medicinkunnig eller extra intresserad så kan du
hoppa över facktermerna. Du behöver inte
kunna dem för att förstå innehållet.

De tre viktigaste beståndsdelarna i vår föda är
kolhydrater (sockerarter), fett och protein (ägg-
viteämnen). När vi äter mat börjar nedbryt-
ningen av stärkelse (långa sockerkedjor) redan i
munnen med hjälp av ett speciellt enzym (amy-
las). Ett enzym är ett ämne som delar kemiska
bindningar. Maten samlas sedan i magsäcken
där den blandas och bryts ner av den sura mag-
saften. Magsäcken tömmer små portioner i taget
till tolvfingertarmen (duodenum, den första
delen av tunntarmen) genom den nedre mag-
munnen (pylorus, se bild på sidan 29 och 74). 

Först när födan kommit ut i tunntarmen blandas
den med matsmältningsenzymer från bukspott-
körteln och galla från levern. Kolhydrater som
du äter (t ex om du har en känning med lågt

blodsocker, se sidan 70) kan tas upp till blodet
först när det kommit ner i tunntarmen. Sockret
kan inte tas upp från munslemhinnan 453 eller
magsäcken.391 På så vis får tömningen av mag-
säcken stor betydelse för hur snabbt det socker
du äter når blodet och kan höja ditt blodsocker
(se sidan 219).

Olika faser i sockeromsättningen

Upplagring vid måltider: 
Under en måltid och de följande 2 - 3 tim-
marna används glukos från måltiden som
bränsle i cellerna. Samtidigt byggs förråden
av glykogen (glukos i långa kedjor, se bild på
sidan 220), fett och äggvita upp.

Fasta mellan måltider: 
Efter 3 - 5 timmar är måltidens innehåll av
kolhydrater förbrukat och blodsockret börjar
sjunka. Sockerförrådet (glykogenförrådet) i
levern börjar då brytas ner för att hålla blod-
sockret konstant. Den glukos som bildas går
i första hand till hjärnan medan kroppen
främst använder fria fettsyror från fettväven
som bränsle.

Vem har diabetes i din omgivning?

Diabetes i släkten?

Vänner med diabetes? 

Någon i skolan/på arbetet

Träffat på diabetes i jobbet?
Jobbar på sjukhus/primärvård/hemvård?

Tidigare erfarenhet av diabetes betyder
mycket för hur du ser på situationen när du
eller ditt barn just har fått diagnosen. Det är
viktigt att veta att dagens behandling av
barn och ungdomar med diabetes skiljer sig
väsentligt från hur det var tidigare. Det är
också mycket stor skillnad på typ 1 diabetes
(barn- och ungdomsdiabetes) och typ 2 dia-
betes (åldersdiabetes).

Redan när vi ser maten vattnas det i munnen och krop-
pen förbereder nedbrytningen av maten.
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De kolhydrater (sockerarter) som vi får i oss via
födan bryts ned till de enkla sockerarterna glu-
kos (druvsocker), fruktos (fruktsocker) och
galaktos (svenskt namn saknas). Fruktos påver-
kar inte blodsockret direkt utan måste först
omvandlas till glukos i levern. Proteinet i födan
bryts ned till enkla äggviteämnen (aminosyror)
och fettet till små kulor (sk chylomikroner
bestående av triglycerider). De enkla sockerar-
terna och äggviteämnena tas upp direkt till blo-
det medan fettkulorna sugs upp i tarmens
lymfsystem och kommer sedan via lymfkärlen ut
i blodet. 

När sockret tagits upp från tarmen till blodet
passerar det först levern innan det kommer ut i
resten av kroppen. I levern tas en stor del av
sockret upp med hjälp av insulin och lagras som
ett reservförråd för kommande behov i form av
glykogen (se sidan 41). Dessa förråd kan sedan
användas mellan måltiderna, på natten och vid
svält. Bara det socker som inte tas upp i levern
kommer ut i blodomloppet och kan ge en för-
höjning av sockerhalten i övriga kroppen. Detta
socker kan mätas med venös provtagning eller
stick i fingrarna.

Även musklerna kan lagra en viss mängd socker
som glykogen. Leverförrådet av socker kan
användas till att höja blodsockret medan mus-
kelförrådet bara kan användas vid muskelar-
bete. Förmågan att lagra socker är mycket
begränsad i kroppen. Förråden av glykogen

räcker bara till ca 24 timmars fasta hos en vuxen
och 12 timmars fasta hos ett barn.1036

Blodet innehåller en förvånansvärt konstant
mängd glukos dygnet runt hos en frisk person,
ca 4 - 7 mmol/l. Detta motsvarar hos en vuxen
bara cirka 2 sockerbitar. Om man tänker på att
det inte är mer socker i blodet normalt så är det
lätt att förstå att rätt så lite socker, t ex i form av
ett par godisbitar, kan störa sockerbalansen i
kroppen hos en person som har diabetes.

Kroppens minsta byggstenar kallas för celler.
Alla celler behöver druvsocker (glukos) för att
de ska kunna fungera. Tillsammans med syre
bryts glukos ned och bildar koldioxid, vatten
samt energi som gör att cellerna kan fungera i
hela kroppen (se “En frisk cell” på sidan 32).

Insulin

Många av kroppens funktioner sköts av olika
hormoner. Hormoner verkar via blodet och
fungerar som nycklar och ”öppnar dörrar” för
olika funktioner i kroppen. Hormonet insulin
tillverkas i bukspottkörteln i en speciell sorts cel-
ler som kallas för betaceller. Betacellerna finns i
de Langerhanska cellöarna som också innehåller
alfaceller som bildar hormonet glukagon (se bild
på sidan 30). Cellöarna producerar även andra
hormoner som hjälper de olika typerna av celler
att kommunicera med varandra. Bukspottkör-
telns viktigaste funktion i övrigt är att bilda
enzymer som hjälper till vid nedbrytningen av
maten. Denna del fungerar helt normalt även
hos en person som har diabetes.

Insulinet är mycket viktigt för kroppens upp-
byggnad. Man brukar säga att insulinet är nyck-
eln som ”öppnar dörren” för att glukos skall
komma in i cellerna. Redan när du ser eller kän-
ner lukten av mat så går det signaler till betacel-
lerna att öka insulin-produktionen.353 När
maten kommit ned till magsäcken och tarmen så
går det ytterligare signaler via speciella hormo-

Insulinets funktioner i kroppen 

Öppnar ”dörren” för att socker ska komma
in i cellerna 

Stimulerar upplagringen av socker i form av
glykogen i levern.

Stimulerar uppbyggnad av fett från över-
skottskolhydrater. 

Stimulerar uppbyggnad av kroppens äggvi-
teämnen.
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ner till betacellerna som ökar insulinproduktio-
nen. 

I betacellerna finns en ”blodsockermätare” som
känner av när blodsockret stiger och insöndrar
en lagom mängd insulin till blodet. När man
äter stiger insulinhalten i blodet snabbt hos en
frisk person (se figur på sidan 30) för att den
glukos som kommer via födan skall kunna
transporteras in i cellerna. Blodsockret stiger
normalt inte mer än 1 - 2 mmol/l vid en måltid
hos en frisk person.353

Insulinet följer med blodet till cellerna i kroppen
och fastnar på cellytan på sk insulinreceptorer.
Cellväggen blir därmed genomsläpplig för glu-
kos. Det fungerar ungefär som ett pendeltåg från
cellytan och in i cellen. Insulinet stimulerar vissa
glukostransportörer (GLUT 4) i cellerna som
kommer ut till cellytan, hämtar glukos och
avlämnar sedan det inne i cellen. Blodsockret
hålls på detta sätt på en konstant nivå. 

Vissa celler i kroppen behöver inte insulin för att
kunna transportera in glukos. I dessa celler tas
sockret istället upp via andra glukostransportö-
rer. Det gäller t ex hjärnans celler och nervtrå-
darna, näthinnan, njurarna, binjurarna, cellerna
i tarmslemhinnan och blodkärlens väggar och de
röda blodkropparna. 

Det kan verka ologiskt att vissa celler kan ta upp
socker utan insulin. I en situation när det är ont
om socker i kroppen blir det dock så att insulin-
produktionen stryps och därmed kan sockret
reserveras för de viktigaste organen i kroppen.
Om du har diabetes och blodsockret är högt så
tar de celler som inte behöver insulin upp stora
mängder socker. På lång sikt skadar det höga
sockerupptaget cellerna. Det är i huvudsak från
dessa organ som man ser komplikationer efter
lång tids diabetes. 

Kroppen behöver en liten mängd insulin även
mellan måltiderna och på natten för att ta hand
om det socker som kommer från levern (se sidan
41). Detta insulin kallas ofta för basalinsulin för
att skilja behovet av bakgrundsinsulin från de
extradoser som behövs när man äter. Ungefär
40 - 50 % av dygnets totala insulinproduktion
hos en frisk person utsöndras mellan målti-
derna.115

En stor del av kolhydraterna från en måltid lag-
ras i levern som glykogen (se sidan 41). Om du
äter mer än du behöver så omvandlas överskot-
tet av kolhydrater till fett som lagras i fettväven.
Även överskottet av fett från måltiden lagras på
samma sätt. Kroppens förmåga att lagra fett är
nästan obegränsad. Äggviteämnena från målti-
den används i kroppens vävnader. Det finns
ingen speciell lagringsform i kroppen för äggvi-
teämnen. Levern kan bryta ned äggviteämnen
för att tillverka socker (t ex vid långvarig svält)

Blodsockret i kroppen regleras av många olika faktorer
som balanserar varandra för att åstadkomma en så
jämn nivå som möjligt under dygnet.

Insulin
Motion

Mat
Stress- 

hormoner

Sänker 
blodsockret

Höjer 
blodsockret

Alla organ i kroppen är uppbyggda av celler, ungefär som
tegelstenarna i ett hus. Varje organ har speciella celler
beroende på sin funktion, t ex njurceller, leverceller och
muskelceller.
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men detta innebär att kroppens vävnader bryts
ner.

Kroppen tänker alltid som om den
fortfarande var frisk!

När du läser om hur kroppen fungerar med dia-
betes så tänk på att kroppen alltid ”tänker” och
reagerar som om den vore frisk, dvs som om
insulinproduktionen fungerade precis som förut.
Din kropp kan inte inse att det ofta blir tokiga
reaktioner, som t ex vid insulinbrist (se sidan

33). Din hjärna kan däremot hjälpa dig att
tänka ut vad som händer i kroppen när insulin-
produktionen inte fungerar längre. Det är därför
mycket viktigt att du tänker efter hur och varför
kroppen reagerar som den gör i vissa situationer
och hur du kan påverka det.

Insulindoserna som du tar varierar från dag till
dag. Det beror på att vi sällan lever samma liv
varje dag. Tidigare skötte betacellerna detta
automatiskt men nu får du själv försöka tänka
ut hur dagarna är olika och hur mycket insulin
som går åt i olika situationer.

Kolhydraterna i kosten bryts ner till enkla sockerarter i tarmen. Glukos tas upp till blodet och lagras sedan som glyko-
gen i muskler och lever. Insulin behövs för att glukos ska kunna transporteras in i dessa celler. Hjärnan kan inte lagra
glukos utan är beroende av en jämn tillförsel för att kunna fungera. Nervsystemet och en del andra celler (bl a ögon,
njurar, röda blodkroppar och tarmslemhinnan) kan ta upp glukos utan hjälp av insulin. Det är en fördel på kort sikt
eftersom nervsystemet inte blir utan glukos vid brist på insulin. På lång sikt kan det däremot vara en nackdel för en
person med diabetes eftersom nervsystemet och de andra organen utsätts för höga glukoskoncentrationer inuti cel-
lerna när blodsockret är högt. Se bild på sidan 342.

Lever

Muskel

Tarm

Hjärna

GlykogenGlukosKolhydrater

Insulin

Glykogen

Vad händer med
kolhydraterna i maten?

Insulin
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Kroppens anatomi 

När du äter passerar maten matstrupen och
kommer ned i magsäcken. Sockret kan dock inte
tas upp till blodet förrän maten passerat nedre
magmunnen (pylorus) och kommit ut i tarmen.
Där kan den bearbetas av enzymer från buk-
spottkörteln och tarmslemhinnan. 

Tunntarmen går i många veck och är hos en
vuxen människa sammanlagt 3 - 5 meter lång.
Den första biten av tunntarmen kallas tolvfing-
ertarmen och är 25 - 30 cm lång. Maten kom-
mer sedan ut i tjocktarmen som är ca 1,5 meter
lång. Tjocktarmen går ett varv runt buken innan
den mynnar i ändtarmen. 

Matstrupe

Bukspottkörtel

Tjocktarm

Gallblåsa

Ändtarm

Tolvfinger-

Lever

Tunntarm

Magsäck

tarm

Nedre
magmunnen

Matstrupe

Magsäck

Bukspott-
körtel
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Din bukspottkörtel (pancreas) är ungefär lika
stor som din handflata. Den finns strax under
vänster revbensbåge rätt så långt bak i bukhå-
lan, inkilad under magsäcken. Bukspottkörteln
har två huvuduppgifter: att tillverka enzymer till
matsmältningen och att tillverka insulin för att
kontrollera blodsockret och reglera sockertill-
förseln till cellerna. I bukspottkörteln finns det

ca 1 miljon Langerhanska cellöar. Insulinet från
betacellerna i dessa cellöar frisätts direkt till
blodkärlen som rinner igenom bukspottkörteln. 

Mitt i bukspottkörteln finns utförsgången för
matsmältnings-enzymerna. Den mynnar tillsam-
mans med lever- och gallgången i tolvfingertar-
men (duodenum). Om galla och tarminnehåll

Bukspottkörteln (pancreas)

”Nu är jag din bukspottkörtel men en 
dag, när du är äldre och har lärt dig att 
ta hand om dig själv, så kommer din 
hjärna att bli din bukspottkörtel.”

Mamma till Maria de Alva, f.d. ordfö-
rande för IDF (International Diabetes 
Federation).

Blodkärl

Gemensam mynning 

Gallgång

Gallblåsa

Tolvfingertarm

Bukspottkörtelns
utförsgång

Langerhansk
cellö

från levern

för utförsgångarna

Insulin insöndras
direkt till blodet

Galla och pan-
creas-enzymer
utsöndras till
tolvfingertarmen
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Hos en frisk person ökar insu-
lin-koncentrationen snabbt i
blodet under en måltid. När
sockret i födan tagits upp i tar-
men och blodsockret återgått
till det normala minskar insuli-
net till bas-nivå igen. Insulin-
nivån i blodet blir dock aldrig
noll. Hela dygnet behövs det
en viss insulin-nivå för att ta
hand om sockret som kommer
från reservförrådet i levern
mellan måltiderna och under
natten (kurvan är från
referens 860).

Resultatet blir att blodsockret
svänger mycket lite hos en
frisk person som denna kurva
visar.754 Normalområdet är
mellan ca 4 och 7 mmol/l. 
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med bakterier och virus backar upp i pancreas-
gången kan det orsaka en inflammation som
skulle kunna orsaka diabetes. Se sidan 365.

Langerhanska cellöar

Bilden till höger visar en Langerhansk cellö sedd
genom ett mikroskop. Den består av både beta-
celler som bildar insulin och alfaceller som bil-
dar glukagon. Båda hormonerna frisätts direkt
till blodet. Inne i cellerna sitter en slags blod-
sockermätare. Om blodsockret stiger så frisätts
insulin. Om det sjunker så stryps frisättningen
av insulin. Om blodsockret blir för lågt frisätts
istället glukagon.

Cellöarna är mycket små, bara 0,1 mm i diame-
ter. I alla cellöarna tillsammans finns det hos en

vuxen lagrat en depå på ca 200 enheter insulin.
Volymen av alla öarna tillsammans är inte större
än en fingerborg. 

Utförsgång
för enzymer

Blod-

Röda blodkroppar

Langerhansk

Betacell

Alfacell
i ett blodkärl

cellö

kärl

Diabetes

Hos en person som insjuknat i
diabetes klarar betacellerna
inte längre av att göra tillräck-
ligt med insulin. Insulin-nivå-
erna blir mycket låga och räcker
inte alls till för att ta hand om
det socker som kommer från en
måltid.

Resultatet blir att blodsockret 
svänger starkt under hela dyg-
net och bara tillfälligt befinner 
sig inom normal-området. Varje 
gång sockret är högt (högre än 
njurtröskeln, se sidan 102) 
kommer det ut socker i urinen.
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Cellens ämnesomsättning

En frisk cell
Sockret i maten tas upp från tarmen till blodet i
form av glukos (druvsocker) och fruktsocker
(fruktos). Druvsockret måste komma in i cel-
lerna för att göra nytta. Till detta behövs det
insulin som ”öppnar dörren”, dvs gör cellväggen
genomsläpplig för glukos. Inne i cellen för-
bränns glukos med hjälp av syre till koldioxid
(som vi andas ut igen), vatten och energi.

Energin är livsviktig för cellen och gör att den
orkar arbeta bra, till exempel som levercell eller
muskelcell. I muskelceller och leverceller lagras
också glukos i form av glykogen för framtida
behov. Hjärnan har däremot inte någon förmåga
att lagra druvsocker som glykogen utan är där-

för beroende av en jämn och kontinuerlig tillför-
sel av glukos via blodet. 

Svält
När man inte får någon mat så blir det ont om
glukos i blodet. Då hjälper det inte att ha insulin
tillgängligt. Hos en frisk person stryps insulin-
tillförseln nästan helt när blodsockret sjunker.
Alfacellerna i bukspottkörteln känner av det
låga blodsockret och insöndrar hormonet gluka-
gon till blodbanan. Glukagon ger signaler till
levercellerna att släppa ut sitt reservförråd av
socker. Adrenalin, kortisol och tillväxthormon
är andra hormoner som utsöndras när kroppen
svälter (se sidan 40).

Vid fortsatt svält kopplar kroppen på nästa
reservsystem via stresshormonet adrenalin, och
fettet bryts ner till fettsyror och glycerol. Fettsy-
rorna omvandlas i levern till ketoner (”svält-

Blodkärl Cell

Insulin
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syror”) och glycerol till glukos. Detta händer
när man fastar eller när man är så sjuk att man
inte kan äta, t ex vid magsjuka. 

Kroppens celler (utom hjärnan) kan förbränna
fettsyror medan muskler, hjärtat, njurarna och
hjärnan kan förbränna ketoner. Vid fortsatt
svält kan ketoner tillföra upp till två tredjedelar
av hjärnans energibehov.676 Hos barn uppkom-
mer svält-ketoner snabbare och når högre nivåer
jämfört med vuxna.495 Cellerna får då lite energi
men inte alls lika mycket som när glukos finns

tillgängligt. Ketoner minskar adrenalinsvaret på
lågt blodsocker 30 eftersom ketonerna fungerar
som reservbränsle och därmed minskar behovet
av att frisätta extra socker från levern. Vid lång-
varig svält börjar kroppen också bryta ned ägg-
viteämnen för att tillverka glukos. 

Diabetes och insulinbrist

Typ 1 diabetes är en bristsjukdom där det är
brist på hormonet insulin. Det är inte en sjuk-
dom med sockeröverskott primärt, utan högt
blodsocker orsakas av brist på insulin. Vid insu-
linbrist kommer glukos inte in i cellen som då
reagerar precis som i en svält-situation enligt bil-
den på sidan 32. Kroppen försöker höja blod-
sockret ytterligare eftersom den tror att
glukosbristen inuti cellerna är orsakad av ett
lågt blodsocker (se “Kroppen tänker alltid som
om den fortfarande var frisk!” på sidan 28). Sig-
naler går till levern med hjälp av hormonerna
glukagon och adrenalin (se sidan 42) som frisät-
ter socker från reservförrådet. 

Detta är dock en svält mitt i ett överflöd. Ute i
blodet finns det ett överskott av glukos som rin-
ner ut i urinen och du blir då törstig och kissar
mycket. Inne i cellen bildas fettsyror som
omvandlas i levern till ketoner (”diabetes-
syror”). Ketonerna utsöndras också med urinen.
Ketonerna ger ofta illamående och kräkningar.
När man tillför insulin så bryts den onda cirkeln
och cellen fungerar åter normalt.

Svält-syror och diabetes-syror är samma sak
kemiskt sett (ketoner) men vi brukar benämna
dem olika beroende på hur de uppkommer. Se
även “Ketoner” på sidan 111. Eftersom för-
höjda ketoner talar för insulinbrist även om
blodsockret är lågt bör man alltid kontrollera
ketoner vid illamående och kräkningar. Se bild
på sidan 32 angående magsjuka och ketoner.

Blodkärl Cell

Fett- i levern

Ketoner

syror

Glukos (druvsocker)

Urinprov

Socker Ketoner
 (syror)

+++ +++

Diabetes och insulinbrist
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Typ 2 diabetes

Denna bok handlar om typ 1 diabetes. Men det
blir ofta missförstånd där man blandar ihop typ
1 och typ 2 diabetes. Det kan därför vara bra att
känna till de väsentligaste skillnaderna så man
kan förklara för personer i omgivningen. 

Obehandlad typ 2 diabetes

Vid typ 2 diabetes har man oftast en ordentlig
övervikt. Insulinproduktionen i bukspottkörteln
fungerar till en början bra. Däremot är det svå-
rare för sockret att komma in i cellerna pga det
man kallar för insulinresistens, dvs ett motstånd
mot insulinets effekt. Kroppen försöker då öka
insulinmängderna för att kompensera detta men
det räcker ändå inte till för att sockret ska
komma in i cellerna. Man kan mäta den ökade
insulin-nivån i blodet genom att mäta sk C-pep-
tid, ett ämne som tillverkas samtidigt som insu-

lin i din bukspottkörtel. Ett högt värde talar för
typ 2 diabetes. Man kan också mäta antikrop-
par mot betacellerna i bukspottkörteln. Vid typ
1 diabetes är det vanligt att man har sådana
antikroppar medan de inte brukar finnas vid typ
2 diabetes. Vid typ 2 diabetes brukar man inte
bilda lika mycket ketoner som vid typ 1.

Tablettbehandlad typ 2 diabetes

Kost och motion är de viktigaste delarna i en
behandling av typ 2 diabetes. Man brukar även
behandla med en tablett (metformin) som mins-
kar insulinresistensen, dvs gör att insulinet som
finns kan verka bättre. Om detta inte räcker till
för att få lägre blodsocker så finns det många
andra läkemedel som kan användas för behand-
ling av typ 2 diabetes men de är bara godkända
för vuxna. Se ruta på sidan 22. Om det inte
räcker med tablettbehandling kan man behöva
börja med insulin. 

Blodkärl Cell

Socker Ketoner
 (syror)

+++ 0

Urinprov

Det blir trögt att öppna dörren pga insulinresistensen.
Det finns gott om insulin men “gångjärnen har rostat”

+ Syre
Koldioxid 
Vatten

Energi

Insulin

Blodkärl Cell

Glukos (socker)

Socker Ketoner
 (syror)

0 0

Urinprov

Insulin

+ Syre

Tabletter

Koldioxid 
Vatten

Energi

Tabletterna innehåller inte insulin. De påverkar insu-
linresistensen, dvs ”smörjer gångjärnen”
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Högt blodsocker
När blodsockret är högt kommer det ut socker i
urinen. De ökade urinmängderna vid högt blod-
socker beror på att sockret i urinen drar med sig
extra vätska. Du blir törstig eftersom kroppen
förlorar vätska. Törst och ökade urinmängder är
ofta de första symtomen på diabetes. När du
förlorar vätska blir huden och även slemhin-
norna torrare vilket kan orsaka klåda i underli-
vet hos kvinnor och flickor. Klådan kan också
orsakas av en svampinfektion i underlivet som
man lättare får när det är mycket socker i uri-
nen. De vita blodkropparna i kroppens infek-
tionsförsvar fungerar sämre om blodsockret är
högre än ca 14 mmol/l.59

Man märker inte så mycket av ett tillfälligt högt
blodsocker när man t ex ätit för mycket. Många
kan må alldeles utmärkt med ett blodsocker på
16 - 18 mmol/l. Du kanske är lite törstig och lite

Se upp med kräkningar och diabetes. Barnet kan snabbt
bli försämrat när det inte kan dricka. Hör av dig till dia-
betes-sköterskan eller akutmottagningen om du är det
minsta tveksam. Det är bättre att ringa en gång för
mycket än en gång för lite! Se kapitlet om ”Feber och
sjukdom” på sidan 284.

Det som händer vid insulinbrist är egentligen logiskt om man tänker på att så länge kroppen var frisk så var nivåerna av
insulin låga bara när blodsockret samtidigt var lågt. Kroppen strävar då efter att tillföra mer energi till blodet. Halten av
de sk motreglerande hormonerna (adrenalin, glukagon, kortisol och tillväxthormon) ökar och produktionen av både
socker och ketoner (syror) ökar. Ketoner kan användas som bränsle av hjärnan i en svält-situation. Vid obehandlad eller
underbehandlad diabetes uppstår bristen på insulin samtidigt som blodsockret är högt. Kroppen ”förstår” dock inte
detta utan försöker öka energitillförseln till blodet på samma sätt som innan den fick diabetes. Blodsockret stiger kraf-
tigt även om du inte äter något och mängden ketoner i blodet ökar med risk för ketonförgiftning. 

Ökat
blodsocker

Ketonförgiftning
(ketoacidos)

Glukos

Ketoner GlykogenFria fettsyror

Glycerol

Äggviteämnen
Levern

Fett

Triglycerider

Muskel

Vad händer i kroppen när det är brist på insulin?
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trött men symtomen är inte alls lika påtagliga
som vid ett lågt blodsocker. I en studie på vuxna
märktes ingen påverkan alls på neuropsykolo-
gisk funktion (uppmärksamhet, minnes- och
inlärningsförmåga, finmotorik och reaktionstid)
när man jämförde blodsockernivåer mellan 8,9
och 21,1 mmol/l.310 Om det höga blodsockret
däremot beror på att kroppen har för lite insulin
mår man dåligt redan vid ett blodsocker över
12 - 15 mmol/l om nivåerna av ketoner är för-
höjda. Det är alltså insulinbristen man mår
dåligt av, inte det höga blodsockret i sig.

Insulinbrist

Insulinbristen gör att det blir brist på socker
inne i kroppens celler (se figurerna på sidan 32).
Ketonerna (syrorna) som då bildas kan använ-
das som bränsle i kroppen men om det blir stora

mängder i blodet märks även negativa effekter.
Hos barn är illamående och kräkningar ofta det
första symtomet när man får ökad halt av keto-
ner i blodet. Om man t ex glömmer nattinsulinet
kan barnet må illa eller kräkas på morgonen.
Om ett barn med diabetes kräks bör man alltid
i första hand misstänka insulinbrist, t ex mis-
sade injektioner eller en sjukdom som kräver
ökade insulindoser. Detta kan snabbt utvecklas
till en allvarlig situation om man inte åtgärdar
den korrekt. Se vidare avsnittet om sjukdom på
sidan 285. 

Kom ihåg att blodsockret stiger när du har brist
på insulin även om du inte äter något. Det beror
på att de sk motreglerande hormonerna ökar
och ger signaler till levern att släppa ut socker
(se ”Levern” på sidan 41) som svar på cellernas
brist på socker. Det är logiskt om man tänker på

Symtom på insulinbrist 

Symtomen kommer snabbare ju mindre andel
medellång- eller långverkande insulin du har. Om
du använder insulinpump är du speciellt känslig
för insulinbrist eftersom det bara är direkt- eller
snabbverkande insulin i pumpen.

Bildning av ketoner (syror)

Illamående, kräkningar

Trötthet

Ont i magen 

Acetondoft, djupandning 

Smärtor i bröstet eller flanken, andnöd

Sänkt medvetande 

Diabeteskoma (medvetslöshet orsakad av
ketonförgiftning)

Tömning av energiförråd, 
nedbrytning av muskulatur

Trötthet

Avmagring

Sämre längdtillväxt

Vid ketonförgiftning (ketoacidos) brukar man ge insulinet
direkt i blodet med en ”motorspruta” under 2 dygn. Vid
nyupptäckt diabetes är det viktigt att snabbt ge dig ett
normalt blodsocker så att betacellerna i bukspottkörteln
som tillverkar insulinet får vila. Det ökar chansen för att
de ska återhämta sig och senare kunna tillverka en del
eget insulin. Tidigare ansåg man att intravenöst insulin
var bäst vid debuten,725,1023 men nyare forskning har visat
att det fungerar lika bra med en intensiv subkutan insu-
linbehandling de första dygnen.343 Se även ”Remissions-
fas” på sidan 210.
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att kroppen när den var frisk bara fick brist på
socker inuti cellerna när blodsockret var lågt.

Hur får man ner ett högt blodsocker?

Ett högt blodsocker över 8 mmol/l brukar vi
rekommendera att man tar en korrektionsdos
för (se sidan 146). Om det fortsätter att vara
högt vid nästa provtagning 1 - 2 timmar senare
bör du kontrollera ketoner i blod eller urin. Om
de är negativa betyder det att cellerna i kroppen
inte svälter (se sidan 111). Om du mår bra så
kan du mäta blodsockret igen nästa gång du äter
och vid behov lägga till en korrigeringsdos på

måltidsdosen om blodsockret fortfarande är
högt. 

Om blodsockret är högt under flera timmar och
det finns ketoner i blodet (> 0,5 mmol/l) eller
urinen (++ eller mer) så talar det för insulinbrist
(se sidan 112) och du bör ta en extrados på
0,1 E/kg. Se sidan 115 angående hur du ska
tolka prov för blodketoner. Om mängden keto-
ner ökar trots att du tagit extra insulin bör du ta
kontakt med sjukhuset. Om nivån av blodketo-
ner är större än 3 mmol/l eller urinketonerna
ökar till +++ är det risk för ketoacidos (keton-
förgiftning). Om du är det minsta osäker eller
inte får tag på någon som förstår hur diabetes
fungerar bör du åka in till sjukhuset. Se vidare
avsnittet ”Vad gör du om blodsockret är högt?”
på sidan 143.

Vid insulinbrist är blodsockret högt och nivån
av ketoner (syror) är ökad i blod och urin. Det
är mer vanskligt att tolka urinprovet när man
börjat ge extra insulin. Blodketoner ger mer kor-
rekt information i denna situation. Det finns 2
typer av ketoner, beta-hydroxismörsyra och ace-
toacetat, men bara acetoacetat syns på urinstick-
orna. Oftast har man höga halter av båda sor-
ters ketoner vid insulinbrist. När man ger extra
insulin förhindras fortsatt produktion av keto-
ner. Beta-hydroxismörsyra omvandlas dock till
acetoacetat vilket gör att mängden ketoner som
ger utslag på urinstickan kan öka trots att den
totala mängden ketoner minskar i blodet (se
även sidan 112).677 Det är därför bättre att mäta
ketoner i blodet för att följa förloppet och se att

Symtom på högt blodsocker 

Socker i urinen:

Kissar mycket och ofta, även på natten

Vätskeförlust:
Mycket törstig, torr i munnen, torr hud,
torra slemhinnor

Energiförlust

Avmagring, trötthet

Dimsyn 

Sämre koncentrationsförmåga och 
uppmärksamhet
Mer impulsivt beteende969

Absolut
eller
relativ
insulin-
brist

Insulin-
resistens

Motreglerande 
hormoner

Saltförluster
i urinen

Saltstörningar

Ketonförgiftning

Missade
insulindoser

Nyinsjuknad
i diabetes

Ökat insulin-
behov vid
sjukdom, stress

Snabb tillväxt, pubertet Högt blodsocker

i blodet

Keto-
aci-
dos

Orsaker till ketonförgiftning (syraförgiftning):
Ketonförgiftning (ketoacidos) orsakas alltid
av en relativ eller absolut insulinbrist. Rela-
tiv insulinbrist uppstår t ex när man inte
ökat insulindoserna vid feber eller annan
sjukdom. Det ökade blodsockret bidrar till-
sammans med en rad andra faktorer till en
ökad insulinresistens (insulinmotstånd, dvs
sänkt känslighet för insulin, se sidan 211).
Det behövs därför kraftigt ökade insulindo-
ser för att få samma blodsockersänkande
effekt som innan man blev sjuk.
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det extra insulinet har haft avsedd effekt (se
sidan 113). 

Ketonförgiftning (ketoacidos)

Ketoner (syror) bildas när kroppen bryter ner
fett. Normalt kan ketoner användas som bränsle
i musklerna, hjärtat, njurarna och hjärnan. Om
man har diabetes så bildas det ett överskott av
ketoner när det är brist på insulin, t ex om man
glömt ta insulin eller inte ökat dosen tillräckligt i
samband med sjukdom eller ökad tillväxt i
puberteten. Ett överskott av ketoner gör att blo-
det blir surt (acidos) och man får en sk syraför-
giftning (ketonförgiftning, ketoacidos).285 Krop-
pen försöker göra sig av med ketonerna så gått
det går och ett sätt är att kissa ut dem i urinen.
Ett annat sätt är att andas ut ketonerna som ace-
ton och därav kommer den acetondoft man
ibland kan känna i samband med ketonförgift-
ning. Man andas då häftigare (kallas Kuss-
maul-andning) vilket är kroppens sätt att för-
söka bli av med så mycket ketoner som möjligt. 

Ospecifika magsmärtor är vanliga vid ketonför-
giftning men kan också vara tecken på annan
sjukdom i buken.1194 Om man inte klarar av att
dricka mer för att kompensera de ökade vätske-
förlusterna i urinen blir kroppen uttorkad. Om
det går riktigt långt utan insatt behandling blir
man medvetslös (diabeteskoma). Ketonförgift-
ning (ketoacidos) är ett livsfarligt tillstånd som

måste behandlas med vätska i dropp och intra-
venöst insulin på sjukhus.393,1194 Trots insatt
behandling förekommer fortfarande dödsfall
pga diabeteskoma, även om det är sällsynt (se
sidan 65).

Man kan få ketonförgiftning vid nyupptäckt
diabetes eller om man inte har kunnat ta sitt
insulin under 12 - 24 timmar. Det kan också
inträffa när man tar sitt vanliga insulin men
kroppen behöver mer insulin, t ex vid en infek-
tion med feber. Ketoacidos kan utvecklas mycket
snabbare om man druckit alkohol.1013 I Sverige
har bara ca 18 % ketonförgiftning (ketoacidos)
vid insjuknandet i diabetes,1221 mycket tack vare
en stor kunskap hos allmänhet och sjukvårds-
personal om symtom på begynnande diabetes i
form av törst och ökade urinmängder. I vissa
delar av världen insjuknar upp till 70 % av bar-
nen med ketoacidos.314

Ju mindre andel medellång- eller långverkande
insulin man använder på dygnet desto snabbare
mår man dåligt av insulinbrist och utvecklar
ketoacidos. Det beror på att depån av insulin på
injektionplatsen blir mycket mindre med direkt-
eller snabbverkande insulin än med medellång-
eller långverkande insulin (se ”Depå-effekten”
på sidan 90). Om man använder insulinpump
har man en mycket liten depå eftersom pumpen
inte använder något medellångverkande insulin
alls. Man kan därför bli illamående och få kräk-
ningar som symtom på insulinbrist redan efter
en natts stopp i pumpen (se sidan 192). 

Ketonförgiftning (ketoacidos, syraförgiftning) kan snabbt
leda till livshotande tillstånd. Du måste till sjukhus och få
behandling med både intravenöst insulin och vätska i
dropp.

Insulinbehandling vid 
ketonförgiftning 

När man behandlar en insulinbrist genom att ge 
extra insulin så får man flera viktiga effekter:

Leverns produktion av ketoner (syror) blocke-
ras.

Leverns produktion av glukos blockeras.

Ökat upptag av glukos i cellerna.
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Varför ser jag suddigt ibland?

Dimsyn kan vara ett symtom på högt blod-
socker. Detta beror på att sockerhalten i ögats
lins är annorlunda än den i blodet. Ögats lins
har inga blodkärl (de skulle i så fall skymma sik-
ten för ljuset). Sockret från blodet måste därför
transporteras in i linsen genom det omgivande

kammarvattnet (se bild på sidan 341). Det kan
innebära att sockerhalten i linsen och blodet är
olika när blodsockret svänger hastigt. Om sock-
erhalten i linsen är högre än i blodet så försöker
linsen suga åt sig vatten och sväller av detta.
Den bryter då ljuset annorlunda och man får en
övergående närsynthet. Synen påverkas ungefär
på samma sätt som när man lånar någon annans
glasögon. 

Ögat tar ingen skada av detta fenomen och det
går oftast över av sig självt inom någon eller
några timmar. Det brukar kännas ungefär som
att låna någon annans glasögon - man kan ställa
in synskärpan men man får anstränga ögonen.
Den här typen av synbesvär är vanligt vid
insjuknandet i diabetes och brukar komma när
blodsockret svänger hastigt (både upp och ner).
De har inget att göra med de ögonförändringar
som kan uppkomma när man haft diabetes i
många år. Se även sidan 345. 

Forskning: 
Påverkar höga blodsockervärden hjärnan?

Hjärnans volym ökar i storlek fram till 6-års
ålder, men mognaden är inte färdig förrän i
tonåren eller tidigt vuxenliv. Denna utveckling
kan skadas av långsiktigt höga blodsockerni-
våer som inte är ett ovanligt problem hos ton-
åringar. Vissa områden i hjärnan är mera
känsliga för skador från höga blodsockervär-
den.44 Det är samma områden som drabbas
tidigt vid Alzheimers sjukdom, som man tror
att diabetes är en riskfaktor för.

I en australiensisk studie minskade IQ med
ca 10 % hos en grupp barn när blodsockret
höjdes till 20 - 30 mmol/l.260 När blodsockret
normaliserades steg IQ tillbaka till den
ursprungliga nivån igen. 

Ketonförgiftning (ketoacidos) kan däremot
orsaka en permanent minskning av IQ. I en
amerikansk undersökning fann man att IQ
minskade med ca en enhet för varje inlägg-
ning på sjukhus pga ketonförgiftning.392

I en Schweizisk studie var ketonförgiftning vid
diabetesdebuten och långsiktigt högt HbA1c
de faktorer som bidrog till ett sämre resultat
på neuropsykologiska test, men bara hos poj-
kar, inte flickor. Svåra känningar var inte
bidragande till sänkta testresultat i denna
studie.1012

Vuxna med typ 1 diabetes och skador på
blodkärlen till följd av långsiktigt högt HbA1c
hade ett sänkt funktionellt kontaktnät mellan
hjärndelar som är engagerade i arbetsminne,
språk, uppmärksamhet, muskelkontroll och
synintryck.1134

Det är lätt att känna symtom på lågt blodsocker. Att
känna när blodsockret är högt är däremot svårare. För-
sök träna dig i detta - det är bra att ha en ”autopilot” som
kan varna dig när blodsockret stiger utan att du måste ta
blodprov varje gång. Tänk på att törst och stora urin-
mängder är symtom som kommer när blodsockret över-
stiger njurtröskeln och att denna kan vara olika hos olika
personer (se sidan 102). Andra symtom som är vanliga är
att man känner sig slö eller att allt känns ”segt”. I en
undersökning på barn och ungdomar i åldrarna 9 - 18 år
fann man ett mer impulsivt beteende på testerna vid
högre blodsockernivåer.969 Märker du något speciellt i din
kropp när blodsockret är högt?
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Hur regleras blodsockret?
En vuxen person utan diabetes har normalt bara
ca 5 g glukos (knappt 2 sockerbitar) i blodbanan
vid fasta.499 Samtidigt levereras varje timme via
blodet ca 10 g glukos till kroppens vävnader hos
en vuxen person.6 Om det inte tillförs glukos till
blodet uppstår glukosbrist redan inom en tim-
mes tid. 

Motreglering

Hos en frisk person reglerar kroppen blodsock-
ret inom snäva gränser (normalt mellan ca 4 och
7 mmol/l). När blodsockret sjunker under 3,5 -
4,0 mmol/l så mår man inte bra. Alla reaktioner
i kroppen som uppstår när blodsockret sjunker
syftar till att hjärnan ska få tillgång till det lilla
socker som finns tillgängligt. Kroppen försöker
mobilisera de sockerförråd som finns samtidigt
som cellerna utanför hjärnan minskar sin
användning av glukos. Hjärnan har inte någon
förmåga att lagra socker utan är beroende av en
jämn och kontinuerlig tillförsel av glukos via
blodet. Vid långvarig svält kan hjärnan ställa om
sig och använda andra bränslen (fr a ketoner). 

På samma sätt som kroppen har ett hormon för
att sänka blodsockret (insulin) så finns det hor-
moner för att höja det. Kroppen reagerar på lågt
blodsocker med försvarsreaktioner (sk motregle-
ring). Det självreglerande (autonoma) nervsyste-
met samverkar med flera olika hormoner för att
höja blodsockret igen. Detta försvar mot lågt
blodsocker är mycket viktigt för kroppen. De

symtom man känner vid lågt blodsockret (”kän-
ningar”) beror både på att hjärnan känner av
det låga blodsockret och på effekten i kroppen
av de motreglerande hormonerna.

Barn är känsligare än vuxna för låga blodsocker.
I en studie på barn och ungdomar utan diabetes
fick de symtom och adrenalinstegring vid ett
blodsocker på 3,8 mmol/l medan de vuxna fick

Varifrån kommer blodets socker? 

Från kosten

Från nedbrytning av glukos lagrat som glyko-
gen i levern (kallas glykogenolys)

Från protein och fett genom nybildning av
socker (kallas glukoneogenes)

Motreglerande hormoner som höjer blodsockret 

Adrenalin

Glukagon

Kortisol 

Tillväxthormon

Höjer blodsockret i 2 - 4 
timmar efter en känning 132

Effekten börjar efter 3 - 4 
timmar och finns kvar 5 - 12 
timmar efter en känning 132

}

}

VAD ÄR DET?
JAG HAR KÄNNING

KAN DU HÄMTA 
NÅT ATT 

ÄTA?
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det först när blodsockret var nere på 3,1
mmol/l.606 

Jämför insulinets effekter med de motreglerande
hormonernas. Oftast motverkar de varandra
men på vissa punkter samverkar de också, t ex
bygger både insulin och tillväxthormon upp
musklerna i kroppen. 

Det kan vara svårt att förstå biokemin med alla
hormonerna och vilket hormon som gör vad.
Figurerna på sidan 32 ger en bra sammanfatt-
ning som du kan lära dig i första hand när du
börjar lära dig att förstå diabetes.

Levern

Levern fungerar ungefär som en bank för socker.
I goda tider sätter man in socker och sedan när
det blir dåliga tider har man socker att ta ut.
Överskottet av glukos (druvsocker) från en mål-
tid lagras som reservförråd i lever- och muskel-
cellerna i form av glykogen (se bild på sidan
220). Insulin behövs för att sockret ska kunna
transporteras in i både lever- och muskelcel-
lerna.

Levern kan också nytillverka glukos från fett
och äggviteämnen för att höja blodsockret (kal-
las glukoneogenes). Hos en vuxen tillverkar
levern ca 6 g socker per timme mellan målti-

derna.1036 Större delen av denna glukos används
av hjärnan som tar upp glukos utan hjälp av
insulin. Hos ett mindre barn tillverkar levern
upp till 6 gånger så mycket glukos räknat per kg
kroppsvikt. Levern hos ett 5-årigt barn tillverkar
således lika mycket glukos per timme som hos
en vuxen person. Vid långvarig fasta kan även
njurarna nybilda glukos på samma sätt som
levern.369 Det finns data som talar för att nju-
rarna kan bidra med ca 20 % av kroppens totala
glukosproduktion vid lågt blodsocker redan
efter en natts fasta.188

En person med diabetes kan också använda sig
av glykogen-förrådet vid lågt blodsocker. Om
man har tömt sina glykogenförråd, t ex under en
fotbollsmatch då kroppen behöver mycket extra
socker, har man därmed mindre reserver kvar att
ta hand om ett lågt blodsocker som inträffar
senare på kvällen eller natten. Det är därför som
det alltid är ökad risk för känningar flera tim-
mar efter en fysisk aktivitet (se sidan 269). 

Hos en frisk person tillverkas insulinet i buk-
spottkörteln. Eftersom blodflödet från bukspott-
körteln först går till levern så är levern det organ
i kroppen som får den snabbaste och högsta
koncentrationen av insulin. När man injicerar
insulin i underhudsfettet så kommer insulinet
istället in i ett ytligt blodkärl och når levern först
sedan blodet passerat hjärtat. Den som har dia-
betes får därför mycket lägre insulin-
koncentrationer i levern än friska individer vil-
ket gör att glykogenförrådet lättare bryts ned.
Blodet som kommer från levern kommer pga
detta att förutom sockret från måltiden även

Insulinets effekter 

Insulinet bildas i bukspottkörtelns betaceller.

Sänker blodsockret genom:
Ökat upptag av glukos i cellerna
Ökad upplagring av glukos i lever och 
muskler (som glykogenförråd)
Minskad nybildning av glukos i levern

Motverkar bildningen av ketoner (syror) i 
levern. Stimulerar upptag och förbränning av 
ketoner i cellerna. 

Ökar bildningen av muskelprotein.

Ökar upplagringen och minskar nedbrytningen 
av fett.

Kroppens reservförråd: effekter vid svält 
och lågt blodsocker

Leverförrådet av glykogen bryts ner till glukos. 

Fettet bryts ner till fria fettsyror som kan
användas som bränsle. Fettsyrorna omvand-
las till ketoner i levern. Ketoner användas
som bränsle fr a i hjärnan.

Äggviteämnen i musklerna bryts ned för att
användas vid nybildning av socker i levern.
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innehålla socker som kommer från nedbryt-
ningen av glykogenförrådet.299 

Glukagon 

På dagen blir man hungrig med ca 4 timmars
mellanrum men på natten kan man klara sig
utan föda i upp till 8, 9 eller 10 timmar. Detta
beror på att glykogenförrådet i levern sakta
bryts ned till glukos med hjälp av hormonerna
glukagon och adrenalin. Små barn som har min-
dre glykogenförråd behöver äta oftare.

Glukagon bildas i bukspottkörtlen även hos en
person med diabetes. Förmågan att frisätta
större mängder glukagon vid lågt blodsocker är
dock vanligen sämre redan efter ca 5 års diabe-
tes, även hos barn.31,131,1223 Detta är ingen lång-
tidskomplikation till diabetes utan tycks snarare
vara en tillvänjningseffekt när en person har haft
lågt blodsocker tillräckligt många gånger.224 Den
som har en viss kvarvarande egen insulinpro-
duktion tycks dock ha kvar sitt glukagonsvar
längre.224,869,1223 Vissa data talar för att gluka-
gonsvaret kan bli bättre igen om man verkligen

lyckas med att undvika alla låga blodsocker en
längre tid 359,621 (se ”Omedvetna känningar” på
sidan 57).

Hos en frisk person minimeras glukagon-pro-
duktionen när blodsockret (och därmed insulin-
nivån) stiger efter en måltid. Hos den som har

Förråd i lever- och muskelceller

Levercellerna kan släppa ut glukos från
glykogenförrådet till blodbanan.

Glykogenet i muskelcellerna kan bara använ-
das som bränsle i muskelcellerna.

En vuxen har ca 100 g glukos lagrat i levern
och 400 g i musklerna.499

Glykogenförrådet kan brytas ned till glukos
när blodsockret är lågt (kallas glykogenolys)
och räcker till ca 24 timmars fasta hos en
vuxen.1036 

Hos barn är glykogenförråden mindre och
räcker kortare tid. Hos ett förskolebarn räcker
det till ca 12 timmars fasta, hos ett mindre
barn ännu kortare tid. 

Ett barn har förhållandevis högre glukosom-
sättning i vila jämfört med en vuxen eftersom
hjärnan är större hos ett barn i förhållande till
kroppsvikten.

Levern fungerar som en bank för sockret. Vid goda tider,
dvs när man ätit en måltid och timmarna därefter, sätter
man in socker i ”leverbanken” där det lagras som glyko-
gen.

När det blir dåliga tider, dvs några timmar efter att du
ätit och på natten, tar man ut socker från ”leverbanken”
igen för att kunna hålla blodsockret uppe.

Glukagonets effekter

Glukagon bildas i bukspottkörtelns alfaceller

Höjer blodsockret genom: 
Nedbrytning av leverförrådet av 
glykogen.
Att aktivera nybildning av glukos från 
äggviteämnen.

Stimulerar omvandlingen av fria fettsyror till
ketoner i levern. 
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diabetes minskar däremot inte glukagon-pro-
duktionen på samma sätt trots att blodsockret
stiger eftersom insulinet som man injicerar i
underhudsfettet har hunnit spädas ut innan det
når alfa-cellerna i bukspottkörteln som tillver-
kar glukagon. Detta gör att det förutom sockret
från födan också frisätts socker från levern som
ytterligare bidrar till ett förhöjt blodsocker efter
måltiderna.299

Glukagon-sprutan

Om en person med diabetes är medvetslös eller
så svårt påverkad av det låga blodsockret att
han/hon inte kan äta eller dricka något kan man
ge en injektion med glukagon för att påskynda
nedbrytningen av glykogenförrådet och därmed
höja blodsockret. Det är inte särskilt svårt att
lära sig att ge en sådan spruta och det är en bra
säkerhetsåtgärd att ha med på t ex en skolresa
eller ett idrottsläger.

Glukagon ges som en subcutan injektion (i
underhudsfettet) på samma vis som en vanlig
insulininjektion. Man bör inte ge det i Insuflon
eller i-Port om man har en sådan eftersom effek-
ten av glukagonet kan bli sämre om det skulle
vara något fel på Insuflon. Doseringen är 0,1 -

0,2 mg/10 kg kroppsvikt.224,1224 Effekten sätter
in inom 10 min och kvarstår minst 30 - 60
minuter.1224 Den höjer blodsockret bra både efter
subcutan och intramuskulär injektion så det spe-
lar ingen roll hur djupt du ger injektionen.814,1224

Den högre dosen (0,2 mg/10 kg) ger något högre
blodsockerstegring men ökar risken för biverk-
ningar.1224

Alla personer med diabetes som behandlas med
insulin bör ha glukagon tillgängligt.542,206,730

Kontrollera utgångsdatumet! Passa på att visa
nära anhöriga hur glukagonsprutan fungerar
när den gamla passerat utgångsdatum och du
hämtat ut en ny på apoteket.

Eftersom glukagon kan ge illamående och kräk-
ningar som biverkan (kommer ofta ca ½ - 1
timme efter injektion) bör du vänta minst 30
minuter innan du äter något. Man skall inte äta
för stora mängder mat efter att man tagit en glu-
kagon. Man skall inte heller upprepa dosen
eftersom detta bara ökar risken för illamående
utan att ge någon extra blodsockerhöjande
effekt.1224 Om blodsockret inte höjs efter en
injektion av glukagon så beror detta förmodli-
gen på att glykogenförrådet redan är tömt, t ex
pga kraftig motion eller för att du nyligen haft
en svårare känning. 

I praktiken gör man ofta så här: Vänta 10 - 15
min. efter att du givit glukagon. Om personen
med diabetes fortfarande är medvetslös så ring
efter en ambulans. Om han/hon kvicknat till och

Glukagon är en fråga om livskvalité. Om du alltid har
med dig glukagon har du din egen akut-behandling nära
till hands och kan utan fara ge dig ut på t ex tältsemes-
ter, fjällvandring eller på sjön i en segelbåt. På utlandsse-
mester är det mycket bra att alltid ha med eget glukagon
så slipper du bli beroende av lokal sjukvård om du skulle
råka ut för en svår känning. Se till att dina anhöriga vet
hur glukagon-sprutan ska användas!

Ge en glukagon-injektion om personen med diabetes får
en svår känning med medvetslöshet eller kramper. Ring
ambulansen om han/hon inte vaknat till inom 10 - 15
min. Om personen är pigg igen med bra blodsocker när
ambulansen kommer behöver ni inte åka med till sjukhu-
set.
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har ett normalt blodsocker när ambulansen
kommit så är det inte nödvändigt att åka med
till sjukhuset. Ambulanspersonalen kan häva
känningen genom att ge glukos intravenöst
(direkt i blodet). 

Glukagon motverkas av insulin. Om man tänker
efter så är det logiskt eftersom hos en frisk per-
son finns det inte höga nivåer av båda hormo-
nerna samtidigt. Insulin insöndras när blodsock-
ret är högt och glukagon när det är lågt. Om det
låga blodsockret vid en känning beror på för
hög insulindos har således glukagonet sämre

effekt än om det låga blodsockret beror på att
du ätit för lite (se även ”För lite mat eller för
mycket insulin?” på sidan 60). 

Många personer med diabetes upplever ibland
att man mår mycket illa efter en kraftig känning
även om man inte har sprutat glukagon. Detta
kan då bero på att kroppens egen produktion av
glukagon också kan ge upphov till illamående
som biverkning. Glukagon kan idag bara ges
som injektion men det pågår lovande försök
med att ge glukagon som näs-spray.1062

Adrenalin

Adrenalin är kroppens stresshormon som
utsöndras från binjurarna. Det höjer blodsock-
ret fr a genom att bryta ned glykogen-förrådet i
levern och utsöndras i ökade halter fr a vid
stress, feber och acidos (när blodet blir surt, t ex
vid diabeteskoma).668 Det minskar också celler-
nas upptag av glukos vilket kanske kan verka
konstigt. Tänk då på att kroppens reaktioner vid
lågt blodsocker hela tiden syftar till att hjärnan
ska få tillgång till så mycket socker som möjligt.

Glukagon 

Alla personer med diabetes som behandlas
med insulin bör ha glukagon tillgängligt!

Ges vid svår känning med medvetslöshet
med eller utan kramper eller när personen
inte kan äta eller dricka.

Dosering: 0,1 ml/10 kg kroppsvikt (1mg/ml).

Verkar inom 10 - 15 min.

Effekten kvarstår 30 - 60 min.

Biverkning: Illamående. Vänta därför minst
30 min. innan du äter efter injektionen. Ät
något som håller blodsockret uppe fram till
nästa måltid, men inte för mycket i taget.

Upprepa inte dosen - ring ambulansen 
om effekten uteblir!

Utebliven eller sämre effekt: 

Glykogenförrådet Glukagon 
slut pga motverkas av

1) Fysisk aktivitet 1) Alkohol 389

2) Just haft en känning 2) Hög insulindos
3) Dåligt matintag, 

t ex pga sjukdom 

Ha alltid med dig glukagon, t ex vid utlands-
resa, på sjön, till fjällen eller på utflykt.

Lär ut hur man använder glukagon till alla
som kan behöva ge det!

Du kan aldrig göra fel när du ger glukagon.
Effekten blir densamma oavsett om du spru-
tar in i underhudsfettet eller i en muskel.

Det är inte alltid så lätt att dra upp glukagon i en akut si-
tuation. Titta igenom förpackningen och bruksanvisning-
en i lugn och ro. Märk med en tusch-penna på sprutan
hur mycket du ska ge så slipper du fundera på gradering-
en när du är stressad. När utgångsdatum är passerat på
glukagonsprutan och du har hämtat ut en ny på apoteket
kan du träna på att blanda och dra upp ur den gamla för-
packningen.
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Kroppen är egentligen gjord för stenåldersliv –
när man mötte en isbjörn eller mammut gällde
det att kämpa eller fly. I bägge situationerna
behövdes det extra bränsle till kroppen i form av

extra socker i blodet. Problemet i dagens livssi-
tuation är att adrenalinet utsöndras även när
man hetsar upp sig över något på TV-n men då
behövs ju inte de extra krafterna. Med en funge-
rande insulinproduktion tar en frisk person lätt
hand om det extra sockret medan den som har
diabetes får förhöjt blodsocker. (Se ”Stress” på
sidan 281.)

Vid lågt blodsocker kan adrenalin höja blod-
sockret även hos den som har diabetes genom
att nedbrytningen av glykogenförrådet i levern
stimuleras.1036 Samtidigt känner man sig skakig
och orolig och hjärtat slår hårt. Adrenalin sti-
mulerar också nedbrytningen av fett till fettsyror
som sedan i levern kan omvandlas till ketoner
(se bild på sidan 32).

Mini-dos glukagon 

Man har med framång använt liten dos gluka-
gon till barn med lätta eller hotande kän-
ningar i samband med magsjuka eller
matvägran.

I en studie gavs barn som var 2 år eller yngre
två ”enheter” med en vanlig insulinspruta för
100 E/ml (= 20 µg), och de som var äldre än
2 år en ”enhet”/år upp till 15 enheter (150
µg).496 Om blodsockret var väsentligen oför-
ändrat vid 30 min så dubblerades dosen. 

Blodsockret ökade med i genomsnitt 3,3 - 5
mmol/l inom 30 min och effekten varade i ca
60 min. Cirka hälften av barnen behövde mer
än en dos. 

Några barn fick upp till 5 injektioner under en
25-timmars period med fortsatt effekt på
blodsockret. Man upplevde inte någon för-
sämring av barnets illamående som biverkan.

I en annan studie behandlades 25 barn med
en mini-dos glukagon men hälften av dem
behövde upprepa dosen.490 Bara 16 % av bar-
nen behövde uppsöka sjukhus (dock ingen
pga för lågt blodsocker).

Adrenalinets effekter

Adrenalin bildas i binjurarna. 

Höjer blodsockret genom: 
Nedbrytning av leverförrådet av 
glykogen 
Nybildning av glukos från 
äggviteämnen
Minskat upptag av glukos i cellerna 
Minskad insulinproduktion (hos friska)

Orsakar symtom på lågt blodsocker 
(t ex irritation och skakighet).

Stimulerar nedbrytningen av fett till fria 
fettsyror 

Glukagon, fettsyror och ketoner

Glukagon stimulerar omvandlingen av fettsy-
ror till ketoner i levern (se bild på sidan 32).

Fettsyrorna bildas vid nedbrytning av fett när
cellerna svälter pga för lite mat eller för lite
insulin. 

Ketonerna (som du kan mäta i blod eller urin)
kan bidra till illamåendet efter en glukagonin-
jektion. 

Ketoner kan lätt mätas i blod eller urin (se
sidan 111). Se även ”Efter känningen” på
sidan 76.

Kortisolets effekter

Kortisol bildas i binjurarna.

Höjer blodsockret genom:
Nedbrytning av äggviteämnen som kan
användas för nybildning av glukos i
levern
Minskat upptag av glukos i cellerna 

Stimulerar nedbrytningen av fett till fria 
fettsyror 
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Kortisol

Kortisol är ett annat viktigt stresshormon som
utsöndras från binjurarna och påverkar ämnes-
omsättningen i kroppen på många nivåer. Det
ökar blodsockret genom att tillverka socker från
äggviteämnen (sk glukoneogenes) och genom att
minska cellernas upptag och användning av glu-
kos. Kortisol gör också att fettet bryts ner till
fettsyror (som sedan kan omvandlas till keto-
ner). 

Tillväxthormon

Tillväxthormon tillverkas i hypofysen som är en
liten körtel på undersidan av hjärnan. I denna
körtel tillverkas många av kroppens viktigaste
hormoner. Tillväxthormonets viktigaste uppgift
är att stimulera längdtillväxten. Det har också
en blodsockerhöjande effekt genom att det mot-
verkar insulin på cellens yta och minskar där-
med cellernas upptag av socker. Tillväxthormo-
net stimulerar nedbrytningen av fett i kroppen
och ökar muskelmassan. 

I puberteten när barnet börjar växa snabbt
utsöndras det mer tillväxthormon vilket gör att
det krävs större doser av insulin.313 Tillväxthor-
monet frisätts i höga nivåer fr a under natten vil-
ket förklarar varför tonåringar ofta behöver
stora doser av nattinsulin. Den blodsocker-
höjande effekten av tillväxthormon sätter in
först efter 3 - 5 timmar.132 Detta bidrar till de
problem med högt blodsocker på morgonen som
är vanligt i tonåren, speciellt om HbA1c är
högt 132 (se ”Gryningseffekt” på sidan 63). Till-
växthormonet gör också att det lättare bildas
ketoner. Under tonåren har man därför en ökad
risk för ketonförgiftning.313

Ungdomar med diabetes har högre nivåer av till-
växthormon än friska ungdomar men trots detta
kan man få en försämrad längdtillväxt om man
har en otillfredsställande blodsockerinställ-
ning.1190 Det beror på att effekten av tillväxthor-
mon i kroppen förmedlas av ett annat äggvite-
ämne (IGF-1) som tillverkas i levern. Produktio-
nen av IGF-1 stimuleras av insulin. Eftersom
insulinnivån i levern är lägre hos den som har
diabetes (se sidan 42) så får man för låga nivåer
av IGF-1.313 Man har försöksvis givit behandling
med IGF-1 till barn och ungdomar med diabe-
tes, men den förbättring av HbA1c som man såg
varade bara 3 månader. 3 I en studie på vuxna
såg man ett förbättrat HbA1c men också en för-
sämring av ögonskador vilket gör att man är
tveksam till fortsatta forskningsprojekt med
IGF-1.1109

Adrenalin och kortisol tillverkas i binjurarna.

Binjurar

Njurar

Tillväxthormonets effekter

Tillväxthormon bildas i hypofysen. 

Stimulerar längdtillväxten

Höjer blodsockret genom:
Minskat upptag av glukos i cellerna

Stimulerar nedbrytningen av fett till fria 
fettsyror

Bygger upp musklerna

Storhjärna

Lillhjärna

Hypofys 

Ryggmärg

Skallben

Tillväxthormonet tillverkas i hjärnans hypofys.
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Känningar
Med ”känning” menar man oftast lågt blod-
socker men egentligen betyder det bara att man
känner något som är annorlunda i kroppen.
Man kan känna sig konstig både av för lågt och
för högt blodsocker. Hypoglykemi som betyder
lågt blodsocker är en mer tydlig benämning.
”Hypo” kallas det kort på engelska. När jag
skriver ”känning” i denna bok menar jag en
känning pga för lågt blodsocker. Man kan dock
ibland få samma symtom även när blodsockret
inte är lågt (se ”Vid vilken blodsockernivå får
jag känning?” på sidan 51).

Risken för lågt blodsocker är en del av vardags-
livet med diabetes, och det är viktigt att du inte
är rädd för detta. När man siktar på normala
blodsockervärden på 4 - 8 mmol/l vid behand-
lingen av diabetes är det omöjligt att inte ibland
råka ut för känningar. Lär dig hur de ska
behandlas snabbt och effektivt, och se dem som
ett kvitto på att dina blodsockernivåer är till-
räckligt låga. Självklart måste du sikta på lite
högre blodsockernivåer om känningarna är
svåra eller besärliga. Men se lättare känningar
som ett tecken på att du faktiskt har värden som
är nära som de som en person utan diabetes har
När man frågar en familj med diabetes, så bru-
kar de oftast säga att det är lättare att behandla
ett lågt blodsocker än ett högt. 

Blodsockernivån kan mätas som helblodsocker
eller plasmasocker. Alla blodsockermätare visar

numera plasmasocker som är 11% högre än hel-
blodsocker.377 I denna bok gäller de blodsocker-
nivåer som anges plasmasocker om inte något
annat angives. I förra upplagan av diabetes-
boken användes helblodsocker vilket gav något
lägre värden. 

Alla har lite olika symtom på lågt blodsocker.
Symtomen brukar dock vara rätt så lika från
gång till gång hos samma person.224 Speciellt i
början när du nyligen fått diabetes är det viktigt
att kontrollera blodsockret varje gång du känner
något som inte är som vanligt i kroppen, så att
du lär dig hur just du reagerar på lågt blod-
socker. Be personalen förklara hur de olika sym-
tom du känner hör ihop med lågt blodsocker.
Det är viktigt att alla i familjen vet hur man

Reaktioner på lågt blodsocker 

Man brukar dela in reaktionerna på lågt blod-
socker i två grupper:

Kroppens försvarsreaktioner när den försö-
ker höja blodsockret (kallas adrenerga sym-
tom).

Hjärnans symtom när sockret har blivit för
lågt (kallas neuroglukopena symtom).

Undvik situationer där en känning kan få katastrofala
följder. Med det vill jag inte säga att det är omöjligt för en
person med diabetes att ägna sig åt riskfyllda sporter,
som t ex bergsklättring, drakflygning eller dykning. Däre-
mot bör man tänka sig för noga, vara väl förberedd på si-
tuationer som kan uppstå och helst inte utöva aktiviteten
ensam. Se avsnittet om dykning på sidan 278 för utförli-
gare synpunkter.
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behandlar lågt blodsocker på ett tryggt och
effektivt sätt. 

Man brukar dela in symtomen på känningar i de
som kommer från kroppens försök att höja
blodsockret (kallas adrenerga symtom) och de
som kommer från hjärnan pga brist på socker i
nervcellerna (kallas neuroglukopena symtom).
Se faktarutorna på sidan 48. En person med dia-
betes som får lågt blodsocker brukar själv först
lägga märke till de kroppsliga symtomen (t ex

darrighet eller hjärtklappning) medan personer i
omgivningen ofta först lägger märke till symto-
men som kommer av att det låga blodsockret
påverkar hjärnan (t ex irritabilitet eller beteen-
deförändringar). Symtomen från hjärnan utlöses
vanligen av lite lägre blodsockervärden än de
från kroppen.34,224 

Symtom från kroppen vid lågt blodsocker

Kroppsliga (adrenerga) symtom utlösta av både
adrenalinutsöndring och det självreglerande (auto-
noma) nervsystemet brukar uppträda vid blod-
sockervärden under ca 3,5 - 4 mmol/l. Tröskeln för
att utlösa dessa symtom ändras beroende på hur
ditt blodsocker varit sista tiden (se ”glukostaten”,
sidan 51). Mycket små barn anger inte så ofta att
de känner symtom från kroppen på lågt blod-
socker och en del känner det inte alls.1124

Irritation

Hunger, illamående 

Darrighet, skakighet

Hjärtklappning

Pulsen dunkar i magen och bröstet

Domningskänsla i läppar, tunga och fingrar

Blekhet

Kallsvett

Ängslan, oro

Symtom från hjärnan vid lågt blodsocker

Blodsockernivån när hjärnan visar symtom på
nedsatt funktion (neuroglukopena symtom) är
mer oberoende av hur ditt blodsocker varit sista
tiden. 29,224

Allmän svaghetskänsla (knäsvag), yrsel

Nedsatt koncentrationsförmåga

Dubbelseende, dimsyn

Påverkat färgseende, fr a röda och gröna 
färger

Försämrad hörsel 357

Värmekänsla

Huvudvärk

Omtöcknad

Sämre omdöme, beteendeförändringar

Förvirring

Försämrat korttidsminne 

Sluddrigt tal 

Ostadig gång, svårt att koordinera rörelser

Sänkt medvetande

Kramper
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Hjärnan är mycket känslig för lågt blodsocker
och kroppen försöker därför höja blodsockerni-
vån om den blir för låg. Hjärnan hos barn och
ungdomar påverkas vid blodsockervärden under
3,3 - 3,6 mmol/l med nedsatt mental flexibilitet,
planering och beslutsfattande, reaktionstid och
förmåga att lägga märke till detaljer.974 Vuxna
tycks tåla lågt blodsocker lite bättre eftersom de
inte reagerar med tydliga symtom från hjärnan
förrän vid blodsockervärden på ca 2,8 - 3,0
mmol/l.212,224 

Ibland kan man mäta ett normalt blodsocker
trots att man har symtom från hjärnan som vid
lågt blodsocker. Kroppens hormonförsvar har
då hunnit höja sockernivån i blodet men socker-
nivån i centrala nervsystemet har ännu inte hun-
nit höjas. 

Många upplever känningarna som obehagliga,
som att tappa kontrollen över sig själv. Och det
är just vad som händer eftersom hjärnan inte
kan fungera utan glukos. En del personer blir
mer irriterade, andra blir trötta, bleka eller ser
ut att må dåligt. Många föräldrar säger att bar-

Olika typer av känningar608

Lätt känning - beredskap för behandling
Ett blodsockervärde på 3,9 mmol/l eller lägre 
är ett värde som påkallar uppmärksamhet för 
att förebygga en känning. Behandling kan be-
hövas för att undvika att det blir lägre. Värden 
under 3,5 mmol/l bör åtgärdas med druv-
socker direkt.

Kliniskt viktig eller allvarlig känning:
Ett blodsockervärde under 3,0 mmol/l indike-
rar allvarligt lågt blodsocker. Du märker tyd-
liga varningssymtom på lågt blodsocker från
kroppen i god tid och kan göra något åt kän-
ningen.

Svår känning:
Du blir så påverkad av det låga blodsockret
att du behöver hjälp av någon annan för att
klara av situationen, t ex att få hjälp att äta
något eller genom att få en glukagonspruta.
Medvetslöshet och kramper pga lågt blod-
socker kan förekomma vid svåra känningar.

Omedveten känning:
Blodsockret blir så lågt att du reagerar med
symtom från hjärnan (som personer i din
omgivning tydligt ser) utan att du förvarnats
av några symtom från kroppen. Om du inte
kan tänka klart får du svårt att åtgärda kän-
ningen. 

Blodsockernivån när du märker symtom på känningar
fungerar ungefär som en termostat (”glukostaten”).
Tyvärr åker termostaten upp och ner alldeles för lätt.
När blodsockret varit högt några dagar får du symtom
vid högre blodsocker (”hög-känning”) och när det
varit lågt några dagar får du symtom vid lägre blod-
socker (”låg-känning”). 

Symtom Åtgärd
mmol/l

Hög-känning > 4,0 - 4,5 Vänta med att äta

Normal känning  3,5 - 4,0 Ät något sött om blod-
sockret är på väg ned*

Låg-känning < 3,5 Ta druvsocker

*En frisk person har ofta ett blodsocker < 4 mmol/l
före maten, så om du ska äta inom 30 - 60 minuter
så behöver troligen du inte åtgärda ett blodsocker på
3,5 - 4,0 mmol/l om det inte är på väg ner.

Om du får symtom på lågt blodsocker först när det
gått under 3,0 - 3,5 mmol/l så har du sk omedvetna
känningar. Om du undviker alla blodsockervärden
under 3,5 - 4,0 mmol/l i 2 - 3 veckor så får du tillbaka
symtomen på en normal nivå igen (se sidan 57).359

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

Hög-känning

Låg-känning

mmol/l

Normal känning

”Glukostaten”
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net blir irriterat vid lågt blodsocker men får kort
stubin om det blir högt. Man gör sällan något
riktigt farligt eller dumt vid en känning, som t ex
att skada någon annan.941 En trafikolycka med
cykel eller bil kan dock ibland orsakas av reak-
tioner på lågt blodsocker (se sidan 316). Ibland
gör man riktigt konstiga saker. En pojke bredde
smör på en bit hushållspapper och tänkte äta
upp det. Det är förstås viktigt att personer i
familjen och bekantskapskretsen förstår att man
inte riktigt kan styra vad som händer när man
har en känning och därför inte rår för vad man
gör.

Trots att personen med diabetes är medveten om
och har symptom på lågt blodsocker så klarar
han/hon inte alltid av att äta eller dricka något
även om maten finns där framför honom/henne.
Det är ibland svårt för en förälder att tro att bar-
net kan reagera så tokigt men vuxna personer
med diabetes har beskrivit känslan: ”Man vet
att man ska dricka saften men kroppen lyder
bara inte hjärnans order”. 

Om blodsockret sänks snabbt kan vissa personer
få symtom på känning även om det inte sjunker
under normala blodsockernivåer. Denna typ av
reaktion är vanligare med ett högt HbA1c (se
sidan 117) men det kan vara skillnader mellan
barn och vuxna.794 I en undersökning på vuxna
sänkte man blodsockret från 20 till 10 mmol/l
med hjälp av intravenöst insulin hos en grupp
patienter med HbA1c på ca 100 mmol/mol.322

Man fann då samma ökning i hjärnans blod-
flöde som både friska personer och välinställda
personer med diabetes uppvisar vid blodsocker
på 2,2 mmol/l. Däremot fann man inga symp-
tom på känningar hos en grupp barn och ungdo-
mar med ett genomsnittligt HbA1c på 95

Varför fick jag en känning? 

För liten eller för sen måltid?

Hoppat över en måltid?

Inte ätit trots symtom på lågt blodsocker

Fysisk aktivitet?
Risken för känningar är ökad under hela
dagen och även på natten efter ett pass
med kraftig motion.

För stor insulindos?

Byte av injektionsplats (t ex till ett område
utan fettkudde eller från lår till mage)?

Nyligen haft lågt blodsocker?
 leverförrådet av socker slut
 minskade varningssymtom på 
känningar (omedvetna känningar)

Mycket lågt HbA1c med ökad risk för omed-
vetna känningar?

Druckit alkohol?

Inte blandat det grumliga insulinet tillräck-
ligt? Ampullen bör vändas minst 20 gånger
(se sidan 131).

Variationer i upptaget av insulinet (se ”Hur
exakt är insulindosen?” på sidan 91).

Magsjuka

Vissa mediciner mot högt blodtryck (sk non-
selektiva betablockare) kan öka risken för
känningar genom att det bir mindre symtom
från kroppen.1096

Två olika sorters känningar

För lite mat:
Typexemplet är en känning före maten. Blod-
sockret är lågt och ofta är insulinnivån i blo-
det också låg om du använder flerdosbe-
handling och tar insulinet strax före målti-
derna. Glukagon och adrenalin kan därför
lätt frisätta socker från levern och du kan få
en rekyleffekt med högt blodsocker under
flera timmar efter känningen.

För mycket insulin:
Typexemplet är att ta insulinet som vanligt
och sedan bara äta lite (t ex för att maten
inte smakar gott). Blodsockret är lågt men
insulinnivån i blodet är samtidigt hög. Insuli-
net motverkar då frisättningen av socker från
levern och det blir en svårare känning. Den
höga insulinnivån gör att det inte blir någon
rekyleffekt.
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mmol/mol när blodsockret sänktes från 21
mmol/l till 6 mmol/l.448 

Vid vilken blodsockernivå får jag 
känning?

Ibland känner man inte av symtom på lågt blod-
socker, speciellt om uppmärksamheten är riktad
åt ett annat håll. En del personer kan t ex ha
svårare att upptäcka symtom på lågt blodsocker
på jobbet jämfört med hemma i lugn och ro.
Barn kan ha svårare att upptäcka symtomen när
det är något annat som avleder uppmärksamhe-
ten, t ex när de leker med kamrater. 

I hjärnan finns det en slags blodsockermätare
som utlöser kroppens försvarsreaktioner mot
lågt blodsocker. Den fungerar ungefär som en
termostat (”glukostaten”) och startar på en viss
blodsockernivå som är beroende av hur blod-
sockret varit under de senaste 1 - 2 dagar-
na.228,712 Om blodsockret har varit högt en tid så
utlöser kroppen motreglerande hormoner och
symtom på lågt blodsocker vid en högre nivå än
normalt.142,284 Med ett högt HbA1c kan man få
symtom på en känning vid ett blodsocker på 4 -
5 mmol/l.142,537,606 Denna typ av reaktion tycks

dock vara mindre uttalad hos vuxna.72 

Det är framför allt symtomen från kroppen
(utlösta av adrenalin och det sk autonoma nerv-
systemet) som kommer vid en annan blod-
sockernivå när ”glukostaten” ställer om sig. Den
nivå när symtom från hjärnan uppträder är mer
oberoende av hur blodsockret varit sista
tiden,29,31,33,224 vilket tros bero på att glukosupp-
taget till hjärnan är normalt trots låga blodsock-
ernivåer.143 Hjärnans funktion försämras vid
blodsocker under ca 2,8-3,0 mmol/l hos friska
personer.1138 I en undersökning där personerna
hade sämre blodsockerkontroll och högre
HbA1c (ca 75 mmol/mol) försämrades det redan
vid ca 3,9 mmol/l.537 En studie på vuxna med
HbA1c omkring 65 mmol/mol fann att det var
svårare att minnas något man nyligen lärt sig (en
shoppinglista) när blodsockret var lågt.1166 Inlär-
ning som skedde när blodsockret var lågt gav

sämre resultat på verbala test, men inte visuella.
Se även sidan 67.

För att få ned sina känningar på ett lägre blod-
socker måste man stå emot känningarna (dvs
inte äta något förrän blodsockret går ner till
3,5 - 4,0 mmol/l) och pressa ned sitt blodsocker
till normala nivåer under 1 - 2 veckors tid. Glu-
kostaten” ställer då om sig på en lägre nivå och
man får känningarna på en mer normal nivå
igen (se även ”Insulinkänslighet och insulinresis-
tens” på sidan 211).

Symtom på lågt blodsocker 
hos barn och ungdomar

Barn och ungdomars symtom på lågt blodsocker
liknar till stora delar symtomen hos vuxna men
beteendestörningar är mer uttalade. Tabellen är
från en engelsk undersökning där föräldrarna till
barn och ungdomar i åldrarna 1½ - 16 år tillfråga-
des hur ofta deras barn hade olika typer av sym-
tom på lågt blodsocker.779

Blekhet 88 %
Svettig 77 %
Lätt till tårar 74 %
Lätt-irriterad 73 %
Koncentrationssvårigheter 69 %
Vill inte, svarar emot 69 %
Hungrig 69 %
Trött 67 %
Aggressiv 64 %
Skakig, darrig 64 %
Svaghetskänsla 64 %
Förvirrad 60 %
Yr, snurrig 51 %
Huvudvärk 47 %
Ont i magen 43 %
Trotsig 40 %
Illamående 33 %
Sluddrigt tal 29 %
Mardrömmar 20 %
Dimsyn 19 %
Kramper 16 %
Dubbelseende 11 %
Sängvätning 10 %
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Omvänt gäller att när blodsockret varit lågt en
tid (eller när du haft dagliga känningar med lågt
blodsocker) så ställer ”glukostaten” om sig så
att kroppens försvarsreaktioner på lågt blod-
socker inte kommer igång förrän vid värden
under 2,6 mmol/l.29,536 

Koffein som finns bl a i kaffe och cola-drycker
kan göra att du märker av dina känningar vid
lite högre blodsocker än vanligt.280 Personer med
omedvetna känningar (se sidan 57) kan ha nytta
av detta eftersom koffein ökar intensiteten på
symtom vid lågt blodsocker.1169

Vissa mediciner som används för behandling av
högt blodtryck (sk beta-blockerare) kan göra att
du känner symtom på lågt blodsocker sämre. En
person som använder beta-blockerare bör alltid
kontrollera blodsockret vid omotiverad svett-
ning eftersom det kan vara det enda symtomet
på att blodsockret sjunkit mycket lågt (ca 3,3
mmol/l eller lägre).537 En del mediciner som
används för depressioner (sk SSRI-preparat, t ex
Zoloft® och Seroxat®) har hos några personer
med diabetes orsakat att de inte upplever några
varningssymtom på känningar.1001 Vissa astma-
mediciner (sk beta-stimulerare, t ex Bricanyl®

och Ventoline®) höjer blodsockret genom en
adrenalinstimulerande effekt och har provats för
att motverka nattliga känningar.985 

Känning vid högt blodsocker?

En del barn får precis samma symtom när blod-
sockret är högt som när det är lågt. Framför allt
mindre barn kan ha svårt att skilja på detta. De
kan känna sig sugna och hungriga när blodsock-
ret är högt eftersom cellerna svälter pga för lite
insulin (se figur på sidan 32 och ”Vad gör du om
blodsockret är högt?” på sidan 143). Ofta blir
man mer irriterad när blodsockret är lågt, och
mer av “kort stubin” när det är högt. Personen

Blodsockret är inte alltid detsamma när du får en kän-
ning. Nivån när du känner symtom ändras beroende på
hur låga blodsocker du haft de sista dagarna. Ta för vana
att mäta ditt blodsocker när du får en känning. Om du
t ex brukar få känning på ca 3,7 mmol/l (”mellan-kän-
ning”) och nu inte märker något förrän vid 3,2 mmol/l
(”låg-känning”) så har du haft för många låga blodsock-
ervärden. Om du istället börjar märka av känningarna vid
högre blodsocker än 4,0 - 4,5 mmol/l (”hög-känning”) så
har du haft för höga blodsockervärden sista tiden och
ditt HbA1c är på väg upp. Se vidare sidan 67.

Koffein i kaffe (ca 100 mg/kopp) och Coca-Cola (ca kan
göra att du lättare lägger märke till symtom på lågt blod-
socker.

När blodsockret sjunker så orsakar det symtom från
kroppen och hjärnan vid olika blodsockernivåer. Dessa
nivåer beror i sin tur på hur ditt blodsocker varit dagen
eller dagarna innan. Om du haft höga värden så kommer
symtomen vid lite högre blodsocker och om du haft låga
värden och känningar får du symtom först vid lite lägre
blodsocker. Figuren är från referens 34.
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med diabetes brukar själv lägga märke till sym-
tomen på lågt blodsocker men känner oftast inte
lika tydligt om det är högt.

Svåra känningar

Med en svår känning menas ett tillbud där blod-
sockret varit lågt (< 2,8 mmol/l) eller symtomen
hävts efter intag av socker och personen varit i
behov av hjälp från annan person eller sjukhus-
vård.266 Personen kan få medvetanderubbning,
medvetslöshet och eventuellt kramper. Med
insulinkoma menas en känning som varit så svår
att personen förlorat medvetandet. 10 - 25 % av
alla med typ 1 diabetes har minst en svår kän-
ning/år.221 Svår hypoglykemi är vanligare hos
vuxna med senkomplikationer, alkoholbruk, när
tröskeln för att uppleva symtom på känningar är
under 3 mmol/l och när man tar vissa mediciner
(sk icke selektiva beta-blockare).1096 Svåra kän-
ningar är vanligare hos små barn enligt en del
studier,261 men inte enligt andra.472,1123 De inträf-
far mycket sällan under det första året med dia-
betes.262 Det finns forskningsresultat från
Sverige som tyder på att det finns en genetisk
förklaring (hög ACE-aktivitet, se ordlistan) till
varför en del individer lättare får svåra kän-

ningar.842 Däremot tycks det inte vara så hos den
australiensiska befolkningen.162 

En internationell studie med deltagare från 18
länder fann att 20-30% of av skolbarnen och
15-20% tonåringarna hade en svår känning med
medvetslöhet eller kramp under ett år.s tid809 I en
stor amerikansk registerstudie från 2013 hade
9,6 % av barnen < 6 år (med HbA1c 65
mmol/mol), och 5.2 % i åldrarna 6-12 years
(HbA1c 67 mmol/mol) en svår känning med
medvetslöhet eller kramp under ett års tid.186 En
svensk studie från 2013 fann dock inga sådana
svåra känningar överhuvudtaget sedan debuten
av diabetes hos barn innan puberteten trots ett
lågt medel-HbA1c på 54 mmol/mol hos de som
var < 6 år, och 51 mmol/mol i åldersgruppen 6-
11 år.482 En tysk/österrikisk registerstudie fann
ett medel-HbA1c på 57 mmol/mol hos barn
under 6 års ålder men bara 1.9% av dem hade
haft en svår känning under det senaste året
(medvetlöshet eller kramp).743 Enligt det svenska
barndiabetesregistret SWEDIABKIDS var
medel-HbA1c 56,6 mmol/mol under 2017, och
bara 1,5 % av barnen och ungdomarna hade
haft en svår hypoglykemi under året.1221 

Mot bakgrund av ovanstående kan man dra
slutsatsen att man inte behöver sikta på ett
högre HbA1c hos yngre barn för att undvika
svåra känningar. Noggranna justeringar av insu-
lindoserna, täta avläsningar av kontinuerlig glu-
kosmätning (CGM) med larm, vid behov blod-
sockerkontroller, och användningen av insulin-
pumpar är viktigare faktorer som kan resultera i
både ett lågt HbA1c och undvikandet av svåra
känningar.482 När en pump som stoppade basal-
tillförseln när glukosvärden från CGM blev för
låga (Paradigm Veo) användes i en studie (i åld-
rarna 4 - 50 år) under 6 månader så minskade
antalet svåra känningar med medvetslöshet eller
kramp från 6 episoderunder 6 månader före stu-
dien till noll.738 En annan pump (MiniMed
640G) kan stänga av basaldosen CGM-värdena
beräknas falla under inställd glukosnivå. Den
startar automatiskt igen, men kan stänga av sig
en andra gång om den låga glukosnivån fortsät-
ter.

Oron för att råka ut för en ny svår känning och
känslan av att inte kunna lita på sin kropp kan

Tröskelvärden för reaktioner vid lågt 
blodsocker (mmol/l)

Friska HbA1c HbA1c
mmol/mol 75 33

Symtomen börjar vid 2,9 3,7 2,2*

Adrenalinpåslag 3,5 3,4 2,6

EEG-förändringar ~2,2 ~2,2 ~2,2

I en undersökning fann man att med ett lågt
HbA1c så får man symtom och adrenalinpåslag vid
betydligt lägre blodsockervärden än om HbA1c är
högt.29 Däremot är den nivå när hjärnan påverkas
av ett lågt blodsocker samma både vid lågt och
högt HbA1c. 

*Värdena är omräknade till plasmaglukos
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vara besvärande, och kan leda till att man försö-
ker undvika alla lägre blodsockervärden med
högre HbA1c som följd. Varje gång en sådan all-
varlig känning inträffar bör man tänka över hela
sin insulinbehandling noga. Oftast brukar man
kunna hitta någon orsak till den svåra kän-
ningen, t ex för hög insulindos, ökad motion,
missad måltid, felaktig insulindos, alkoholintag
efter dans eller annan aktivitet. Om det inte
finns någon uppenbar orsak till det låga blod-
sockret (t ex motion eller för lite mat) bör man
sänka den ”ansvariga” insulindosen (se tabell på
sidan 143). Insulinpump kan vara ett sätt
minska problemen om man har återkommande
svåra känningar.539

Kramper

Man kan få kramper om blodsockret blir
mycket lågt (oftast ned mot 1 mmol/l). Enstaka
känsliga barn kan dock börja rycka i musklerna
när blodsockret är i närheten av 3 mmol/l.728

Barnen blir inte alltid medvetslösa när kram-
perna börjar. En del barn kan prata och ge kon-
takt samtidigt. Kramperna är ofarliga för barnet
men det ser mycket illa ut för den som ser på.
Det kan se ut som om barnet dör. Men det är
ingen fara för andningen även om det ser obe-
hagligt ut. Lägg barnet på sidan (framstupa
sidoläge) så att andningsvägarna blir fria om
barnet skulle kräkas. Dra upp och ge glukagon
(doser se sidan 44). Mät sedan blodsockret.
Ring ambulansen om personen med diabetes
inte vaknat till inom 10 - 15 min. 

Kramper i samband med lågt blodsocker under
barndomen kan vara en riskfaktor för nedsatt
kognitiv förmåga senare i livet hos barn med
diabetes.630, Äldre studier pekar inte på en ökad
förekomst av epilepsi hos personer med diabe-
tes,854,1011 men nyare studier har visat en ökning
med två till sex gånger.366, Barn med diabetes
kan vara benägna att få kramper vid lätt sänkta
blodsockernivåer,630 men detta är ännu inte sys-
tematiskt utvärderat. Antiepileptisk medicine-
ring kan förebygga kramper,928 även de som
inträffar vid lågt blodsocker.630 Man har sett att
antalet svåra känningar minskat med antiepilep-
tisk behandling.1011 Många kliniker rekommen-

derar antiepileptisk behandling om barnet har
upprepade kramper i samband med lågt blod-
socker, eftersom dessa kan vara skadliga för
hjärnans utveckling. 

En kramp ska alltid medföra att man ser över
insulinbehandlingen och sänker doserna om det
inte fanns någon speciell orsak till att blodsock-
ret blev så lågt just då. Man kan överväga
kramp-medicinering i förebyggande syfte till
barn med upprepade kramper vid lågt blod-
socker även om utredning visar normalt EEG. Vi

Forskning: Symtom vid känningar

I en undersökning hade tröskeln för när sym-
tom på lågt blodsocker utlöses sjunkit med
0,3 mmol/l redan efter 4 dagar med låga
blodsocker (2,3 mmol/l under en eller ett par
timmar/dag).1183

I en annan undersökning fann man att det
räckte med en episod av lågt blodsocker (ca
2,8 mmol/l) på eftermiddagen för att både ge
mindre symtom och mindre adrenalinutsönd-
ring vid en ny episod med lågt blodsocker
nästa morgon.228 Dessutom fann man en
ökad insulinkänslighet, dvs blodsockret var
lägre än dagen innan trots samma koncentra-
tion av insulin i blodet. 

Två dagar efter en känning (2 timmar med
2,8 mmol/l) hade dock förmågan att känna
symtom på lågt blodsocker helt normaliserats
i en brittisk studie.419

Nattlig hypoglykemi (lågt blodsocker) på i
genomsnitt 2,7 mmol/l under 3 timmar
gjorde att det blev mindre kroppsliga (adren-
erga) symtom men ingen större skillnad i
symtom från hjärnan (neuroglukopena) vid ny
hypoglykemi till samma låga blodsocker
nästa dag.361 

Däremot fann man att försökspersonerna vid
ny hypoglykemi presterade bättre på tester
som mätte minne, uppmärksamhet och igen-
kännande natten efter ett lågt blodsocker
(jämfört med en natt med normalt blod-
socker). Detta tyder på att hjärnan har en viss
förmåga att vänja sig vid att fungera vid låga
blodsockernivåer.
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har sett flera skolbarn och tonåringar som fått
krampanfall redan vid ett blodsocker på 2,5 -
3,5 mmol/l. Efter krampmedicinering klarar de

blodsocker ned mot 2,0 mmol/l utan kramper
och kan istället häva känningen genom att äta
något. Vi utreder rutinmässigt med EEG efter
den första episoden med kramper, och ger antie-
pileptisk behandling om kramperna upprepas
även om EEG är normalt. Det är viktigt för
utredningen att mäta blodsockret i samband
med krampen. 

Sockernivårna är ofta mycket låga under flera
timmar före krampen, vilket har visats med kon-
tinuerlig glukosmätning (CGM, se sidan 106).159

Detta ger tid att åtgärda det låga sockervärdet
om personen använder CGM med larm och vak-
nar av det. Med en pump som kan stänga av
basaldosen automatiskt redan vid förväntad låg
glukosnivå (se sidan 186) kan kramprisken und-
vikas genom att blodsockret aldrig blir så lågt. 

Skadas hjärnan av svåra känningar?

Det är oklart i vilken mån episoder med mycket
lågt blodsocker påverkar den psykiska och intel-
lektuella utvecklingen hos barn med diabetes.
Glukos (druvsocker) som är hjärnans viktigaste
bränsle kan inte lagras i det centrala nervsyste-
met. Däremot kan hjärnans blodflöde ökas för
att kunna tillföra mera glukos när blodsockret
är lågt.322 

Ett litet barn (under 5 år) är mera känsligt för
svåra känningar med kramper eftersom nervsys-
temet fortfarande utvecklas.97 Barn under 2 år är
extra känsliga för låga blodsocker och man bör
absolut undvika svåra känningar hos ett så litet
barn även till priset av lite högre blodsockervär-
den.728 Svåra känningar är dock ovanliga hos
yngre barn. I en Schweizisk studie fann man inga
svåra känningar med medvetslöshet hos barn
yngre än 6 år,1012 och i en svensk studie från
2013 hade inga barn yngre än 12 år någonsin
haft en medvetslöshet eller kramp pga lågt blod-
socker sedan diabetesdebuten.482 

Det finns beskrivet kvarstående neurologiska
skador och EEG-förändringar hos enstaka barn
som haft mycket svår hypoglykemi med med-
vetslöshet.1052 En undersökning på barn och
ungdomar med diabetes i åldrarna 10 - 19 år
visade något sämre resultat på neuropsykolo-
giska test hos de som fått diabetes före 5 års
ålder och som därmed kan antas ha haft fler
svåra känningar.973 När samma personer testa-
des vid vuxen ålder presterade de dock samma
resultat som kontrollgruppen utan diabetes, vil-
ket talar för att det inte hade blivit några bestå-
ende neurologiska skador.975 En annan förkla-
ring till de försämrade testresultaten i barnaåren
kan vara en långsiktigt dålig blodsockerkontroll
med höga blodsockernivåer. Höga blodsocker-
värden tidigt i livet påverkar hjärnans utveckling
negativt genom sämre utveckling av den vita
substansen med nedsatt sk myelinisering, vilket
medför sämre isolering av nervtrådarna.56 Detta
gör att hjärnan blir mer känslig för senare
påfrestningar av många olika orsaker (låga blod-
sockervärden, skallskada, alkoholism eller andra
processer i centrala nervsystemet) som inträffar
senare i barnets liv.978 En studie fann att föränd-
ringar i den vita substansen var relaterade till

Forskning: Effekter av lågt blodsocker

Det som påverkades mest i en studie som
gjordes när blodsockret var 2,2 mmol/l var
inlärningsförmåga, uppmärksamhet och
mental flexibilitet.310 

Kvinnorna fick i denna studie mindre påver-
kan än männen vilket skulle kunna förklaras
av att kvinnor reagerar med lägre nivåer av
motreglerande hormoner och färre symtom
vid lågt blodsocker.32

EEG-förändringar syns när blodsockret sjun-
ker under 2,2 mmol/l hos vuxna.29 Hos barn
har man sett tydliga EEG-förändringar vid lite
högre blodsocker än hos vuxna (ca
3,0mmol/l).105

Man blir medvetslös när blodsockret sjunker
ner till ca 1 mmol/l.7 

Den blodsockernivå som du får känningar vid
(kallas tröskelvärde) kan ändras beroende på
hur låga blodsockevärden du nyligen haft (se
sidan 51).
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aktuellt HbA1c samt höga och svängande glu-
kosvärden på CGM-registrering, men inte låga
glukosvärden.66

I en studie från Österrike på barn och ungdomar
i åldrarna 4 - 18 år visade neuropsykologiska
test sämre resultat både hos de som haft svåra
känningar med medvetslöshet eller kramper och
de som haft höga HbA1c (> 86 mmol/mol) under
de senaste 2 åren.1019 I en australiensisk studie
fann man att sänkt minneskapacitet och inlär-
ningsförmåga var mer vanliga både hos de som
haft återkommande svåra känningar och de med
kroniskt höga blodsockernivåer (HbA1c > ca
8,5%) under de 2 första åren med diabetes.848

En schweizisk studie på barn som fått diabetes
före 10 års ålder fann en påverkan av den intel-
lektuella utvecklingen bara hos pojkar som fått
diabetes före 6 års ålder. Detta hade samband
med högt HbA1c under många år och keton-
förgiftning (ketoacidos) vid debuten av diabetes
men inte med svåra känningar.1012 I en ameri-
kansk studie från 2003 undersökte man barn i
åldrarna 6 - 15 år. Svåra känningar med med-
vetslöhet och kramper hade ingen negativ påver-
kan på uppmärksamhet, planering eller simult-
anförmågan när barnen testades igen 18 måna-
der senare.1201

Det verkar som om det fr a är svåra känningar
med kramper som kan påverka barnets utveck-
ling. I en studie hade barn som haft en eller fler
kramper i samband med en svår känning lätt
nedsatt uppmärksamhet.969 Däremot var det
ingen skillnad i föräldra-rapporterade koncen-
trationsproblem eller skolresultat. I samma
undersökning uppvisade de barn som hade högt
blodsocker vid testningen ett mer impulsivt bete-
ende. En amerikansk studie jämförde barn som
använde 1 -2 och 3 - 4 doser/dag.526 Flerdos-
gruppen hade betydligt fler svåra känningar
(0,80 mot 0,24/barn och år) och visade på tester
en nedsatt korttidsminne. Antalet svåra kän-
ningar i denna grupp var dock betydligt högre
än t ex vad som rapporterats från Linköping 840

och Uddevalla.472 I en annan studie på 55 barn i
åldrarna 5 - 10 år fann man en påverkan på
minnesförmågan men bara hos de barn som
varit medvetslösa med kramper i samband med
svåra känningar.630 Det är dock oklart i vilken
utsträckning en bakomliggande krampsjukdom

kan bidra både till krampanfallen och en lättare
neurologisk påverkan på lång sikt. 

Vuxna personer med diabetes tycks tåla svåra
känningar bra även om de varit medvetslösa.
Man har inte funnit någon påverkan på hjär-
nans funktion hos personer som insjuknat i typ
1 diabetes som vuxna och som drabbats av upp-
repade svåra känningar med medvetslöshet.667

Inte heller i Stockholmsstudien 943 eller DCCT-

Forskning: 
Svåra känningar och HbA1c

Risken för svåra känningar ökar ofta med
lägre HbA1c-värden. I en australiensisk studie
med 2-dosbehandling och HbA1c på 76
mmol/mol i genomsnitt var risken att under
ett år få en svår känning med medvetslöshet
eller kramper 4.8 %.262 

I en finsk studie på barn med 3 - 4 doser/dag
och HbA1c 75 mmol/mol var risken bara
3,1 %.1123 I en undersökning från Barn- och
Ungdomskliniken i Linköping under åren
1992 - 1995 (majoriteten tog 4 - 5 doser per
dag och hade HbA1c på ca 65 mmol/mol)
fann man att 10 - 16 % råkat ut för en eller
flera svåra känningar med medvetslöshet
eller kramper per år.730 Man fann inget sam-
band mellan låga HbA1c- värden och risken
för svåra känningar. De som någon gång blivit
medvetslösa av en svår känning hade HbA1c-
värden som varierade mellan 44 och 77
mmol/mol. 

Jämför siffrorna med den amerikanska DCCT-
studien (se sidan 353) där 13 - 17- åringarna
hade 26,7 % risk för svåra känningar med
medvetslöshet eller kramper i den intensivt
behandlade gruppen med HbA1c på 65
mmol/mol (8,1% med amerikansk metod)
och 9,7 % risk i den konventionellt behand-
lade gruppen med HbA1c på 84 mmol/mol
(9,8% med amerikansk metod).265

I en svensk studie från 2013 hade inga barn
yngre än 12 år någonsin haft en medvetslös-
het eller kramp pga lågt blodsocker sedan
diabetesdebuten trots låga HbA1c-värden (i
genomsnitt 54 mmol/mol upp till 6 års ålder
och 51 mmol/mol i åldrarna 7 - 11 år).482
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studien 268 fann man någon påverkan i olika
neuropsykologiska test hos personer med diabe-
tes som haft upprepade svåra känningar.

Omedvetna känningar

Med omedveten hypoglykemi menas en känning
med lågt blodsocker där man inte har fått några
varningssymtom på att blodsockret börjat bli
lågt. Många låga blodsocker gör att blodsocker-
nivån när man märker symtom på lågt blod-
socker sjunker (se sidan 52). Om tröskeln för att
utlösa kroppens blodsockerhöjande hormoner
(fr a glukagon och adrenalin, sk motreglering)
sjunker under den blodsockernivå när hjärnan
börjar må dåligt av det låga blodsockret så får
man inga varningssymtom på känningen. Man
reagerar därför inte i tid, äter inget, och kän-
ningen kan lätt utvecklas till en svår sådan.
Ibland minns man efteråt inte ens att man haft
en känning. Detta är ett mycket vanligt feno-
men. I en studie på barn och ungdomar uppgav
37 % att de upplevde omedvetna känningar.65

Omedvetna känningar ökar avsevärt risken för
svåra känningar både hos barn 65 och vuxna,222

och är vanligare hos den som ofta har svåra kän-
ningar.223 Ta för vana att alltid kontrollera blod-

sockret när du har en känning. Värdet när du
börjar märka symtom kallar vi för tröskelvärde.
Om du börjar mäta värden under 3,5 mmol/l så
bör du ta detta som ett varningstecken eftersom
risken för svåra känningar då ökar avsevärt.1096

Har man problem med omedvetna känningar
ska man sikta på ett lite högre blodsocker och
framför allt göra allt för att undvika låga blod-
socker under 3.5 - 4.0 mmol/l.33 Redan efter ca
2 veckors tid kan man märka av sina känningar
betydligt bättre.359 Man kan också med gott
resultat träna sig i att känna igen även vaga sym-
tom hos sig själv när blodsockret sjunker och på
så sätt upptäcka känningen i tid.31 Se även sidan
68 och ”Kan man ha för bra HbA1c?” på sidan
121.

Det är svårt att säga i vilken mån ett barns utveckling på-
verkas av upprepade svåra känningar. Sannolikt betyder
någon enstaka svår känning ingenting i det långa loppet
men om barnet får upprepade svåra känningar med
kramper under de första 2 - 5 levnadsåren finns det vis-
sa undersökningar som talar för att skolresultaten kan
bli lite sämre. Om barnet haft en svår känning bör man
alltid se över insulindoseringen så att det inte upprepas
igen. Hos små barn får man acceptera ett lite högre
HbA1c om det inte går att undvika svåra känningar.

Forskning: Omedvetna känningar

En enda episod med lågt blodsocker på efter-
middagen kan göra att blodsockret måste
falla ännu lägre nästa dag innan du får sym-
tom på det låga blodsockret och hormonför-
svaret kommer igång.228

Samma sak kan hända efter motion: låg eller
måttlig aktivitet en dag kan göra att du kän-
ner färre symtom och får sämre hormonför-
svar vid lågt blodsocker nästa dag.992

I en undersökning upplevde man symtomen
på lågt blodsocker bättre redan efter 2 dagars
strikt undvikande av blodsockervärden under
3,6 mmol/l.712 

I en italiensk undersökning hade man en
grupp patienter med HbA1c på 45 mmol/mol
och omedvetna känningar.359 Man
ansträngde sig i undersökningen att dels und-
vika låga blodsocker, dels sikta på ett lite
högre medel-blodsocker. Redan efter 2 veckor
kände patienterna av sina låga blodsocker
bättre. 

Efter 3 månader hade tröskelvärdet för när
kroppen utlöser motreglering (försvarsreaktio-
ner mot lågt blodsocker, se sidan 40) ändrats
från 2,3 mmol/l till 3,1 mmol/l. HbA1c steg
samtidigt till 57 mmol/mol vilket fortfarande
är ett ganska bra värde. 
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Forskning: Svåra känningar och hjärnans funktion

I en australiensisk studie tittade man på effekten
av svåra känningar (definierade som medvetslös-
het eller kramper) hos barn som fått diabetes
före 6 års ålder.1071 De fann ingen skillnad i bete-
ende, intellekt eller minnesförmåga när man jäm-
förde med barn med diabetes som inte haft
några svåra känningar. Inte ens barn som fått sin
första svåra känning före 6 års ålder fick sämre
testresultat. 

En studie från USA, som också gällde barn med
diabetesdebut före 6 års ålder, fann att dålig
blodsockerkontroll, dvs ett högt HbA1c när tes-
terna gjordes, hade samband med lägre generell
förmåga till inlärning, långsammare finmotorik
och sämre språkförståelse.876 Däremot fanns det
inget samband mellan nivån på testresultaten
och svåra känningar. Trots att man korrigerade
ett blodsocker lägre än 3,9 mmol/l med något att
äta eller högre än 11,1 mmol/l med insulin, så
hade barnen med ett högre blodsocker vid test-
ningen sämre resultat på språkförståelse men
inte uttryck av språk. Detta har klara konsekven-
ser för skolprestationer (se sidan 313).

En liten kanadensisk studie följde 16 barn under
7 år från diabetesdebuten. De fann en försäm-
ring av fr a synminne och uppmärksamhet hos de
barn som hade haft kramper i samband med
svåra känningar.970 Nio av de 16 barnen hade
dock haft kramper under uppföljningen, något
som knappast är fallet med en modern intensiv-
behandling av diabetes. En svensk studie som
använde intensivbehandling fann svåra kän-
ningar med medvetslöshet (med eller utan kram-
per) hos 10 - 16% av barnen, trots en minskning
av HbA1c.840

En meta-analys som tittade på resultatet av 19
studier hos barn med 2.144 deltagare (1.393
hade diabetes), fann att barnen med typ 1 diabe-
tes hade något sämre kognitiv (kunnande och för-
ståelse) förmåga totalt sett, men med små
skillnader jämfört med barnen utan diabetes.416

Inlärnings- och minnesförmåga var däremot lika i
bägge grupperna. De fann dock en klart sänkt
inlärnings- och minnesförmåga hos de barn som
hade en tidig diabetesdebut (innan 7 års ålder),
men inget samband mellan kognitiv förmåga och
kramper i samband med svåra känningar. 

Som förälder till ett barn med diabetes kan det
kännas svårt att veta hur man ska tolka resulta-
ten av de lite motsägande studierna. Det blir inte
lättare när man får veta att i några av studierna
hade barnen blodsockervärden som var så höga
att de i sig kan påverka den mentala funktionen,
t ex en studie där genomsnittligt blodsocker var
14 mmol/l när testerna gjordes.849 De rön som
börjar komma om vikten av att undvika kroniskt
högt blodsocker för att hjärnan hos små barn ska
utvecklas optimalt kan motivera föräldrar att
sträva efter lika lågt HbA1c i alla åldersgrupper
(se sidan 118).

Barn med och utan diabetes i åldrarna 4 till 10 år
undersöktes med MR-kamera (magnet-röntgen)
vid ett tillfälle och 18 månader senare.772 De fann
inga skillnader i kognitiva eller exekutiva funktio-
ner mellan grupperna. Diabetesbarnen hade
dock en långsammare utveckling av hjärnan som
kunde kopplas ihop med högt och svängande
blodsocker men däremot inte med låga värden.
En annan MR-studie fann att diabetes hos barn
med en medelålder på 4,1 år och diabetes sedan
i genomsnitt 2,9 år påverkade områden i hjärnan
som har hand om kognitiv utveckling. Skadans
omfattning var kopplad till nivån på HbA1c och
högre medelvärden på glukosnivåer.763

En annan MR-studie undersökte utvecklingen av
en del av hjärnan som kallas hippocampus vid 2
tidpunkter med 18 månader emellan.378 Tillväx-
ten av hippocampus skilde inte mellan barnen
med och utan diabetes. Men man såg ett sam-
band mellan långsammare tillväxt av hippocam-
pus och högre HbA1c (över 42 mmol/mol) och
större svängningar i blodsocker. Författarna drar
slutsatsen att “nuvarande praxis att tolerera en
del höga glukosvärden för att minimera risken för
svåra känningar kan vara mindre optimal för en
hjärna under utveckling”. 
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Orsaken till att du inte får några symtom trots
att blodsockret är lågt beror på att det sker en
anpassning i hjärnan så att blodcirkulationen
ändras och de centrala delarna av hjärnan får
större tillgång till den lilla mängd glukos som
finns.100 Därför är den delen av hjärnan som
triggar igång symtomen på lågt blodsocker nöjd,
och kommer inte att höja någon varningssignal.

Många personer med diabetes får med åren både
en sämre förmåga att utsöndra adrenalin och
sämre signaler från det självreglerande nervsys-

temet vid lågt blodsocker vilket bidrar till mins-
kade symtom och sämre försvar (motreglering)
när blodsockret sjunker.31 Vid övergången från
svin- och nötinsulin till humaninsulin upplevde
många en ökning av antalet omedvetna kän-
ningar. Vetenskapliga undersökningar har dock
inte visat någon ökad risk för omedvetna kän-
ningar med humaninsulin.31 

Rekyleffekt

När man får en kraftig känning försöker krop-
pen höja blodsockret genom försvarsreaktioner
(se ”Motreglering” på sidan 40). Ofta skjuter
man över målet, dvs motregleringen är för effek-
tiv, och blodsockret stiger istället rätt så högt
timmarna efter en känning. Detta kallas för
rekyleffekt. Under de timmar som hormonerna
från motregleringen verkar så har man en sk
insulinresistens (”insulinmotstånd”, se sidan
211), och det krävs större insulindoser än van-
ligt för att sänka blodsockret till normala nivåer,
t ex vid en måltid. 

Rekyleffekten uppstår bara om insulinkoncen-
trationen i blodet är låg timmarna efter en kän-
ning,132 t ex om man får en känning för att man

I en engelsk undersökning jämförde man personer utan
diabetes med två grupper som hade diabetes med HbA1c
på 87 respektive 61 mmol/mol.756 Bägge diabetesgrup-
perna hade lika många lätta känningar medan i gruppen
med lägre HbA1c hade alla haft minst 3 blodsockervär-
den under 3,0 mmol/l utan att ha symtom på känning
(omedveten känning) under de senaste 2 månaderna. De
flesta hade haft en eller flera svåra känningar (som krävt
hjälp av annan person) under sista halvåret. 

Trots att de med omedvetna känningar inte hade några
symtom förrän vid så lågt blodsocker som 2,3 mmol/l så
försämrades deras reaktionsförmåga vid samma nivå
(2,9 mmol/l) som för de andra. Det betyder att om du
haft omedvetna känningar och t ex kör bil med ett blod-
socker på 2,8 mmol/l så mår du utmärkt men du har en
nedsatt reaktionsförmåga och är därmed farlig i trafiken.
En nyare studie av samma forskare tyder dock på att re-
aktionstiden inte är nedsatt hos personer med omedvet-
na känningar (se sidan 76).

Symtom på lågt blodsocker
Nedsatt reaktionsförmåga
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känningar känningar
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CGM-kurva (Continuous Glucose Monitoring, se sidan
106) som visar 2 rekyleffekter på samma dag hos en 9-
årig flicka (pilarna). 
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motionerat eller hoppat över mellanmålet. En
känning på natten åtföljs också av sjunkande
insulinnivå eftersom nattinsulinets effekt avtar
på efternatten. Om känningen däremot orsakats
av en för hög insulindos så gör insulinet att de
motreglerande hormonerna som höjer blodsock-
ret inte insöndras i samma omfattning och
rekyleffekten uteblir därmed oftast. 

När man har en kraftig känning är det lätt att
äta lite för mycket. Ofta minskar man också
nästa insulindos eftersom man vill undvika nya
känningar. Båda dessa faktorer bidrar till att
rekyleffekten blir starkare med högre blodsocker
som följd.

Barn har lättare att få rekyleffekter eftersom de
har ett starkare svar med ökad hormoninsönd-
ring vid lågt blodsocker.31,606 Dessutom startar
försvarsmekanismerna vid högre blodsockerni-
våer än hos vuxna.606 Rekyleffekten varar ofta
12 timmar eller mer hos vuxna 8 men hos barn
varar det höga blodsockret ofta bara några tim-
mar (se blodsockerkurvan på sidan 60). Ibland
kan rekyleffekten ge förhöjt blodsocker under
mycket lång tid (mer än ett dygn).963 Blodsockret
sjunker sedan av sig själv igen när hormonnivå-
erna minskar. 

Om du ger en extrados insulin när blodsockret
är högt efter en rekyleffekt kan du få en mycket
snabb sänkning av blodsockret med en ny kän-
ning som följd. Var alltså försiktig med extra
insulin efter en rekyleffekt. Det är mycket indivi-
duellt vilken benägenhet man har att få rekylef-
fekter. Om man har hög känslighet för insulin
får man lättare rekyleffekter. Om man vet med
sig att man alltid får långvariga rekyleffekter
kan man prova med att öka insulindosen till
måltiden närmast efter en känning.8,90 

För lite mat eller för mycket insulin?

Bägge kan orsaka för lågt blodsocker men krop-
pens möjligheter att åtgärda detta är olika. Glu-
kagonets effekt på nedbrytningen av leverförrå-
det (av glykogen) till glukos motverkas av insu-
lin. Insulinet verkar i motsatt riktning, dvs gör
så att glukos transporteras in i levercellerna för
att lagras som glykogen. Det blir alltså svårare

att frisätta glukos från levern ju mer insulin som
finns i blodet. Det betyder att ett lågt blodsocker
pga en för stor insulindos (t ex om man tagit
extra insulin) blir svårare att häva än lågt blod-
socker pga att man ätit för lite.

Nattliga känningar

Nattliga känningar är vanligare än man tror. I
flera undersökningar har man visat att så många

NR = NovoRapid, LE = Levemir

Denna 5-åriga flicka har nyligen fått diabetes. Hon har en
tydlig rekyleffekt på kvällen. Lägg märke till ketonerna
som kommer efter känningen (effekt av det egna glukago-
net) och sockret i urinen. Se även ”Ketoner” på sidan
111. Om hon inte hade fått en känning som medfört en
rekyleffekt hade blodsockret troligen följt den streckade
linjen istället.

B-glukos, mmol/l

Känning!

3 E NR 2 E 2 E 1 E 3 E 12 E/dygn
1 E LE NR NR NR LE

Ketoner 

Kl
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som 30 - 40 % av både barn och vuxna har
nattliga känningar.747,771,917 Vid djup sömn mins-
kar adrenalin-påslaget vid lågt blodsocker vilket
kan bidra till att man inte vaknar av kän-
ningen.607 Symtomen på lågt blodsocker kan
också vara svårare att upptäcka i liggande ställ-
ning än i stående.540 

När barn och ungdomar som använde flerdosbe-
handling eller pump studerades med kontinuer-
lig glukosmätning (CGMS) vid upprepade tillfäl-
len under 6 månaders tid hade alla minst en epi-
sod med glukosvärden lägre än 3,5 mmol/l
under natten.733 

En del personer vaknar inte av lättare symtom
på lågt blodsocker vilket gör att blodsockret kan
sjunka ytterligare. Det enda säkra sättet att veta
om blodsockret är lågt är att gå upp mitt i nat-
ten (klockan 04 - 05 med Levemir Lantus och
Tresiba, kl 02 - 03 med Insulatard brukar vara
lagom) och kontrollera blodsockret. Det är en
bra vana att göra detta var eller varannan vecka.
Ibland vaknar barnet av sig självt och säger till
att det har en känning. Andra gånger vaknar en
förälder och hör något konstigt. När barnet just
har fått diabetes eller när man har ändrat insu-
linbehandlingen på natten kan det vara en bra
idé att kontrollera blodsockret en eller två
gånger under natten. Många föräldrar upplever
att man behöver se till barnet varje natt för att
upptäcka om ett högt eller lågt blodsocker behö-
ver åtgärdas. Om barnet har ett CGM med larm
kan det underlätta. Om CGM-systemet går att
koppla till telefonen kan föräldern få en kurva i
sin telefon, vilket gör att man kan se sitt barns
blodsockernivå på ett enkelt sätt utan att behöva
gå upp ur sängen mitt i natten.

Det är viktigt att hitta ett system hemma för att
kunna ha koll på blodsockret på natten utan att
föräldrarna tröttar ut sig helt. Barnet brukar få
sitt sömnbehov tillgodosett, men om en eller
bägge föräldrar ackumulerar sömnbrist så blir
det inte bra i längden. Försök hitta ett
“jourschema” hemma där man turas om att ha
vakten. Detta är inte alltid så lätt i praktiken,
speciellt för en ensamstående förälder. Ta tidigt
hjälp av mor- och farföräldrar eller andra i bar-
nets nätverk, och prata om er situation med oss
på diabetesmottagningen. En CGM med larm
kan hjälpa, och det finns en pump som stänger
av basaldosen om blodsockret riskerar att bli
lågt (se sidan 190).

En känning på natten kan bero på för hög dos
nattinsulin men även på för hög dos snabbver-
kande insulin till kvällsmaten (ger känning på
förnatten). Flera studier visar att de direktver-
kande insulinerna NovoRapid och Humalog
med sin kortare verkningstid minskar risken för
nattliga känningar.558,902 En nattlig känning kan
också bero på att du motionerat extra mycket på
eftermiddagen eller kvällen (se sidan 269). 

Symtom som kan tyda på 
lågt blodsocker på natten 

Mardrömmar

Svettningar (våta lakan)

Morgonhuvudvärk

Morgontrötthet

Sängvätning (kan också vara orsakat av
högt blodsocker under natten)

Olika faktorers inverkan på blodsockret på natten och
morgonen. Gryningseffekten beror på utsöndring av till-
växthormon och Somogyi-effekten är en nattlig rekylef-
fekt. Att insulinet tar slut på morgonen beror på egen-
skaperna hos det medellångverkande nattinsulinet (ex.
Insulatard). Basinsulinerna Lantus och Levemir har inte
denna begränsning. I studier på barn och ungdomar
minskade risken för nattliga känningar med 43 % när de
gick över till Lantus 817 och 36 % vid byte till Levemir.955
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Om du tar dina måltidsdoser (fr a middag och
kvällsmat) med snabbverkande insulin i låret
kan ett långsamt insulinupptag göra att du får
nattliga känningar.517 Om du sticker för djupt
när du ger dig nattinsulinet (t ex om du sticker
vinkelrätt mot huden utan att lyfta den) är det
lätt hänt att du ger dig insulinet i muskeln. Det
tas då upp fortare och du riskerar ett lågt blod-
socker på förnatten.518

En bra grundregel för att undvika nattliga kän-
ningar är att alltid överväga om barnet bör äta
något innan det somnar om blodsockret är lägre
än ca 7 mmol/l,76,1007 och är på väg ner (se pilar
på CGM). Ofta räcker det med bara druvsocker
för att vända trenden med sjunkande blod-
socker. Om du använder någon form av CGM så
syns detta på pilarna. Kom bara ihåg att det är
ett sk time lag så att stigningen visar sig på
CGM 5 - 10 minuter efter att det börjat stiga i
blodet. Om du använder insulinpump kan det
vara bra att sätta den temporära basaldosen på
ex. -20 % under resterande del av natten om
känningen beror på mera motion än vanligt
under dagen. Se även ”Basinsulin” på sidan 159.
Kom ihåg att något extra att äta aldrig är någon
garanti för att undvika en nattlig känning. Är du

osäker bör du alltid gå upp på natten och kon-
trollera blodsockret. 

Man kan experimentera med kvällsmaten för att
hitta något som ger en långsam blodsockersteg-
ring under längre tid. Prova med bröd med mar-
garin och ost på så töms magsäcken långsam-
mare och sockret tas upp under längre tid. Gam-
maldags glass med högt fettinnehåll kan ha
samma effekt men är inte så bra om man har
problem med vikten.

Den mest ”långverkande” kvällsmat man kan
tänka sig är rå majsstärkelse som höjer blod-
sockret under ca 6 - 8 timmars tid. Vi brukar ge
det till barn med andra sjukdomar än diabetes
som medför att de har svårt att hålla blodsock-
ret uppe under natten. Problemet är att det inte

CGMS-kurva från en 13-årig pojke som visar låga socker-
värden på natten. Efter frukost är det en snabb stegring
av socker-nivån vilket talar om att hans frukostdos behö-
ver höjas (lägre kolhydratkvot). Nästa natt sjunker hans
blodsocker-nivå igen så nattdosen behöver sänkas.
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Majsvälling till natten

Blanda 2 msk Maizena-mjöl i 1 dl vatten. Detta ger
14 gram långsamverkande kolhydrater. Vällingen
blandas ihop kall och värms så lite som möjligt.
Värme bryter ner cellerna i majsmjölet och kolhy-
draterna blir då mer snabbverkande. Majsväl-
lingen som man köper på apoteket fungerar därför
inte på samma sätt.

Ofta fungerar det bra att blanda ut Maizena-väl-
lingen i vanlig välling. Börja med så lite att barnet
inte märker någon skillnad och öka sedan mäng-
den successivt. Sänk också temperaturen lite från
dag till dag så har barnet oftast vant sig vid rums-
varm välling efter en tid. 

Om barnet är under 3 år och du inte tycker att maj-
svällingen har någon effekt på blodsockret kan
man behöva ge extra enzymer (t ex Pancrease®)
för att bryta ner stärkelsen. Tala med din läkare i
så fall.
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smakar så bra. Man kan inte värma eller bereda
det på andra sätt eftersom cellerna i majsmjölet
då förstörs och sockret därmed tas upp snab-
bare. Yngre barn vänjer sig ofta vid välling-sma-
ken medan man får experimentera för att hitta
en mer acceptabel smak för äldre. Det finns en
kommersiell produkt (Extend Bar®) som inne-
håller 5 g rå majsstärkelse och 17 g av andra
mycket långsamma kolhydrater (sockeralkohol,
glycerin och fibrer). En sådan bar gavs som
kvällsmat kl 21 till 14 - 30-åringar och jämför-
des med en bar med 22 g långsamma kolhydra-
ter. När försökspersonerna fick baren med majs-
stärkelse fick de både färre låga och färre höga
blodsockervärden vid midnatt och på morgo-
nen.629 

En annan möjlighet värd att prova om man har
problem med nattliga känningar är vanliga pota-
tischips (inte ”light-chips”) som ett sent kvälls-
mål innan man somnar (om man inte har pro-
blem med vikten). Tillverkningsprocessen gör att
chipsen sönderdelas långsamt och fettinnehållet
gör att magsäcken töms långsamt. Sockret i
potatischips tas upp mycket långsamt och efter 3
timmar har man ännu inte uppnått maximal
blodsockerstegring (se kurva på sidan 253).182

25 g potatischips motsvarar ungefär en smörgås

med ost vad gäller innehåll av både fett (8g) och
kolhydrat (15g). Detta kan vara ett attraktivt
sätt att undvika nattliga känningar för ungdo-
mar som idrottar. 

Ett sent kvällsmål som innehåller mycket protein
har ibland rekommenderats för att undvika natt-
liga känningar. Enligt en studie gav dock inte ett
sent mål med extra protein (bröd med köttpå-
lägg) något bättre skydd mot känningar 3 tim-
mar senare.440 Ett sent kvällsmål med fibertill-
skott (av beta-glukan) minskade inte heller anta-
let känningar kl 2 på natten hos barn.929

Gryningseffekt

Blodsockret stiger på efternatten pga den sk gry-
ningseffekten som förekommer hos 80 - 100 %
av vuxna personer med typ 1 diabetes.132 Den
beror på en ökad utsöndring av tillväxthormon
som höjer blodsockret under efternatten och den
tidiga morgonen.8,131,313 Se kurvorna på sidan
61. Man räknar med att gryningseffekten höjer

Orsaker till nattliga känningar

För hög dos insulin till kvällsmaten (känning
på förnatten).

För hög dos av nattinsulin eller basinsulin.

Verkningsprofilen av ditt nattinsulin eller
basinsulin passar dåligt. Ett byte till Levemir,
Lantus eller Tresiba kan förbättra situatio-
nen.

Snabbverkande insulin till middagen eller
kvällsmaten som givits i låret (orsakar kän-
ning på förnatten pga långsammare upptag
från låret).

För lite kvällsmat eller kvällsmat som tas upp
alltför snabbt.

Motion på eftermiddagen eller kvällen utan
att nattinsulinet sänkts.

Intag av alkohol på kvällen

Forskning: Majsvälling och lågt blodsocker

I en studie på barn och tonåringar minskade
antalet känningar (blodsocker < 3,6 mmol/l)
kl 02 på natten och tidigt på morgonen från
ca en per vecka till en var tredje vecka när
20 - 25 % av kolhydraterna i kvällsmålet gavs
som rå majsstärkelse utblandat i mjölk.628 

Majs-stärkelse (0,3g/kg) till förskolebarn i
åldrarna 2.5 - 6 år minskade antalet blod-
sockervärden < 5,6 mmol/l på natten med
64 %.293 Man gav inte extra pancreas-enzy-
mer i denna studie. 

Rå majsstärkelse (0,3g/kg) som gavs samti-
digt som nattinsulinet under 4 veckors tid
ökade blodsockret kl 03 med i genomsnitt 2
mmol/l hos vuxna personer med diabetes.55 

Antalet nattliga känningar (< 3,3 mmol/l)
minskade med 70 % utan att HbA1c förändra-
des. 

I dessa 3 studier användes patientmätare som
visade helblodsocker. Värdena är omräknade till
plasmaglukos.
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morgonblodsockret med ca 1,5 - 2,0 mmol/l
jämfört med blodsockret vid midnatt om adek-
vata mängder insulin givits under natten.132

Högt morgonblodsocker är ett vanligt problem
hos växande barn speciellt under senare delen av
puberteten när de växer som snabbast.313 Det
kan vara svårt att skräddarsy insulinbehand-
lingen för att möta en blodsockerstegring
frampå morgonen. I sådana fall kan behandling
med Lantus eller insulinpump vara ett bra alter-
nativ. Yngre barn (som lägger sig tidigt) har ofta
sitt högsta behov av basinsulin tidigare på nat-
ten (ofta före midnatt).211

Somogyi-effekt

Om blodsockret är lågt på natten så sover man
ofta vidare utan att märka något. Kroppens
försvarsreaktioner (i form av motreglerande
hormoner) kan då orsaka att blodsockret stiger
till höga nivåer på morgonen om nivån av insu-
lin i blodet är låg. Om man inte mäter blodsock-
ret på natten kan man lätt tro att det behövs mer
insulin på natten. En ökad dos nattinsulin nästa
kväll ger då ett ännu lägre blodsocker på natten,

ännu starkare rekyleffekt och ännu högre blod-
socker nästa morgon. Man kommer lätt in i en
ond cirkel. Denna typ av nattlig rekyleffekt kal-
las för Somogyi-effekten efter den kemist som
först beskrev den.658,1053

Om morgonblodsockret ibland är lågt och
ibland högt kan man misstänka problem med
Somogyi-effekten. Vissa nätter är blodsockret så
lågt att rekyleffekten sätter igång och morgon-
blodsockret blir högt. Andra nätter är det inte
tillräckligt lågt för att sätta igång rekyleffekten
och då blir morgonblodsockret istället lägre (se
blodsockerkurva nedan).

Somogyi-effekten har ifrågasatts en hel del
under åren, men man tycks nu vara överens om
att problematiken fr a finns hos patienter som
använder lägre andel medellångverkande insu-
lin (dvs flerdosbehandling), som ger en lägre
nivå av insulin i blodet innan man vaknar på
morgonen.132,220 Man kan då även se en större
blodsockerstegring än vanligt efter frukost när
man haft lågt blodsocker på natten. I en studie
med kontinuerlig blodsockerregistrering på barn
och ungdomar syntes Somogyi-fenomen oftare
hos de som använde flerdosbehandling med
penna än hos de som använde insulinpump.733

Vid 2-dos behandling ger man en så stor andel
medellångverkande insulin att patienten får en

CGMS-kurva från en 17-årig pojke som isar ett uttalat So-
mogyi-fenomen med höga glukos-nivåer tidigt på natten,
låga värden mitt i natten och höga värden igen när han
vaknar. Om han bara utgick ifrån sitt höga morgonvärde
kunde han mycket väl ha ökat natt-dosen med ännu läg-
re blodsocker på natten som följd.
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CGMS-kurva från en 16-årig flicka som visar ett grynings-
fenomen med en påtaglig blodsockerstegring från mitt i
natten tills hon vaknar på morgonen.
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större insulindepå (se sidan 90). På natten kan
insulin från depån frisättas och nivån av insulin
blir då sällan så låg att den nattliga rekyleffekten
uppstår.132

Urinprov på morgonen kan vara svåra att tolka i
den här situationen. Det kan visa både ketoner
(svält-syror från förnatten när blodsockret var
lågt eller diabetes-syror från efternatten när
blodsockret var högt) och högt socker (från
efternatten). Samma resultat på urinprovet, dvs
högt socker och ketoner (diabetes-syror), kan du
få även om blodsockret varit högt hela natten
utan några låga värden. 

Går en känning på natten över om 
barnet inte vaknar?

Effekten av medellångverkande nattinsulin (t ex
Insulatard) minskar framemot morgonen och då

stiger blodsockret av sig självt även om barnet
inte skulle vakna av det låga blodsockret. Lång-
verkande insulin (ex. Lantus) har fortfarande
effekt på morgonen men kroppen strävar då
efter att höja ett lågt blodsocker med olika för-
svarsreaktioner (se ”Motreglering” på sidan 40). 

Kan man dö av en känning? 

Många föräldrar oroar sig för nattliga kän-
ningar och undrar om deras barn kan dö av
detta. Detta inträffar så gott som aldrig och vi
försöker förebygga nattliga känningar genom att
alltid rekommendera att man äter kvällsmat.
Det har dock hänt att man har funnit en person
med diabetes som varit frisk i övrigt död i
sängen på morgonen. Detta mycket sällsynta
fenomen kallas för ”dead-in-bed”-syndro-
met.1092 Det tros bero på en rubbning i hjärtryt-
men och kan förekomma också hos personer
som inte har diabetes, även om detta är ännu
mer ovanligt.5 Om man har diabetes kan ett
mycket lågt blodsocker i sällsynta fall utlösa en
allvarlig rubbning i hjärt-rytmen.515 Möjligen
kan man med DNA-teknik hitta känsliga perso-
ner och skulle då kunna ge en förebyggande
behandling.5,515

En tänkbar förklaring till dödsfallen på nätterna
är att man av misstag tagit snabb- eller direkt-
verkande insulin till natten istället för sitt van-
liga nattinsulin. Ofta har ungdomar i de åld-
rarna där dödsfallen inträffade höga doser nat-
tinsulin och det är inte ovanligt att tonåringar
tar fel insulinpenna när de ska ta sitt nattinsulin.
Detta inträffade t ex 2 gånger under samma

B-glukos, mmol/l

Kl

6 E NR 4 E 3 E 2 E 6 E 24 E/dygn
3 E LA NR NR NR LV

Känning Ketoner

NR = NovoRapid, LA= Lantus

Nattlig känning med rekyleffekt. Om man inte hade tagit
ett blodprov vid 01-tiden så hade det varit lätt att tro att
blodsockret varit högt hela natten. Man hade då höjt natt-
insulinet med risk för ännu lägre blodsocker nästa natt
(den sk Somogyi-effekten). Observera att det är både
socker och ketoner i morgonurinen. Utan den nattliga
känningen hade blodsockret troligen följt den streckade
linjen.

Fel sorts insulin?

Se till att de pennor du använder för måltids-
och basinsulin är så olika att du inte ens kan
ta fel om det är helt mörkt. 

Oftast skiljer bara färgen mellan olika pennor
från samma tillverkare. Ett sätt är att
använda engångspennor till den ena sortens
insulin och vanliga pennor till den andra eller
att använda pennor från 2 olika företag.
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vecka för en 13-årig yngling på ett av våra dia-
betesläger. Lantus och Levemir kan förväxlats
med direktverkande insulin om man använder
sprutor till injektionerna eftersom bägge är klara
lösningar. I ett fall medförde detta så lågt blod-
socker att personen behövde behandlas med
intravenöst glukosdropp på sjukhus.9

En annan förklaring är att man kan ha en nerv-
skada efter många års diabetes som gör att krop-
pens försvar mot låga blodsocker är försvagat.
Detta är mer vanligt hos personer som haft dia-
betes i mer än 20 - 30 år. 

Vuxna personer med diabetes har avlidit pga
lågt blodsocker när de druckit alkohol som hin-
drar kroppens nytillverkning av socker i levern
eller om de haft någon sjukdom som förvärrat
den effekt som mycket lågt blodsocker medför
(t ex någon form av hjärtfel).853,941,1105

Forskning: Dödsfall pga lågt blodsocker

En uppföljning publicerades 2005 av de 10.200
barn upp till 15 års ålder som insjuknade i diabe-
tes under åren 1977 - 2000 i Sverige. Totalt var
risken att dö hos denna grupp av unga personer
med diabetes ungefär dubbelt så stor jämfört
med friska.242

Av dessa avled 17 ungdomar (11 - 25 år gamla)
nattetid. Ingen hade druckit alkohol.242 Lågt blod-
socker är en misstänkt dödsorsak eftersom de
flesta som råkar ut för ”dead-in-bed” har haft pro-
blem med nattliga känningar tidigare.1082 

Under samma tid avled 20 personer (6 av dem vid
insjuknandet i diabetes) pga ketoacidos (syra-för-
giftning). Tio av dem var unga vuxna som haft dia-
betes i många år och som alla bodde ensamma.
Man fann dem hemma, och i alla dessa fall borde
dödsfallen ha kunnat förebyggas om de inte var
avsiktliga självmord. En person avled av svår
alkoholförgiftning där det fanns en stark miss-
tanke om lågt blodsocker och 2 dog av akut hjärt-
infarkt som orsakats av sena komplikationer till
deras diabetes.

I en brittisk studie registrerade man alla dödsfall
under 20 års ålder från 1990 till 1996.326 Keton-
förgiftning (ketoacidos) orsakade 69 dödsfall och
lågt blodsocker med svåra känningar sju. I 13 fall
fann man ingen förklaring till dödsfallen som kal-
lades för “dead-in- bed”.

Tolv personer med debut av diabetes mellan 1973
och 2012 dog i “dead-in-bed” i Norge (11 - 33 år
gamla).408 Ketoacidos var dödsorsak hos 43 indi-
vider och dokumenterad eller sannolik hypogly-
kemi hos 20. De flesta dödsfallen inträffade i
åldrarna 20 - 30 år. Två personer dog av cerebralt
ödem (hjärnsvullnad) orsakat av ketoacidos vid
diagnosen av diabetes. 20 % av de personer med
diabetes som dog missbrukade alkohol enligt en
annan norsk studie av samma författare.409 

Vi och andra har upplevt tragiska dödsfall hos
unga vuxna som just har börjat ta hand om sin
diabetes på egen hand. Att bo ensam är en risk-
faktor både för ketoacidos och svår hypoglykemi
som inte upptäcks av någon annan person. Ett
CGM-system där data delas med föräldrar eller
någon annan nära person kan vara livräddande,
också vid resor. Instruera alltid vänner att ringa
hem om personen med diabetes inte mår bra,
även om personen säger att hen kan hantera situ-
ationen men uppenbarligen inte är i form.

Känningar och andra sjukdomar

Du har en ökad risk för att få andra sk autoim-
muna sjukdomar när du har diabetes (se sidan
333). Om du får allt fler låga blodsockervärden
trots minskade insulindoser kan man behöva
undersöka om du har fått någon av följande sjuk-
domar:

Glutenöverkänslighet

Brist på sköldkörtelhormon (hypothyreos)

Brist på kortisol (Addisons sjukdom)
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Varför märker jag känningarna vid olika 
blodsockernivåer?

Luftballongen

För att förklara hur nivån för att märka av kän-
ningar kan ändras använder jag en luftballong
med en korg som metafor. Ballongens höjd mot-
svarar hur högt ditt medel-blodsocker är, dvs
genomsnittet av alla dina blodsockervärden
under dagen. Korgen under ballongen motsvarar
det blodsocker som du har när du märker sym-
tom på känning. Vid ett medelblodsocker på 9 -
10 mmol/l är det vanligt att märka av känning-

arna när blodsockret närmar sig 3,5 mmol/l.

HbA1c-skalan till höger motsvarar det HbA1c-
värde som du får om medel-blodsockret under
2 - 3 månader är som på stapeln till vänster.
T ex så ger ett genomsnittligt blodsocker på ca
9 mmol/l ett HbA1c på ca 55 mmol/mol.

Bilderna på nästa sida förklarar vad som händer
när blodsockret ändras. Egentligen är det en för-
enkling att visa blodsockernivån för känningar
med bara en korg. Nivån när du märker av kän-
ningarna ändras beroende på ditt blodsocker
sista tiden men nivån när tankeförmågan och
reaktionsförmågan försämras ändras inte lika
mycket utan är mer oberoende av ditt blod-

socker.33,756 Kroppen vänjer sig alltså vid ett lågt
blodsocker medan hjärnan inte klarar detta lika
bra. Se även sidan 51.

Blodsocker

Medel-blod-
socker

Blodsockernivåför
symtom på kän-
ningar

11

10

9

8

7

6

5

mmol/l

15

12

9

6

3

HbA1c

97

86

75

64

53

42

31

%*
mmol
/mol

*Procent anges här i amerikanska DCCT-vär-
den som man läser om i de flesta studier,
inte gamla svenska procentvärden (som var
ca 1 % lägre än DCCT-värden).
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Högt blodsocker
Om ditt blodsocker varit högre en tid så ställer ”glu-
kostaten” (se sidan 46) i kroppen om sig så att du
märker känningarna på en högre blodsocker-nivå.
Om du haft ett medelblodsocker på 15 mmol/l i en
eller två veckor (ibland ännu kortare tid) kan du
mycket väl känna av om blodsockret sjunker under
4,5 - 5,5 mmol/l (”hög-känning”). När du höjer insu-
lindoserna sjunker blodsockret. Det är då mycket
viktigt att mäta blodsockret när du tycker att du har
en känning och inte äta förrän det går ned mot 3,5 -
4 mmol/l. Efter 1 - 2 veckors ”pina” är du nere i
normal känslighet för insulinet igen och märker av
känningarna på en betydligt lägre blodsockernivå
(”normal-känning”).

HbA1c%

Höjda doser för att få ned 
blodsockret

Insulinmotstånd pga 
högt blodsocker en tid

Normal känslighet 
för insulin igen

”Hög-känning”

”Normal-hypo”

Blodsocker
mmol/l

3

6

4

9

12

2

1

0

Vanlig känning Omedveten känning

Vid en vanlig känning märker du av
symtomen från kroppen (t ex darrig-
het och kallsvett) vid lite högre blod-
sockernivåer än symtomen från hjär-
nan (t ex koncentrationssvårigheter).
Du kan tänka klart och åtgärda det
låga blodsockret snabbt.

Om du har lågt medel-blodsocker och
många låga blodsocker under 2,5 - 3
mmol/l riskerar du att få omedvetna
känningar (se sidan 49). Då märker
du inget av känningen förrän blod-
sockret är så lågt att hjärnan blir på-
verkad. Du får svårt att tänka klart
och reaktionsförmågan försämras.
Först när blodsockret sjunkit lite till
får du symtomen från kroppen men
då har du svårt att klara av att åtgär-
da ditt låga blodsocker eftersom du
har svårt att tänka klart. 

Det är bättre om du får symtomen
från kroppen lite tidigare så att de
fungerar som varningssignal och du
kan göra något åt ditt låga blodsocker
på ett effektivt sätt.

Blodsocker, mmol/l

Symtom från krop-
pen på lågt blod-
socker

Tankeförmågan och reaktions-
förmågan försämras av lågt 
blodsocker i hjärnan
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HbA1c%
Blodsocker
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Normal känslighet 
för insulin

Ökad känslighet 
för insulin 

Fortsatt höjning av doser för att få 
ned blodsockret ännu lägre Lågt blodsocker

Om du fortsätter med de ökade insulindoserna
kommer blodsockret efter ca 1 - 2 veckor att sjunka
ännu mer eftersom insulinkänsligheten nu är bätt-
re. Med ett lägre medelblodsocker sjunker också ni-
vån när kroppen märker av ett lågt blodsocker. Om
ditt medelblodsocker ligger på 7 - 8 mmol/l märker
du förmodligen inte av en känning förrän blodsock-
ret blir lägre än 3,0 - 3,5 mmol/l (”låg-känning”).
Risken för att få sk omedvetna känningar ökar (se
sidan 57).

När medel-blodsockret sjunker får kroppen en ökad
känslighet för insulin och du måste minska doserna
för att undvika alltför låga blodsocker. Se figurerna
på sidan 215 och 214 för ytterligare förklaring till
hur insulinkänsligheten påverkas av hur blodsock-
ret nyligen varit. 

”Normal-känning”

”Låg-känning”

15

12

9

6

3

11

10

9

8

7

6

5

97

86

75

64

53

42

31

%*
mmol
/mol

HbA1c%Blodsocker
mmol/l

Normal känslighet 
för insulin

Insulinmotstånd pga 
många höga blodsocker och 
sänkt nivå för känningar
pga många låga blodsocker

Svängande blodsocker
Ibland kan det vara svårt att få ordning på blod-
sockret på så vis att när du höjer doserna så blir
det visserligen många låga blodsocker men också
många höga toppar (som ofta orsakas av rekylef-
fekter). De höga topparna ger dig ett insulinmot-
stånd och ett högt HbA1c. De låga värdena gör
samtidigt att kroppen blir van vid låga blodsocker
och inte varnar förrän ditt blodsocker blir lägre än
3,0 - 3,5 mmol/l. 

Det här problemen kan vara svåra att få ordning
på. Börja med att sänka doserna så att blodsock-
ren under 3,5 mmol/l försvinner (och därmed
även rekyleffekten). När du får dina känningar på
3,5 - 4 mmol/l igen så kan du försiktigt höja de do-
ser som kan behövas för att få ned topparna med
högt blodsocker.

Fortsatt höjning av doser för att få 
ned blodsockret ännu lägre
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Behandling av lågt blodsocker 
Rent glukos (druvsocker) är att föredra som
behandling men alla typer av kolhydrater som
innehåller druvsocker höjer blodsockret.389 10 g
glukos höjer blodsockret hos en vuxen person-
med ca 2 mmol/l efter ca 15 min.151,224 Blodsock-
erhöjningen varar i ca 45 - 60 minuter, sedan
sjunker blodsockret igen. Till barn kan man ge
mindre glukos, räkna med ca 0,15 g/kg kropps-
vikt för att höja blodsockret ca 2 mmol/l (se
tabellen på sidan 71). Det är viktigt att inte ta
för mycket druvsocker för ”säkerhets skull”.
Blodsockret skjuter då i höjden och om du ofta
äter för mycket socker vid känningar så går du
upp i vikt.

Tänk på att sockret bara kan tas upp till blodet
när det passerat från magsäcken ut i tarmen.
Socker kan inte tas upp till blodet från
munslemhinnan 453 eller magsäcken.391 Socker
givet i ändtarmen har inte heller någon effekt
hos barn 1222 eller vuxna 50 vilket man trodde
tidigare. 

Gör så här:

Ta ett blodsockerprov - ”känning” betyder
bara att man känner något. Man kan få lik-
nande symtom av andra orsaker. Om sym-
tomen är så svåra att du inte kan eller
hinner mäta blodsockret så ska du förstås
äta något sött så snart som möjligt. Om
blodsockret mot förmodan skulle vara högt
spelar lite extra socker mindre roll. Du får
väga det mot risken att du skulle blivit ännu
sämre om du inte snabbt hade åtgärdat det
låga blodsockret.

Om blodsockret är lågt (< 3,5 mmol/l) bör
du äta något sött, t ex druvsockertabletter
(Dextrosol®). Börja med den lägre dosen
enligt tabellen på sidan 71. Vänta sedan
10 - 15 min på att sockret ska ge effekt. Ge
tillräckligt med druvsocker för att “komma

upp på banan” igen, dvs få ett blodsocker
över 4 mmol/l. Äter man något mer så
behövs det en insulindos för att minska ris-
ken för efterföljande rekyleffekt.1077 Om du
inte känner någon förbättring efter 15 -20
min så ta samma mängd druvsocker igen. 

Druvsocker höjer blodsockret snabbare än
andra typer av kolhydrater.151 Det är viktigt
att ge något som bara innehåller socker, t ex
saft. Undvik det som innehåller fett (t ex
chokladkakor, mjölk, O’boy) om du vill ha
en snabb höjning av blodsockret. Fett gör
att magsäcken töms långsammare och sock-
ret tas därmed upp långsammare (se sidan
222). 

Om blodsockret är 3,5 - 4,5 mmol/l kan
man behöva vidta någon form av åtgärd,
som att äta något som innehåller kolhydra-
ter eller senarelägga ett motionspass. Det

Ta alltid med dig druvsocker när du går ut. Större barn
kan ha det i fickan, mindre barn kan behöva någon liten
väska som sitter på handleden eller i ett bälte. Se till att
kamraterna vet var du har druvsockret om du skulle bli så
påverkad av din känning att du behöver hjälp. Lite pengar
kan också vara bra att ha med ifall du skulle behöva köpa
dig något att äta.
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kan vara bra att ta ett en frukt i denna situ-
ation, speciellt om blodsockret är på väg
ner.

Minska inte insulindosen till maten om du
haft lågt blodsocker strax innan. Då riske-
rar du för högt blodsocker pga en rekylef-
fekt (se sidan 59). Druvsockret gör att du
får ett normalt blodsocker efter 10 - 15
minuter, och då bör du ta en normal dos
före måltiden. Om du tar den efter maten
för säkerhets skull så riskerar du också att
får en rekyleffekt eftersom insulineffekten
kommer för sent i förhållande till blodsock-
erstegringen som maten orsakar. 

Om du vaknar av en känning på natten så
blir det mycket lättare om du har druvsock-
ertabletter och en blodsockermätare på
nattduksbordet. Du behöver förmodligen ta
något mer när blodsockret stigit för att
klara resten av natten. En “bedside
banana” (utan insulin) är lätt att följa upp

Vilken insulindos bidrog till det låga 
blodsockret?

Flerdosbehandling
Direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog, 
Apidra) till måltider och 2 doser basinsulin/dag.

Tid för känning ”Ansvarig” insulindos
Tid för inj.  Sort

Efter frukost
Före lunch
Efter lunch*
Efter middagen
Efter kvällsmaten
Före midnatt
Efter midnatt

Frukost
Frukost
Lunch
Middag
Kvällsmat
Kväll/natt

Direktverkande
Basinsulin
Direktverkande
Direktverkande
Direktverkande
Direktverkande
Basinsulin

* Insulatard (eller Humulin NPH) till frukost kan
bidra till känningar efter lunch.

Basinsulin kan vara medellångverkande (Insula-
tard, Humulin NPH) eller långverkande insulin
(Lantus, Levemir).

Med direktverkande insulin så är måltidsdosen
”ansvarig” för en känning 2 - 4 timmar efter injek-
tionen. Om känningen kommer senare så är troli-
gen basinsulinet mer bidragande till känningen.

Snabbverkande insulin till måltider och NPH-insu-
lin (ex. Insulatard) till natten

På förmiddagen
På eftermiddagen
Efter middagen
Efter kvällsmaten
Före midnatt
Efter midnatt

Frukost
Lunch
Middag
Kvällsmat
Kvällsmat
Kväll/natt

Snabbverkande
Snabbverkande
Snabbverkande
Snabbverkande
Snabbverkande
NPH-insulin

 2-dosbehandling
Snabbverkande och NPH-insulin både till 
frukost och middag

På förmiddagen
På eftermiddagen
Efter middagen
Efter kvällsmaten
Före midnatt
Efter midnatt

Frukost
Frukost
Middag
Middag
Middag
Middag

Snabbverkande
NPH-insulin
Snabbverkande
NPH-insulin
NPH-insulin
NPH-insulin

Hur många druvsockertabletter (á 3g) 
behövs det vid lågt blodsocker? 

Barnets vikt Höjning av blodsockret 
ca 1,5-2 mmol/l ca 3-4 mmol/l

10 kg ½ bit 1 bit (3g)
20 kg 1 bit 2 bitar
30 kg 1½ bit 3 bitar 
40 kg 2 bitar 4 bitar 
50 kg 2½ bitar 5 bitar 
60 kg 3 bitar 6 bitar
70kg 3½ bitar 7 bitar

0,15 g 0,30 g
glukos/kg glukos/kg

”Tumregel”
1 bit druvsocker per 10 kg kroppsvikt höjer blod-
sockret ca 3 - 4 mmol/l,151,206,420,1185 dvs ger efter
15 - 30 min ca 3 - 4 mmol/l högre blodsocker än
vad du skulle ha haft om du inte tagit druvsocker.
Oftast räcker det med en höjning på 2 mmol/l men
om du nyligen tagit insulin eller motionerat och
blodsockret är på väg ner kan du behöva ta mer
druvsocker. Om pilarna på CGM är på väg ner kan
du behöva också lite mer druvsocker.

224
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med. Om du går ner i köket för att äta är
det risk att du vaknar helt och plockar fram
en alltför stor måltid ur kylen. 

Om barnet är medtaget (men ej medvets-
löst) och har svårt att tugga: Ge honung
eller flytande glukos (finns på apoteket).
10 g glukos motsvarar en ca 10 cm lång
”sträng” av flytande glukos. Flytande glu-
kos fungerar mycket bra till små barn efter-
som den inte behöver tuggas. 

Ta det lugnt, och utför ingen fysisk aktivitet
innan symtomen på lågt blodsocker för-
svunnit. Vänta åtminstone 15 minuter
innan du gör något som kräver tänkande
eller snabb uppfattning, t ex bilkörning, en
intervju eller en skrivning i skolan.

Lämna inte ett barn ensamt efter en kän-
ning. Om barnet är i skolan får det inte gå
hem utan att man kontrollerat att det finns
någon hemma som kan ta hand om det.
Mindre barn behöver någon som följer dem
om inte föräldrarna kan hämta i skolan.

Om barnet är medvetslöst eller krampar -
ge glukagon i injektion (doser se sidan 44).
Man ska aldrig ge en medvetslös person
något att äta eller dricka eftersom det kan
komma ned i luftstrupen av misstag och ge
risk för kvävning.

Om känningen inte botas när du ätit något
med glukos eller socker kan orsaken vara
att magsäcken inte töms ordentligt till tar-
men (där sockret tas upp till blodet). Ibland
kan man ha problem med lågt blodsocker
som fortsätter under många timmar, t ex
vid en magsjuka. Det kan då vara effektivt
att ge en liten dos glukagon (som vid behov
kan behöva upprepas) för att komma ur
den onda cirkeln (se sidan 45). 

Om du inte har någon bra förklaring till det
låga blodsockret ska du sänka den ”ansva-
riga” insulindosen nästa dag. Se vidare
avsnittet om att ställa in insulinet på sidan
143.

När man har en känning är det viktigt att tänka efter hur långt det är till nästa måltid och bara äta tillräckligt för att stå
sig fram till denna. Det är lätt att äta alldeles för mycket eftersom det tar en stund innan blodsockret stiger och man
känner sig bättre. Om blodsockret är lägre än 3,5 mmol/l eller om symtomen är besvärliga bör man bara ge druvsocker
och sedan vänta 10 - 15 minuter för att först bota känningen snabbt. Om du känner att du behöver ett mellanmål innan
nästa måltid så behöver du förmodligen ta insulin till detta, eftersom druvsockret gjort att ditt blodsocker nu kommit
upp i normal nivå. Om man har en känning när man sitter vid matbordet så kan det ta lång tid innan man mår bättre om
man äter av maten eftersom den inte innehåller så mycket rent socker. Det är bättre att ta druvsocker, vänta 10 - 15 mi-
nuter tills det känns bättre och sedan ta insulinet innan man äter maten i lugn och ro.

Vänta
med 
maten!

Måltid Måltid

30 min.1 tim.2 tim. 1½ tim. precis före matenTidpunkt för känning:

Blodsocker < 3,5 mmol/l
Ta druvsocker!

Ta insulin om du äter 
mellanmål efter en känning! eller

Söt saft,
juice
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Tidtabell för lågt blodsocker

Tänk efter hur lång tid det är tills du ska äta
nästa gång och ta hänsyn till ev. motion. 

Lågt blodsocker strax före maten:

Ta druvsocker och vänta sedan 10 - 15 minuter
innan du börjar äta maten. Om du istället äter
direkt så blandas sockret med den övriga maten
i magen. Normalt tar det ca 20 minuter innan
fast föda blivit så pass sönderdelad i magsäcken
att den börjar tömma sig till tarmen och det tar
därför lång tid innan blodsockret börjar stiga.
Kom ihåg att sockret i maten måste ut i tarmen
innan det kan tas upp i blodet.

Man ger en normal måltidsdos till maten även
om barnet haft en känning strax före maten
eftersom druvsockret har höjt upp blodsockret
till en normal nivå. Ge insulinet före maten, inte
efter! Om du ger det efter maten är det stor risk
för en rekyleffekt.

Lågt blodsocker 45 - 60 min innan maten:

Samma råd gäller som för lågt blodsocker före
maten (se ovan) om du vill häva känningen
snabbt. Druvsockret håller blodsockret uppe i

30 - 45 min varför man lugnt kan vänta denna
tid utan att äta något annat om det snart är mat.
Ta ev. frukt för att hålla blodsockret uppe fram
till måltiden, ex. om du motionerat

Lågt blodsocker när det är 1 - 2 timmar 
eller mer till maten:

Ta druvsocker och vänta 10 - 15 minuter innan
du äter något mer om du snabbt vill bota kän-
ningen. Eftersom det är längre tid till nästa mål-
tid är det viktigt att sedan fundera på om du
behöver äta något som innehåller lite mer lång-
verkande kolhydrater (se bild på sidan 72). I så
fall behöver du förmodligen ta insulin till detta
utom om du ex. fått känningen efter att ha
motionerat. Ett bättre alternativ kan vara att ta
lite mer druvsocker om känningen återkommer.
Tanken är att bota känningen med så lite kalo-
rier som möjligt och inte så mycket socker att
det blir en rekyleffekt. Kommer känningen mera

Hur snabbt verkar sockret?

10-15 min Sportdryck
Druvsockertabl.
Flytande glukos
Honung
Sockerdricka
Söt saft
Juice
Mjölk
Glass

20-30 min. Chokladbitar

Ska jag alltid äta om jag får en känning? 

Mät ditt blodsocker

< 3,5 mmol/l  Ät något sött, helst druv-
socker. Bota snabbt!

3,5 - 4,0 mmol/l  Inte så bråttom!
Ta något sött om det är mer än ½ - 1 timme till 
nästa måltid eller om du vet att blodsockret är 
på väg ner, t ex efter ett motionspass.
Om du har symtom på känning kan du ta druv-
socker.

> 4,0 - 4,5 mmol/l  Du kanske har kän-
ningar vid för hög blodsockernivå (”hög-kän-
ning”). Vänta en stund och kontrollera 
blodsockret igen. Vänta med att äta tills det är 
under 3,5 mmol/l eller enligt . Se även tex-
ten på sidan 51 och 67.

Lär ut detta till dina/ditt barns kamrater, skolan,
släkten och alla andra som träffar dig/ditt barn:

Ge alltid socker så snabbt som möjligt när en per-
son med diabetes mår dåligt. Tillkalla sedan hjälp!
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smygande kan du hoppa över druvsockret och ta
en frukt. 

Vad ska jag göra om jag hittar någon
med diabetes som mår dåligt?

Ofta vet man inte blodsockervärdet och man
kan förlora värdefull tid på att försöka mäta det.
I det läget är det alltid bäst att ge socker till den
som mår dåligt så snabbt som möjligt och sedan
tillkalla hjälp. Se till att lärare, idrottsledare och
andra personer som ser till ditt barn känner till
detta enkla råd. Om personen med diabetes
skulle må dåligt av ett högt blodsocker så spelar
det ingen roll om blodsockret blir ytterligare
något högre. Det är inte det höga blodsockret
som sådant man mår dåligt av utan den insulin-
brist som orsakar det höga blodsockret. Om
blodsockret är lågt är det däremot mycket vik-
tigt att personen med diabetes får i sig socker så
snabbt som möjligt. 

Druvsocker (glukos)

Druvsocker består av rent glukos och har den
snabbaste effekten på lågt blodsocker.151 Det

finns både som tabletter (Dextrosol®) och i fly-
tande form. Flytande Glukos® finns på apoteket
(3 cm ”sträng” motsvarar ungefär 3 g glukos,
dvs en druvsockertablett). Maxim Energy Gel®

finns i sport- och livsmedelsbutiker i citron- och
jordgubbsmak (1 tesked = 5 ml ≈ 4 g glukos).
Det är viktigt att inför barnet definiera druv-
socker som medicin mot lågt blodsocker och
inte som godis. Alla personer med diabetes bör
alltid ha druvsocker med sig och också veta när
han/hon behöver ta det. Kamraterna måste
också veta i vilken ficka personen har druvsock-
ret. En handledsväska eller midjeväska är bra att
ha sitt druvsocker i. 

Sportdrycker innehåller olika typer av socker
och ger en snabb höjning av blodsockret. Ren

Yngre barn rör sig ofta mycket i sin lek och får därigenom
på ett naturligt sätt en lagom mängd motion. På bad-
stranden kan det vara praktiskt att ha med flytande glu-
kos i en plasttub (finns på apoteket) att ge vid känningar.
Druvsockertabletterna blir lätt blöta och klibbiga. Tre
centimeters ”sträng” av flytande glukos motsvarar unge-
fär en druvsockertablett.

Övre
magmunnen 

Magsäcken

Nedre
magmunnen

Tolvfinger-
tarmen

Sockret tas upp
till blodet

Matstrupen

Sockret måste komma ända ner i tarmen för att det ska
kunna tas upp till blodet och höja ditt blodsocker. Glukos
kan inte tas upp till blodet från munslemhinnan 453 eller
magsäcken.391 Nedre magmunnen reglerar tömningen av
magsäcken. Olika saker kan påverka hur snabbt magsäc-
ken töms (se sidan 219) och avgör därmed hur snabbt du
kan ta upp sockret till blodet vid en känning.
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fruktjuice innehåller fruktsocker (fruktos) som
ger en långsam blodsockerstegring. Du måste
därför ta en större mängd kolhydrater för att
uppnå samma blodsockerstegring som när du
tagit druvsocker (se figur på sidan 75). Vanligt
socker (sackaros) består av glukos och fruktos
som är ihopkopplat (se bild på sidan 220). Det
ger därför inte heller samma blodsockerstegring
som motsvarande mängd glukos vid en
känning 420 men fungerar bra om du inte har
druvsocker tillgängligt. Ett glas saft (15 g kolhy-
drater) höjer därför blodsockret långsammare
än 5 druvsockertabletter som också innehåller
15 g kolhydrater. Det verkar som om glukos ger
en snabbare stegring efter 5 minuter,420 men i en
annan studie var blodsockerstegringen 15 minu-
ter efter intag av glukos eller godis som innehöll
vanligt socker (10 g om barnet var yngre än 10
år, 15 g om det var äldre) lika stor, ungefär 2,5
mmol/l för bägge åldersgrupperna.573

Det är viktigt att alla vet varför barnet har druv-
socker med sig, annars kan det lätt bli missupp-
fattningar. Den som inte förstår varför kan tro
att barnet ”fuskar” när det tar druvsocker vid en
känning.

Fruktsocker (fruktos)

Fruktsocker smakar sötare än vanligt socker.
Det tas upp långsammare från tarmen än glukos
och är inte lika effektivt som glukos vid lågt
blodsocker.369,573

Fruktsocker påverkar inte blodsockret direkt
utan tas huvudsakligen upp av levercellerna
(utan hjälp av insulin) där det omvandlas till
glukos eller blodfetter (triglycerider). Ett högt
fruktosintag ökar fett-bildningen i kroppen.369

Fruktos kan även höja blodssockret genom att
det stimulerar bildningen av glukos i levern.369

Honung innehåller 35 - 40 % glukos och lika
mycket fruktos. Sorbitol som är vanligt i godis
omsätts i levern till fruktos. Se även sidan 246.

Godis vid lågt blodsocker?

Godis som innehåller bara rent socker (t ex pol-
kagrisar och hallonbåtar) höjer också blodsock-
ret snabbt. Det kan dock vara tveksamt att

Kurvorna är från en undersökning där man gav 13 vuxna
personer med diabetes olika former av socker för att
häva en känning.151 Till druvsockertabletterna gavs också
4 dl vatten. Mjölk som innehåller fett ger en långsam
blodsockerstegring eftersom fett gör att magsäcken töms
långsammare. 

4 dl apelsin-juice 40 g kolhydrat
7 st druvsockertabletter 20 g kolhydrat
4 dl mjölk (röd) 20 g kolhydrat
2 dl apelsin-juice 20 g kolhydrat
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Behandla bara lågt blodsocker på ett sätt

Ta druvsocker

Minska insulindosen

Ta insulinet en bit in i maten

Alla 3 metoderna höjer blodsockret, men bara en
är bra: ta druvsocker. Vänta sedan 10 min. på att
det ska ha effekt. Du kan sedan ta full insulindos
före maten, vilket ger bäst effekt på blodsockerkur-
van. Om du minskar dosen eller tar den en bit in i
maten (eller ännu sämre efteråt) så blir det lätt en
rekyleffekt som ger högt blodsockervärde efter
maten.

Om du använder CGM så tänk på att värdet
på kurvan är fördröjt ca 10 min jämfört med
blodsockret. Det betyder att blodsockret bör-
jar stiga ca 10 minuter efter att du tagit druv-
socker, men CGM-värdet stiger först efter ca
20 minuter. Det kan vara lite jobbigt att det
tar så lång tid, men du känner dig mycket
bättre långt tidigare.
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rutinmässigt ge godis vid känningar. Det har
hänt att barn provocerat känningar för att få
godis. Vid stort godissug som blir ett problem
brukar det vara bättre att ge extra godis (och ta
insulin till) under en begränsad tid, t ex någon
eller några veckor för att komma ur en ond cir-
kel. Det brukar fungera bäst att reservera druv-
sockret som ”medicin” mot lågt blodsocker.
Medicin ska man inte heller bjuda kamrater på
och druvsocker blir då inte betraktat som godis.
Om man använder godis mot känningar är ris-
ken stor att barnet bjuder sina kamrater och
sedan själv står utan när blodsockret blir lågt.
En annan fördel med druvsockertabletter är att
man vet den exakta mängden glukos, vilket ger
en bättre kontroll när man behöver den som
bäst. Detta gör det lättare även för lärare i sko-
lan om barnet får en känning där. Ett sätt kan
vara att bara ge godis mot känningar när barnet
sportar, t ex vid ridning eller skidåkning. 

Chokladkakor och godis som innehåller choklad
höjer blodsockret mycket sakta (se kurva på
sidan 253) och bör därför inte användas vid
känningar, speciellt vid blodsocker under 3,5
mmol/l, eftersom man då riskerar att få en
rekyleffekt om blodsockret tillåts sjunka ännu
lägre. 

Efter känningen

Oftast mår man bättre redan inom 10 - 15 min
efter att man ätit något sött. Det tar dock ofta
någon eller några timmar innan man fungerar
helt som vanligt igen, t ex på en skrivning i sko-
lan, trots att blodsockret blivit normalt. Det är
svårt att ange någon tid men man blir inte fullt
återställd förrän efter ca 40-90 minuter, enligt en
översiktsartikel.399 När man studerade barn på
diabetesläger som testades när de kände sig bra
igen efter en känning (varierade mellan 10 och
45 min.) presterade de klart sämre på de
övningar som krävde minne och koncentra-
tion.921 I en studie på vuxna normaliserades
reaktionstiden 10 - 40 minuter efter att blod-
sockret hade stigit till över 3,3 mmol/l.524

Det verkar som om personer med omedvetna
känningar (se sidan 57) inte får någon försäm-

ring av testresultaten när blodsockret är lågt
(2,5 mmol/l under 1 timma), och de hade inte
heller några koncentrationssvårigheter under
tiden efter det låga blodsockret.1210 Så med detta
resonemanget får du bara svårt att koncentrera
dig när du har lågt blodsocker och upplever
symtom på det (“känning”). I denna studie var
reaktionstiden långsammare under upp till 75
minuter efter episoden med lågt blodsocker hos
de personer som kände något av det låga blod-
sockret, medan de som inte hade några symtom
pga omedvetna känningar hade en normal reak-
tionstid.1210

Efter en kraftigare känning kan man ofta få
huvudvärk. Man kan också drabbas av övergå-
ende neurologiska symtom som t ex tillfälliga

Forskning:
Återhämtning från låga blodsockervärden

I en undersökning på personer utan diabetes
provocerade man känningar med insulin
(blodsocker 2,7 mmol/l i 70 min.). Reaktions-
tiden var nedsatt i 1 ½ timme efter att blod-
sockret höjts igen och normaliserades först
efter 4 timmar.323 

Däremot påverkades inte korttidsminne, upp-
märksamhet eller koncentrationsförmåga på
förmiddagen efter en nattlig känning (blod-
socker < 2,3 mmol/l i en timme) enligt en
annan studie på vuxna.79

I en engelsk undersökning på vuxna personer
med diabetes fann man samma fysiska
arbetsförmåga dagen efter en nattlig känning
(2,6 - 3.0 mmol/l i en timma) men perso-
nerna kände sig tröttare och upplevde att de
sovit sämre under natten.644

Hos barn visade testning av koordination
minne, uppmärksamhet och kreativt tän-
kande inte någon påverkan men däremot
hade de ett sänkt stämningsläge efter en
nattlig känning med blodsocker under 4,0
mmol/l.771

I dessa 3 studier användes patientmätare som
visade helblodsocker. Värdena är omräknade till
plasmaglukos.
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talsvårigheter eller förlamningar som tecken på
en viss hjärnödem (hjärnsvullnad).911,1026 Ta kon-
takt med sjukhuset om detta inträffar. 

Om barnet inte vaknar till och är fullt kontakt-
bart inom 15 - 30 minuter efter en svår känning
trots att blodsockret blivit normalt kan detta
bero på att det blivit en svullnad av hjärnan.745

Det kan då ta flera timmar innan barnet är helt
vaket igen. Detta är ett akut tillstånd som ome-
delbart måste behandlas på sjukhus!

Ibland kan man må illa eller kräkas efter en
kraftig känning, speciellt om blodsockret varit
lågt en längre tid. Ofta har man då ketoner
(syror) i urinen. Detta är vanligt under gravidite-
ten när kvinnan anstränger sig extra mycket för
att hålla sina blodsockernivåer nere. Både kräk-
ningarna och ketonerna är då en följd av att
hormonet glukagon insöndras för att höja det
låga blodsockret. Det är samma typ av biverk-
ning som du kan få efter en glukagon-injektion.
Om kräkningarna fortsätter bör du ta kontakt
med sjukhuset. Eftersom den egna glukagon-
produktionen vanligen minskar efter några års
diabetes så är denna typ av reaktion vanligast
när man inte haft diabetes så länge.

Träna på låga blodsocker! 

Varje gång du mäter ett blodsocker under 3,5 -
4 mmol/l bör du fråga dig själv: Exakt vilket
symtom hos mig själv gjorde att jag mätte just
nu? Kände jag något för 10 eller 20 minuter
sedan som kunde förvarnat mig om att blod-
sockret var på väg nedåt? Om du mäter ett blod-
socker under 3,0 - 3,5 mmol/l utan symtom bör
du alltid fråga dig: Känner jag verkligen inget
som borde varnat mig att blodsockret är lågt?
Fråga personer i din omgivning om de sett eller
lagt märke till någon förändring hos dig som
kan tala för lågt blodsocker.

Träningsprogram för att lättare känna igen vaga
och annorlunda symtom på lågt blodsocker
inklusive användningen av enkla test på tanke-
förmåga har visat sig vara framgångsrika.217

Pröva om du känner av kroppsliga symtom
genom att stå upp och gå en bit. Rör din
utsträckta arm i en cirkel eller håll en penna
mellan fingrarna för att bättre känna av om du
är skakig. Prova om du har symtom från hjär-
nan genom att repetera ålder och födelsedag hos
din mamma eller någon annan släkting, någon
väns telefonnummer eller numret på ett kombi-
nationslås. Ett yngre barn kan prova med att
räkna baklänges från 100. Det ska vara lagom
svårt med normalt blodsocker så att du märker
skillnaden när du gör samma sak vid lågt blod-
socker.

Det är svårt att klara en skrivning med bra resultat när
man har eller nyligen har haft en känning. Det tar oftast
ett par timmar efter en kraftig känning innan du är i topp-
form igen.

En Festis® kan vara bra att
ha till hands om barnet får
en känning. Den är lätt att
ha med och om barnet inte
vill äta något kan det vara
lättare med en Festis än
med druvsocker eller flytan-
de glukos.
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Insulinbehandling
Målet med all insulinbehandling är att efterlikna
den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra
insulin till blodet. Normalt insöndras en liten
konstant mängd insulin under dygnets alla tim-
mar. Efter måltider insöndras också en ökad
mängd insulin för att ta hand om kolhydraterna
i maten. Se kurvor på sidan 30.

I Sverige användes tidigare insulin från nötkrea-
tur och senare svin. Sedan 1989 används fr a
humaninsulin, dvs insulin som kemiskt är exakt
likadant sammansatt som det kroppsegna insuli-
net. Idag tillverkas humaninsulinet med en gen-
teknisk metod (med sk hybrid-DNA). Detta
innebär att man ”klistrar in” mänskliga gener
för tillverkning av insulin på en jäst-cell eller
bakterie. På så vis ”lurar” man jäst-cellerna eller
bakterierna att tillverka insulin istället för sina
egna äggviteämnen. 

Snabb- och direktverkande insulin är rent insu-
lin utan tillsatser och är en klar vätska. De behö-
ver inte vändas eller blandas innan användning.
Även basinsulinerna Lantus, Levemir och Tre-
siba är klara lösningar. Den långverkande effek-
ten av dessa insuliner orsakas inte av tillsatser
till insulinet utan av en förändring i molekyl-
strukturen. Man använder olika tillsatser för att

göra insulinet mera långverkande och insulinet
blir då grumligt. Det grumliga sjunker till botten
och ampullen eller flaskan (med ex. Insulatard)
måste därför vändas (men ej skakas) 20 gånger
för att blanda insulinet innan du använder
det.590 

Vid intravenös insulinbehandling ger man van-
ligtvis snabbverkande insulin direkt i blodet.
Detta är den bästa behandlingen av ketonförgift-
ning (ketoacidos). Det ges bara på sjukhus och i
en sk motorspruta eller dropp. Eftersom halve-
ringstiden är mycket kort, bara ca 4 min 382, sti-
ger blodsockret snabbt om insulinet i motor-
sprutan stängs av. När man använder intra-

Tillverkning av humaninsulin

Semisyntetisk metod:

Svininsulin omvandlas 
med hjälp av enzymer

Äldre metod som inte 
används idag

Biosyntetisk metod (DNA-teknologi) 

Tillverkning från 
bagerijäst

Novo-Nordisk insulin

Tillverkning från
coli-bakterier

Eli-Lilly insulin
Sanofi-Aventis insulin

Hur gör man insulinet långverkande?

NPH-insulin Binds till ett äggviteämne från lax 
(protamin) 

Lantus Klar lösning vid injektion men preci-
piterar (blir grumligt) i vävnaden
pga en förändring i pH.

Levemir Binds till ett äggviteämne i kroppen 
(albumin).

Tresiba Formation av multi-hexamerer

Toujeo Starkare koncentration (300 E/ml)
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Snabbverkande insulin

Medellångverkande insulin

Långverkande insulin

Intravenöst insulin

Snabbverkande insulin ger effekt under ca 3 - 5 timmar.
Innan de direktverkande insulinerna blev tillgängliga an-
vändes snabbverkande insulin som måltidsinsulin.

Actrapid
Humulin Regular 
Insuman Rapid
Insuman Infusat (pumpinsulin)
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Medellångverkande insulin används som basinsulin vid
flerdosbehandling och vid 2-dos behandling. De har nå-
got olika profiler: NPH-insulin (⎯⎯) och lente-insulin
( ). NPH insulin används allt mindre i Sverige och Len-
te-insulin är inte tillgängligt längre.

NPH-typ:
Insulatard
Humulin NPH
Insuman Basal Lente-typ:

Monotard
Humutard
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Basala insulinanaloger ger effekt i upp till 24 timmar eller
längre. Levemir ges 1 eller oftare 2 gånger dagligen för
att täcka behovet av basinsulin mellan måltiderna och på
natten. Lantus ger en något mer långvarig insulineffekt
och tas 1 eller 2 gånger per dag. Toujeo och Tresiba är
mer långverkande och ges bara en gång per dag.
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Lantus
Levemir

Tresiba
Toujeo

IV

Snabbverkande insulin som ges intravenöst är extremt
kortverkande med en halveringstid på bara ca 3 - 5 minu-
ter.1073
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Intravenöst insulin
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venöst insulin måste man kontrollera blodsock-
ret varje timme (även på natten) för att kunna
ställa in rätt insulindos. Det är ingen fördel med
att ge direktverkande insulin intravenöst efter-
som effekten inte är snabbare än med snabbver-
kande insulin.1067

I Sverige används ofta denna typ av insulinbe-
handling till barn och ungdomar vid insjuknan-
det i diabetes eftersom det är ett praktiskt sätt
att ge insulinet de första dygnen. Dessutom finns
det data som skulle kunna tala för att en tidig
och intensiv insulinbehandling kan förlänga
”smekmånadsfasen” och på sikt kanske bibe-
hålla en del av den egna insulinproduktio-
nen.725,1023 En del kliniker har dock börjat
använda en flerdosbehandling med måltidsinsu-
lin vid starten och detta fungerar lika bra för att

bevara den egna insulinproduktionen.343 Intrave-
nös insulinbehandling används även vid t ex en
besvärlig magsjuka med kräkningar eller vid
operationer. Det är också ett bra sätt att ta reda
på en persons totala insulinbehov/dygn (t ex
inför behandling med en insulinpump) eftersom
vi kan utläsa antal givna enheter/dygn i pumpen. 

Direktverkande insulin

Snabbverkande insulin (Actrapid, Insuman
Rapid, Humulin Regular) är egentligen lite för
långsamt. Man får för låg insulin-koncentration
i blodet just när man äter och istället för hög
koncentration några timmar senare, vilket gör
att man måste äta mellanmål då. Normalt sitter
insulinmolekylerna ihop sex och sex (sk hexa-
mer, se bild). Innan insulinet kan tas upp till blo-
det måste dessa bindningar delas upp. Om man
kunde spruta in insulinmolekylerna i en lösning
en och en (sk monomert insulin) skulle det verka
betydligt snabbare. Den snabba effekten medför
att det är möjligt att uppnå mer normala insu-
lin-nivåer mellan måltiderna.353

De direktverkande insulin-analogerna Apidra, Humalog
och NovoRapid har en snabbare effekt än det äldre
snabbverkande insulinet. Du kan ta insulinet precis före
maten och ändå få en bra insulineffekt när sockret från
måltiden kommer ut i blodet. Till frukost bör man dock ge
insulinet 10 - 15 minuter före maten för att få tillräckligt
snabb effekt. Insulineffekten avtar efter 2 - 3 timmar,552

och blodsockret kan därför stiga igen innan nästa måltid.
För att motverka detta ges vanligen ett basinsulin som
har effekt under dagen (se sidan 141). Det ultrasnabb-
verkande Fiasp ger ett ännu snabbare tillslag, men effek-
ten avtar också snabbare än de direktverkande analoger-
na.
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Snabbverkande insulin

Kl171207

Ultrasnabbverkande insulin
(Fiasp)

Direktverkande insulin 
(NovoRapid, Humalog, Apidra)

(Actrapid, Humulin Regular,
Insuman Rapid)

Insulin är alltid i sk hexamer form när det injiceras. Det
måste sedan brytas ner till dimerer och monomerer innan
det kan passera mellan blodkärlets celler in i blodbanan.
De nya insulinanalogerna bryts ner mycket lättare än det
äldre snabbverkande insulinet (Actrapid, Humulin Regu-
lar, Insuman Rapid) och får därför en mycket mer omedel-
bar effekt.571 Massage av injektionsstället kan också öka
nedbrytningen till monomerer och därmed påskynda upp-
taget av insulin till blodet.708 Tillsats av zink stabiliserar
hexamererna och gör att upptaget till blodet blir långsam-
mare.

Hexamer Dimer Monomer

Blodkärl
C

el
l

Insulin
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Genom att ändra aminosyrorna i insulinmoleky-
len har man minskat problemet med hexamerer.
Det direktverkande insulinet (lispro, Humalog)
som introducerades 1996 ger en mycket snabb
insulineffekt 571 och används idag av många per-
soner med diabetes, både barn och vuxna. NPL
är ett medellångverkande insulin som tillverkas
av Humalog. Man har fått fram den långsamma
effekten genom att tillsätta protamin på samma
sätt som med vanligt NPH-insulin (t ex Insula-
tard). Fördelen är att NPL är hållbart i bland-
ning med Humalog i ett år. NPL har samma
verkningsprofil som vanligt NPH-insulin.587

Ännu ett direktverkande insulin som används
både av vuxna 557,709 och barn 810 introducerades
1999 (aspart, NovoRapid). En dubbel-blind stu-
die på personer med typ 1 diabetes visade att de
bägge direktverkande insulinerna NovoRapid
och Humalog gav mycket lika nivåer av insulin i
blodet och hade identiska effekter på blodsock-
ernivåerna.909 Apidra (glulisin) är en tredje insu-
linanalog som introducerades 2005. Apidra skil-
jer sig från de andra insulinerna på så vis att
beredningen inte innehåller något zink. Effekten
är likadan som med Humalog enligt en studie,73

medan en annan fann att effekten av Apidra

satte in något snabbare.509 Apidra verkar på
samma sätt hos barn och ungdomar som hos
vuxna.253)

Ultra-snabbverkande insulin

Det direktverkande insulinet aspart (NovoRa-
pid) har gjorts ännu snabbare genom att addera
2 ämnen till insulinet (nikotinamid, dvs vitamin
B3, och aminosyran arginin). Studier visar en
snabbare insulin-effekt för Fiasp både hos
barn 364, och vuxna.511 I barnstudien steg insu-
lin-nivån i blodet dubbelt så snabbt som för van-
ligt aspart, and högsta insulin-koncentrationen
uppnåddes 6 - 11 min. tidigare.364 Blodsocker-
nivåerna efter maten var lägre med Fiasp jäm-
fört med Novorapid. I en pumpstudie på vuxna
fann man liknande resultat med lägre blodsock-
ervärden efter maten.121 Det var också färre vär-
den under 4 mmol/l.

Fiasp® finns ännu bara som engångspennor
(FlexTouch®) i Sverige och är bara godkänt för

Olika typer av insulin 

Direktverkande måltidsinsulin Apidra
Humalog
NovoRapid
Insulin lispro Sanofi

Ultrasnabbt måltidsinsulin Fiasp

Basinsulin Lantus
Abasaglar

(långverkande insulin) Levemir

Mycket långverkande insulin Tresiba
Toujeo

Äldre basinsulin (grumligt) Humulin NPH
(medellångverkande insulin) Insulatard

Insuman Basal

Äldre måltidsinsulin Actrapid
(snabbverkande insulin) Humulin Regular

Insuman Rapid

Forskning: Lantus

Lantus har givit nivåer av basalinsulin över
dygnet som är jämförbara med en insulin-
pump.695 

Man fick i en studie både lägre morgonblod-
socker och färre nattliga känningar.905

I en studie på vuxna personer jämförde man
Lantus givet en gång/dag till natten med
NPH-insulin (ex. Insulatard, Humulin NPH)
givet en eller två gånger dagligen.967 Faste-
blodsockret var 2,2 mmol/l lägre när de
använde Lantus. 

I gruppen som tog NPH-insulin en gång dagli-
gen var Lantus-dosen lika stor men i gruppen
som tidigare tog NPH-insulin två gånger/dag
var Lantusdosen ca 6 - 7 enheter lägre än den
totala NPH-dosen.

Även om Lantus kan ha effekt i upp till 24 tim-
mar eller längre så finns det inget som talar
för att effekten av insulinet kan öka när det
ges flera dagar i rad.506
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vuxna (2018). Vid användning i pump kan man
tänka sig att tiden för aktivt insulin kan behöva
minskas (se sidan 186 och 187). Om insulinef-
fekten avtar alltför snabbt så blir behovet av
kombidoser till måltiderna större.

Basinsulin

I en frisk kropp finns det alltid en låg nivå av
insulin tillgänglig mellan måltiderna och även på
natten (se figurer på sidan 30). En frisk buk-
spottkörtel utsöndrar insulin under hela dygnet
för att ta hand om det socker som frisätts från
glykogen-förrådet i levern. Denna låga nivå av
insulin kallas för basinsulin (“bakgrundsinsu-
lin”). Basinsulin som injiceras är antingen med-
ellångverkande eller långverkande. Tonåringar
har höga nivåer av tillväxthormon och behöver
därför ofta större mängder basinsulin.

Nya basinsuliner

En injektion av de äldre medellång- eller lång-
verkande insulinerna (ex. Insulatard, Monotard,
Ultratard) gav hos de flesta personer med diabe-

tes inte en tillfredsställande basnivå av insulin
under dygnet.968 Den långverkande insulinanalo-
gen Lantus (glargin) introducerades år 2000.
Genom en ändring i insulinmolekylen har man
fått fram ett insulin som ger en jämn effekt
under upp till 24 timmar vilket liknar den basala
insulininsöndringen hos en frisk person. Uppta-
get från underhudsfettet är mer stabilt från dag
till dag med Lantus jämfört med medellångver-
kande insulin (Insulatard).695 Glargine finns
även i koncentrationen 300 E/ml (Toujeo), och
är då ännu mer långverkande med effekt i upp
till 36 timmar.1028

En nackdel för barn kan vara att en del personer
upplever att det svider när man injicerar Lan-
tus.933 Vi har dock den erfarenheten att bara
något enstaka barn har problem med detta. 

Levemir (detemir) är ett nytt basinsulin som
introducerades 2004. En sexmånaders studie på
vuxna med NovoRapid som måltidsinulin
visade att Levemir gav samma HbA1c som Insu-
latard men en lägre risk för känningar, speciellt
nattetid.1133 Nattliga blodsockerprofiler var jäm-
nare med Levemir och vikten efter sex månader
var lägre i Levemir-gruppen.

Tresiba (degludec) godkändes för barn och ung-
domar 2015. Det är extremt långverkande med
effekt i upp till 42 timmar hos barn och ungdo-
mar.98 Efter injektion bildar det långa kedjor av
multihexamerer som ger en subkutan insulin-
depå. Insulin frisätts långsamt från ändarna på
kedjorna. Om man glömmer en dos på kvällen
så går det bra att ta den på morgonen utan att
förlora i insulin-effekt, och utan risk att få för
mycket insulin-effekt under dagen. Tresiba är
godkänt för barn från 1 års ålder. 

Biosimilarer

En ny variant av glargin, en sk biosimilar som
heter Abasaglar,1211 introducerades 2015. Biosi-
milar betyder att den har samma sekvens av
aminosyror och har samma effekter, biverk-
ningar och indikationer som originalpreparatet,
men den kemiska strukturen är troligen inte
exakt likadan till 100%. Med enklare mediciner
använder man termen “generisk” som betyder

Forskning: Levemir

En undersökning på vuxna med det nya basin-
sulinet Levemir visade att effekten av insuli-
net varade mellan 6 och 23 timmar när doser
mellan 0,1 E/kg och 0,8 E/kg gavs.910

I en annan studie var skillnaden i insulineffekt
från dag till dag lägre med Levemir jämfört
med både Insulatard och Lantus.507 

Levemir har en likartad verkningsprofil hos
barn, ungdomar och vuxna.252 

Användningen av Levemir medför mindre vikt-
ökning än NPH-insulin enligt flera stu-
dier.682,955,971 

En tänkbar förklaring till detta är att Levemir
pga sin kemiska struktur har större effekt på
levern än konventionella insuliner.562 Detta
kan ge en ökad glykogen-depå och påverka
hunger-signaler.



Insulinbehandling 83

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

att det är exakt samma molekyl men insulin är
för komplicerat för att kunna kopieras exakt.
Abasaglar har samma godkännande för använd-
ning hos barn som Lantus. Det betyder att när
det står något om Lantus i denna bok gäller det
även för Abasaglar. En annan biosimilar är Insu-
lin lispro Sanofi som har samma effekt och god-
kännande som Humalog.

Färdigblandat insulin

Det finns färdiga blandningar för insulinpennor
med olika proportioner av direktverkande insu-
lin och medellångverkande insulin av NPH-typ
(NovoMix, Humalog Mix) och långvekande
även kombinationer med snabbverkande insulin
(Humulin Mix och Insuman Comb). I Sverige
används inte dessa så ofta eftersom man då är
låst till en viss blandning. När du ändrar dosen
så får du mer eller mindre av båda sorternas
insulin även om du bara t ex skulle behöva mera
måltidsinsulin. Ibland kan man ha nytta av den
förlängda effekten av den medellångverkande
delen, t ex i en mix med 50 % direktverkande,
om det är lång tid mellan lunch och middag.
Ryzodeg är en kombination av långverkande
Tresiba och direktverkande NovoRapid.

Hur länge varar insulin-effekten?

En större insulindos ger inte bara större insulin-
effekt. Den varar också under längre tid.494,687

Ett undantag kan vara de direktverkande insuli-
nerna NovoRapid 850 och Humalog 1195 som ver-
kar under något längre tid även när dosen ökas,
medan Apidra visar på en klar dosberoende
effekt.74

Enheter och koncentration

Insulin doseras i enheter, förkortat E (U, units,
på engelska). En enhet definierades tidigare som
den mängd insulin som sänker blodsockret hos
en 2 kilos frisk kanin som fastat 24 timmar till
2,5 mmol/l inom 2,5 timmar.1130 Något krånglig
definition, eller hur? Med bättre analysmetoder
har en enhet insulin fastställts till 6 nmol och ett
mg motsvarar 29 enheter insulin.556 Se även

”Hur mycket sänks blodsockret av insulinet?”
på sidan 142. 

I Sverige använder vi sedan 1987 koncentratio-
nen 100 E/ml vilket också är den vanligaste kon-
centrationen utomlands. I vissa länder används
dock andra koncentrationer, oftast 40 E/ml som
vi tidigare använde i Sverige. 

En del pennor för 100 E/ml kan användas för att
dosera i halva enheter (NovoPen Echo®, Novo-
Pen 5®, Humapen Luxura HD®). Till de yngre
barnen kan man använda 40 E/ml eller 50 E/ml
när de behöver mycket små doser (under 2 - 3
enheter). Man kan späda insulinet till 10E/ml till
de allra yngsta barnen för att kunna göra små
justeringar i insulindoserna.

Det kan vara lättare att använda engångssprutor
om man vill kunna göra mycket små justeringar
av insulindoserna. Med insulinsprutor för 30
enheter (100 E/ml) kunde man i en studie dra
upp doser med en noggranhet på ± 0,25 enheter
med doser på 2,5 - 3,5 enheter. 1031 De kan dock
vara svåra att ge mycket små doser med (½ - 1
enhet). I en annan studie fann man ca 10 % fel i
given mängd när man gav doser under 5 enheter
med spruta.723 Felet var bara 5 % när dosen gavs
med en insulinpenna. I en studie där föräldrar
skulle ge 1 enhet insulin varierade de verkliga
doserna mellan 0,6 och 1,3 enheter.179 Skillna-
derna var ännu större när doserna gavs av barn-
sjuksköterskor. 

En större insulindos (streckad linje) ger både starkare och
längre insulineffekt!
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2-dos behandling

Tidigare användes 2-dosbehandling till alla per-
soner med typ 1 diabetes i Sverige. Ett 2-dos sys-
tem ger vanligtvis en mindre flexibilitet vid mål-
tidsplaneringen. Det är svårare att få eftermid-
dagsdosen av medellångverkande insulin att
räcka under natten och ända fram till morgo-
nen. Man får även en högre insulinnivå mellan
måltider vilket ökar behovet av mellanmål. 

3-dos behandling

Det kan vara problem att få insulinet till midda-
gen med en 2-dos behandling att räcka ända
fram till morgonen. Man tar då bara det direkt-
eller snabbverkande insulinet till middagen och
skjuter fram den medellångverkande delen (ex.
Insulatard) till en sen kvällsinjektion, vilket
minskar risken för känningar på natten.

Flerdosbehandling

Flerdosbehandling siktar till att efterlikna den
normala funktionen av bukspottkörteln som ger
en basnivå av insulin under natten och tiden
mellan måltiderna, samt toppar av insulin till
varje måltid.

Forskning: Flerdosbehandling

Mer än 90 % av deltagarna i olika studier har
varit nöjda med flerdosbehandling.569 

I en fransk studie på 5 - 19-åringar upplevde
77 % en förbättrad livskvalité men man fann
ingen skillnad i HbA1c i gruppen som hel-
het.1116 Däremot hade de med högt HbA1c
minskat sitt HbA1c-värde betydligt. 

I studier har man funnit att mer än 90 % av
patienterna gärna accepterar penn-behand-
ling.569

En tidigt insatt intensiv insulinbehandling
med flerdos eller pump bevarar den egna
insulinproduktionen bättre och minskar där-
med risken både för svåra känningar och för
utvecklingen av diabeteskomplikationer.272 

1987 ställde vi i Uddevalla om alla våra
patienter (i åldrarna 2-20 år) från 2-dos med
spruta till flerdosbehandling med insulin-
penna. Bara en enda patient var missnöjd
och bytte tillbaka till 2 doser/dag. 

Sedan dess använder vi flerdosbehandling
redan från diabetesinsjuknandet vilket inne-
bär 5 - 6 injektioner/dag. Små barn under
6 - 7 års ålder får en insulinpump inom ett
par veckor efter debuten av diabetes. Vi ger
direktverkande insulin till måltider och lång-
verkande basinsulin på morgonen och/eller
till kvällen/natten. Detta liknar kroppens eget
sätt att dosera insulin hos en frisk person (se
kurvorna på sidan 30, 142 och 141). Alla bör-
jar med kolhydraträkning redan från debuten.

Direktverkande insuliner (NovoRapid, Humalog och
Apidra) verkar snabbt men användning av kontinuerlig
glukosmätning (se sidan 87) visar att blodsockret ofta sti-
ger hastigt när insulinet tas strax före maten. Kolhydra-
terna från maten hinner ut i blodet först och ger dig högt
blodsocker. Insulinet kommer dit senare när maten i ma-
gen börjar ta slut. Resultatet blir då att du istället kom-
mer lågt i blodsocker till mellanmålet och före nästa mål-
tid. Det är därför en bra idé att alltid ta insulinet 10 - 20
min. före maten, speciellt till frukost. Det ultrasnabbver-
kande insulinet Fiasp kan vara bra om du har problem
med att blodsockret stiger snabbt strax efter att du börjat
äta (se sidan 81).

MÅL

10 - 20 min.

Måltids-

Maten

insulinet
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Flerdosbehandling räknas som en intensiv
behandlingsmetod och började användas i
Sverige omkring 1984 och den första insulinpen-
nan kom 1985. Studier på både barn 1009,1116 och
vuxna 264,487,1006 har visat att man kan förbättra
blodsockerkontrollen med detta system för insu-
linbehandling. Patienter som använder flerdos-
behandling får inte alltid ett lägre HbA1c,

306,567

men man ser däremot ofta positiva psykosociala
effekter 568 och patienterna uppskattar möjlighe-
ten till en friare livsstil med större flexibilitet i
måltidsrutinerna.1086

Flerdosbehandlingen gör det också lättare för
personen med diabetes och familjen att avgöra
vilken insulindos som påverkar vad under dyg-
net. Vi tycker detta är mycket väsentligt efter-
som målet för vår diabetesundervisning är att
personen med diabetes och familjen successivt
tar över allt större del av behandlingsansvaret
och så småningom blir experter på sin egen dia-
betes.

Måltidsinsulin

Direktverkande och snabbverkande insulin kal-
las också måltidsinsulin. Effekten av direktver-
kande insulin (NovoRapid, Humalog, Apidra)
börjar efter ca 15 minuter och verkar maximalt
redan efter ca 1 timme. Du bör alltid ta direkt-
verkande insulin före måltiderna för att få en
bra insulineffekt. Frukostdosen bör man ta
10 - 20 min före maten för att få hindra blod-
sockret från att stiga snabbt.

Effekten av snabbverkande insulin (Actrapid,
Humulin Regular, Insuman Rapid) börjar cirka
20 - 30 min efter en injektion i underhudsfettet
och verkar maximalt efter ca 1½ - 2 timmar.

Den blodsockersänkande effekten varar cirka
5 timmar efter en injektion med snabbverkande
insulin. Du bör därför inte vänta mer än
5 timmar mellan huvudmåltiderna när du
använder snabbverkande insulin. 

En stor skillnad mellan direkt- och snabbver-
kande insulin som flerdosbehandling är att man
med direktverkande insulin behöver ta en liten
insulindos till ett mellanmål, t ex smörgås, om
du inte är mycket fysiskt aktiv samtidigt. Med
snabbverkande insulin är förhållandet det mot-
satta, dvs du måste äta mellanmål mellan
huvudmåltiderna för att undvika känningar.
Mät ditt blodsocker för att kunna avgöra vad
som fungerar bäst för dig.

När ska jag ta måltidsinsulinet?

Vanligen ger man måltidsinsulinet i magen (se
sidan 126). Se tabell på sidan 152 med rekom-

Det brukar gå bra att förskjuta måltiderna och insulin-
doserna någon timme framåt eller bakåt. Om du an-
vänder direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog
eller Apidra) behöver du inte vara lika noga med tider-
na om du tar basinsulin som täcker ditt behov av insu-
lin mellan måltiderna. Tänk på att inte överskrida 5
timmar mellan måltiderna och injektionerna med
snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin Regular, In-
suman Rapid). Risken är att du annars råkar ut för in-
sulinbrist eftersom insulinet tagit slut i kroppen. 

Kan jag skjuta på måltiderna?
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mendation om tider för injektion av frukostinsu-
linet.

Direktverkande insulin

Direktverkande insulin ger en snabbare effekt än
det äldre snabbverkande insulinet. Med direkt-
verkande insulin kan du ta insulinet precis före
maten och ändå få en bra insulineffekt när sock-
ret från maten når blodet. NovoRapid, Huma-
log och Apidra kan ges strax före frukost om
blodsockret inte är högt. Om blodsockret är
högt kan du prova med att vänta med maten
15 - 30 minuter.931 Studier har visat att man kan
ge NovoRapid 156,251 och Humalog 1003,282 efter
maten med relativt god effekt om man inte är
säker på hur mycket barnet kommer att äta när
måltiden påbörjas. Det visar sig dock i praktiken
att detta ofta bidrar till ett högre HbA1c genom
högre blodsocker efter maten och glömda mål-
tidsdoser. Vi uppmanar därför alla barn och
ungomar med diabetes att alltid ta insulinet före
maten, oavsett ålder. Om detta är svårt är det
bättre att dela upp dosen i en del före och en del
när man ser hur mycket barnet ätit. Detta är
inget problem om barnet använder en pump
eller ett injektionshjälpmedel (i-Port eller Insu-
flon). Äldre barn och ungdomar bör redan vid
diabetesdebuten uppmuntras och vänja sig vid
att bestämma hur mycket de kommer att äta så
att de kan ta insulinet före maten.

En av de viktigaste uppgifterna för insulinet vid
maten är att stänga av leverns produktion av
glukos som orsakas av en förhöjd nivå av gluka-
gon. Hos en person som inte har diabetes så gör
den snabba insulinfrisättningen direkt till blodet
redan vid måltidens start att glukagonproduk-
tionen trycks ned, och därigenom stoppas glu-
kosproduktionen som annars hålls vid en stadig
nivå mellan måltider. Insulinet som du ger till
maten trycker ned glukagonet, men bara om du
ger det tidigt, före maten och i tillräcklig
mängd.645

Man bör ge insulinet före maten även om man
har en känning. När man botat det låga blod-
sockret med druvsocker så är blodsockret nor-
malt efter 10 - 15 minuter, och man bör då ta
insulinet innan man börjar äta. Risken är annars

När ska man ta måltidsinsulinet?
(vid injektion i magen)

*NovoRapid, Humalog, Apidra

**Det är bra att ta insulinet 10 minuter före övriga
måltider om möjligt. Det syns tydligt på GCM-kur-
vorna hur snabbt blodsockret stiger när du äter! Mål-
tider av typ lasagne med en fet sås kan dock vara ett
undantag där du kan behöva ta insulinet 10 minuter
in i måltiden eftersom kolhydraterna tas upp mycket
långsamt. Prova dig fram, så får du se hur det funge-
rar för dig.

Man bör alltid ta insulinet före maten! Om du tar det
efter maten så hinner blodsockret stiga innan insuli-
net får effekt. Detta gäller även om du har lågt blod-
socker före maten. Då blir det lätt en rekyleffekt om
du inte tar en full insulindos före maten efter att du
åtgärdat känningen med druvsocker.

Det är också en vane-fråga. Vi har sett hur 3-åringar
får insulinet efter maten eftersom föräldrarna är
osäkra på hur mycket barnet kommer att äta. Proble-
met är att det blir en vana så att insulinet tas efter
maten även som 13- och 23-åring. Dietisten Carmel
Smart i Australien har ett enkelt råd till småbarnsfö-
räldrarna: “Se till att barnen är hungriga när det är
dags för en måltid så äter de bra”. Dvs undvik större
mellanmål som gör att barnen inte är hungriga till
huvudmåltiderna.

Om du har problem med att blodsockret stiger snabbt
vid måltider trots att du tar insulinet en stund före
maten kan det vara en bra idé att prova det ultra-
snabbverkande insulinet Fiasp (se sidan 81).

Måltid Direktver-
kande insulin*

Snabbverkande 
insulin

Frukost 20 min före 30 min före

Övriga 
måltider

Precis före** 0 - 30 min före 
(se texten)

Känning 
före maten

Ta druvsocker, 
vänta 10 min, 
ta insulin och 
ät sedan

Precis före

Högt blod-
socker före 
maten

15 - 30 min 
före maten

30 - 60 min före 
maten
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stor att man får en rekyleffekt med högt blod-
socker efter maten.

Snabbverkande insulin

Det är ingen skillnad i effekt mellan olika prepa-
rat av snabbverkande insulin. Vi rekommende-
rar att man ger snabbverkande måltidsinsulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid)
minst 30 minuter före frukost eftersom nattinsu-
linet tagit slut på morgonen och man då behöver
fylla på insulindepåerna i kroppen. Vänta om
möjligt ännu längre om blodsockret är högt, upp
till 45 - 60 min. Se även tabellen på sidan 147.
Om du injicerar snabbverkande insulin i benet
(eller skinkan) behöver du förmodligen lägga till
15 - 30 minuter på tiderna.

Med tanke på att snabbverkande insulin inte ger
omedelbar effekt på blodsockret är det idealiska
att ge insulinet 20 - 30 minuter före övriga mål-
tider.1003 Till lunch har man kvar lite snabbver-
kande insulin från frukosten och detsamma gäl-
ler vid övriga måltider. Det är därför inte lika

viktigt att ta insulinet en tid före maten till
övriga måltider som det är till frukost. 

Barn med små doser och tunt underhudsfett tar
dock upp insulinet snabbare och bör därför inte
vänta så länge som 30 minuter innan de äter 728

(förutsatt att blodsockret före maten inte är
högt). Det kan även bli ett svårt schema för fr a
yngre barn med många hålltider om man skall
ge insulin 30 minuter före maten till alla målti-
der. Vi rekommenderar därför mindre barn som
använder snabbverkande insulin (Actrapid,
Insuman Rapid, Humulin Regular) att ge det
strax före maten till alla måltider utom frukost.
En del barn tar dock upp insulinet långsammare
och det är därför viktigt att individualisera
råden. Större barn och tonåringar klarar oftast
att ta insulinet 30 minuter före maten.

Om man ger snabbverkande insulin strax före
maten är det extra viktigt att maten inte tas upp
alltför snabbt i tarmen så att blodsockret hinner
höja sig innan insulinet kommit ut i blodet. Om
måltiden innehåller fett så töms magsäcken lång-
sammare. En mjölkglass (vanlig glass) ger t ex
betydligt långsammare blodsockerstegring än en

CGM visar tydligt varför insulinet ska tas före maten

Insulin 15 min. 
före måltid

Insulin strax 
före måltid

Insulin en bit 
in i måltiden

Insulin först när 
CGM larmat

Registrering med CGM visar tydligt att du behöver ta insulinet före maten, gärna 10 - 15 minuter före om alla målti-
der om du kan få in det i schemat. På morgonen kan du kolla blodsockret och ta insulin på sängkanten direkt när
du vaknat. Då blir det en naturlig paus på 10 - 20 min. innan du äter frukost medan du duschar och klär på dig.
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saftglass (isglass). Se vidare kostkapitlet på sidan
216. 

Hur kombinerar jag måltidsdoser och
basinsulin?

Flerdosbehandling innebär direktverkande insu-
lin (NovoRapid, Humalog, Apidra) eller snabb-
verkande (Actrapid, Humulin Regular, Insuman
Rapid) till varje huvudmåltid och en eller två
doser långverkande insulin (Lantus, Levemir)
eller medellångverkande (ex Insulatard, Humu-
tard) för att täcka behovet av insulin mellan
måltiderna och på natten (se även sidan 142 och
141).

Tänk på att eftersom det tar minst 2 timmar
innan nattinsulinet börjar verka ordentligt så
bör det inte gå mer än 2 - 3 timmar mellan
kvällsmaten och natt-injektionen om du tar
basinsulin bara en gång/dag. Om intervallet är
längre än 2 - 3 timmar riskerar man en ökning i
blodsocker och ketoner.16 Om man använder
snabbverkande insulin (ex Actrapid) kan inter-
vallet dock vara 3 - 4 timmar eftersom detta
insulin verkar under en längre tid än direktver-
kande insulin.

Yngre barn behöver ofta en högre nivå av basin-
sulin strax efter att de somnat. Man ser ofta
detta som en stegring i blodsockret före midnatt

vid användandet av Lantus eller Levemir som
basinsulin. Det kan då vara en bra idé att ge
snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin
Regular, Insuman Rapid) till kvällsmaten istället
för direktverkande insulin, så att insulineffekten
varar ända fram tills nattinsulinet kan ta över.
Om barnet får sin sista dos medellångverkande
insulin (ex. Insulatard) till middagen gäller inte
ovanstående resonemang.

Kan jag hoppa över en måltid?

Det behövs en liten mängd insulin i blodet även
mellan måltiderna för att ta hand om sockret
som kommer från leverns glykogenförråd. Om
du använder direktverkande insulin och tar
basinsulin även till frukost eller långverkande
insulin (Lantus, Levemir) en gång/dag, kan du
prova med att hoppa över både måltiden och
måltidsdosen. Om blodsockret är högt kan du
behöva ta några extra enheter direktverkande
insulin. Öka NovoRapid- eller Humalogdosen
något när du äter nästa gång om det behövs.

Om blodsockret ligger över ca 8 mmol/l och du
vill hoppa över måltiden behöver du ändå ta en
insulindos för att få ner blodsockret. Använd
korrektionsfaktorn på sidan 146 för att komma
fram till en lagom dos. Se även ”Om jag äter
mer eller mindre än vanligt?” på sidan 145.

Om du använder snabbverkande insulin (Actra-
pid, Humulin Regular, Insuman Rapid) och bara
en dos NPH-insulin (ex. Insulatard), måste du ta
insulin även om du hoppar över en måltid efter-
som måltidsdosen av snabbverkande insulin
även täcker behovet av basinsulin mellan målti-
derna. Halva den ordinarie insulindosen brukar
vara lagom men du får prova dig fram. Det bör
inte gå mer än 5 timmar mellan injektionerna av
snabbverkande insulin. Lyssna till dina hungers-
känslor. Det fungerar inte att både hoppa över
en måltid och att strunta i mellanmålet några
timmar senare. Om blodsockret ligger lågt måste
du naturligtsvis äta något.

Om du använder snabbverkande insulin (Actrapid, Humu-
lin Regular, Insuman Rapid) är det viktigt att ta det 30 mi-
nuter före frukost. I denna undersökning steg blodsock-
ret i genomsnitt ca 5 mmol/l hos de barn som tog insuli-
net strax före frukost men under 1 mmol/l hos de som
tog insulinet 30 min före maten.982 
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Nattinsulin 

Det är svårast att åstadkomma en bra insulindo-
sering på natten. Trots att vi inte äter något så
behövs det en låg nivå av insulin hela natten för
att sockret som kommer från levers glykogenför-
råd ska komma in i kroppens celler. Tidigare var
ett medellångverkande insulin av NPH-typ (t ex
Insulatard) till natten vanligast. Numera
används mest Lantus, Levemir och Tresiba som
har en jämnare och mer långvarig effekt och
som fungerar mycket bra även till yngre barn. 

Eftersom natten är lång så är nattinsulinet den
insulindos på dygnet som påverkar ditt HbA1c
mest. Höga värden på natten kan ge dig ett högt
HbA1c även om dina prover på dagen ser nor-
mala ut.

När ska man ta basinsulinet?

Det är viktigt att ta basinsulinet samma tid varje
dag. Om man ändrar tiden från dag till dag är
det svårare att se något mönster i blodsocker-
proverna.

Nya bas-insuliner

Det långverkande insulinet Lantus kan ges på
morgonen, till kvällsmaten eller när man går och
lägger sig. Effekten kommer igång ordentligt
efter 3 - 4 timmar så om man behöver mer insu-
lineffekt på förnatten är det bättre att ta det till
kvällsmaten ca kl 19 - 20. För många barn och
ungdomar fungerar det att ge Lantus en gång
per dag men ibland kan man behöva ge en del av
dygnsdosen på morgonen, fr a till yngre barn
med små doser (< ca 15 enheter, se sidan 165).
Du bör ta högst 40 - 50 % av den totala dygns-
dosen som basinsulin för att det ska fungera bra
(30 - 40 % om du använder snabbverkande
insulin till måltider). Tänk på att du får en tydlig

insulineffekt även under dagen med ett så lång-
verkande insulin.

Levemir har en längre verkningstid än
NPH-insulin, men vanligen inte tillräckligt lång
för att kunna ges bara en gång per dag. I prakti-
ken får de flesta barn och ungdomar en dos på
morgonen och en på kvällen, dvs i stort sett
samma tider som med NPH-insulin, men en del
tonåringar med stora doser klarar sig med bara
en dos/dag. Om man ger det en gång/dag ger
man oftast dosen på kvällen. Tresiba och Toujeo
ges bara en gång dagligen, oftast på kvällen.

Vid debuten av diabetes och under remissionsfa-
sen (“smekmånadsfasen”) fungerar det vanligt-
vis bra med bara en dos av både Lantus och
Levemir. Eftersom långverkande insulin varar i
upp till ett dygn, ibland ännu längre, är det vik-
tigt att inte ändra dosen för ofta, inte oftare än
2 (- 3) gånger per vecka.

Lantus och Levemir som är klara lösningar ges
oftast med insulinpenna men kan också ges med
spruta.

NPH-insulin (ex. Insulatard)

Eftersom problemet med denna typ av insulin
oftast är att få insulinet att räcka fram till mor-
gonen (se kurvor på sidan 165) så är det bra att
ta insulinet så sent som möjligt på kvällen. Ta
insulinet strax innan du brukar gå till sängs i
vanliga fall. Även om det är bra att ta insulinet
sent så ska man inte sitta uppe och vänta på att
det är dags at ta insulinet. Kl 23 kan vara en bra
tid för vuxna medan kl 22 brukar vara en prak-
tisk tid för äldre barn. Yngre barn får ta insuli-
net tidigare. Ett bättre alternativ är att ge nattin-
sulinet när barnet sover vilket ofta går att göra
utan att de vaknar, speciellt om barnet använder
Insuflon eller i-Port.

Den dos NPH-insulin (t ex Insulatard) som du
tar på kvällen ger god effekt efter 2 - 4 timmar
och brukar vara lagom för en 8 - 9 timmars natt.
Det är viktigt att komma ihåg att mindre doser
insulin inte bara ger mindre insulineffekt utan
också kortare verkningstid. 
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Det är viktigt att vända ampullen minst 20
gånger innan du injicerar för att det grumliga
insulinet ska blandas ordentligt.590 Pennampul-
len med NPH-insulin innehåller en glas- eller
stålkula som blandar insulinet. 

Insulinpump

Med en insulinpump ger man sig måltidsdoser
med hjälp av några knappar på pumpen. Pum-
pen ger dessutom en liten mängd insulin konti-
nuerligt under hela dygnet för att täcka krop-
pens behov av en låg nivå insulin mellan målti-
der och på natten. Se vidare pumpkapitlet på
sidan 173.

Blandning av insuliner

Det går bra att blanda insulin av NPH-typ med
både direktverkande NovoRapid 457 och
Humalog 611 och snabbverkande insulin.501 Man
rekommenderar inte att basalinsulinerna Leve-
mir och Lantus blandas med något annat insu-
lin.133 Kliniska studier visar dock att Lantus kan
blandas med både NovoRapid och Humalog
utan några negativa effekter på blodsockret 619

eller HbA1c efter 3 månader.371 Tresiba kan
blandas med NovoRapid och fortfarande
behålla samma snabba topp-effekt efterföljd av
en långsam basaleffekt.510 

Depå-effekten

Om man använder enbart medellång- eller lång-
verkande insulin bildas en insulindepå i fett-
väven motsvarande cirka ett dygns insulinbe-
hov.108 Ju mindre andel basinsulin du använder,
desto mindre depå får du. Med flerdosbehand-
ling använder du en mindre andel medellång-
eller långverkande insulin och depån motsvarar
då bara ca ½ dygns insulinbehov.108 Det är stor-
leken på insulindepån i kroppen som gör att du
måste vänta 2 - 3 dagar innan du åter uppnår
jämvikt efter en ändring av nattinsulinet och kan
se vilken effekt ändringen haft (se ”Grundreg-
ler” på sidan 148). 

Faktorer som påverkar insulineffekten

Med de nya insulinanalogerna påverkas insulin-
upptaget i mindre omfattning av ovanstående fak-
torer.

Genomblödningen i underhudsfettet
(ökad genomblödning ger snabbare
upptag av insulinet)

Ökas av Värme, t ex het dusch eller 
varmt bad, bastubad, bubbel-
pool eller feber.88,494,1106 Man 
har även provat elektrisk upp-
värmning av huden runt en 
pumpnål.185

Minskas av Kyla, t ex ett kallt bad 88.
Rökning (gör att blodkärlen 
drar ihop sig).648,655

Vätskebrist 494

Injektionsdjup Snabbare upptag av insulin
vid injektion i muskeln.396

Injektionsplats
Se sidan 126

En injektion i magen tas upp 
snabbare än en injektion i 
låret. Skinkans upptag är 
långsammare än från magen 
men något snabbare än låret. 

Insulinantikrop-
par

Kan binda insulinet så att 
effekten kommer senare 
och mer oregelbundet.

Motion Ökar upptaget av snabb-
verkande insulin givet i låret 
även efter avslutad motion, 
speciellt om injektionen givits 
i muskeln.394,655

Massage av 
injektions-
stället

Ökat upptag, troligen genom 
snabbare nedbrytning av 
insulinet.708

Tjocklek på 
underhudsfet-
tet

Ett tjockare lager med under-
hudsfett ger ett långsammare 
upptag av insulin.529,1033

Injektion i 
fett-kuddar 
(lipohypertro-
fier)

Långsammare upptag av 
insulinet.1207

Koncentratio-
nen på insuli-
net

40 E/ml (som ibland används 
till små barn) tas upp snab-
bare än 100 E/ml.396
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Nackdelen med en stor insulindepå är att den
kan ge lite olika insulineffekt från dag till dag.
Nackdelen med en liten insulindepå är att du
inte har något reservinsulin i kroppen. Depån
fungerar som en ”reservtank” genom att det
extra insulin som finns lagrat där kan användas
när det blir brist på insulin i kroppen, t ex om
du glömmer en injektion. Om insulinbehovet sti-
ger (t ex vid en infektion) eller om du glömmer
en insulindos så får du lättare symtom på insu-
linbrist (ketoner i blod och urin, illamående eller
kräkningar). Vid pumpbehandling använder
man enbart direkt- eller snabbverkande insulin
och får då nästan ingen insulindepå alls. Om
insulintillförseln avbryts av någon orsak får man
symtom på insulinbrist redan efter 4 - 6 timmar
(se sidan 185).

Hur exakt är insulindosen?

En insulinpenna doserar mycket exakt med en
felmarginal på bara några få procent. Men
effekten av en given insulindos beror på en hel
rad andra faktorer. Det skiljer ofta upp till 25 %
i insulineffekt av samma dos given på samma
plats vid 2 olika tillfällen och upp till 50 % i
effekt av samma dos hos två olika indivi-
der.494,536 Detta är förklaringen till det ofta
mycket frustrerande situationen att man kan äta
samma saker, göra samma saker och ge samma
insulindoser 2 dagar i rad men ändå blir blod-
sockret helt olika. De analoga basinsulinerna
Levemir, Lantus och Tresiba har mindre varia-
tion i upptaget av insulinet jämfört med
NPH-insulin. 

Insulinupptag

Upptaget (absorptionen) av insulin från injek-
tionsstället kan påverkas av en rad olika fakto-
rer. Värme ökar upptaget från injektionsstället.
Om rumstemperaturen ökar från 20° till 35° så
ökar upptaget av snabbverkande insulin med
50 - 60 %.655 Bastubad i 85° ökar upptaget med
hela 110 %! Med andra ord så är det risk för en
känning om du tagit ditt en insulindos strax
innan bastubadet. En het dusch eller ett varmt
bad (42°), t ex i en bubbelpool, kan öka insulin-

nivån i blodet till den dubbla medan ett kallt
bad (22°) gör att insulinet tas upp långsam-
mare.88 Massage av injektionsstället (i 30 min)
gav högre insulinnivåer och lägre blodsocker
både med snabbverkande 708 och långverkade
insulin.88

Hudens temperatur har också betydelse. Vid 37°
hudtemperatur gav samma insulindos dubbelt så
hög insulinkoncentration i blodet efter 45 minu-
ter som när hudtemperaturen var 30° trots
samma rumstemperatur.1033 I samma undersök-
ning fick personer med tjockare lager under-
hudsfett (10 mm) lägre insulinkoncentrationer
än de med tunt underhudsfett (2 mm). 

Upptaget av de direktverkande insulinerna
påverkas mindre av faktorerna som nämns
ovan, men uppvärmning av stället där nålen till
insulinpumpen var insatt i huden kan ge ett
snabbare upptag av både Humalog och Novo-
Rapid.937 Se även ”Var ger jag insulinet?” på
sidan 124. 

Om barnet inte äter upp?

Oftast vet man som förälder rätt så bra hur
mycket barnet äter av en viss maträtt. Det kan
vara en bra idé att gå igenom skolmatsedeln i
förväg och diskutera med barnet vad han eller
hon inte tycker om och vad man då kan äta
istället. Speciellt med mindre barn som matväg-
rar kan det ibland vara svårt att i förväg (dvs när
insulinet ska ges) veta hur mycket barnet kom-
mer att äta. Om barnet äter mindre än vad man
tänkt sig är det risk för lågt blodsocker. Det är
inte idealiskt att ge insulin efter maten men i
undantagsfall kan det vara den bästa utvägen
om du använder direktverkande insulin
(NovoRapid 251 eller Humalog 282). Man kan
hellre prova med att ge insulin motsvarande en
liten måltid först och sedan ge resten av insulin-
dosen om barnet trots allt äter en normal por-
tion. Använder barnet pump eller Insuflon/i-Port
så är den extra dosen inga problem. Man bör
försöka träna barnet i att uppskatta hur mycket
det kommer att äta, och sedan ta insulinet före
maten. Annars är det risk att vanan med att ta
insulinet efter maten hänger kvar ända upp i
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tonåren, och det är då lätt att glömma bort helt
att man ska ta en dos.

Om blodsockret är välinställt känner man ofta
självt hur mycket eller lite som man behöver äta.
Är blodsockret högt så är barnet ofta inte lika
hungrigt och behöver inte heller äta lika mycket
mat som vanligt (se ”Mätt eller hungrig?” på
sidan 229). Vuxna känner sig ofta mer mätta när
blodsockret är högt.603

En bra regel är att alltid ställa fram bröd och
pålägg efter maten så att barnet kan äta sig mätt

även om han/hon inte tyckt om maten. För en
del familjer kan detta kännas fel ur uppfostring-
synpunkt gentemot syskonen. Det är dock
såpass viktigt att barnet med diabetes verkligen
får i sig måltiden att man måste kunna motivera
detta.

Man kan justera med hjälp av mellanmålen om
barnet ätit mer eller mindre än vanligt vid en
huvudmåltid. Om barnet ätit lite till lunch läg-
ger man mellanmålet lite tidigare och ökar mat-
mängden lite (kanske något extra gott om apti-
ten varit dålig). Om du använder direktverkande
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insulin behöver du ge lite extra insulin till ett
mellanmål. 

Vid 2-dos behandling fungerar det ofta bra att
ge samma dos medellångverkande insulin (t ex
Insulatard, Monotard) även om barnet äter min-
dre. Minska istället dosen direktverkande
(NovoRapid, Humalog, Apidra) eller snabbver-
kande (Actrapid, Humulin Regular, Insuman
Rapid) insulin.

Vad gör jag om jag glömt att ta 
insulinet?

Du kan prova nedanstående förslag om du har
haft diabetes en längre tid och är väl förtrogen
med hur insulinet fungerar. Är du det minsta
osäker bör du ta kontakt med sjukhuset eller
diabetesmottagningen!

Glömt måltidsdosen (flerdosbehandling)

Ta samma dos om du kommer på det direkt efter
maten eller inom en timme. Om du kommer på
det efter 2 - 3 timmar så mät blodsockret och ge
en dos som motsvarar ca ½ måltidsdosen och
korrigera samtidigt ett ev. högt blodsocker enligt
korrigeringsfaktorn (se sidan 146). Om du kom-
mer på det först vid nästa måltid så ge extra
insulin enligt korrigeringsfaktorn förutom mål-
tidsdosen. 

Glömt basinsulinet (flerdosbehandling)

Om du glömt din dos Lantus eller Levemir på
kvällen kan du ta den när du kommer på det om
det bara gått ett par timmar. Du kan behöva ta
en liten dos NovoRapid eller Humalog om blod-
sockret hunnit stiga. Om du bara tar basinsulin
på kvällen och kommer på det på morgonen så
prova med att ta ca hälften av den Lantus- eller
Levemir-dos du skulle tagit på kvällen. Om du
tar basinsulin två gånger/dag kan du ta din mor-
gondos som vanligt. Om blodsockret är högt
bör du ta extra måltidsinsulin enligt korrek-
tionsfaktorn för att kompensera för detta. Om

du glömt Tresibadosen på kvällen så kan du ta
full dos på morgonen och sedan som vanligt på
kvällen igen. Det bör dock gå minst 8 timmar
mellan 2 Tresiba-injektioner.

Om du använder Insulatard och vaknar före kl
02 kan du fortfarande ta nattinsulinet, men
minska dosen med ca 25 - 30 % eller 1 - 2 enhe-
ter för varje timme som gått sedan du skulle
tagit nattinsulinet. Om det är 5 timmar eller
mindre tills du ska vakna är det bättre att mäta
blodsockret och ta snabbverkande insulin
(Actrapid, Insuman Rapid, Humulin Regular)
om du har det. Halva det antal enheter som du
skulle tagit som nattinsulin kan vara lagom att
prova med. Ge dock aldrig mer än 0,1 enhe-
ter/kg kroppsvikt. NovoRapid eller Humalog
har för kort verkningstid i denna situation men
du kan istället ge ca en tredjedel eller fjärdedel
av nattdosen och vb upprepa den efter 3 - 4 tim-
mar. 

Om du har högt blodsocker, mår illa och har
ökade nivåer av ketoner (syror) i blod eller urin

Ibland kan det vara svårt att veta om ett litet barn kommer
att äta upp maten. Det kan då vara bättre att ge en min-
dre insulindos före maten för att inte hamna i en situation
där du givit full insulindos och barnet sedan inte vill äta.
Om barnet har pump eller Insuflon är det lätt att ge halva
insulindosen före maten och sedan ge lite till efter maten
beroende på hur mycket barnet äter (eller använd en för-
längd måltidsdos med pumpen).
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är det symtom på insulinbrist. Ta 0,1 enheter/kg
kroppsvikt av direktverkande insulin (Novo-
Rapid eller Humalog) och mät blodsockret igen
efter 1 - 2 timmar. Ta ytterligare en dos på ca 0,1
enheter/kg kroppsvikt om blodsockret inte har
börjat sjunka efter 2 timmar. Om du fortfarande
mår illa eller kräks bör du kontakta sjukhuset.

Glömt insulinet med 2-dos behandling

Om du t ex glömt frukostdosen men kommer på
det direkt efter maten, kan du ta samma dos
eller minska den direkt- eller snabbverkande
delen med någon enhet. Om du kommer på det
efter någon timme kan du prova med att minska
den snabb- eller direktverkande delen med ca
hälften och den medellångverkande med ca
25 %. Om det gått längre tid så mät blodsockret
och ta enbart snabb- eller direktverkande insulin
till nästa måltid. Om du använder färdigblandat
insulin kan du inte minska bara den ena delen.
Då får du ta en mindre dos när du kommer ihåg
det eller använda bara snabb- eller direktver-
kande insulin tills det är dags att ta den ordina-
rie eftermiddagsdosen.

Om du glömt eftermiddagsdosen och kommer
på det på kvällen så måste du ta en mindre dos
medellångverkande insulin till natten. Drygt
halva dosen kan vara lagom men du får prova
dig fram. Du behöver troligen också ta en dos
direkt- eller snabbverkande insulin till kvällsma-
ten. Prova med ungefärligen samma dos (eller
något mindre) som den direkt- eller snabbver-
kande delen på eftermiddagsdosen. Du bör kon-
trollera blodsockret på natten så att det inte blir
för lågt.

Vad gör jag om jag tagit fel insulin!? 

Nattinsulin

Det är inte så ovanligt att man råkar ta mål-
tidsinsulin istället för nattinsulin när man ska
lägga sig. Långverkande Lantus, Levemir och
Tresiba är klara lösningar och risken för förväx-
ling med snabb- eller direktverkande insulin
ökar därför.9

Ta det lugnt, det är ingen katastrof. Du får pro-
blem med lågt blodsocker under några timmars
tid och måste räkna med en uppesittarnatt med
täta blodsockerkontroller. Se till att du inte är
ensam hemma över natten utan att någon finns
hos dig som kan hjälpa dig. Har du ingen som
kan se till dig så måste du åka in till sjukhuset.

Du måste ha druvsocker och mat nära till hands.
Kontrollera blodsockret varje timma i början
(varje halvtimma om blodsockret är under 6
mmol/l). Ät ett eller flera extra kvällsmål/natt-
mål. Ät mat med mycket kolhydrater men så lite
fett som möjligt (eftersom fett fördröjer töm-
ningen av magsäcken). Om du behöver ta druv-
socker pga lågt blodsocker tar det betydligt
längre tid innan blodsockret höjs om du redan
har en fettrik måltid i magsäcken. Om du råkar
ta en stor dos NovoRapid eller Humalog i stället
för nattinsulin kan du räkna med en mycket

Man kan bli både ledsen och besviken när man ser en så-
dan här skylt. Det är lätt att känna sig som man vore pest-
smittad. Bakgrunden till påståendet är att insulinet tas
upp snabbare genom att huden värms i det varma vattnet
och man riskerar därmed att lättare få känningar. Om du
vet om detta och har förutsett effekten så kan du lugnt
bada i bubbelpoolen. Med direktverkande insulin (Novo-
Rapid, Humalog eller Apidra) blir det mindre påverkan på
insulinupptaget av att huden värms upp. 

En person med diabetes som har sår på fötterna eller
nervskada bör ta upp saken med sin läkare eller fottera-
peut innan de badar bubbelbad eftersom det varma vatt-
net luckrar upp huden på fötterna och ökar risken för in-
fektioner.

BUBBELPOOL
Ej för den som 
har diabetes!
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snabb insulineffekt. Det är då ännu viktigare att
det du äter innehåller mycket kolhydrater och
lite fett.

Om du kolhydraträknar så kan du räkna bak-
länges för att få fram hur mycket kolhydrater du
behöver äta för att matcha den extra mängden
direktverkande insulin. Om du ex. tagit 20 E
direktverkande insulin istället för 20 E Lantus
och din kolhydratkvot är 12 (1 enhet insulin tar
hand om 12 g kolhydrater), så multiplicera 20
med 12 = 240 g kolhydrater. Du behöver alltså
äta ca 240 g kolhydrater för att inte bli låg i
blodsocker. Börja med att dricka något sött, och
fyll sedan på med ex. godis. Men hur gör jag om
jag inte har någon kolhydratkvot? Då kan man
använda 500-regeln: Dela 500 med den totala
dagliga insulindosen (inkl. basinsulin och mål-
tidsinsulin). Om du ex. tar 50 E totalt per dygn
så blir kvoten 500/50 = 10, dvs en enhet tar
hand om 10 g kolhydrater. Räkna sedan på
samma sätt som ovan. Se även räkneexempel på
sidan 235 om ett barn som tagit för hög insulin-
dos.

Riktigt farligt blir det bara om du tar direkt-
eller snabbverkande insulin till natten utan att
du upptäcker det. Det kan inträffa om dina pen-
nor för dag- och nattinsulin är mycket lika. Om
du dessutom är van att ligga lågt i blodsocker så
varnar inte din kropp med symtom på kän-
ningar förrän blodsockret är farligt lågt (se
”Omedvetna känningar” på sidan 57). Se även
sidan 65.

Tänk på att effekten av det direktverkande insu-
linet oftast är slut efter 4 - 5 timmar. Snabbver-
kande insulin varar lite längre, speciellt om du
tagit mer än ca 10 enheter. Du behöver därför
även ta en dos av ditt nattinsulin men vänta ett
par timmar med att ge denna och tag sedan en
lägre dos än vanligt. På morgonen kan du börja
med dina ordinarie doser igen. Mät blodsockret
före frukost och justera vid behov frukostdosen.
Om du tar basinsulin 2 gånger/dag kan du lika
gärna hoppa över kvällsdosen i den här situatio-
nen. Ge istället lite extra direkt- eller snabbver-
kande insulin om och när blodsockret stiger
framemot morgonen.

Måltidsinsulin

Om du råkar ta Lantus eller Levemir istället för
direktverkande insulin till maten så kan du
räkna med att det insulinet inte verkar så bra
just då men däremot det blir en högre effekt av
basinsulinet senare på dagen. Om du t ex tagit
fel till frukosten så kan du prova med att ome-
delbart ta en mindre dos måltidsinsulin, för-
slagsvis ¾ av den ordinarie dosen (bara halva
om du använder snabbverkande insulin), så får
du bättre insulineffekt till maten. Mät ditt blod-
socker före nästa måltid. Här börjar det extra
basinsulinet verka en hel del, så halva måltids-
dosen kan nog bli lagom. Fortsätt med lägre
måltidsdoser även under resten av dagen bero-
ende på vad ditt blodsocker är. 

Kan jag sova längre på helgerna?

Med ett långverkande basinsulin (Lantus, Leve-
mir eller Tresiba) blir det lättare att ta en sov-
morgon eftersom insulineffekten varar långt
inpå förmiddagen. Ta injektionen samma tid
som vanligt även om du är uppe sent. Om du tar

Om du är ute och dansar så
tänk på att det också är mo-
tion. Glöm inte att äta extra
någon gång under kvällen.
Däremot behöver du förmod-
ligen inte någon extra insulin-
dos på kvällen om du inte är
uppe alltför sent. Du kan ock-
så behöva minska nattinsuli-
net med 2 - 4 enheter (an-
vänd temporär basaldos för
att minska med 10 - 20% om
du har pump) för att undvika
känningar om du dansat in-
tensivt.
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basinsulinet 2 gånger om dagen så får du prova
dig fram. Förmodligen går det bra att ta mor-
gondosen när du vaknar om du inte sover alltför
länge på morgonen. Om du använder en insulin-
pump är det inga problem att ta en sovmorgon
om du ställt in basaldosen så att den håller ditt
blodsocker på samma nivå under förmiddagen
även om du inte äter frukost (se sidan 202).

För en del personer med diabetes som har pro-
blem med högt morgonblodsocker (se sidan
166) kan det vara svårt att sova längre eftersom
blodsockret snabbt skjuter i höjden på morgo-
nen. Detta problem är vanligast för den som
använder NPH-insulin som basinsulin (Insula-
tard, Humalog NPH, Insuman Basal). En del har
löst det så att föräldern ger en tidig morgonin-
jektion och barnet/tonåringen sover sedan
vidare en timma i väntan på att blodsockret ska
hinna sjunka en del till frukost. 

Om du är uppe sent på kvällen och har tänkt
sova länge nästa morgon så ska du ta natt-
insulinet av NPH-typ när du går och lägger dig.
Då räcker insulinet bättre till en sen morgon
men du kan få lite problem med högt blodsocker
efter midnatt när morgondosen av NPH-insulin
slutat verka. Ta då ett nattmål med insulin till så
brukar det ordna sig.

Om du däremot har tänkt att äta en tidig fru-
kost så bör du minska natt-dosen av NPH-insu-
lin eftersom natten då blir kortare än vanligt.
Annars är det risk att du får en känning när fru-
kost-insulinet börjar verka.

Om man äter frukost sent så blir lunchen också
oftast lite senare eftersom man inte är hungrig
vid sin normala lunchtid. På så vis förskjuts hela
dygnet och det brukar gå bra att få måltiderna
jämnt utspridda över de vakna timmarna. Tänk
bara på att det inte bör gå mer än 5 timmar mel-
lan injektionerna om du använder snabbver-
kande insulin (Actrapid, Insuman Rapid, Humu-
lin Regular). Med direktverkande insuliner
(Apidra, Humalog, NovoRapid) är detta inte så
viktigt eftersom insulinbehovet mellan målti-
derna täcks av basinsulinet eller basaldosen i
pumpen. 

Tänk på att frukostkvoten ska användas till
dagens första måltid om du kolhydraträknar.
Detta är lätt att tänka på med en penna, men
pumpen växlar automatiskt över till lunchkvot.
Du behöver därför räkna om den om du äter
frukost efter det klockslaget.

Vid övergång till sommartid eller vintertid är det
bara att ställa om klockan. Du behöver inte
tänka på att justera mat- och insulintider grad-
vis. 

Om jag är uppe hela natten?

Att vara uppe hela natten hör ju inte till vanlig-
heterna men ibland kan det av olika orsaker
vara nödvändigt när man närmar sig vuxenåren.
En 18-årig ung man med diabetes jobbade t ex
som reseledare och skulle vara vaken i bussen på
väg upp till fjällen. Vid långa flygresor blir det
också aktuellt att vara uppe över natten och för-
skjuta dygnet (se även ”Tidsförskjutning” på
sidan 329). 

Om du är uppe hela natten så kan du ta din van-
liga dos av långverkande basinsulin eller låta
pumpen gå på sin vanliga basaldos. Ta mål-
tidsinsulin när du äter, ex. under en lång flyg-
resa. Vid tidsförskjutning så kan du minska den

Du som är tonåring, tänk på att om du är uppe mycket
sent (02 - 03) och äter ett extra nattmål så behöver du ta
insulin till det. 
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långverkande dosen om dygnet blir kortare. Om
det blir längre är den enklaste lösningen att ta en
liten dos långverkande insulin extra för att täcka
upp för detta. Om du t ex reser från Europa till
USA (6 - 8 timmars tidsskillnad) kan du ta extra
basinsulin för att ge insulineffekt under denna
tid, ca 12 (med 2 doser långverkande/dag) eller
24 timmar (med 1 dos/dag) efter den senaste
dosen innan du reste hemifrån.

Skiftarbete

Det kan vara svårt att kombinera skiftarbete
med diabetes. När du kommer hem efter ett
arbetspass på natten så måste du ta både mål-
tidsinsulin och natt-/basinsulin som täcker insu-
linbehovet när du sover på dagen. Det fungerar
förmodligen bättre om du använder långver-
kande basinsulin (Levemir eller Lantus) och
direktverkande insulin som måltidsinsulin efter-
som effekten av detta insulin i stort sett tagit slut
innan basinsulinet börjat verka. Man kan prova
att ge Lantus eller Levemir samma tid på dygnet
alla dagar. 

Med den äldre typen av snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid)
finns risken att insulineffekterna överlappar var-
andra och medför en känning efter 3 - 4 timmar.
Basinsulin av NPH-typ (Humulin NPH, Insula-
tard, Insuman Basal) är inte lämpligt om du
skiftarbetar. En insulinpump kan göra att du lite
lättare kan växla mellan dag- och nattarbete
genom att du kan anpassa basaldosen.

Det är mycket viktigt för ett barn med diabetes
att kunna vara med på barnkalasen och festerna
i skolan utan att bli utpekad för sin sjukdom.

Jag tycker att man ska lära sig att hantera den
kost som bjuds med hjälp av insulinet istället för
att barnet får ta med sig ”diabetesmat” till kala-
set. Det kan vara en bra idé att ringa före kalaset
och ordna med light-dricka eller light-saft (gärna
till alla barnen så att diabetesbarnet inte behöver
känna sig annorlunda) och att det inte blir allt-
för mycket sött att äta. Äldre barn lär sig snabbt
att de ska fråga efter Light-dricka. På de flesta
kalas får man en godispåse sist och tar med den
hem vilket passar bra för ett diabetesbarn. 

Det serveras idag oftast inte så mycket söt mat
på barnkalasen som tidigare var brukligt. Ofta
blir det bara tårta eller glass och sedan kanske
varm korv eller hamburgare. En liten bit grädd-
tårta (ca 55 g) innehåller ungefär lika mycket
kolhydrater som en smörgås. Prova med att ge

Barnkalas

Att sova borta

För många barn är det en höjdpunkt att sova
över hos en kamrat. Detta innebär ofta att man
sitter uppe sent och det kan vara bra att ta ett
extra “nattmål” innan man somnar för att före-
bygga känningar. Som förälder till ett barn med
diabetes är man naturligtvis orolig inför detta
och man blir lätt överbeskyddande i sin inställ-
ning om man inte känner sig säker på hur man
ska göra. Det är viktigt att kamratens föräldrar är
väl förtrogna med hur och när barnet ska ta sitt
insulin och hur man behandlar en känning. Det
kan vara bra att göra en lista till barnet på när
och hur mycket insulin som ska tas beroende på
vad som serveras och hur högt blodsockret är.
Glöm inte att lämna aktuella telefonnummer om
ni går bort på kvällen eller ta med mobiltelefo-
nen.
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en enhet insulin extra före tårtan till att börja
med eller enligt kolhydratkvoten. Barnen rör sig
en hel del på kalas så det är möjligt att barnet
klarar sig bra utan extra insulin. Kontrollera
blodsockret när barnet kommer hem och skriv
upp resultatet i dagboken så vet ni hur ni ska
göra på nästa kalas.

Kalas på dagis har man lämpligen när det är
dags för mellanmål. Prata med personalen så att
man har light-dricka till diabetesbarnet. Perso-
nalen brukar oftast vara mycket tillmötesgående
för de små extra arrangemang som kan behövas
för att det ska fungera bra för diabetesbarnet.
Beroende på graden av aktivitet kan man
behöva ge någon enhet insulin extra om det ser-
veras tårta eller annat bakverk. Använd kolhy-
dratkvoten eller ögonmåttet för dosering av
insulinet.

Vid ”äldre-kalas” serveras det oftast flera sor-
ters kakor, tårta och annat sött och då behövs
det extra insulin om barnet ska kunna äta av
allt. Försök att hitta någon slags medelväg med
detta, t ex bara några kakor och en liten bit
tårta (och någon enhet insulin extra eller enligt
kolhydratkvot). Det fungerar inte bra om man
äter mycket av allting på ett kalas. Tala om för
mor- och farföräldrarna (som förstås bara

menar väl) att sk ”sockerfria” kakor eller ”dia-
beteskakor” inte är något alternativ att bjuda
på. De är inte alls fria från socker och många
barn tycker att de smakar pyton.

Det beror förstås också på hur ofta man är på
kalas. Enstaka gånger kan man mycket väl göra
”undantag” och ta något gott man blir bjuden
på. Men blir det ”undantag” varje vecka så är
det inte undantag längre utan det är risk för att
både din vikt och ditt HbA1c påverkas. 

Insulin i skolan och på dagis

Det kan ibland vara svårt att få hjälp med att ge
insulin på dagis eller att läraren påminner barnet
att ta sitt insulin i skolan. Personalen har ingen
formell skyldighet att hjälpa till med medicinsk
behandling men oftast brukar man kunna finna
en lärare eller personal i bespisningen som kan
hjälpa till med det som kallas egenvård, dvs att
mäta blodsocker och ge insulin. På en del större
skolor kan någon i bespisningen (oftast husmor)
fungera som träffpunkt där alla som har diabe-
tes på skolan samlas på lunchen och får hjälp
vid behov. Man kan be personalen i bespis-
ningen om hjälp att räkna ut mängden kolhy-
drater i maten. Se även sidan 311.

När snön kommer rör sig alla barn mer än vanligt. Pga den ökade motionen får man oftast minska insulinet någon
enhet till middagen och kvällsmaten för att undvika känningar. Om barnen varit ute flera timmar så är det bäst att
minska även nattinsulinet något.
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Provtagning 
Alla är vi barn i början och det gäller inte minst
när du vill ändra på din insulindosering. Det är
svårt, näst intill omöjligt, att klara sin diabetes
utan att mäta blodsockret flera gånger per dag.
Att försöka utan att veta blodsockervärdet är
ungefär som att ge sig ut och köra bil utan vare
sig kilometerräknare, hastighetsmätare, bensin-
mätare, eller temperaturmätare. Man kommer
en bit på vägen men risken för att komma fel
eller att bilen går sönder är uppenbar.

Tidigare användes mest vanliga blodprover från
fingrarna, men numera går man över alltmer till
kontinuerlig glukosmätning i underhudsfettet,
CGM (se sidan 106). När upprepade blodprover
nämns i boken vid olika situationer ger CGM
ännu mer information.

Hur många prover ska man ta?

Vid ett ändrat insulinbehov, t ex i samband med
infektioner, stress, idrott eller kalas, behöver
man mäta blodsocker med tätare mellanrum.
Det är då lämpligt att ta blodsocker före varje
måltid och vid behov korrigera insulindosen
med vägledning av blodsockervärdet. För att se
vilken effekt snabba kolhydrater, t ex godis, har
på blodsockret ska man mäta (eller läsa av
CGM-kurvan) efter ca 30 minuter. För långsam-
mare kolhydrater, t ex mjölkchoklad eller vanlig
glass, mäter man efter ca 1 - 1½ timme och för
en måltid 1½ 2 timmar efter avslutad måltid.

CGM

CGM ger dig en kontinuerlig kurva på blod-
sockernivån men du måste titta på den för att
dra nytta av värdena. Du bör göra detta minst
10 gånger per dag, alternativt scanna minst 10
gånger per dag om du har en sådan mätare.

Man kan dela in proverna i:

Vid behovsprover
:

Prover som du tar för att få
svar på hur blodsockret är
just nu eller om du har för-
höjda värden på ketoner.

Rutinprover Prover som du tar regelbun-
det och som hjälper dig att 
göra långsiktiga ändringar 
av dina insulindoser, mat-
mängder och övriga aktivi-
teter, inkl. prover för att 
kalibrera CGM

Kontinuerlig 
glukosmätning

En subkutan sensor ger 
kontinuerliga mätningar 
under flera dagar. Dessa 
kan visas på en monitor, i 
telefonen eller laddas ner 
till en dator.

Långtidsprover Prover som visar din diabe-
tesinställning på lång sikt 
(HbA1c).

Att mäta blodsockret är ungefär som att titta på bensinmä-
taren på bilen. Skillnaden är att du måste se upp inte bara
med att bensinen (sockret) tar slut utan också med att ni-
vån blir för hög.

SOCKER-MÄTARE



100 Provtagning

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

Blodprover

Vi rekommenderar alla, även yngre barn, att
göra en sk dygnskurva varje eller varannan
vecka 731 om man inte använder CGM. Man
mäter då blodsocker före och 1½ - 2 timmar
efter varje måltid (även kvällsmålet) och dess-
utom en gång på natten vid 02 - 03-tiden. Det
också är en bra idé att vänja sig vid att ta prov
före varje måltid som rutin för hjälp i den dag-
liga insulindoseringen. I övrigt bör man alltid ha
en specifik fråga hur blodsockret är just nu
innan man tar ett prov, som t ex: ”Är det en
känning just nu?”, ”Klarar jag natten med detta
blodsocker?”, ”Hur mycket insulin ska jag ge på
morgonen?” Det är inget värde i att bara ta pro-
ver utan att ta ställning till resultatet.

Det behövs 4-5 blodsockerprover/dag (före varje
måltid och innan du går och lägger dig) för att få
tillräcklig information för den justering av dag-
liga doser som brukar behövas för att man ska
få en acceptabel inställning av blodsockret.
Under perioder när man ändrar kost eller vanor
behövs intensivare provtagning. Efterhand som
man lär sig hur mycket insulin man behöver i
olika lägen kan man minska på provtagningen. 

Urinprover

Urinprover var fram till slutet på 70-talet den
enda metoden att uppskatta sockernivån i blo-
det. Idag använder man inte dem längre. Det

kan dock vara bra att förstå att socker i urinen
är det som gör att du kissar mycket eftersom
sockret drar med sig extra vatten ut i urinen. 

Ketoner kunde man tidigare bara kontrollera i
urinprover men nu finns det mycket bättre
metoder för att mäta ketoner i blodet (se sidan
115).

Urinprov var länge den enda metoden att mäta sockerni-
våer men används inte längre.

Tidtabell för provtagning

Prov Avspeglar 
blodsockret under

Blodsocker Minuter
Urinsocker Timmar
Fruktosamin 2 - 3 veckor
HbA1c 2 - 3 månader

NR = NovoRapid, LA = Lantus

Så här kan en dygnskurva se ut när du tar blodsocker före
och 1½ timma efter måltid. Det är bra att rita streck mel-
lan blodsockervärdena om det inte är mer än 3 - 4 timmar
mellan mätningarna och det är lättare att läsa kurvan om
du ritar ut strecken. Du får mer information om du även
mäter socker och ketoner på morgonurinen samma dag
som du gör en dygnskurva. Idag finns det minne i de fles-
ta blodsockermätare men det är fortfarande mycket vär-
defullt att skriva upp alla prover, kolhydratmängder och in-
sulindoser i dagboken för att kunna se mönster efter mål-
tider och andra dagliga aktiviteter.

B-glukos, mmol/l

Kl

12 E 10 E 8 E 10 E 36 E 76 E/dygn
NR NR NR NR LA
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Bra eller dåliga prover?

Det blir lätt så att man kallar normala prover
för ”bra” och höga värden för ”dåliga”. Om
barnet ofta hör att proverna är dåliga är det lätt
att barnet börjar betrakta sig självt som dåligt.
”Höga prover” låter mycket mer neutralt och är

dessutom en riktigare benämning. Prover är
bara en bit information, inte en egenskap hos
personen med diabetes.

Diabetes eller inte?

Hos en frisk person reglerar kroppen blodsock-
ret inom snäva gränser (normalt mellan 3,3 och
ca 7 mmol/l) trots att vårt näringsintag och vår
näringsförbrukning är mycket olika under
dagen. Vid fasta är blodsockret normalt inte
högre än 5,6 mmol/l. Högre värden talar för att
personen har nedsatt förmåga att omsätta
socker i kroppen (nedsatt glukostolerans). Ett
fastande blodsockervärde (plasmaglukos) som
är högre än 7,0 mmol/l (venblod eller kapillär-
blod) uppmätt vid 2 tillfällen eller ett icke fas-
tande värde som är högre än 12,2 mmol/l i
kapillärblod (11,1 mmol/l i venblod) betyder
troligen att personen har diabetes.23,1049 

Man bör inte ställa diagnosen diabetes med en
enkel blodsockermätare. Om en vuxen person
utan diabetes uppmäter ett högt blodsocker så
ska man inte säga att ”du har nog diabetes”. Be
istället att personen kontrollerar sitt fasteblod-
socker på vårdcentralen. Om det är ett barn som
du mäter ett förhöjt värde på så bör det bedö-
mas av barnläkare samma dag.

Finns det något som är förbjudet?

Vi får ofta frågan om man får göra eller äta det
eller det när man har diabetes. Svaret är att det
egentligen inte finns något som är helt förbjudet
(förutom rökning!) - det gäller att prova sig fram

Tänk på att du egentligen inte vet något alls om hur blod-
sockervärdet varit mellan de tider du mätt. Den här kur-
van ser ju riktigt fin ut, men det är samma dag som kur-
van bredvid fast med färre blodsockerprover. Man lurar
sig lätt att tro att strecken också visar blodsockret mellan
mätningarna. Urinproverna visar att det kommit ut socker
i urinen - alltså måste blodsockret ha varit högt någon
gång mellan de mätningar som finns.

B-glukos, mmol/l

Kl

12 E 10 E 8 E 10 E 36 E 76 E/dygn
NR NR NR NR LA

Prover för dygnskurva

Blodprover:

Före varje måltid

1½ - 2 timmar efter måltid

Ett prov på natten beroende på
vilket nattinsulin du använder:
kl 02 - 03 (NPH, ex Insulatard)
kl 03 - 05 (Levemir, Lantus)

Ibland kan det behövas tätare provtagningar 
före mellanmål och varannan eller var tredje 
timma på natten.

Maila in dina blodsockerkurvor till diabetesmottagningen
så kan vi diskutera dem på telefon. Du kan också ladda
upp till Diasend eller Carelink på Internet så kan vi se
dina kurvor på nätet när vi diskuterar.
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och se vad som fungerar för varje individ. Det är
viktigt att uppmuntra till experiment med mat
och insulin förutsatt att man följer upp det med
provtagning. Det enda man kan riskera är ett
tillfälligt högt eller lågt blodsocker. 

Skriv alltid upp resultaten av proverna och vad
du gjorde i dagboken. När du ska äta pizza eller
gå på barnkalas nästa gång är det värdefullt att
kunna se tillbaka på proverna och veta hur du
gjorde förra gången. 

 

Blodsocker
När du tar ett blodprov får du reda på vad blod-
sockret är precis just nu. Blodsockret kan dock
svänga snabbt och du kan ha ett helt annat
värde om 15 eller 30 minuter. Kontrollera alltid
ditt blodsocker när du mår dåligt så slipper du
äta något extra för säkerhets skull bara för att
du tror att du har lågt blodsocker. Detta är spe-
ciellt viktigt när du nyligen fått diabetes och inte
hunnit lära dig dina symptom på lågt blod-
socker. Se även ”Känning vid högt blodsocker?”
på sidan 52.

Det kan vara svårare att känna av högt blod-
socker. Många tonåringar lär sig rätt så bra hur
kroppen reagerar på högt blodsocker. Man får
då en slags ”autopilot” och kan justera mat-
mängder och insulindoser utan att behöva ta så
mycket prover. Försök att alltid gissa vad ditt

Mmol/l och mg/dl

Utomlands mäts blodsockret ofta i mg/dl istället
för mmol/l. Dividera mg/dl med 18 för att få
mmol/l.

mmol/l mg/dl mg/dl mmol/l

1 18 20 1,1
2 36 40 2,2
3 54 60 3,3
4 72 80 4,4
5 90 100 5,6
6 108 120 6,7
7 126 140 7,8
8 144 160 8,9
9 162 180 10,0

10 180 200 11,1
12 216 220 12,2
14 252 250 13,9
16 288 300 16,7
18 324 350 19,4
20 360 400 22,2
22 396 450 25,0

I den här upplagan av boken har jag huvudsakli-
gen använt plasmaglukos-värden eftersom det är
det som nya blodsockermätare visar. Plasmaglu-
kos används för att diagnostisera diabetes och i
de flesta studier. Mätning av plasmaglukos ger ca
11 % högre värden än blodglukos (helblod-
socker).377 

Varför ska jag ta blodprover?

Fördelar

Ta ett blodprov istället för att äta ”för
säkerhets skull” när det känns lågt.

Lära sig symtomen på lågt blodsocker.

Veta vilket värde du ska använda för att
räkna ut måltidsdoser och korrektions-
doser (med CGM kan du använda sen-
sorvärden när du blivit van vid dessa).

Kalibrera CGM-mätaren

Nackdelar

Sticken kan göra ont

Blodprov tar tid och kan upplevas som
besvärliga

CGM är bättre än blodprover för att

Räkna ut ändrat insulinbehov vid t ex 
infektioner, stress, idrott, kalas.

Veta om du har nattliga känningar.

Få en bra diabetesinställning och på sikt
minska risken för komplikationer så
mycket som möjligt.
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blodsocker är innan du tar det så lär du dig så
småningom att känna hur både lågt och högt
blodsocker känns.

Hur tar jag blodprovet?

Tvätta händerna med tvål innan du tar blod-
sockerprovet. Förutom hygieniska synpunkter så
kan det finnas socker på fingrarna från t ex
druvsockertabletter, godis eller frukt som ger ett
falskt högt blodsockervärde. Använd varmt vat-
ten om dina fingrar är kalla. Använd inte sprit
för att tvätta fingrarna, det torkar bara ut
huden. Risken för en infektion efter ett stick i
fingret är minimal.

Det finns flera olika blodprovstagare för att ta
prover med. Vissa kan man ändra stickdjupet
på. Lancetterna har lite olika grovlek och slip-
ning. Prova dig fram till vilken som passar dig
bäst. Det finns även lancetter som du inte använ- der blodprovstagare till. Ur infektionssynpunkt

kan du använda samma lansett till alla blodpro-
ver under en dag om du är ren om fingrarna.
Lansetten blir dock lite slöare av att användas
flera gånger och det kan därför göra mer ont om
du använder den till mer än ett stick.

Använd sidorna på fingerblomman när du
sticker så påverkas känseln inte lika mycket. Det
är viktigt, t ex om du spelar piano eller gitarr.
Använd inte tummarna och höger pekfinger
(vänster om du är vänsterhänt) till blodsocker-
prover. Du behöver känseln mest i dessa fingrar
och det kan ibland göra lite ont någon dag efter
sticket.

Blodsockermätarna har ett minne för testresultat
och på en del kan man även registrera insulindo-
ser, måltider och andra händelser. De flesta
mätare kan visa medelvärdet av dina prover
under 1 - 4 veckor och det ger dig en bra bild av
hur ditt blodsockerläge varit under denna tid.
Den lagrade informationen kan lätt föras över
till en dator för vidare analys och utskrift via
Diasend (www.diasend.se). Detta kan vara ett
mycket användbart instrument för diabetestea-
met såväl som för patienten eller föräldern. 
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Gissat värde = uppmätt värde

Det är lättare att gissa låga än höga blodsockervärden.
I en amerikansk vuxen-studie gissade man sitt blodsocker
och värderade hur ofta en felaktig bedömning skulle med-
föra en allvarlig felbehandling av högt eller lågt blodsock-
er.1170 Vid ett blodsocker på 1,9 mmol/l felbedömde 17 %
värdet men vid 18,4 mmol/l gjorde hela 66 % en allvarlig
felbedömning.

Felkällor vid blodsockermätning

För att du ska kunna lita på din mätare det mycket
viktigt att kontrollera att datumet stämmer och att
du ställer om det vid sommar- och vintertid.
Annars blir det fel när mätaren laddas ned på dia-
betesmottagningen.

Falskt högt värde Falskt lågt värde

Socker på fingrarna För sent på med droppen
För lite blod på stickan
Dragit bort fingret för 

snabbt
Vatten eller saliv på 

fingrarna
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Kan man låna någon annans apparat 
för att sticka sig i fingret? 

Det finns en liten risk för blodsmitta genom att
en droppe blod kan bli kvar på provtagaren. En
epidemi av hepatit B på en sjukhusavdelning
orsakades av att man använde samma blodprov-
stagare (Autolet®) trots att man bytte lancetter
mellan varje provtagning.308 

Visar blodsockermätaren rätt värde?

Kravet på felmarginalen på en blodsockermätare
har varit att 95 % av värdena ska vara inom
± 20 % av det sanna värdet, men detta skärptes
2013 till att 99 % ska vara inom ± 15 %. En del
mätare klarar redan nu ± 10 %. Det betyder att
mätaren vid ett blodsockervärde på 20 mmol/l
kan visa på ca 3 mmol för mycket eller för lite.
Vid ett blodsocker på 3 mmol/l ska den däremot
inte visa fel med mer än 0,5 mmol. Det är
mycket viktigt att ha tillräckligt med blod på
stickan. För lite blod kan ge ett för lågt värde.
Gnid inte in blodet på stickan. Socker på fing-
rarna när du sticker dig ger ett falskt högt värde.

Om man jämför två mätare visar de ibland lite
olika, t ex 12 mmol/l på den ena och 14 mmol/l
på den andra. En sådan jämförelse blir mest för-
virrande men skillnaden är utan vidare inom de
felmarginaler som tillverkarna av mätarna

Provtagning på alternativa ställen

Många mätare används för att ta prov på
andra ställen än fingrarna. Det gör oftast min-
dre ont och kan vara praktiskt när du inte vill
sticka i fingrarna, t ex om du spelar piano.

När man fastar skiljer sig inte värdena tagna
på underarmen från prov på fingrarna.613 

Efter intag av 75 g glukos var däremot steg-
ringen i blodsocker 2,6 - 7,6 mmol/l lägre när
proverna togs på underarmen.613 

När blodsockret sänktes snabbt efter en insu-
lininjektion var värdena från fingrarna 3,4 -
6,6 mmol/l lägre än på underarmen.613 

Förändringarna i blodsocker på underarmen
var fördröjda med i genomsnitt 35 minuter.
Genom att gnugga huden intensivt 5 - 10 sek-
under innan provet togs fick man betydligt
bättre värden från underarmen, men med
stora individuella skillnader. 

I en annan studie på vuxna där proverna togs
efter en måltid var värdena lägre när de togs
på underarmen och låret jämfört med fingret,
trots att man gnuggade huden ordentligt.341 

I en studie på barn och ungdomar visade test-
ning på underarmen och basen av tummen
pålitliga värden både före och efter måltider,
dvs samma värden som på fingertopparna.724

Vid lågt blodsocker fann man däremot stora
skillnader mellan fingertopparna och undera-
men (i genomsnitt 0,5 mmol/l lägre i fing-
rarna). I denna studie gav dock prover tagna
på basen av tummen korrekta värden vid låga
blodsocker. 

Skillnaderna orsakas av att blodflödet är 5 -
20 gånger högre i fingrarna. För att vara på
säkra sidan bör man ta ett blodprov från fing-
ret när man vill kontrollera att blodsockret
inte är för lågt, som t ex vid bilkörning eller
efter träning, eller hos en person med omed-
vetna känningar (se sidan 57).

Med ökad användning av CGM vill man ha så
säkra värden som möjligt för kalibrering, och
då blir värden från fingrarna bäst. Detsamma
gäller för låga värden vid känningar och när
du tar prov före maten för att räkna ut insulin-
dosen. I praktiken rekommenderar vi därför
inte längre blodsockerprover från andra stäl-
len än fingrarna.

Det är inte alltid så lätt att motivera sig till all provtagning.
Man kan behöva hitta på sin egen morot eller belöning
som gör att det känns lite lättare att genomföra.
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anger. Håll dig till samma mätare. Det spelar
inte så stor roll om blodsockret i verkligheten
skiljer någon mmol/l på höga värden. Ta med
mätaren när du är på återbesök och be sköter-
skan göra ett prov med kontrollösning så vet du
att den visar rätt.

Om du är inlagd på sjukhus så kanske man tar
prov för blodsocker ur en droppnål för att det
ska göra mindre ont. Hos personer utan diabetes
har venblod ca 10 % lägre glukosvärden än
kapillärblod (som du får när du sticker i fingret)
efter en måltid. Det är logiskt om man tänker på
att venblodet har avgivit en del av sitt sockerin-
nehåll ute i vävnaden. Hos personer med diabe-
tes var dock skillnaden bara 0,1 mmol/l i en
undersökning.681 Orsaken till detta tror man är
att finregleringen med insöndring av eget insulin
i förhållande till blodsockernivån saknas. 

En del blodsockermätare som baseras på ny tek-
nologi (glukos-dehydrogenas), t. ex. Ascensia
Contour, Accu-check Compact och Freestyle,
gav mer tillförlitliga värden när de testades i en
tryckkammare vid 2.500 och 4.500 meter över
havet.1225 När de testades vid låga temperaturer
(8° C) vid havsnivå över- eller underskattade
dock mätarna blodsockret med ca 8 mmol/l.
När de testades på toppen av Mt. Kilimanjaro
(5.895 meter över havet) varierade resultaten
mellan 2,8 och 21 mmol/l mellan de olika
mätarna. Av detta följer att om du deltar i akti-
viteter på hög höjd, och särskilt vid låga tempe-
raturer, så kan blodsockermätarna ge helt felak-
tiga värden som är falskt låga eller falskt höga.

Bayer Contour mätaren ska enligt fabrikanten
fungera bra upp till 6.301 meters höjd utan att
resultaten påverkas. Abbott Libre CGM är
registrerad för att fungera upp till 3.048 m.ö.h.,
Medtronic Enlite 4.880 m.ö.h. och Dexcom G5
upp till 4.206 m.ö.h. En rapport beskriver en väl
fungerande kombination av pump och CGM
med avstängning före lågt glukosvärde (Mini-
Med 640G) under en bestigning av Mt Aconca-
gua (6.962 m.ö.h.).765

Blodprov på barn

Små barn tänker sig kroppen som en ballong.
Sticker man hål på den så går den sönder och
innehållet rinner ut. Barnet tänker: ”Om man
tar för många blodprover så tar nog blodet i min
kropp slut.” Det är därför som plåster är så vik-
tigt, det hindrar innehållet i kroppen att rinna
ut. Det är viktigt att alltid ta upp detta även om
barnet inte aktivt frågar. Förklara att det bara är
”pyttelite” blod som kan komma ut ur ett stick i
fingret och att kroppen snabbt gör nytt blod
igen. De röda blodkropparna som tillverkas i
benmärgen lever bara i ungefär 120 dagar så det
är en ständig omsättning på blodet.

Det är svårt att tvinga sitt eget barn att ta blod-
prov när sticket gör ont. Om barnet stretar emot
blir det en besvärlig procedur för alla inblan-
dade. Barnpsykologer rekommenderar att för-
äldrar i denna situation håller fast barnet
effektivt så att sticket är överstökat så snart som
möjligt. Efteråt är det viktigt att trösta. Påminn
barnet om att när det stretar emot så gör sticket
bara mer ont, särskilt som det ofta kan behövas
flera stick när barnet inte är stilla. Det är en bra
idé att låta barnet se på när föräldrarna och per-
soner i diabetesteamet sticker sig själva så att de
kan se att det inte gör så ont bara man sitter
stilla. Kom ihåg att målet är att få barnet att
acceptera blodproverna på sikt, inte bara idag. 

Om barnet inte mår bra så är det viktigt att
poängtera för barnet att om vi tar ett blodsocker
så kan vi rätta till det som gör att barnet mår
dåligt. Om barnet sedan märker att det faktiskt
mår bättre efter blodprov och åtgärder så går
det oftast lättare att ta blodprovet nästa gång.

Man kan prova med att
bedöva huden med en is-
bit innan sticket. EMLA®-
kräm fungerar dåligt på
fingertopparna eftersom
huden är tjockare där.
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Om ett litet barn har svårt att se sitt blod kan
man prova med att sticka i örsnibben.

Lönar det sig att ta blodsocker?

I en belgisk undersökning av barn och unga
vuxna med mycket bra blodsockerkontroll
(HbA1c 52 mmol/mol i genomsnitt) fann man
att HbA1c påverkades både av antalet blodpro-
ver som togs (i genomsnitt 77 prov/månad) och
antalet besök på diabetesmottagningen (i
genomsnitt 6,6 besök/patient/år).306 De patienter
som tog 4 doser insulin/dag hade en friare diet-
regim än de som tog 2 doser/dag. Däremot var
det ingen skillnad i HbA1c mellan grupperna.

Det är viktigt att tänka efter och vid behov
ändra insulindoser när man bedömt proverna -
blodsockret blir inte bättre bara av att mäta det.
Tänk på att proverna är till för din egen skull,
inte för att du ska ha något att visa upp nästa
gång du träffar sköterskan eller doktorn! Se
även ”Lönar det sig verkligen med ett lägre
blodsocker?” på sidan 352. 

Minskar känsligheten i mina fingrar
om jag mäter blodsockret ofta?

Man hör ofta denna farhåga men det tycks inte
vara så. När man jämförde fingrar som stuckits
1000 gånger med andra fingrar som inte använts
för provtagning så var bara känslan för tryck
nedsatt (pga att huden var tjockare). Det fanns
inga tecken på minskad känslighet för värme
eller beröring.404

Kontinuerlig 
glukosmätning (CGM)

CGM mäter glukosnivån i den subkutana väv-
naden (underhudsfettet). Användandet av denna
metod har gjort det möjligt att upptäcka möns-
ter och svängningar i glukosvärdena över hela
dygnet. Alltfler barnkliniker erbjuder CGM
redan inom någon vecka från diabetesdebuten
eftersom det ger så mycket mer information och
dessutom är ett smärtfritt alternativ till blod-
sockerproven i fingrarna. Man måste dock
sticka för att kalibrera vissa CGM-system med
blodprov minst 2 gånger per dag. Det är en
fysiologisk sk lag-time mellan kapillärt blod-
socker och sockervärdet i underhudsfettet på
10 - 15 minuter,69 dvs den tid det tar för gluko-
sen att transporteras från blodet till vävnaden.
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I denna undersökning tog två grupper av patienter 2 eller
4 blodsockerprover/dag i 3-månaders perioder. Blodsock-
erkontrollen var klart bättre i bägge grupperna när man
tog 4 prover/dag.1006 HbA1c-värdena är omräknade från
HbA1, en äldre analys-metod.

4 eller fler blodprover/dag
Högst 2 blodprover/dag

mån.

64

53

42

31

20

HbA1c mmol/mol.

Att ta blodsockerprover i tårna på kvällen, natten eller
morgonen kan vara ett sätt att spara fingrarna. Det går ut-
märkt att göra detta för barn och ungdomar med friska
fötter men den som har nedsatt känsel eller någon annan
form av fotskada bör undvika att ta prov i tårna.43
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Det finns också en fördröjning i själva CGM-
systemet på ca 5 min. Detta betyder att du ser en
förändring i glukosnivån 10 - 15 minuter senare
på CGM-kurvan jämfört med ett blodprov. 

Det första CGM-systemet (Medtronic MiniMed
CGMS, Continuous Glucose Monitoring Sys-
tem®) lanserades 1999. Det var en blind metod,
dvs man kunde bara se sina data efter att de lad-
dats upp till en dator. iPro™2 är en professionell
CGM-apparat som är gjord för att samla in blin-
dade glukosvärden som du bara kan titta på till-
sammans med din doktor eller diabetessköterska
efter nedladdning till en dator. Den används
mest för forskning.

Realtidsmätning

Senare generationer av CGM sänder data tråd-
löst till en monitor och blodsockervärdena visas
i realtid, med larm för höga och låga värden. En
del sensorer sänder data till insulinpumpen, och
värdena kan användas för att förebygga låga

blodsockervärden genom att basaldosen stängs
av (se sidan 186). Det har funnits 3 olika senso-
rer med larm på marknaden från Medtronic,
Dexcom och Abbott. Medtronics Enlite® sensor

Hur använder man CGM när man ska 
räkna ut en måltidsdos? 

Uppskatta din måltidsdos på vanligt sätt och kor-
rigera för aktuell blodsockernivå eller använd
bolus-kalkylatorn om du har en insulinpump.

Titta på trend-pilarna på sensorn:

Dexcom Medtronic Åtgärd 160

Öka dosen med 20%
Öka dosen med 10%
Ingen ändring av dosen
Minska dosen med 10%
Minska dosen med 20%

Barn kan förstå och tolka pilarna från 5 - 6 års
ålder.

22.0

16.5

11.0

5.6

0

mmol/l

Värde på blodsockermätare

Måltid

Insulin

CGMS-kurva som visar stora svängningar i sockernivåerna både på dagen och på natten hos en 16-årig pojke med ett
HbA1c på 8,2 %. De 3 prover som patienten tog (¤) räcker inte för att upptäcka förändringar i blodsockret som kan
leda till korrekta ändringar av insulindoserna. De streckade linjerna visar 3 mmol/l och 10 mmol/l.
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kan användas i sex dagar med en pump eller
som separat system. 

Animas-pumpen kan visa kurvan från en Dex-
com G4-sensor på pumpens skärm medan Dex-
com G5 är ett fristående system. Bägge är för 7
dagars användning. Paracetamol (Alvedon,
Panodil, Citodon, Panocod m fl) kan ge falskt
höga sensorvärden med Dexcom. Effekten finns
kvar i upp till 8 timmar, och skillnaden kan bli
så hög som 5.6 mmol/l 2 timmar efter intagan-
det.744

Abbot FreeStyle Navigator®CGM 1188 har slutat
tillverkas. 

I JDRF-studien (Juvenile Diabetes Research
Foundation) användes alla 3 ovannämnda sys-
tem tillsammans med pumpar eller flerdosbe-
handling under en 6-månaders period.71 Resulta-
ten visade en sänkning av HbA1c med
6 mmol/mol för vuxna och tonåringar, och 8
mmol/mol för barn i åldrarna 8-14 år om mäta-
ren användes 6 dagar i veckan eller mer. Med 4 -
6 dagars användning var det bara de vuxna som

fick en signifikant sänkning av sitt HbA1c med 4
mmol/mol. 

CGM-apparaterna behöver kalibreras två
gånger per dag. Medtronic-sensorerna slutar att
visa data om du inte kalibrerar medan Dexcom-
sensorerna fortsätter att visa glukosvärden. Vär-

dena driver dock nedåt, dvs displayen visar lägre
värden än du egentligen har vilket lurar dig att
ta för lite insulin. Om du ofta skippar kalibre-
ringar kan ditt HbA1c vara mycket högre vid
nästa återbesök. Samma sak kan hända med
bägge systemen om du kalibrerar med värdet
från sensorn, dvs hoppar över blodsockerprovet
och bara läser från skärmen! Vi är därför noga
med att titta på dina kalibreringar vid varje åter-
besök. 

Abbott Freestyle Libre® är en ny sensor som
läser från underhudsfettet.327, Med denna sensor
måste man scanna med en monitor för att fånga
upp signalen, men då får man en kurva över de
senaste 8 timmarna och trendpilar som på en
vanlig CGM. Men den har inte några larm-funk-
tioner. Denna sensor varar i 14 dagar och behö-
ver inte kalibreras. Priset är ungefär en tredjedel
av andra sorters CGM. Det är numera rutin på
många barnkliniker i Sverige att sätta en Libre
redan inom en vecka från diabetesdiagnosen.
Förutom att den ger mycket mer information än
blodsockerprover så slipper barnen smärtsamma
stick i fingrarna. 

Libre använder NFC-teknik, samma som de
flesta skidliftar. Android- och Apple-telefoner
med NFC kan användas för att läsa av Libre
utan att använda monitorn. Det finns fristående
läsare som kan placeras ovanpå Libre för att
kunna ge kontinuerlig avläsning med larm. 

Föräldrar tycker det är värdefullt att kunna se
barnets glukoskurvor i telefonen, och det är
mycket enklare att snabbt kolla glukoskurvan
på skärmen på nattduksbordet istället för att gå
upp och leta rätt på monitorn under täcket i bar-
nets säng. Detta är möjligt med Dexcom G5®,
Medtronic Guardian Connect® och Abbott
Libre® system, men inte med de system som är
kopplade till en pump (Medtronic Enlite® och
Dexcom G4®). Det finns inget godkänt system
till pumparna men en del föräldrar har använt
Nightscout (se sidan 190). Dexcom G5® och
Abbott Libre® kan kopplas till Diasend-appen
som kan visa ett uppdaterat medelvärde för glu-
kosvärden över 2 veckor. Försök att hålla detta
under 8 mmol/l så kommer du förmodligen
komma nära HbA1c -målet på 48 mmol/mol.

Hudvård med CGM

Sensorn kommer att vara applicerad i 7-14
dagar beroende på modell. Det är därför
viktigt med bra hudvård för a slippa plåster-
reaktioner.

Använd en mjukgörande kräm i förebyggande
under ett par dagar för att förbereda nästa
plats den ska sitta på. Bäst är att smörja
huden 2 gånger dagligen med en kräm som
innehåller karbamid eller annat vattenbind-
ande ämne, speciellt på vintern. Se sidan
109 för råd om du har problem med känslig
hud. Referenserna 344 och 522 innehåller mer
information.
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Användning av port Borttagande av plåster

Klia inte!
Antihistamin
vb

Ta bort försiktigt
från en kant och dra
längs
hårväxtningens

Ringa in tillämpliga
alternativ!

Insättning av port riktning 1 3 (5) dagar Steroid = kortison
Undvik alkohol om
möjligt. Låt huden
torka innan
plåstret sätts på.
Stick bara i frisk
hud! Använd
hudbarriär vb.

Extra plåster
om porten
lossnar

Ta bort plåstret
med barntvål eller
olja vid bad eller
dusch

Grupp II eller III
steroid kräm om
eksem

Inför insättning Trappa ned vb 1 ( 2) veckor
Hudbedövning
vb. Bättre med
is.

Kortisonlösning kan
hjälpa mot eksem.
Pensla på tunt där
plåstret ska sitta

Ta bort
plåsterrester
genom att trycka en
hudvänlig tejp mot
huden.

Dagligen >
varannan dag >
2 ggr/vecka > 1
gång/vecka

1% hydrokortison
kräm om
hudrodnad

2 7 dagar innan
insättning

Tvätta huden
med ljummet
vatten och mild
tvål

Ta bort
plåsterrester högst
en gång/vecka

Vid behov om torr
hud, och 1 vecka
före insättning

Vattenbindande
kräm med karbamid
4%, propylenglykol
eller glycerol

Raka inte! Klipp
bort hår med sax
eller hårbort
tagnings maskin.

Värm huden med
handen ovanpå
plåstret så sitter
det bättre

Polyuretanskum
förband på
vätskande sår
(= infektion: odla +
antibiotika)

Antihistamin vb Vattenbindande
kräm

Vattenbindande
kräm

Hud bedövning Hudbarriär Antihistamin Lös upp plåstret Steroidkräm,
stark

1%
hydrokortison

Karbamid
Canoderm 5%,
Fenuril och
Karbasal innehåller
4% men även
koksalt (NaCl) som
kan svida

EMLA
Rapidan
Tapin + Tega
dermplåster
Kräm på tub och
plastfolie kan
fungera bättre
än plåster

Tegaderm, Mepitel,
Opsite, Polyskin,
Hydrocolloid
(Hydrocoll thin,
Duoderm extra
thin, Comfeel),
Peri prep,
Barriärkräm
Coloplast,
Apoteket Hjärtats
skavsårsplåster

Aerius Använd med
försiktighet:
Medicinsk bensin,
olika
borttagningsmedel

Mometason*
(Elocon)
nedtrappning till
intermittent
behandling:
dagligen >
varannan dag >
2 ggr/vecka > 1
gång /vecka

Receptfri!

Propylenglykol Hårborttagning Dressing barriär Plåster
Propyderm
Propyless

Sax eller elektrisk
rakmaskin, ej
rakhyvel

Flytande eller spray
(helst utan
alkohol):
Welland WBF
Cavilon No Sting
Måste torka!

Många
hudvänliga
alternativ
finns, man får
prova sig fram

Tryck en annan
häfta mot huden
och lyft bort
klibbiga tejprester

Kombination av
vattenbindande
och 1%
hydrokortison:
Fenuril
hydrokortison

Glycerol (glycerin) Lokala steroider
Decubal Clinic
Cream, Miniderm
(kan vara
irriterande)

Kutan lösning
Mometason*
(Ovixan)

* Lägst upptag
till blodet av
steroid

Det är viktigt att använda kortisonkräm tills rodnaden i huden är borta. Använd stark kortison kräm vb någon/några dagar, och sedan 1% hydrokortison
tills rodnaden är helt borta. Fortsätt sedan med mjukgörande och vattenbindande kräm, gärna varje dag.
Man ska använda stark kortisonkräm så kort tid som möjligt, dock viktigt att börja med detta vid besvärligt eksem
1% kortison kan användas varje dag under lång tid vb, ingen risk för biverkningar i form av tunnare hur eller upptag av kortison till blodet.

Ragnar Hanås (barnläkare), Tina Christensson (sjuksköterska), Kristin Lundqvist (diabetessköterska), Marie Ekström (diabetessköterska)

2 3 dagar (pump nål)
5 14 dagar (CGM/FGM)

Trappa för hudvård hos personer 
med plåster-reaktioner
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Tips och tricks med CGM

En CGM-monitor är en extra apparat att bära och
sätta in, så du måste vara motiverad för att ta det
extra besväret. Annars slutar det med att du inte vill
fortsätta och missar därmed de stora möjligheter
systemet har. 

Du bör vara beredd på att använda sensorn i minst
2 - 4 veckor när du börjar med den. Ge inte upp
även om du får problem med de första sensorerna. 

Larm
Börja med att ställa in bara det låga och det höga
larmet. Sätt hög-larmet på en realistisk nivå i för-
hållande till de blodsockervärden du brukar ha (till
exempel 14 mmol/l om du ofta har toppar som är
så höga varje dag), och låglarmet på en nivå som
gör att du hinner bli varnad innan du får besvärliga
symtom (t ex. 4,5 mmol/l till att börja med). 

För äldre barn och tonåringar som ska sköta syste-
met själva i skolan kan det vara bra att börja utan
några larm alls (larm för mycket lågt sockervärde
går ofta inte att stänga av), och istället uppmana till
att titta på kurvorna ganska ofta under dagen (dvs
inte vänta på larm för att se hur glukosvärdet är). 

Det är bra att diskutera larmnivåerna på ett återbe-
sök efter 1 - 2 veckor när du har fått lite erfarenhet
av systemet. 

Efter att du börjat åtgärda de höga glukosnivåerna
så kommer du att kunna sänka gränsen för höglar-
met successivt ned till 10 mmol/l, kanske ännu
lägre. 

Ställ in larmen så att du inte får mer än 2 - 3 larm
per dag. Det är lätt att man blir trött på alla larm om
det går igång ideligen. 

Kom ihåg att tysta larmen när du inte vill bli störd,
t ex. på en viktig skrivning i skolan eller en jobb-
intervju. 

Hög-larm - tänk efter! 160

Missad dos? Ta dosen 
Tagit dosen? Vänta minst 2 timmar efter föregå-
ende insulindos innan du tar en korrektionsdos
(enligt bolus-kalkylatorn) 

Låg-larm - tänk efter! 160

Kolla blodsockret Säkerhetsåtgärd första 2 veck-
orna. 
När man blivit van Ta druvsocker utan blodig
kontroll (se sidan 70 för behandling av känningar).
Varning för lågt Ta 2/3 av dosen druvsocker. 

Kalibrering:
Kalibreringen är mycket viktig, så tvätta fingrarna

noggrant och låt dom torka innan du tar blodprovet. 

Vissa system bör kalibreras när blodsockernivån är
stabil, dvs före måltider. 

Sprid ut kalibreringsproverna över dagen (ex. mor-
gon och kväll), och försök att kalibrera vid lite olika
blodsockernivåer.

Om du ofta får kalibreringsfel så kan du ta 2 eller 3
prov och använda ett medelvärde för kalibrering
(går bara med vissa system).

Det går ofta att starta om sensorn för att kunna få
ut en andra omgång värden av den. Se upp för när
funktionen försämras så att du byter sensorn i tid
för att få ut så mycket som möjligt av den.

Lita på CGM-värdena
Kom ihåg att det är en sk lag-time mellan kapillära
blodsockervärden och sockervärdet i underhudsfet-
tet på 10 - 15 minuter, dvs du ser en förändring i
glukosnivån tidigare på ett blodprov jämfört med
CGM-värdet. Om du glömmer detta så är det lätt
hänt att du bir frustrerad och drar slutsatsen att
CGM-avläsningen är felaktig. 

Det kan vara en dålig överensstämmelse mellan
sensorn och blodsockervärden under de första tim-
marna efter insättningen pga en initial vävnadsre-
aktion.645

CGM ger dig en stor mängd värden men de är inte
lika exakta som blodsockerproverna pga lag-time.
Men om du använder det som ett trend-instrument
och tittar på riktningen på pilarna så kommer du att
få mycket värdefull information. Se faktaruta på
sidan 107 angående hur du kan använda pilarna
vid måltidsdosering

Kontrollera alltid med ett blodprov innan du ger en
måltids- eller korrektionsdos när du börjat med
CGM. Många familjer finner dock efter några måna-
der att de kan lita så bra på systemet att de inte
behöver dubbelkolla med ett blodprov innan de ger
en bolusdos.

Huden
Sensor kommer att sitta under skinnet i upp till 14
dagar. Det är därför viktigt med god hudvård. Smörj
platsen du kommer att sätta nästa nål på i förebyg-
gande syfte med mjukgörande Essex®-kräm eller
en kräm som innehåller karbamid som binder vat-
ten till huden (ex. Fenuril®) 2 gånger dagligen för
att ge ett bra skydd speciellt vintertid. Se sidan 109
och referenserna 344 och 522 för råd om du har en
känslig hud.
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Diasend-appen kan delas mellan flera använ-
dare, ex. föräldrar, lärare, vänner och partners.

Med CGM kan man räkna ut andra viktiga mar-
körer för glukos förutom HbA1c. Glukos-varia-
tionen (hur mycket det svänger) minskar med
användningen av CGM.336 Med “time in range”
menas den procentuella tiden som är inom indi-
videns målnivå för glukos, definierad som 3.9-
10.0 mmol/l eller 3.9-7.8 mmol/l 257 för en mer
normal glukoskontroll. Du kan också hålla koll
på tid med låg glukosnivå (< 3.9 mmol/l) och
hög (över din målnivå).

Ketoner

Ketoner tillverkas i kroppen när det inte finns
tillräckligt med socker tillgängligt. Kroppen bry-
ter då ned fett för att få energi och nedbrytnings-
produkterna kallas ketoner (syror). Ketoner kan
användas som bränsle i musklerna, hjärtat, nju-
rarna och hjärnan. Överskott av ketoner utsönd-
ras i urinen. Det bildas även aceton som ger
upphov till en syrlig andedräkt. Många har dock
svårt att känna igen denna lukt.

Ketoner (syror) kan mätas både med blodprover
och urinprover (t ex Keto-Diabur-Test 5000®

eller Keto-Diastix®). Ketoner i urinen ses nor-
malt hos friska personer under fasta och i mor-
gonurinen hos 30% av gravida kvinnor.25 

Förhöjda nivåer av ketoner i blod eller urin är
alltid ett tecken på att cellerna svälter. Keto-
nerna (syrorna) som bildas vid svält respektive
insulinbrist är kemiskt likadana men eftersom de
bildas på olika sätt brukar vi kalla dem ”svält-
syror” och ”diabetes-syror”. Se även ”Cellens
ämnesomsättning” på sidan 32.

Alla barn och ungdomar med diabetes bör ha
tillgång till mätning av blodketoner hemma. Om
du inte har det, säg till nästa gång du är på dia-
betesmottagningen så att du får detta utskrivet. 

När man har diabetes tillverkas det för mycket
ketoner vid brist på insulin och blodsockret är
då oftast högt. Om du har diabetes-ketoner
betyder det därför oftast att du behöver ta extra
insulin (se sidan 144).

Det är särskilt viktigt att kontrollera ketoner när
man kräks, är sjuk eller illamående, under extra
stress eller när blodsockret är högt (högre än ca
15 mmol/l) i flera timmar.25 

En samvetsfråga: ”Tar du prover-
na för din egen skull eller tar du
proverna för att ha något att visa
upp när du går till doktorn eller
sköterskan på mottagningen?”

Ketoner (syror)

Kan mätas både i blodet och urinen

Vanliga symtom: Hunger (!)
Illamående
Kräkningar

Kontrollera alltid ketoner om du mår dåligt!!

När ska jag testa för ketoner? 

Vid akut sjukdom, t ex förkylning med feber

När blodsockret har varit högre än 14 - 15
mmol/l under mer än ett par timmars tid

Vid symtom på insulinbrist (illamående, kräk-
ningar, ont i magen, ökad andningsfrekvens,
andedräkten luktar aceton)

Regelbundet under graviditeten (se sidan
304) 
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Svält-syror

Svält-syror bildas när blodsockret är lågt. Även
urinsockret blir då lågt. Cellerna svälter pga
brist på mat och socker i blodet. Detta är fallet
om man ätit för lite eller har kräkts, t ex pga
magsjuka. Om blodsockret är lågt pga en hög
dos insulin bildas det däremot inga ketoner
eftersom insulin motverkar omvandlingen av
fett och fettsyror till ketoner.

Diabetes-syror

Om man har insulinbrist så finns sockret på fel
ställe, dvs i blodbanan utanför cellen istället för
inuti cellen. Både blodsockret och urinsockret är
då högt. 

Om det bildas för mycket ketoner blir blodet
surt och det finns en risk att man utvecklar keto-
acidos (ketonförgiftning, se sidan 38). Att kissa
ut ketonerna är ett sätt för kroppen att göra sig
av med överskottet av ketoner. Högt blodsocker
och samtidigt förhöjda blodketoner innebär all-
tid insulinbrist. Blodketoner är betydligt lättare
att tolka eftersom det avspeglar situationen som
den är just nu.

Ketoner i morgonurin

När man kissar på morgonen har urinen varit i
blåsan så lång tid att det är svårt att säga när på
natten ketonerna och sockret kom ut i urinen.
Om natten började med en känning som gav
ketoner och sedan gick över i en rekyleffekt (se
sidan 59) med högt blodsocker som gav socker i
urinen så visar urinstickan både högt socker och
ketoner. Samma resultat får man efter en natt
där blodsockret varit högt hela tiden och cel-
lerna i kroppen haft svält pga insulinbrist (se
blodsockerkurvor på sidan 63). Du mår då ofta
illa på morgonen när du vaknar. Ketoner utan
socker i urinen talar för att du inte åt tillräckligt
innan du gick till sängs kvällen innan. 

Mår man dåligt av ketoner?

Det är ketonerna (syrorna) man mår akut dåligt
av, inte den höga blodsockernivån i sig. Om man
har högt blodsocker och ketoner i blod eller urin
är detta ett tecken på insulinbrist. Man brukar

Ökad nivå av ketoner (syror)?

Ketonstickorna för urin är mycket billigare och kan
därför användas som ett första prov när man miss-
tänker en ökad mängd ketoner i blodet, t ex vid illa-
mående eller kräkningar eller mer än ett par
timmar med högt blodsocker. Om man upptäcker
ketoner i urinen är det bättre att följa utvecklingen
med blodketoner. 

Om nivån av ketoner ökar eller är 0,6 mmol/l eller
högre bör du ta extra insulin, 0,05 - 0,1 E/kg till att
börja med (se tabell på sidan 115). Ge insulinet
med en penna eller spruta o du använder en insu-
linpump! Insulinet gör att ”blodketonerna” (betahy-
droxismörsyra, se även sidan 37) omvandlas till
”urinketoner” (acetoacetat).26 Ta prov för blodketo-
ner varje eller varannan timma. Första timman kan
nivån öka,646 men därefter bör den sjunka som ett
tecken på att insulinet haft önskvärd effekt, medan
”urinketonerna” kan vara fortsatt höga under flera
timmar.

Man kan prova med medicin mot illamåendet efter
att extra insulin har givits (se sidan 287).

Typ av ketoner Behandling

Svält-syror?
(höga ketoner,
lågt blodsocker)

Ät extra mat som innehåller kol-
hydrater

Om urinprovet visar ketoner på morgonen men
uringlukos är lågt talar det för svältsyror. Du bör då
kontrollera blodsockret nästa natt för att upptäcka
eventuella känningar på natten. Högt uringlukos
talar för att blodsockret varit högt under natten
även om det är lågt på morgonen.

Diabetes-syror?
(höga ketoner, 
högt blodsocker)

Ta extra insulin (se sidan 144).
Drick extra vätska. Om du har 
svårt att äta pga illamående bör 
du dricka något sött för att und-
vika lågt blodsocker senare.
Kontakta diabetesmottagningen 
eller sjukhus om du kräks.
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då må illa och känna sig dålig (se ”Symtom på
insulinbrist” på sidan 36). Om blodsockret är
tillfälligt högt men utan ökade nivåer av ketoner
känner man sig däremot ofta rätt så pigg. Man
märker inte att kroppen inte fungerar helt på
topp om blodsockret varit högt en längre tid
med högt HbA1c. Men när man fått ner blod-
sockret till normala nivåer igen märker man
dock skillnaden: ”Är det så här pigg man ska
känna sig?” är en vanlig kommentar.

Om man normalt har ett blodsocker under 10
mmol/l känner man lättare av när det stiger.
Även om man själv inte märker det så tydligt så
kan t ex lärare i skolan ofta tydligt se att barnet
visar trötthet och olust när blodsockret är högt

Kräkningar och ketoner 

Kräkningar hos ett barn med diabetes skall alltid
betraktas som insulinbrist tills motsatsen är
bevisad! Kräkningar och diarré kan vara mag-
sjuka men bara kräkningar kan lika gärna vara

orsakade av ketoner (syror) vid insulinbrist.
Blodsockret är då högt och nivån av ketoner är
ökad. Det är viktigt att påpeka detta om du t ex
tar kontakt med sjukvården när du är på semes-
ter. Flera gånger har kräkningar missuppfattats
som magsjuka av sjukvårdspersonal som sedan
har givit det felaktiga rådet att ta mindre insulin
när barnet i själva verket behöver mera insulin.
Barn har dött pga detta felaktig råd! Se även
”Illamående och kräkningar” på sidan 285.

Ketoner i blodet

Mätare för ketoner i blodet introducerades
2001.168 Dessa mätare (Freestyle Precision, Pre-
cision Xceed, GlucoMen LX) mäter en annan
slags ketoner (beta-hydroxismörsyra) än urin-
stickorna (som mäter acetoacetat). I en ameri-
kansk studie på unga personer i åldrarna 3 - 23
år fann man 60 % färre inläggningar på sjukhus
och 40 % färre besök på akutmottagningen hos
gruppen som mätte blodketoner jämfört med
gruppen som mätte urinketoner.677 Bland patien-
terna och familjerna som använde blodketoner
uppgav 70 % att de skulle kontrollera blodketo-
ner oftare än urinketoner.

På morgonen kan det vara svårt att tolka ett
urinprov som visar ketoner eftersom du inte vet
när på natten som ketonerna kommit ut i uri-
nen. Om du däremot har en förhöjd nivå av
ketoner (> 0,5 mmol/l) i ett blodprov på morgo-
nen kan du tolka det så här:

Högt blodsocker + ketoner = brist på insulin
Lågt blodsocker + ketoner = brist på mat (kolhydrater)

Man bör alltid testa för ketoner om man själv
eller ett barn med diabetes är illamående eller
kräks eftersom det är vanliga symtom på insu-
linbrist. Det är lättare att följa förloppet och se
att nivån minskar när man ger extra insulin om
man mäter ketoner i blodet än om man mäter i
urinen. Om ketonerna istället ökar finns det risk
för utveckling av ketonförgiftning (ketoacidos)
och man bör då alltid kontakta sitt diabetesteam
eller akutmottagningen.

Det bildas inte några nya ketoner efter att man
givit extra insulin. Man får en tillförlitlig upp-
fattning om hur snabbt ketonerna minskar när

Felkällor vid mätning av
ketoner (syror) i urinen 

Falskt positiv 
(ser ut som ketoner men är inte det)

Om du tar vissa läkemedel 
(bl a captopril - t ex. Capoten®,
valproat - t ex. Ergenyl®).

Aceton ger också utslag på urinstickor. Aceton
kan finnas kvar länge i blodet trots att det inte bil-
das några nya ketoner. Detta gör att urinstickorna
kan visa ketoner under flera timmar efter att man
tagit extra insulin trots att blodketonstickorna är
normala. 

Falskt negativ 
(inga ketoner syns trots att de finns där)

Locket på burken har varit av för länge.

Stickorna är för gamla - släng burken när
utgångsdatum är passerat.

Om du ätit mycket C-vitamin (askorbinsyra)
eller salicyl (t ex Magnecyl®). 
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man mäter nivån i blodet. Ketoner fortsätter
dock att komma ut i urinen under flera timmars
tid och kan ibland ge utslag på ketonstickor
ända upp till 1 - 2 dygn efter en ketonförgiftning
(ketoacidos, se sidan 38). 285,434 Det beror på att
en del av ketonerna omvandlas till aceton som
lagras i kroppsfettet och frisätts till blodet lång-
samt.1181 Aceton utsöndras via urinen och lung-
orna och ger upphov till en speciell lukt på
andedräkten.285

Fördelen med att mäta ketoner direkt i blodet är
att man tidigare upptäcker en stegring, t ex i
samband med insulinbrist vid en infektion.
Ibland är det enbart beta-hydroxismörsyra som
är förhöjt vid insulinbrist och då kan en urin-
sticka som inte visar några ketoner ge dig en fel-
aktig information.676 Ketoner som bildas när du
ätit för lite (“svält-syror”) ger också utslag på
blodstickorna. Vuxna personer med diabetes
kan ofta ha värden på ketoner som är 0,1 - 0,2
mmol/l före frukost på morgonen.16 Bland barn
med diabetes som var 1 - 10 år gamla visade
12 % av morgonproverna ketoner > 0,2
mmol/l.990 Friska individer som har fastat under
natten har vanligen nivåer under 0,5 mmol/l.983

Efter långvarig fasta (24 timmar eller mer) kan
ketonerna stiga till höga värden på 2 - 3 mmol/l
hos små barn.495 

Lättare infektioner med kräkningar och diarréer
hos barn som inte har diabetes ger ofta upphov
till nivåer på ketoner > 1,0 mmol/l.676 Om keton-
värdet är över 3,0 mmol/l 489,1156 är det hög risk-

för en ketoacidos (ketonförgiftning) och man
bör snarast kontakta diabetesmottagningen eller
akutmottagningen. I en studie på 37 barn och
ungdomar med syraförgiftning (ketoacidos),
hade bara 3 keton-värden under 3,0 mmol/l
(1,8, 1,9 och 2,9 mmol/l).460

Mätning av ketoner i blodet är extra användbart
för den som använder insulinpump eftersom ris-
ken för insulinbrist är större vid ett avbrott i till-
förseln. Om blodsockret är högt (> 14 - 15
mmol/l) under ett par timmar och inte går ned
på en extrados i pumpen bör du kontrollera
ketonerna. Man bör även kontrollera blodketo-
ner om blodsockret är 14 - 15 mmol/l eller
högre på morgonen eller vid sängdags. Om
nivån är förhöjd bör du misstänka pump-
krångel och ta en extrados med penna eller
spruta (se sidan 188). Det är vanligt att ha
keton-värden på 1,0 - 1,5 mmol/l när man varit
utan insulin i ca. 5 - 7 timmar (se sidan 195).

Gravida kvinnor bör kontrollera ketoner varje
morgon och oftare vid illamående, kräkningar
eller en infektion med feber (se sidan 304).

Observera att stickorna för B-ketoner till en
äldre mätare (Precision Xceed) kan ge felkoden
E-6 när hållbarhetsdatum har passerats. Man
kan dock “lura” mätaren genom att ställa om

Jämförelse mellan blod- och 
urinketoner 677

Om blodketonerna är 3,0 mmol/l eller högre bör du
snarast ta kontakt med ditt diabetesteam eller
barnakuten. 

Blodketoner (mmol/l) Urinketoner

0 - 0,5
0,6 - 1,0
1,1 - 1,5
1,5 - 3,0

Negativ eller spår
Spår eller +
++ eller +++
+++

Kom ihåg att alltid kontrollera ketoner när du känner dig 
sjuk, mår illa eller kräks. Alla barn och ungdomar med di-
abetes och vuxna som använder insulinpump bör ha möj-
lighet att mäta ketoner i blodet hemma. En ketonmätare 
är mycket bra att ta med sig på resan och hjälper dig att 
bedöma situationen om du är långt hemifrån. Kontrollera 
blodsocker och ketoner, och försök sedan få tag på ditt 
diabetesteam på telefonen om du är osäker på hur du 
ska göra.
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Tolkning av ketoner i blodet (anpassad från 677,990)

*Ta extra insulin enligt korrektionsfaktorn om blodsockret är > 8 mmol/l

Blodsocker

Blod ketoner < 10 mmol/l 10 - 14 mmol/l 14 - 22 mmol/l > 22 mmol/l

< 0,6 mmol/l Ingen anledning till oro* Mät igen efter 1 - 2 timmar*

0,6 - 0,9 
mmol/l

Mät igen efter 1 - 
2 timmar. Ät eller 
drick något med 
kolhydrater

Ta extra 
insulin enligt kor-
rektionsfaktor, ½ 
dos innan motion

Ta 0,05 E/kg Ta 0,1 E/kg 
Upprepa dosen v.b. efter 
2 timmar

1,0 - 1,4
mmol/l

“Svältketoner”
Ät eller drick 
något med kolhy-
drater

Ät/drick och ta 
0,05 E/kg

Ta 0,1 E/kg Ta 0,1 E/kg
Upprepa dosen v.b.

1,5 - 2,9
mmol/l

“Svältketoner” 
Ät/drick och ta 
insulin när blod-
sockret stigit över 
5-6 mmol/l

Ät/drick och ta 
0,1 E/kg

Ta en extrados insulin (0,1 E/kg). 
Upprepa dosen efter 2 timmar om ketonerna 
inte minskar.

Risk för utveckling av ketoacidos (ketonförgiftning)! Kontakta ditt diabetes team. 

3,0 mmol/l 
eller högre

Stor risk för ketoacidos (ketonförgiftning) om nivån av ketoner är 3,0 mmol/l eller högre 
- omedelbar åtgärd krävs! Kontakta ditt diabetes team eller barnakuten.

Testa för ketoner när din blodsockernivå är över
14 mmol/l vid upprepade tillfällen och när du är
sjuk. Högt blodsocker och förhöjda nivåer av
ketoner talar för en brist på insulin. Nivån av
”svältketoner” är oftast inte högre än 3,0
mmol/l. 

Om du mår illa eller kräks måste du försöka
dricka något som innehåller socker för att hålla
blodsockret uppe så att du kan ge extra insulin.
Kontakta alltid diabetesmottagningen eller bar-
nakutmottagningen i en sådan situation. När du
har ökade nivåer av ketoner är högsta prioritet
att ge extra insulin. Bry dig inte om ifall inte blod-
sockret sjunker så snabbt, det viktiga är att
ketonvärdet sjunker efter att du tagit extra insu-
lin. Värdet på ketonerna kan stiga något under
första timmen efter att du tagit extra insulin men
sedan ska det sjunka. 

Om du använder insulinpump måste du komma
ihåg att ta extra insulin med en penna eller
spruta, inte med pumpen, och byta till en ny nål.

Den generella rekommendationen är att ge
högst 0,1 E/kg som extrados vid högt blod-

socker och höga ketoner. En högre dos kan ge
risk för lågt blodsocker efter några timmar. Det
är då bättre att upprepa dosen 0,1 E/kg eller
enligt korrektionsfaktorn efter 2 timmar om
blodsockret fortfarande är högt. Det viktigaste
är att ketonerna gått ned efter 2 timmar, och för
detta räcker dosen 0,1E/kg väl till. 

Om familjen/personen med diabetes har erfa-
renhet av att det behövs en större dos i en
sådan situation så kan man dock rekommen-
dera att ge denna dos direkt, ex. 0,15 E/kg. Den
som har en högre total insulindos per dygn (mål-
tids- och basinsulin sammanräknat) än 1 E/kg
kan prova med 10 % av totaldosen i denna situa-
tion.

Korrektionsfaktorn ger för höga doser vid
mycket höga blodsockervärden, ex. om man har
30 mmol/l i blodsocker och kanske även viss
förhöjning av ketoner efter en idrottsdag pga
dåligt vätskeintag. Då blir korrektionsdosen all-
deles för hög om man går på uträknat förslag
medan 0,1E/kg är en säker dosering. 
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datumet på denna. Detta är naturligtvis inte det
bästa man kan göra, men om det är mitt i natten
och man inte kan få tag på några andra stickor
får man åtminstone ett ungefärligt värde.

Fruktosamin 

Fruktosamin är en metod som mäter hur mycket
glukos som är bundet till äggviteämnen i blo-

det.713 Värdet avspeglar blodsockret under de
senaste 2 - 3 veckorna. Det kan vara aktuellt att
mäta detta under perioder med snabba föränd-
ringar av blodsockerinställningen, t ex när man
börjar med en ny behandlingsmetod. Om du
bara mäter fruktosamin var tredje månad får du
inte en representativ mätning av den långsiktiga
blodsockerinställningen. Det ingår därför inte i
rutinerna att ta fruktosamin på diabetesmottag-
ningarna. 
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HbA1c

HbA1c är namnet på ett prov som används för
att mäta medelblodsockret under 2 - 3 månader.
Förkortningen betyder Hemoglobin, Adult
(vuxen) och 1c som är en undergrupp vid analy-
sen av provet. Hemoglobin binder och transpor-
terar syre i de röda blodkropparna. Detta prov
bygger på att en röd blodkropp lever 120 dagar
och sedan förstörs i mjälten. Blodkropparna till-
verkas i benmärgen. Under den röda blodkrop-
pens livstid binds en viss mängd glukos till
hemoglobinet beroende på hur högt eller lågt
blodsockret är.434,1126 Med HbA1c mäter vi hur
många procent av hemoglobinet i de röda blod-
kropparna som är bundet till glukos. På så vis
får man ett genomsnittligt värde på blodsocker-
nivåerna under de senaste 2 - 3 måna-
derna.713,1085 Blodsockret under den sista veckan
före provtagningen kommer dock inte med på
värdet eftersom denna fraktion av HbA1c inte är
stabil. Vi mäter HbA1c regelbundet på diabetes-
mottagningen och du får genom detta en bra
uppfattning av hur din diabetesinställning varit
under året. 

Det är viktigt att komma ihåg att HbA1c speglar
den genomsnittliga blodsockernivån. Man kan
få acceptabla HbA1c-värden trots en blandning
av höga och låga blodsocker men oftast mår
man bättre ju jämnare blodsockret är. Även om
det diskuteras mycket, finns det inte några
vetenskapliga bevis för att det skulle bli mer dia-
beteskomplikationer av svängande blodsocker

än ett stabilt blodsocker om HbA1c är det-
samma.637,776 

Det är svårare att uppnå ett acceptabelt HbA1c
under puberteten bl a pga utsöndringen av till-
växthormon som höjer blodsockret.313 Under
puberteten är det inte ovanligt att man får en
höjning av HbA1c med upp till 10 mmol/mol
(t ex från 55 till 65 mmol/mol), 809 om man inte
följer med och höjer doserna tillräckligt.  

Hur ska mitt HbA1c vara?

Flera undersökningar har visat att med ett
HbA1c på högst 52 mmol/mol så minskar risken
för långsiktiga komplikationer avsevärt.264 Se
”Lönar det sig verkligen med ett lägre blod-
socker?” på sidan 352. Om ditt HbA1c stiger
över 70 mmol/l tycker vi att det är mycket orätt-
vist mot din kropp eftersom vi vet att den på sikt
mår dåligt av detta. De svenska nationella rikt-
linjerna rekommenderar ett HbA1c under 52
mmol/mol för vuxna. Barnläkarföreningens del-
förening för endokrinologi och diabetes sänkte
2017 HbA1c-målet till ≤ 48 mmol/mol 1227 efter
NICE Guidelines i England 837 som hänvisar till
DCCT-studien och menar att man med dagens
teknologi kan uppnå lägre HbA1c-värden utan
en ökning av risken för svåra känningar. Se text-
rutan på sidan 118. NICE konstaterar att “För-
klara för barn och ungdomar med typ 1 diabetes
och deras familjer eller vårdgivare att en HbA1c-

HbA1c

Glukos binds till hemoglobin i de röda blod-
kropparna.

Mängden HbA1c beror på blodsockret under
blodkroppens livstid.

En röd blodkropp lever cirka 120 dagar.

HbA1c avspeglar det genomsnittliga blodsock-
ret under de sista 2 - 3 månaderna.1085

Hemoglobinet i de röda blodkropparna tar upp syre i lung-
orna och transporterar syret till cellerna. Från cellerna tar
de med koldioxid som vi andas ut igen.
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nivå på 48 mmol/mol eller lägre är den bästa för
att minimera risken för komplikationer på lång
sikt.” 837 Detta är fakta snarare än mål för
HbA1c, och det är viktigt att familjen/personen
med diabetes har fått alla korten på bordet vad
det gäller risker för framtiden med ett högre
värde.

I Sverige använde vi tidigare den sk Mono-S
standarden för att mäta HbA1c i %. En interna-
tionell referensmetod har utarbetats (sk IFCC-
standardisering),546,654 men denna visar värden
som är ca 1 -1,2 % lägre än den äldre svenska
standarden (och ca 2 % lägre än DCCT-stan-
dard).547 En ändring av procent-siffrorna skulle
kunna påverka hur personer med diabetes upp-
fattar sina HbA1c-värden,475 och därför presen-
teras de nya IFCC-enheterna som mmol/mol
istället för procent (se tabellen på sidan 119).843

Sätt upp ett eget mål för ditt HbA1c-värde i samarbete
med ditt diabetesteam. Detta mål kommer att vara olika
för olika personer och är troligen också olika under olika
perioder av ditt liv. Det kan vara svårare att uppnå samma
HbA1c-värde till exempel om du har problem på jobbet el-
ler hemma. Genom att tävla med dig själv och sätta ett
rimligt mål har du goda chanser att vinna ditt lopp. 

Ett mycket bra sätt att få detta att fungera är att hålla koll
på ditt medelblodsocker under 7, 14 och 30 dagar. Du ser
då snabbt om det är på väg uppåt, och när du behöver
sätta in åtgärder. Jämför medelvärdet med tabellen på si-
dan 119 för att se vilket HbA1c-värde det motsvarar. Du
kan även ladda upp blodsockermätarens värden till Inter-
net via Diasend.

En HbA1c-nivå på 48 mmol/mol eller lägre är den bästa
för att minimera risken för komplikationer på lång sikt,
och är den nya mål-nivån i Sverige sedan 2017. Det mot-
svarar ett medelvärde i blodsocker på 7,8 mmol/l.

Mål för HbA1c 

Det kan vara individuella skillnader i hur realistiskt
det kan vara att uppnå värden enligt tabellen ovan.
Hos den enskilda individen bör man sikta på ett
HbA1c så nära normalområdet (42 mmol/mol) som
möjligt, utan att personen får problem med besvär-
liga känningar.275 Man bör också väga in barnets
ålder vid bedömningen av HbA1c (se ”Skadas hjär-
nan av svåra känningar?” på sidan 55). I praktiken
klarar många småbarnsfamiljer där föräldrarna har
full kontroll att få ett HbA1c som är lägre än 52
mmol/mol utan problem med svåra känningar.482

De engelska NICE Guidelines från 2015 rekommen-
derar att HbA1c ska vara ≤48 mmol/l för barn och
ungdomar i alla åldrar,837 och det är sedan 2017
även det svenska HbA1c-målet för barn och ungdo-
mar.1227 Rådgör med din diabetesmottagning angå-
ende vad som kan vara en lagom målsättning för
dig eller ditt barn.

OBS! Sedan 2011 har HbA1c-värdena i Sverige
angivits med den nya IFCC-standarden som
anges i mmol/mol. Se omvandlingstabell på
sidan 119. När inget annat anges i denna bok
avser HbA1c-värdet denna standard. Med
DCCT-metod som fortfarande används i
många andra länder blir HbA1c-värdet ca
1,2 % högre än den gamla svenska standar-
den i %. Tänk på detta när du läser artiklar
om diabetes eller surfar på Internet och stöter
på HbA1c-värden. 

Ny svensk
standard
mmol/mol

DCCT 
metod 

Normalvärde 
(ej diabetes) 

27-42  4,1 - 6,1 %

Barn och 
ungdomar 1227

≤ 48 ≤ 6,5 %

Vuxna ≤ 52 ≤ 7 %

Bör förbättras > 58 > 7,5%

Icke acceptabelt
Hög risk för 
komplikationer

> 64 > 8,0 %

Kan ha hög risk för 
svåra känningar (om 
du inte är i ”smek-
månadsfasen)

< 42 < 6 %
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För att veta vad ditt HbA1c-värde innebär i
praktiken bör man jämföra det med resultatet av
någon av de större långtids-undersökningarna
(se sidan 353). Observera att du måste översätta
ditt värde i mmol/mol till % när du ska jämföra
med resultaten i DCCT-studien och många
andra internationella studier. Om du har ett
HbA1c på 53 mmol/mol med svensk metod mot-
svarar det 7,0 % med DCCT-metoden och du
vet då att det ger en låg risk för komplikationer
medan 75 (ca 9 % med DCCT-metod) är en var-
ningssignal att riskerna är avsevärt ökade.
Många länder har standardiserat sina HbA1c-
metoder till att visa IFCC-siffror i mmol/mol
medan andra, ex. USA, Kanada och Australien,
fortsätter att använda DCCT-siffror i %. 

Alla länder är överens om att man ska använda
den nya IFCC-standarden för kalibrering av
laboratorie-instrument över hela världen, vilket
betyder att HbA1c-värden kommer att vara jäm-
förbara i vilket land man än tar värdet. Detta är
en starkt förbättring mot tidigare situation där
flera länder hade sin egen kalibrering, och en del
t.o.m. hade flera olika kalibreringar inom lan-
det. Det har dock varit en livlig debatt om vilka
värden som ska presenteras för patienter nu när
vi har IFCC-systemet för kalibrering av labora-
torie-instrumenten. Ett konsensus-möte från
2011 mellan organisationer som representerar
de kliniska kemisterna, diabetesläkarna och per-
soner med diabetes kom fram till att det bästa är
om HbA1c framöver redovisas både i de nya
IFCC-enheterna och som DCCT-enheter, speci-
ellt när vetenskapliga data presenteras i artik-
lar.481 

När jag skriver “blodsocker” i denna bok avses
plasmaglukosvärden om inget annat anges,
eftersom det är vad alla blodsockermätare i
Sverige visar. Plasmaglukosvärden är ca 11 %
högre än mätning i helblod.377 Även om tabellen
på sidan 119 visar vilket blodsockervärde som
motsvarar ett visst HbA1c-värde, måste man
komma ihåg att det finns en stor individuell
variation mellan dessa, både hos barn 1189 och
vuxna.824 Det verkar som om förhållandet mel-
lan HbA1c och blodsocker även till viss del kan
bero på vilken typ av insulinbehandling som
används.638 Det finns också en skillnad mellan
olika folkslag, som exemplifieras av att unga

Ditt HbA1c-värde beror på medelblodsockret under
de sista 2 - 3 månaderna. Denna figur och tabellen
nedan visar resultat från en internationell studie
med personer både utan diabetes och med typ 1
eller typ 2 diabetes från USA, Europa, Afrika, och
Asien.824 10 mmol/mol ökning i HbA1c innebär att du
haft ca 1,6 mmol/l högre medelblodsocker jämfört
med förra gången provet togs.960 

Tidigare svensk HbA1c-standard (standardiserad
enligt den sk Mono-S metoden) gav ca 1 % lägre
HbA1c-värden än HbA1c taget med den amerikanska
DCCT-metoden.45 De svenska enheterna ersattes
2011 med de nya IFCC-enheterna som anges i
mmol/mol. Internationellt kommer HbA1c-värden
framöver att rapporteras både med de nya IFCC-
enheterna (mmol/mol) och DCCT-enheter (%). Det är
en stor individuell variation mellan blodsockervär-
den och HbA1c, både hos 1189 och vuxna,824 så man
ska vara lite försiktig med att säga att siffrorna från
tabellen ovan gäller för alla personer med diabetes. 

 IFCC
HbA1c

Plasma-
glukos

DCCT
HbA1c

Gammalt 
svenskt 
HbA1c

mmol/mol mmol/l % %
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afrikanska amerikaner har högre HbA1c för
samma genomsnittliga blodsockervärden jäm-
fört med kaukasiska barn och ungdomar.617

Skillnaden var 4 mmol/mol i en studie.87 Efter-
som risken för komplikationer följer HbA1c-
nivåerna oberoende av vad de genomsnittliga
blodsockervärden varit,775 så betyder det att en
del personer måste ha lägre blodsocker än andra
för att undvika komplikationer. Detta kan vara
förklaringen till att unga afrikanska amerikaner
(och ungdomar i Afrika) har en ökad risk för
diabetes komplikationer.189 

Flera undersökningar på vuxna har visat att per-
soner med diabetes som har ett bra HbA1c har
ett bättre psykologiskt välbefinnande med min-
dre oro och depression, ökat självförtroende och
mer känsla av livskvalité.536 Även hos barn och
ungdomar har man funnit en bättre livskvalité
med ett lägre HbA1c (se sidan 390).548 Hjärnan
hos barn i åldern 4- 10 år utvecklades bättre
med lägre HbA1c och mindre svängningar i
blodsocker.378 Barnen i studien hade haft diabe-
tes ganska kort tid, i genomsnitt 2,6 år. HbA1c-
värden över 42 mmol/mol under 18 månader
användes vid utvärderingen, dvs ännu lägre än
NICE och de nya svenska rekommendationerna.
I denna studie såg man ingen effekt av svåra
känningar på hjärnans utveckling. Författarna
drar slutsatsen: “Rutinen att tolerera en del
höga blodsockervärden för att minimera risken
för svåra känningar hos små barn med diabetes
är sannolikt inte optimal för hjärnans utveck-
ling”. 

Förekomsten av svåra känningar avgör i prakti-
ken hur lågt HbA1c en enskild person med dia-
betes kan uppnå. Ett HbA1c-värde inom den
nivå som en frisk person har innebär oftast en
stor risk för svåra och/eller omedvetna kän-
ningar. I DCCT-studien hade patienterna med
lägre HbA1c en klart större risk för svåra kän-
ningar.266 Kliniker som använt intensiv insulin-
behandling som en del av sin rutin under en
längre tid har inte samma tydliga koppling mel-
lan HbA1c-värde och risken för svåra kän-
ningar.840,1140 I en amerikansk studie där vuxna
personer använde pump och kontinuerlig glu-
kosmätning hade de med HbA1c < 53 mmol/mol

vid studiens start inga svåra känningar alls och
de sänkte sitt medel-HbA1c till 46 mmol/mol.588

Lönar det sig att mäta HbA1c vid varje återbe-
sök? För vems skull mäter vi HbA1c? Många
människor upplever att de kommer till en slags
kontrollstation när de ska testas för att se ”hur
väl de skött sig”. Tvärtom så tycker vi att HbA1c
har sitt största värde just för dig som har diabe-
tes. När du ser värdet så vet du om ditt sätt att
leva har varit acceptabelt under de senaste 3
månaderna i förhållande till den blodsockernivå
som du själv vill uppnå med tanke på framtiden.
Det kan vara nog så svårt att få det att fungera
ibland men jag har ofta sett hur det för en tonår-
ing kan vara tillräckligt att konstatera att:
”Ojdå, nu har mitt HbA1c gått upp igen. Det

”På Internet står det ju att det gick bra för de som hade
7 % i HbA1c så då är nog mitt värde på 7,6 % inte så då-
ligt...”

I själva verket motsvarar ett HbA1c på 7,6 % med den
gamla svenska Mono-S standarden 8,4 % med DCCT-me-
tod (68 mmol/mol), dvs nära det värde på 9 % (75
mmol/mol) som gruppen som fick fler komplikationer
hade (se sidan 353). Mono-S standarden i procent finns
med i svenska artiklar publicerade före 2012. Tänk på
denna skillnad när du läser om resultatet av vetenskapli-
ga undersökningar. Nu när de nya IFCC-enheterna an-
vänds, måste du “översätta” till procentvärden om du ska
kunna jämföra värden med studier och riktlinjer som an-
vänder procent-värden. På hemsidan www.ngsp.org
/convert1.asp finns en kalkylator som översätter mellan
DCCT-värden (kallas även NGSP) och IFCC-enheterna. 
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måste jag göra någonting åt.” Utan att det blir
sagt så mycket mer på besöket om detta så är
HbA1c betydligt lägre vid nästa besök.

När man började använda HbA1c så mätte 240
vuxna sitt HbA1c var tredje månad men fortsatte
med oförändrad diabetesbehandling i övrigt.684

Efter ett år var det genomsnittliga HbA1c-värdet
oförändrat men det visade sig att de med mycket
låga värden hade ökat och de med höga värden
hade minskat dem, vilket visar att det är värde-
fullt att veta sitt HbA1c.

Hur ofta ska jag ta HbA1c? 

HbA1c bör mätas var 3:e månad på alla som har
insulinbehandlad diabetes.25 Ofta känner man
att det är lite lättare att ”skärpa sig” strax efter
att man varit på mottagningen men det blir lätt
så att man inte tänker så mycket på det när det
gått några veckor. Om ditt HbA1c är högt (68
mmol/mol eller högre) brukar vi därför göra så
att du kommer på extra-besök till mottagningen
varje månad och tar HbA1c tills det kommit ner
under 68 eller helst 63 mmol/mol. Hos barn och
ungdomar brukar HbA1c-värdet ofta vara lite
högre under hösten och vintern jämfört med
våren och sommaren.841 

På en del mottagningar skickas HbA1c-provet
till laboratoriet och då kan det ta några dagar
innan du får veta resultatet. Andra mottagningar
använder en bordsapparat (DCA-Vantage®) som
ger svar redan efter 6 minuter. 

Om du sänker dina blodsockervärden så tar det
ett tag innan det visar sig på HbA1c. Halva för-
bättringen visar sig efter ca 1 månad och efter ca
2 månader har tre fjärdedelar av förbättringen
slagit igenom.1085 Om du börjar med ett mycket
högt HbA1c (110-120 mmol/mol) och helt nor-
maliserar ditt blodsocker (som ofta är fallet vid
debuten av diabetes) så sjunker det med högst
ca 11 mmol/mol var tionde dag.1084

Kan jag mäta HbA1c hemma?

Ibland blir man överraskad över att HbA1c gått
upp vid återbesöket. Du kan inte mäta HbA1c

hemma, men genom att hålla koll på medelvär-
det på din blodsockermätare över 7, 14 och 30
dagar får du en väldigt bra bild på hur ditt
HbA1c kommer att vara vid nästa besök. Du
kan jämföra medelvärdet med HbA1c i tabellen
på sidan 119. Om du håller ditt medelblod-
socker under 8 mmol/l kommer du att få ett
HbA1c som ligger i nivå med målvärdet 48
mmol/mol. Det är mycket viktigt att familjen
och diabetesmottagningen har samma målvär-
den för diabetesbehandlingen. Om du upplever
att så inte är fallet så är det viktigt att ta upp en
diskussion på diabetesmottagningen. Flera stu-
dier har visat hur viktigt det är att alla personer i
diabetesteamet har samma mål för blodsocker-
värden och HbA1c,

454,1002, och det inkluderar
självfallet även familjen!

Kan man ha ”för bra” HbA1c?

Ett mycket lågt HbA1c kan betyda att man har
en ökad risk för svåra känningar eller låga blod-
socker utan några varningssymtom (sk omed-
vetna känningar, se sidan 57) om man inte är i
remissionsfas med egen insulintillverkning (se
sidan 210). Om du har ett lågt HbA1c (< 42-48
mmol/mol) och har problem med svåra eller
omedvetna känningar så kan det vara idé att
sikta på ett lite högre blodsocker eftersom du
fortfarande har god marginal till HbA1c-värden
som medför en ökad risk för senare komplika-
tioner. 

Hos ett litet barn (under 2 års ålder) utvecklas
hjärnan fortfarande och upprepade svåra kän-
ningar med mycket låga blodsocker och kram-
per kan ge kvarstående påverkan på hjärnans
funktion (se sidan 55). Hos ett litet barn bör
därför undvikandet av svåra känningar ha hög-
sta prioritet och man kan då tvingas acceptera
ett lite högre HbA1c istället.

I praktiken kan dock barn före puberteten
uppnå låga HbA1c-värden på 48 - 52 mmol/l
eller ännu lägre utan risk för svåra känningar
tack vare engagerade föräldrar, kolhydraträk-
ning, täta blodsockerprover (eller kontinuerlig
glukosmätning, CGM) och dagliga justeringar
av insulindoserna. En svensk studie från 2013
fann överhuvudtaget inga svåra känningar med
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medvetslöshet eller kramper sedan debuten av
diabetes hos barn innan puberteten trots ett
medel-HbA1c på 54 mmol/mol hos de som var
< 6 år, och 51 mmol/mol i åldersgruppen 6-11
år.482 Barn som inte kommit in i puberteten hade
med pump och CGM ett HbA1c på 37 - 55
mmol/mol och 7 % av glukosvärdena under 4
mmol/l utan några svåra känningar.484 Så du
behöver inte vara orolig som förälder om ditt
barn har ett HbA1c-värde inom normalområdet
för personer utan diabetes (< 42 mmol/mol) så
länge som barnet inte har problem med svåra
eller besvärliga känningar. Observera att barnet
kan ha oupptäckta känningar på natten, men
det upptäcker du med CGM eller nattliga blod-
sockerprover.

HbA1c utomlands?

Ibland kan det vara bra att veta sitt HbA1c när
man har svårt att komma till diabetesmottag-
ningen av olika anledningar. Det kan t ex gälla
studier eller arbete utomlands. Det kan vara
svårt att ta kontakt med lokala läkare som ofta
inte har samma syn på diabetes. Fråga din läkare

om kontakter i det land du tänker åka till. I en
del länder, ex. USA, kan man köpa ett hemma-
kit för HbA1c (ex. Metrika A1C Now), men det
blir oftast inte lika noggrant som när du tar det
på mottagningen. Ett bra sätt är att hålla koll på
medelblodsockret som inte bör vara över 8
mmol/mol för att du ska klara målet 52
mmol/mol för HbA1c. Se tabellen på sidan 119.

Hur långt tillbaka mäter HbA1c?

Blodsockret under den närmast föregående
månaden påverkar ditt HbA1c mycket mer än det
du hade för 2 - 3 månader sedan. Däremot kom-
mer blodsockret från den sista veckan inte med
eftersom denna del av HbA1c inte är stabil. Av ett
visst HbA1c-värde så bidrar blodsockret ungefär
så här mycket (räkna bakåt i tiden): 1085

Dag 1 - 6 mycket lite
Dag 7 - 30 50 %
Dag 31 - 60 25 %
Dag 61 - 90 15 %
Dag 91 - 120 10 %
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Injektionsteknik
All insulinbehandling går ut på att man ska få in
insulinet i blodbanan eftersom det bara är via
blodet som insulinet kan påverka cellerna. Idag
fungerar det bara med injektioner (eller insulin-
pump) men det pågår forskning angående andra
metoder att ta insulinet (se sidan 371). 

Hur vänjer man 
sig vid stick?

Det är aldrig roligt att sticka sig. Det är besvär-
ligt och kan göra ont, åtminstone till en början.
Men man vänjer sig vid det mesta, åtminstone
om man får träna i sin egen takt. De flesta skol-
barn lär sig relativt snart att ta sina egna injek-
tioner. Medelåldern för att lära sig detta är ca 8
år.1200 Det finns dock en del barn och ungdomar
som tycker att injektionssmärtan är näst intill
outhärdlig även efter många års diabetes.467

Användandet av i-Port® eller Insuflon® (se sidan
135) kan minska injektionssmärtan när man
börjar med injektioner.474

Mamma och pappa måste också 
prova på injektioner

Hur lär man sig att ta vanliga injektioner? Det
hjälper att barnet får leka med pennan och
sticka (eller sätta i-port eller Insuflon på) nallar
och dockor. Vi brukar ofta börja med att spruta
på apelsiner. Nästa steg är vanligtvis att prova
att sticka en sjuksköterska eller förälder innan
du är mogen att prova på dig själv. Som vuxen
är det mycket viktigt att föregå med gott exem-
pel. Om mamma och pappa kan bearbeta sin
spruträdsla så får barnet det lättare med sin. Låt
barnet prova injektioner med koksalt och blod-

prov på föräldrarna (och kanske på ett modigt
syskon eller på farmor och farfar) så ofta som
det vill och visa att det inte är så märkvärdigt.
Men kom ihåg att man inte använder samma nål
till mer än en person! Tänk er in i hur barnets
situation skulle vara om ni föräldrar inte vågar
eller vill: ”Ska jag ta en massa stick varje dag
hela livet - och pappa och mamma som inte vill
ta ett enda. Det måste vara fruktansvärt att ta
sprutor?!”

Säg inte till yngre barn för långt i förväg när det
är dags för en injektion eller ett blodprov.
Många barn har en ”förväntansångest”, de gru-
var sig mer om de vet om något i förväg. Andra
barn vill veta precis när och vad som ska hända i
god tid. Prova dig fram till vad ditt barn mår
bäst av. 

Hur sticker jag så att det gör minst 
ont?

Smärtan kommer från små tunna nerver och
nervändslut som nålen skadar när du sticker i
huden. Nerverna delar sig ungefär som grenarna
på ett träd. Om du sticker mitt på en nerv så gör

Nervtrådarna i huden ser ut som tunna grenar på ett
träd. Om du sticker rätt på en nerv gör det mer ont än om
du träffar mellan nerverna.

Bra!

Aj!!
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det mer ont. Du kan pröva med att trycka nålen
försiktigt mot huden så känner du var det gör
mer ont och var det känns mindre. Tänk på att
vrida nålen så att den spetsiga, slipade delen på
nålen går in mot huden (se bild på sidan 125).
Vissa ställen på magen och på låret brukar kän-
nas lite mindre. Nackdelen om du alltid sticker
på dessa ställen är att det lätt bildas fettkuddar
(se sidan 206) som gör att insulinet tas upp
sämre.1207 Själva sticket brukar kännas minst om
du sticker in nålen snabbt och ”snärtigt”. En del
personer tycker dock att det känns bäst att
sticka in nålen försiktigt och långsamt. 

Var ger jag insulinet?

Underhudsfett eller muskel?

Insulinet ska ges i underhudsfettet (kallas subku-
tan injektion). Det är viktigt att lyfta upp huden
när man sticker (se bild på sidan 127) för att
undvika att insulinet kommer i muskeln (kallas
intramuskulär injektion).394,1107 Du bör lyfta ett
hudveck vid injektionen även om du använder 8
mm nålar. Med 4 - 6 mm nålar kan man ge
injektionen vinkelrätt mot huden utan att lyfta
ett hudveck, men man måste då förvissa sig om
att det finns ett tillräckligt tjockt subkutant fett-
lager (minst ca 8 mm eftersom huden ofta trycks
ihop när man sticker in penn-nålen vinkelrätt
mot huden 101). Många flickor har detta men
pojkar har oftare ett tunnare fettlager, speciellt
på låret.101,1048

Vicka lite på nålen innan du sprutar in insulinet
– om spetsen ”sitter fast” så har du nog kommit

in i muskelhinnan. Dra då ut nålen lite innan du
injicerar. På skinkan är underhudsfettet som
regel så tjockt att du kan sticka rakt in utan att
riskera att komma in i muskeln. Hastigheten på
injektionen (varierad mellan 3 och 30 sekunder)
påverkade inte hur snabbt insulinet togs upp till
blodet enligt en undersökning.527

Enligt en del undersökningar gör det oftast inte
mer ont att sticka i muskeln 517,1199 men insulinet
tas upp snabbare. En injektion i muskeln kan
upplevas som obehaglig även om den inte är
direkt smärtsam. Upptaget av snabbverkande 394

och medellångverkande 1131 insulin är minst
50 % snabbare vid en injektion i muskeln jäm-
fört med en injektion i underhudsfettet på låret.
Det är däremot inte någon skillnad mellan insu-
linupptaget från muskel och underhudsfett vid
en injektion i magen.394

Insulinet tas upp långsammare med ett tjockare
underhudsfett beroende på ett mindre blodflöde.
I en undersökning togs det snabbverkande insu-
linet (8 enheter injicerades i magen) upp dubbelt
så snabbt hos personer med underhudsfett på
knappt 10 mm jämfört med de som hade drygt

Prova dig fram genom att trycka nålspetsen mot huden!

Aj!Här känns
det mindre!

Känsel-
kropp

Forskning: Injektionsteknik

I en brittisk studie mättes avståndet mellan
hud och muskler med ultraljud. Man fann att
de flesta pojkar och en del flickor som stack
vinkelrätt mot huden (med 12 mm nål) riske-
rade att injicera i muskeln eller rentav i fri buk-
håla.1048 

I en fransk undersökning lyfte barnen ett hud-
veck med hela handen och stack in vinkelrätt
mot huden med en 12 mm nål. 31% av injek-
tionerna blev intramuskulära (hela 50% hos
unga magra pojkar).913 

Även med en 8 mm nål finns det en stor risk
för intramuskulära injektioner om man sticker
vinkelrätt mot huden trots att man lyfter hud-
vecket på ett korrekt sätt, dvs med 2 fing-
rar.1119 

Det säkraste sättet att sticka med 5 - 6 mm
nålarna är att lyfta ett hudveck och sticka
med 45o vinkel.550
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20 mm.529 Samma resultat fann man hos de
patienter som behandlades med insulinpump.
Du kan utnyttja detta genom att sticka på det
ställe på magen där underhudsfettet är som tun-
nast om du vill ha en extra snabb effekt av mål-
tidsinsulinet. Insulinet tas också upp lite snab-
bare vid injektion ovanför naveln jämfört med
nedanför eller vid sidan om naveln.397

En del patienter injicerar genom kläderna och
hudbiverkningar av detta tycks vara mycket säll-
synta.375 Det är däremot svårare att lyfta ett
hudveck genom kläderna vilket ökar risken för
att injektionen kommer i muskeln. Det är också
risk att du får blodfläckar på kläderna.

Mage, lår eller skinka?

Hos vuxna tas insulinet upp snabbare efter en
subkutan injektion i magen än i låret och man
får även en bättre blodsockersänkande ef-
fekt.62,394 Se kurvorna på sidan 126. Upptaget
från en injektion i underhudsfettet på magen är
ungefär lika snabbt som efter en injektion i mus-
keln på benet.394 Detta beror på ett större blod-
flöde i underhudsfettet på magen jämfört med
låret.62 Upptaget från skinkan är snabbare än
från låret men inte så snabbt som magen.861 Ut-
omlands ger man ibland insulinet i överarmen
där upptaget är ungefär som från en injektion i
låret.1097 I Sverige rekommenderar vi dock inte
detta eftersom det ofta är svårt ett lyfta ett hud-

veck på armen som har ett tunnare lager av un-
derhudsfett. 

Insulinupptaget av medellångverkande insulin
(NPH-insulin) är jämnare efter en injektion i
låret och ger en lägre insulineffekt på förnatten
och högre på efternatten jämfört med en injek-
tion i magen.518 

Eftersom insulinet tas upp snabbare från magen
än från låret är det lämpligast att ge insulin till
måltider i magen och medellångverkande eller
långverkande insulin till natten i låret eller skin-
kan. Man bör inte växla injektionsställen mellan
mage och lår från dag till dag eftersom man då
får en mer oregelbunden insulineffekt.61 Ett litet
barn har inte så stor yta på magen att sticka eller
sätta Insuflon eller i-Port i. Det kan då vara bra
att även använda skinkan. 

Ett barn som använder Insuflon och är besvärat
av sticken kan prova med att ge även långver-
kande insulin i Insuflon eller i-Port. Om det blir
problem med nattliga känningar eller höga blod-
sockervärden på morgonen bör man dock ge det
långverkande insulinet i låret istället (se även
sidan 137). 

Ge inte snabbverkande insulin i låret sent på
dagen. Ett långsammare upptag av snabbver-
kande insulin givet i låret till middagen eller
kvällsmaten kan ge känningar på förnatten.517 

Tänk på hur du sticker in nålen genom huden. Nålen är
slipad för att skära genom huden (A). Om du sticker med
öppningen på nålen in mot huden (B) så gör det mer ont
än om du sticker med spetsen på nålen mot huden.

A B

Bra!

Aj!!

Lämpliga injektionsplatser

Insulin till måltider eller korrektion Mage 

Basinsulin (långverkande) Lår eller skinka

Skinkan är att föredra som injektionsställe för
medellångverkande och långverkande insulin hos
barn med tunt fettlager på låret.226 Den kan också
användas för injektion av snabb- eller direktver-
kande insulin för att sprida injektionsplatserna mer
och därmed minska risken för utveckling av fett-
kuddar. Skinkorna kan vara lämpliga för en gravid
kvinna med utspänd mage.
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Direktverkande insulin

Om du använder direktverkande insulin är skill-
naden mellan mage och lår betydligt mindre.
Med NovoRapid 570,813 och Humalog 1097 är upp-
taget lite snabbare från magen än från låret.
Man fann i en tysk studie ingen skillnad i uppta-
get av Humalog om injektionerna gavs i mus-
keln eller underhudsfettet när injektionerna gavs
i låret.935 

Upptaget av insulin påverkas även av många
andra faktorer. Se vidare sidan 90. 

Långverkande insuliner

Den långverkande insulinanalogen Lantus (glar-
gin) ger samma effekt vid injektion i magen,
låret och armen.866 Motion påverkar inte effek-
ten av en injektion med Lantus i underhudsfet-
tet.889 Om du däremot injicerar Lantus i musklen
är upptaget mycket snabbare och du riskerar att
få lågt blodsocker.622

Behöver jag tvätta med sprit?

Du behöver inte tvätta huden med sprit innan du
sticker med en insulinpenna eller spruta. Risken
för en hudinfektion är negligerbar 778 och spriten
kan göra att det svider när du sticker in nålen.
Det är viktigare att tvätta händerna. 

Om du använder i-Port/Insuflon eller insulin-
pump bör du tvätta huden med klorhexidinsprit
(som du får på recept). Mediswab® och Hibis-
crub® innehåller ett mjukgörande ämne för
huden som gör att plåstret fäster dåligt. 

Förvaring av insulinet

Insulin tål rumsvärme bra. De flesta tillverkare
rekommenderar att man bör använda det insulin
som förvaras i rumstemperatur (ej över 25-30°) i
högst 4 - 6 veckor.437 Se bipacksedeln som med-
följer insulinet och kontollera även hållbarhets-
datum på flaskan eller ampullen. I rumstempera-
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Kurvan är från en undersökning där vuxna tog samma
dos snabbverkande insulin till frukost först i magen och
dagen efter i låret.62 Injektionen i magen gav både en
snabbare och en högre nivå av insulin i blodet.

Blodsocker efter frukost i samma undersökning. Efter-
som insulinet kommer snabbare in i blodet med en injek-
tion i magen kan det också snabbare ta hand om sockret
från frukosten.
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50 Insulinet är känsligt för solljus och värme. Tänk på att inte
låta det ligga framme i solen eller i en varm bil.
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tur förlorar insulinet mindre än 1 % av sin
effekt per månad.437 Enligt en studie behöll kort-
verkande, NPH och lente insuliner styrkan 100
E/ml vid användning i upp till 110 dagar.932

Insulinet förlorar bara ca 10 % i effekt efter för-
varing i rumstemperatur i 500 dagar.1231 Gene-
rellt sett baseras rekommendationer för hur
länge man kan använda insulinet mer på sterili-
tetsfrågor än hur mycket det tappar i effekt.437 

Om du upplever att insulinet inte har den van-
liga effekten så bör du prova med en ampull
eller flaska från en annan lot (dvs med ett annat

Subcutan injektionsteknik
4-5-6 mm nål

Spruta ut 0,5 - 1 enhet i luften för att se att
det finns insulin framme i spetsen

Lyft huden med två fingrar 

Stick med 90 graders vinkel mot huden 

Håll kvar hudvecket och injicera insulinet 

Räkna till 10 långsamt eller 20 snabbt (ca 15
sekunder).427 

Dra ut nålen 

Släpp hudvecket 

Vid problem med läckage kan man trycka 
fingret mot stickkanalen efter att nålen dra-
gits ut eller använda en längre nål.

Desinfektion av huden före sticket behövs inte
eftersom det inte föreligger någon infektionsrisk.

5-6 mm nålar kan användas för att sticka i rät vin-
kel mot huden om underhudsfettet är minst 8 mm
tjockt,101 annars måste du lyfta ett hudveck.

Underhuds-

Muskel

fett

Underhuds-

Muskel

fett8 mm

Subcutan injektionsteknik
8 - 13 mm nål

Spruta ut 0,5 - 1 enhet i luften för att se att
det finns insulin framme i spetsen

Lyft huden med två fingrar 

Stick med 45o vinkel (men 90o vinkel mot 
hudytan) 

Håll kvar hudvecket och injicera insulinet 

Räkna till 10 långsamt eller 20 snabbt (ca 15
sekunder).427 Med en spruta räcker det att
vänta bara några sekunder. 

Se i övrigt bilden till vänster på sidan

När man sticker i skinkan är underhudsfettet hos
vuxna i allmänhet tillräckligt tjockt för att kunna
injicera utan att lyfta ett hudveck även med 8 och
13 mm nålar.

Underhuds-
fett

Muskel
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tillverkningsnummer). I USA fann man att insu-
lin från tillverkare både i USA och Europa som
köptes på apotek ofta inte höll kvalitetsmåtten.
Den uppmätta koncentrationen av humant insu-
lin (snabbverkande regular-insulin och NPH)
varierade från 14 till 94 E/ml medan det borde
vara minst 95 U/ml.177 Författarna drar slutsat-
sen att kylkedjan inverkar negativet på insulin-
koncentrationen i flaskorna i mycket högre grad
än vad som tidigare antagits, förutsatt att kon-
centrationen är över 95 E/ml när insulinet läm-
nar fabriken.

I praktiken har man sitt förråd av insulin i kyl-
skåpet (4 - 8°) och den flaska eller pennampull
som man använder i rumstemperatur. Förvaring
i rumstemperatur gör att konserveringsmedlet
blir mer effektivt när det gäller att döda eventu-
ella bakterier som kan komma in i flaskan när
man använder den till upprepade injektioner.932

Humalog som spädes (med steril spädningsvät-
ska) till 50 E/ml och 10 E/ml är stabilt i 1 månad
när det förvaras vid 5° och 30°.1066

Lägg inte insulinet för nära frysfacket eftersom
det inte tål temperaturer under 2°. Det tål inte
starkt ljus eller värme över 25-30°, t ex solljuset
i en bil eller värmen i en bastu. Vid förvaring
över 35° inaktiveras insulinet 4 gånger så snabbt
som i rumstemperatur.442 Ett praktisk sätt när
man är på semester kan vara att ha insulinet i ett
Frio® kylfodral eller en kall termos. Att linda om
insulinet med en fuktig handduk kan också

fungerar bra. I mycket hett klimat kan insulinet
förvaras i en lerkruka (matka) med vatten utan
att minska i effektivitet. Lerkrukan ska förvaras
i skuggan. En studie från Indien visade att insu-
lin som förvartas på detta sätt i temperaturer på
upp till 40° inte förlorade i styrka efter 60
dagar.930 

Det ingen skillnad mellan förvaring vid rums-
temperatur i mörker och i dagsljus (dock ej i
solen).442 Insulin som förvarats i en bröstficka
inaktiverades obetydligt snabbare än i rumstem-
peratur.442 Använd aldrig insulin som blivit
grumligt om det brukar vara klart (gäller direkt-
och snabbverkande insulin, Lantus och Leve-
mir). Medellång- och långverkande insulin som

Olika sätt att ta insulin

Sprutor Som reserv till penna eller pump

Insulinpenna 4 - 6 injektioner/dag

Insuflon/i-Port Kvarliggande mjukrörskateter.
Används om smärtan vid injek-
tion är ett problem.

Insulinpump Ger en jämn grunddos över hela
dygnet och extra doser vid målti-
der.

Jetinjektor Tunn vätskestråle som skjuter in
insulinet med högt tryck.

Det är risk att du injicerar i muskeln om du sticker vin-
kelrätt mot huden med en 13 mm nål. Risken är bety-
dande även med den kortare 8 mm nålen om du
sticker i områden med tunnare underhudsfett, t ex
hos barn, på lårens utsida, överarmen eller långt ut i
sidan på magen.1119 Insulinet från en intramuskulär
injektion tas upp snabbare i blodet och du får en star-
kare insulineffekt. Man kan dock välja att injicera i
muskeln om man vill ha en snabbare insulineffekt el-
ler om man vill undvika att det bildas fettkuddar (lipo-
hypertrofier, se sidan 206). 

Om du sticker rakt in i magen med en 8 eller 13 mm
nål är risken stor att insulinet hamnar i fri bukhåla.396

Nålar till insulinsprutor kan inte göras kortare än 8
mm för att de säkert ska kunna komma igenom gum-
mimembranet på insulinflaskorna.

Underhuds-
fett

Muskel
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blivit flockigt eller som har en beläggning på
insidan av glaset ska man inte heller använda.968 

Sprutor

Insulinsprutor för engångsbruk har funnits i
Sverige sedan 60-talet. De är graderade i enheter
för insulin med styrkan 100 enheter/ml. Det
finns sprutor som innehåller 30, 50 och 100
enheter. Se upp om du reser utomlands så att du
inte använder sprutor för 40 E/ml till 100 E/ml
insulin eller tvärtom. Sprutor används om du vill
blanda 2 sorters insulin i samma injektion eller
till insulinsorter som inte finns till pennor. Nålar
till sprutor kan inte göras kortare än 6 mm för
att det ska gå att sticka igenom membranet på
insulinflaskorna.

Injektion med spruta

Insulin som är grumligt (medellångverkande
t ex. Insulatard) måste först blandas vilket du
gör genom att vända eller rulla flaskan minst 20
gånger.590 Om du skakar flaskan blir det lätt
problem med luftbubblor. Börja injektionen med
att dra upp luft i sprutan motsvarande den

Lägg en hand nedanför ljumsken och en hand ovanför
knät. Området mellan händerna är det du kan sticka i på
låret. Tänk på att insulinet tas upp lite långsammare om
du sticker i låret.

Magen är det vanligaste stället att injicera insulin på. In-
sulinet tas upp lite snabbare om du sticker ovanför naveln
jämfört med nedanför eller vid sidan om naveln.397 An-
vänd alltid samma ställe till en viss sorts insulin, t ex ma-
gen (eller skinkan på små barn) till måltidsinsulin och lå-
ret till nattinsulin. Det är viktigt att flytta runt injektionerna
(minst 2 cm mellanrum från gång till gång) inom samma
område för att undvika fettkuddar (sk lipohypertrofier, se
sidan 206).

Det går bra att sticka i skinkan också. Stick några centi-
meter nedanför höftbenskammen. Skinkan brukar vara
bra att använda fr a på små barn där bukfettet är tunt el-
ler om det blir problem med fettkuddar. Insulinet tas upp
något långsammare från skinkan än från magen. Bilderna
är från referens 1037.

Höftbens-
kammen
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mängd insulin du tänker injicera. Spruta ner luf-
ten i insulinflaskan, vänd den upp och ner och
dra sedan upp rätt mängd insulin. Håll sprutan
med spetsen uppåt, knacka några gånger på den
och spruta ut överflödig luft.

Begagnade nålar och sprutor

Släng begagnade blodsockerstickor, nålar och
sprutor i en tom mjölkförpackning så riskerar
ingen att sticka sig på dom. Det finns en speciell
klippare som man kan klippa av spetsarna med
(B-D Safe-Clip®).

Insulinpennor

En insulinpenna är en praktisk flergångsspruta
som man kan ladda med en ampull med insulin.
Standard-ampullen innehåller 300 enheter (3
ml). Insulinpennorna ger en noggrannare dose-
ring av insulinet jämfört med sprutor, speciellt
vid små doser.331,569 Det finns pennor som går att
ställa in på halva enheter och som därför passar
bra till barn: NovoPen Echo® (passar till Novo-
Rapid, Levemir och Tresiba), HumaPen Luxura
HD® (Humalog) och Junior Star® (Apidra, Lan-
tus). Många ungdomar och vuxna har också
nytta av att kunna justera sina måltidsdoser med
halva enheter. NovoPen 5 och Echo® har minne
för dos och storlek på din senaste injektion.
Detta är till stor hjälp, t ex. om du inte är säker
på om du tog injektionen eller inte när du mäter
ett högt blodsocker några timmar efter en mål-
tid. Jämfört med pumpar som har ett minne för
alla doser som tagits under ett par månader så är
pennornas minnesfunktion dock fortfarande
mycket begränsad,479 men det kommer snart en
penna med mycket bättre minne.

När du använder en insulinpenna bör du börja
med att hålla pennan med nålen uppåt och
trycka ut 1 - 2 enheter för att bli av med eventu-
ell luft i nålen och ampullen (se bild på sidan
132). Insulinpennorna är gjorda för 100 E/ml
insulin. 

Det finns även engångspennor till de flesta insu-
linsorter. Engångspennorna är praktiska att ha
som reserv-insulin och på resor. Se till att du har
placerat ut insulin i reserv t ex i skolan eller på
jobbet, hos far- och morföräldrarna och på
andra ställen där du ofta är. Enligt ISO standard
ska feldoseringen med en penna vara <10% vid
10 E (± 1 E) och <5% vid 30 E (± 1,5 E). I en
studie var alla doser utom 1 inom dessa gränser
med Flexpen® medan 12 % av injektionerna

Det säkraste sättet att ge en injektion med 5 - 6 mm nålar
är att lyfta ett hudveck med 2 fingrar och sticka med 45
graders vinkel.550 Om man sticker lite på sidan av hud-
vecket kan det bli en alltför ytlig injektion (sk intradermal
injektion) som kan göra att insulinet tas upp långsamma-
re.1069 Man kan ge injektionen vinkelrätt mot huden utan
att lyfta ett hudveck men måste då förvissa sig om att det
finns ett tillräckligt tjockt subkutant fettlager (minst ca 8
mm eftersom huden ofta trycks ihop när man sticker in
penn-nålen vinkelrätt mot huden 101). Många flickor har
detta men pojkar har oftare ett tunnare fettlager, speciellt
på låret.101,1048 När man sticker i skinkan är underhudsfet-
tet även hos barn tillräckligt tjockt för att kunna injicera
utan att lyfta ett hudveck.

Underhudsfett

Muskel

Hud

Om man lyfter hudvecket med hela handen är det mindre
risk för en ytlig injektion med en 4 - 6 mm nål. Denna tek-
nik ska man dock inte använda med de längre 8 - 13 mm
nålarna eftersom man även lyfter upp muskeln vilket
medför risk för en intramuskulär injektion.913
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med Optipen® gav fel dos, oftast för lite insu-
lin.825

Varför finns inte pennor till alla 
insulinsorter?

Traditionella medellång- och långverkande insu-
liner är grumliga och ampullen eller flaskan

måste vändas eller rullas (inte skakas) minst 20
gånger innan injektionen för att det ska blandas
väl.590 Det finns en liten glas- eller metallkula i
pennampullen som blandar insulinet när man
vänder pennan. I sk ultralente-insuliner (Ultra-
tard) är insulinet i kristalliserad form och kris-
tallerna går sönder om man blandar med en
glaskula. Därför finns det inga pennor till detta
insulin. Ultratard finns inte till försäljning i
Sverige. 

Blandning av insulin i en spruta

Börja med att spruta in luft i flaskan med med-
ellångverkande insulin (grumligt insulin)

Dra ut sprutan från den första flaskan

Spruta sedan in luft i flaskan med måltidsinsu-
linet (klart insulin)

Dra ut sprutan från den andra flaskan

Stick därefter försiktigt in sprutan i ampullen
med medellångverkande (grumligt) insulin.

Dra upp rätt mängd insulin (utan att spruta in
någon luft i flaskan).

Dra ut sprutan från den första flaskan

Du ska dra upp insulinerna i den här ord-
ningen eftersom det gör mindre om det kom-
mer in en droppe måltidsinsulin i det
medellångverkande än tvärtom. 

Vilken nål ska jag välja 398

Alla injektioner bör ges med upplyft hudveck (“två-
finger-lyft”) i 45° vinkel, oberoende av vilken nål
som används, utom vid injektioner i skinkan där
man kan sticka vinkelrätt mot huden. Injektioner
med 4 - 6 mm nålar kan göras vinkelrätt utan att
lyfta om underhudsfettet är minst 8 mm tjockt.101

Nålar så korta som 4 mm räcker för att komma ige-
nom huden, och minskar risken för intramuskulära
injektioner.102 Vuxna föredrog i en studie dessa
framför 5 och 8 mm nålar.543

Ålder Rekommenderad 
nål

Barn 
Vuxna 

4 mm
4 mm

En liten spruta kan upplevas som väldigt stor av den som är rädd för injektioner. Daniel ritade den här sprutan en av de
första dagarna på sjukhuset.
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Nålbyte med insulinpenna

Tillverkarna rekommenderar att
nålarna byts efter varje injek-
tion. Trots detta är det vanligt
att man återanvänder nålarna
flera gånger. Risken för att få en
infektion i huden när man åter-
använder engångsnålar tycks
vara negligerbar.202,1016 Däremot
kan nålspetsen trubbas av 721

och silikonbehandlingen slitas ut
vilket kan medföra en ökad
injektionssmärta.191 Om du får
problem med luft i ampullen bör
du vara noga med att ta av och
byta nålen efter varje injektion.
Det diskuteras också om återan-
vändning av nålarna med slöa
spetsar kan ge ett ökat mik-
rotrauma som kan bidra till
utvecklandet av fettkuddar.1068

Man bör alltid byta penn-nålen till det medel-
långverkande insulinet efter varje injektion.569

Detta beror på att risken är stor att det ska
komma in luft i ampullen eller läcka ut vätska ur
den om nålen sitter på (se sidan 132). Det kan
också bli stopp i nålen. Bäst är att ta av nålen
direkt efter injektionen och vänta med att sätta
på en ny nål till nästa injektion. 

Spruta ut någon enhet i luften efter att du har
bytt nål på pennan för att försäkra dig om att
det finns insulin ända framme i spetsen.

Man bör inte injicera någon annan med sin insu-
linpenna, eftersom det finns risk för blodburna
infektioner som hepatit och HIV även om man
byter nål.180 

Olika pennor på dagen och natten

Det är lätt att förväxla dag- och nattinsulinet om
pennorna ser likadana ut, speciellt om det är
mörkt ute. Vi rekommenderar därför alltid att
du har två helt olika insulinpennor till dag- och
nattinsulinet för att slippa ta fel insulin. Om du
en endaste gång har tagit fel insulin så är det ett
måste, en livförsäkring.

Ändringar i insulin-koncentration

Om ampullen med NPH-insulin värms upp med
nålen på (t ex när du har den i en innerficka) så
utvidgas vätskan i ampullen och ett par droppar
rinner ut genom nålen. När sedan temperaturen
sänks igen så sugs det in luft. Vid en undersök-
ning sänkte man temperaturen på en insulin-
penna från 27° till 15° och det sögs då in luft
motsvarande 4 enheter i ampullen.190 

Så här blir du av med luft i insulin-ampull

När du byter nål kan du bli av med luften i ampul-
len genom att göra så här:

När nålen är avtagen så trycker du några
gånger på pennan så att det blir ett över-
tryck i ampullen.

Tryck försiktigt nålen genom ampullens
gummimembran.

Precis när nålen går igenom gummimem-
branet pyser luften ut. Om du trycker in 
nålen för snabbt bildas det en luftkudde 
eftersom nålen sticker ner en bit i ampullen 
(se bild nedan).

Om det fortfarande är luft kvar så håll nålen 
uppåt och knacka på ampullen för att få luf-
ten att stiga. Tryck ut luften tills det kommer 
insulin genom nålen.

Tryck på penn-nålen sakta när du byter nål så hinner
luften pysa ut (bild A). När nålen är helt inne kan det
lätt bildas en ”luftficka” i halsen på ampullen (bild B).

BA

Luft-
bubbla
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Med medellångverkande insulin blir det ett spe-
ciellt problem när temperaturen höjs. Eftersom
insulinet finns i den grumliga delen som sjunker
till botten på ampullen så är det bara lösnings-
medel som rinner ut genom nålen. Problemet är
att det kvarvarande insulinet blir starkare, upp
till 120 eller 140 E/ml. Om pennan förvaras upp
och ner blir problemet det omvända. Insulinet i
kristallform finns då närmast nålen och rinner
ut när ampullen värms upp och vätskan utvid-
gas. Kvarvarande insulin blir då lite svagare. 

En annan orsak till ändringar i insulinkoncen-
trationen är om man inte blandar insulinet
ordentligt före varje injektion. I en undersökning
varierade insulinkoncentrationen mellan 5 och
200 enheter/ml i använda ampuller med
NPH-insulin (ex Insulatard, Humulin NPH)

som inte blandats tillräckligt.590 Problemet med
att koncentrationen ändrar sig uppstår inte med
insulin som inte är grumligt eftersom insulinet är
helt löst i vätskan. Minst problem får du om du
tar av nålen efter varje injektion och förvarar
pennan så att toppen pekar uppåt, t ex i en ficka
på jackan. 

Är det farligt att injicera luft?

Ibland händer det att man råkar spruta in lite
luft som fanns i sprutan eller ampullen under
huden. En mindre mängd luft är helt ofarlig för
kroppen och sugs snabbt upp av vävnaden.
Däremot ska du vara medveten om att du missat
en viss mängd insulin eftersom du sprutat in luft
istället och att du kan behöva ta någon enhet
extra för att du inte ska få för lite insulin. 

Samma resonemang gäller om du använder insu-
linpump, dvs det är helt ofarligt med luften som
sådan men du får för lite insulin om du har luft-
bubblor i slangen.

Det kan komma ut en droppe insulin på nålen efter injek-
tionen om det finns luft i pennampullen. 

Räkna långsamt till 10 innan du drar ut nålen så hinner
trycket i pennan jämna ut sig.

Den här bilden ritade Daniel innan han åkte hem från
sjukhuset. Jättesprutan har blivit en liten insulinpenna
och på magen har han en liten Insuflon. Den initiala
sprutskräcken har ersatts av en mer realistisk syn på da-
gens injektionshjälpmedel. Jämför med bilden på sidan
131 som han gjorde innan sin första insulin-injektion.
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Droppe på penn-nålen?

Det kan komma ut en droppe insulin från
penn-nålen sedan man dragit ut den. Droppen
innehåller ½ - 1 enhet insulin. Denna droppe
som sitter på nålen beror på att det finns luft i
ampullen som komprimeras när man injicerar
med pennan och sedan utvidgar sig något
senare.427 Man undviker problemet genom att
vänta något (ca 15 sekunder) innan man drar ut
penn-nålen.427 Du kan också ta av nålen efter
varje injektion så sugs det inte in någon luft i
ampullen. Det här problemet kan uppstå med
vanliga penn-injektioner men inte med sprutor
eftersom trycket från kolven i sprutan verkar
direkt på insulinet.

B-D Safe-Clip® kan användas till att klippa av spetsen på
sprutor och penn-nålar.
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Injektionshjälpmedel
Injektionsnålarna har blivit allt tunnare med
åren. Hos vuxna har detta inneburit en minskad
injektionssmärta 740 medan barn och ungdomar
enligt en sk dubbel-blind undersökning inte
kunde känna skillnad på 0,30 - 0,40 mm diame-
ter på nålarna.471 Däremot kände man en tydlig
skillnad gentemot en “placebo-injektion” utan
nål (en del pennor hade ingen nål påsatt, men
försökspersonerna visste inte vilka det var) vil-
ket motsäger den vanliga föreställningen att
nålarna idag är så tunna att den smärta som
känns är mest psykologisk. 

Insuflon® och i-Port®

För att göra starten så smärtfri som möjligt ger
vi alla barn under 10 års ålder med nyupptäckt
diabetes en i-Port® eller Insuflon® (”mjuk insu-
linknapp”) inför den första subkutana (= i
underhudsfettet) insulininjektionen. En automa-
tisk införare används till i-Port®. Äldre barn och
tonåringar erbjuds att prova detta hjälpmedel
för att ta sina injektioner till att börja med.
Blodsockerprover tas ur en intravenös kanyl. Vi
tycker att det är mycket väsentligt att man får en
så smärtfri start som möjligt på sin livslånga
sjukdom. Efter första veckan när barnet haft tid
för psykologisk och teknisk träning med injek-
tioner får det pröva vanliga injektioner (utom de

allra minsta barnen). Vid utskrivningen kan bar-
net välja metod för injektioner och ca 20 - 25 %
väljer då fortsatta injektioner med Insuflon.
Insuflon används även av många vuxna som
tycker att injektionerna är smärtsamma eller
obehagliga. När Insuflon användes från diabe-
tesdebuten hos barn och ungdomar så minskade
oron före injektioner, injektionssmärtan och
injektionsproblemen avsevärt.474 

Principen för Insuflon är att
du sticker in nålen genom ett
silikonmembran. Den mjuka
teflon-slangen ligger under
huden och du sprutar in insu-
linet genom den. Du byter In-
suflon i genomsnitt var 5:e
dag. Det är lätt att göra hem-
ma och om du tycker att det
gör ont så kan du använda
bedövningskräm (EMLA®) till
bytet.Underhudsfett Insulin

Hårt
Plaströr

Mjuk teflon-kateter

Silikonmembran
Insulinpenna

Hud

Använd det skuggade området på magen för att sätta in
Insuflon men undvik hudveck och byxlinningen. Sätt Insu-
flon horisontellt eller i upp till 30° vinkel. Om vinkeln är
större är det risk att slangen viker sig när man böjer sig
framåt. Det kan då bli svårt att spruta insulin genom den.
Om det blir problem med fettkuddar (lipohypertrofier) går
det även att sätta Insuflon på skinkan.
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Vi har inte funnit att fler barn använder Insuflon
med denna tidiga introduktion jämfört med vår
föregående policy som var att presentera Insu-
flon bara för de barn som hade problem med
injektionerna. Däremot minskar risken för att
smärtkänsliga barn och ungdomar ska ha kvar
sin spruträdsla i vuxen ålder om de slipper plåg-
samma injektioner vid diabetesdebuten.864 Vi
fann i en undersökning att speciellt yngre patien-
ter som använde Insuflon och flerdosbehandling
mycket ogärna skulle använt flerdosbehandling
om de inte haft Insuflon tillgänglig.467 En ameri-
kansk undersökning visade både minskad injek-
tionssmärta och 10 mmol/mol lägre HbA1c 6
månader efter att en grupp barn med förhöjt
HbA1c (>64 mmol/mol) hade börjat använda
Insuflon.164

Med Insuflon blir det lättare att på ett enkelt
sätt genomföra flerdosbehandling för små barn
och för andra personer utan vana vid injektioner
(t ex dagispersonal, far- och morföräldrar eller
barnvakten) att ge insulin. Det är också lättare
för föräldrarna till ett litet barn att prova sig
fram och experimentera om en extra injektion
”inte kostar barnet något extra”. Ofta vill man
t ex bara ge halva insulindosen före en måltid

om det är osäkert hur mycket barnet kommer
att äta.

Barnen och ungdomarna slutar med Insuflon
efterhand när de själva tycker att de är mogna
för det. Många, speciellt tonåringar, använder
Insuflon i perioder. Ofta gör man då avbrott på
sommaren när man kanske visar magen på bad-
stranden. 

När ska jag byta Insuflon?

Den genomsnittliga tiden mellan byten är
ca 4 - 5 dagar.465 En del klarar att byta en gång i
veckan medan andra som har mer problem med
biverkningar (se sidan 139) måste byta 2
gånger/vecka. Du bör tvätta huden med klorhex-
idinsprit innan du sätter Insuflon för att minska
risken för infektion. 

Sikta med 45° vinkel mot hudplanet (inte 45° vinkel
mot den upplyfta huden) när du sätter in Insuflon eller en
pumpnål. När man tagit ut Insuflon kan man kontrollera
hur ytligt den suttit genom att titta på formen. Om den
ser ut som en “metkrok” (undre bilden) så har den för-
modligen suttit för ytligt.

Tips för användandet av Insuflon

Använd EMLA®-kräm när du sätter in Insuflon i
början (låt den sitta på 1½ - 2 timmar innan du
sticker).

Lyft ett hudveck och stick in Insuflon i 45° vin-
kel mot huden. Lyft huden med 3 eller 4 fingrar
om underhudsfettet är tunt, t ex på små barn.

Sätt in Insuflon ”snärtigt” så krullar sig inte
slangen.

Sätt på plåstret med ”pilen” över insticksstället
först. Försök aldrig flytta ett plåster som redan
fastnat.

Stick in insulinnålen med öppningen vänd in
mot huden så fastnar den inte så lätt. Vrid
nålen om den fortfarande vill fastna. Se bild på
sidan 137.

Använd ett plåster av sk stomi-typ (t ex Com-
peed®) om du får eksem av det vanliga plåst-
ret.

Använd 8 - 10 mm sprutor eller nålar till insu-
linpennan så är det ingen risk att du sticker hål
på slangen till Insuflon. Med 5 - 6 mm nålar är
det en risk att du inte kommer igenom gummi-
membranet ordentligt. 
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Hur mycket insulin ”fastnar” i 
Insuflon?

Dead space (död-volym, dvs tomrummet inuti
Insuflon som fylls med insulin vid första insulin-
injektionen) är ca ½ enhet insulin vid första
injektionen,473 samma som för i-port. Det inne-
bär att den första injektionen efter att man bytt
Insuflon blir ca ½ enhet mindre.

För de flesta äldre barn och vuxna spelar ½
enhet mer eller mindre ingen roll. Eftersom 1
droppe motsvarar knappt en enhet insulin (av
insulin med styrkan 100 enheter/ml) så är det
små marginaler om barnet tar bara 1 eller 2
enheter som måltidsdos. Med så små doser
använder vi därför oftast 40 eller 50 E/ml insu-
lin. Många patienter föredrar att ge ½ enhet
insulin extra vid första dosen efter byte. 

När man ger nattinsulinet så är Insuflon redan
fylld med direkt- eller snabbverkande insulin.
Detta byts till en del ut mot nattinsulin vid injek-
tionen. Kvar i Insuflon blir en blandning med ca
0,3 enheter nattinsulin och 0,2 enheter direkt-
eller snabbverkande insulin. För praktiskt bruk
spelar dessa mycket små mängder oftast ingen
roll.

Vilket insulin kan jag ge i Insuflon?

Det går bra att blanda måltidsinsulin och till
nattinsulin av NPH-typ (t ex Insulatard). Bland-
ning av Lantus och direktverkande insulin i en
spruta innan injektionen gav ingen negativ
påverkan på blodsockret enligt en studie,619 inte

heller på HbA1c efter 3 månader enligt en annan
studie.371 En studie som såg lite närmare på insu-
lineffekten kom dock fram till att effekten av det
direktverkande insulinet blir lite långsammare
om det blandas med Lantus.183 En annan studie
fann inte någon negativ påverkan på blodsock-
ernivåerna när NovoRapid blandades med Leve-
mir,832 men när man studerade insulineffekten
mer specifikt var resultatet detsamma som för
Lantus ovan.184 Fråga därför alltid din läkare
innan du blandar långverkande insulin med
direktverkande. Om långverkande insulin ska
ges i Insuflon bör man ge detta insulinet först.
Tresiba kan dock blandas med NovoRapid utan
någon påverkan på effekten av de enskilda insu-
linerna.510

Högt blodsocker efter några dagars 
användning av Insuflon?

En del patienter tycker att blodsockret ibland
stiger efter några dagars användning av Insu-
flon. Om detta händer ofta finns det vanligen
tecken på lipohypertrofi (fettkudde) på injek-
tionsstället. Vi rekommenderar då tätare byten
av Insuflon. Röntgenfotografering har visat att
insulinupptaget i sådana situationer ibland kan
vara fördröjt.470 

Vi fann i en studie ingen skillnad i diabeteskon-
troll på kort sikt (mätt genom 24-timmars vär-
den av blodsocker och insulin) eller på lång sikt
(mätt genom HbA1c) vid användning av Insu-
flon.466 Studien var en sk cross-over studie, dvs
alla patienter använde Insuflon i 10 veckor och
jämförde sedan med 10 veckor utan Insuflon. 

Katetern kan krulla upp sig på metall-nålen (sk peelback)
om man sticker in Insuflon för långsamt genom huden.
Detta är ett vanligt nybörjar-problem.

Stick in insulin-nålen med hålet vänt mot huden (enligt
bild B) så glider nålen lättare in. Rotera den lite fram och
tillbaka om den trots detta fastnar.

BA

Vrid nålen om
den fastnar



138 Injektionshjälpmedel

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

Studier av insulinpumpar har visat både ett
jämnt insulin-upptag under 5 dagars använd-
ning 862 och ett ökat upptag efter 3 dagars
användning 716 med samma injektionsställe. Stu-
dier från Finland med Insuflon visar ingen för-
ändring av insulin-upptaget under 5 dagars
användning.674 En studie med radio-aktivt märkt
insulin har visat att insulinupptaget inte föränd-
ras efter 5 dagars användning av Insuflon.468 

De flesta som har diabetes har ibland förhöjt
blodsocker utan att man kan hitta någon säker
förklaring. Detta händer naturligtvis även för
patienter som använder Insuflon. Som försiktig-
hetsåtgärd rekommenderar vi alltid patienten att
byta Insuflon i denna situation även om det
långtifrån alltid är Insuflon som är orsaken. 

Infektion och rodnad

Vi har haft mycket få fall av infektion i
stick-kanalen (en per 140 patient-månader vilket
motsvarar en av 850 använda Insuflon). Tvätta
händerna med t ex Hibiscrub om du har lätt för
att få infektioner. Om rodnader runt hålet där
katetern går in är ett problem bör man använda
klorhexidinsprit (kostnadsfritt på recept) till
tvätt av huden innan man sätter Insuflon.
Använd inte Mediswab® eller Hibiscrub® efter-
som dessa innehåller ett mjukgörande medel för
händerna som gör att plåstret fäster sämre. 

Rodnad och/eller klåda efter plåstret beror van-
ligen på en allergisk reaktion. Du kan smörja
huden med hydrokortisonkräm 1 % (receptfri).

Om det blir mer besvärligt så använd ett plåster
av sk stomi-typ, t ex Compeed® eller Duoderm®.
Ett annat alternativ är att sätta en plast-film
(t ex Tegaderm®) på huden först och sedan sätta
Insuflon ovan på denna. Det vanliga plåstret
kommer då inte i kontakt med huden. Se sidan
185 för ytterligare tips om du har problem med
torr hud eller eksem.

Fråga på diabetesmottagningen så får du veta
mera om Insuflon som är ett kostnadsfritt hjälp-
medel.

Injektionspistol

En injektionspistol skjuter in nålen snabbt vilket
gör att själva sticket känns mindre. Det finns två
olika typer av injektionspistoler för insulinspru-
tor. Med den ena typen (Injectomatic®,
Inject-ease®) skjuts sprutnålen in automatiskt
men du får själv injicera insulinet. Ett liknande
hjälpmedel (PenMate™) finns till insulinpen-
norna från Novo Nordisk. Med den andra typen
(Autoject®) skjuts sprutnålen in och insulinet

Bilden visar injektionssmärtan
hos barn yngre än 8 år som an-
vände Insuflon från debuten av
diabetes.474 Vi fann en tydlig
minskning av oro före injektioner,
injektionssmärta och injektions-
problem under 6 månaders tid i
gruppen som använde Insuflon.
Barnen som fortsatte med Insu-
flon upplevde smärtan lägre än de
som använde vanliga injektioner.

*Data från 2 barn är borttagna
(en använde inte Insuflon pga be-
svärligt eksem, en hade lungin-
flammation. 
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Kontrollgrupp med vanliga injektioner (9 barn)
Insuflongrupp, alla (12 barn)
Insuflongrupp, fortsatte 
med Insuflon efter 6 månader (6 barn)

Dagar Månader

Det är viktigare med hy-
gienen om du använder
pump eller Insuflon.
Tvätta alltid händerna
innan du byter katetern
till pumpen eller Insu-
flon. Du bör också tvätta
insticksstället med klor-
hexidinsprit.
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injiceras automatiskt. Den här typen av hjälpme-
del är kostnadsfria. 

Jet-injektor

En jetinjektor fungerar genom att den med hjälp
av ett mycket högt tryck skjuter in insulinet i
form av en tunn vätskestråle (ca 0,15 mm i dia-
meter, dvs tunnare än en vanlig insulin-nål).
Insulinet tas upp minst lika snabbt och diabetes-
inställningen kan bli lika bra som med en insu-
linpump men metoden är lite omständlig.201,569

En del tycker att den gör mindre ont medan
andra menar att smärtan är jämförbar med en
vanlig nål. Man kan få problem med blåmärken
och ibland gör det ont en stund efter injektio-
nen.566 En jet-injektor kan fungera bra för en
patient som har en uttalad spruträdsla om det
inte fungerar med Insuflon. En del barn kan
dock tycka att det låter mycket när man trycker
på knappen för att skjuta in insulinet.

Problem med Insuflon?

Problem  Åtgärd

Plåstret lossnar Tvätta bort krämen ordent-
ligt om du använder EMLA®. 
Använd Skin-Prep® som läm-
nar en klistrig hinna när det 
torkar. Låt huden lufttorka 
innan du sätter på plåstret. 
Värm plåstret med handen 
någon minut när du satt på 
det.
Sätt på extra tejp v.b.

Klåda, eksem av 
plåstret

Smörj med Hydrokor-
tisonkräm (receptfri). Använd 
Compeed®- plåster.

Klisterrester efter 
plåstret

Torka bort med medicinsk 
bensin (finns på apoteket) 
eller Remove®.

Infektion/irritation i 
instickshålet

Tvätta huden med klorhex-
idinsprit och händerna med 
Hibiscrub. Byt Insuflon oftare.

Läckage av insulin Ett ökat tryck vid injektion 
talar för att katetern vikt sig. 
Byt Insuflon!

Använd 8 - 10 mm nålar.

Skavsår av “vingarna” Sätt en bit tejp under.

Ärr i huden efter 
gamla katetrar

Kommer när insticksstället 
varit infekterat. Byt Insuflon 
oftare.

Med en jet-injektor skjuts insulinet in under huden med
hjälp av ett mycket högt tryck. Under huden sprids det
mer (vänster bild) jämfört med en vanlig injektion med
penna eller spruta (höger bild).

En 8-årig pojke gjorde den här teckningen av sig själv
när han tar insulin. Innan han började med Insuflon fick
hans pappa komma hem från jobbet varje dag för att
hålla fast honom när hans mamma gav honom injektio-
nerna.
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Hur ställer jag in insulinet?

Hur fördelas insulinet över dagen?

Så gott som alla barn och ungdomar i Sverige
med nyupptäckt diabetes får idag flerdosbe-
handling när de börjar med insulin. Förskole-
barn startar allt oftare med en insulinpump
redan inom några veckor från diabetesdebuten,
vilket rekommenderas av både ISPAD och
svenska nationella riktlinjer. Kolhydraträkning
från debuten tillämpas på de flesta klinkerna.
Den totala insulindosen är ofta så hög som
1,5 - 2 E/kg/dygn de första dygnen men minskar
sedan snabbt. Små barn är mer insulinkänsliga
och behöver som regel lägre doser/kg. Dose-
ringen av insulin är mycket individuell och det
kan vara stor skillnad på de doser som två jämn-
åriga barn behöver. 

Insulinet doseras i förhållande till måltidens
innehåll av kolhydrater. Till frukosten behövs
det lite mer insulin i förhållande till måltidens
storlek, fr a beroende på ökade nivåer av till-
växthormon (gryningseffekten, se sidan 63),
men också på effekten att natt-insulinet börjar
avta (gäller fr a NPH-insulin, ex. Insulatard).
Frukosten innehåller dessutom vanligen en
större andel kolhydrater än övriga måltider (t ex
juice, bröd, flingor). Om man av olika skäl före-
drar en 2- eller 3-dos behandling kan doser
enligt faktaruta på sidan 143 vara lämpliga till
att börja med. 

Vid 3-dos behandling brukar man ge en kombi-
nation av direktverkande (NovoRapid, Huma-
log, Apidra) eller snabbverkande (Actrapid,
Humulin Regular, Insuman Rapid) och medel-
långverkande insulin (t ex Insulatard, Humulin

Det är många saker som ska balanseras i kroppen för att blodsockret ska hålla sig på en lagom nivå. Det är inte lätt att
få allting att stämma och många gånger är det svårt att lista ut vad som gick snett. Man måste acceptera att det inte
alltid finns en bra förklaring till att blodsockret just då var högt eller lågt. Robert illustrerar med en haj hur det känns
att falla ned när balansen blir fel.

InsulinMat
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NPH) till frukost, direkt- eller snabbverkande
insulin till middagen och medellångverkande
insulin till natten. Det kan vara en bra insulinre-
gim för ett mindre barn om det är svårt att hitta
någon som kan ge lunch-insulinet på dagis eller i
skolan. Det kan också vara bra med en kombi-

nation av insuliner till frukost, t ex för den ton-
åring som brukar glömma bort att ta lunchinsu-
linet i skolan. I denna situation kan färdigblan-
dat insulin vara praktiskt eftersom det kan ges
med en penna. 
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Långverk.

Basinsulin

Direktverkande + 2 doser långverkande insulin
Med långverkande basinsulin
(Lantus och Levemir) får du en
relativt jämn insulinnivå mel-
lan måltiderna. De ger en jäm-
nare insulineffekt och tas 1 - 2
gånger/dag. Med små doser
behöver man oftast ge 2 do-
ser/dag. Tresiba och Toujeo
tas bara en gång per dag. Jäm-
för med hur insulinkurvan ser
ut hos en frisk person på sidan
30.
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Nattinsulin

Direktverkande insulin till måltider + nattinsulin
Om du använder direktverkan-
de insulin (NovoRapid, Huma-
log eller Apidra) får du en bra
effekt till måltiderna. Det blir
dock lätt en brist på insulin
strax innan nästa måltid efter-
som det direktverkande insuli-
net inte varar i mer än högst
3 - 4 timmar.
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Nattinsulin

Medel-
långverk.

Basinsulin

Direktverkande + 2 doser medellångverkande insulin Du kan ta en dos medellång-
verkande insulin (NPH-typ, t ex
Insulatard, Humulin NPH) till
frukost för att få bättre insulin-
effekt innan lunch och mid-
dag. Det kan dock ibland vara
svårt att få dosen att räcka
ända till kvällsmaten utan att
insulineffekten blir för stark
vid lunch, speciellt hos barn
och ungdomar. En tredje dos
medellångverkande insulin till
lunch kan då fungera bra.
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Hur mycket sänks blodsockret av 
insulinet?

Hur mycket blodsockret sänks av insulinet beror
på väldigt många faktorer; hur mycket du ätit,
hur mycket insulin du tagit tidigare, om du

motionerat och även nivån av stress. Om du
delar 100 med din totala insulindos per dygn (i
enheter, räkna med både basalinsulin och mål-
tidsdoser) så får du fram korrektionsfaktorn,
dvs antalet mmol som blodsockret sänks av 1
enhet insulin.1160 Med snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid)
delar man istället dygnsdosen med 83 med efter-
som detta insulin sänker blodsockret långsam-
mare.289 Det betyder att en enhet insulin givet
mellan måltiderna sänker blodsockret med ca
1 mmol om använder ca 90 - 100 E/dag och ca 2
mmol om du använder ca 45 - 50 E/dag. Se fak-
taruta på sidan 146. Moderna insulinpumpar
kan använda korrektionsfaktorn för att räkna ut
hur mycket extra insulin som du bör ta när
blodsockret är högt om du knappar in ditt blod-
sockervärde i pumpen. Dosen 0,1 enhet/kg
kroppsvikt ger en ordentlig blodsockersänkning
och det är sällan man hemma behöver ge en

Öka 
dosen?

Minska 
dosen?
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Nattinsulin

5-dos insulinregim (flerdosbehandling)

Tidigare (innan insulinpennan
introducerades 1985) använ-
des oftast 2 injektioner per
dag (med en blandning av
snabb- och medellångver-
kande insulin). Fördelen var
färre antal injektioner, nack-
delen var att systemet var
svårt att ställa in. Det medgav
betydligt mindre friheter att
vid behov justera insulindoser
beroende på sjukdom eller
ändringar i kost och aktivitet. 

Med 5 doser insulin per dag
(4 doser snabbverkande och
1 dos medellångverkande)
efterliknar man kroppens
normala sätt att ge insulin till
måltider. Systemet är också
lätt att förstå eftersom varje
insulindos bara påverkar en
viss del av dagen. Numera
används oftast direktver-
kande insulin till flerdosbe-
handling (se sidan 153).
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större dos än så, eftersom det bara ökar risken
för lågt blodsocker efter några timmar.

Anvisningarna för att ställa in insulindoser i
detta kapitel gäller för flerdosbehandling även
om många principiella råd kan tillämpas även
på 2-dos behandling. Om du är i remissionsfa-
sen (smekmånadsfasen) och tillverkar en del eget
insulin bör du inte ge så mycket insulin som i de
rekommenderade doserna. Se sidan 170. 

Vad gör du om blodsockret är högt?

Jaga inte höga blodsocker. Om du ideligen änd-
rar kolhydratfaktorerna eller insulindoserna
efter aktuellt blodsockervärde blir det snart
omöjligt att se vilken dos som gör vad och blod-
sockret kan åka berg- och dalbana med många
och besvärliga känningar som följd utan att du

Olika typer av 
insulinbehandling

Flerdosbehandling med direktverkande insulin 
(ex. NovoRapid, Humalog, se sidan 153)

Måltid Insulintyp % av dygnsdosen

Frukost Direktverkande 15 - 20
Basinsulin 15 - 20

Lunch Direktverkande 10 - 15

Middag Direktverkande 10 - 15

Kvällsmat Direktverkande 10 - 15

Natt Basinsulin 25 - 30

Med Lantus eller Levemir som basinsulin kan det
fungera att ge hela dosen vid ett tillfälle, men ofta
fungerar det bättre med 2 doser om dosen är min-
dre än ca 15 enheter, speciellt för yngre barn (se
sidan 165). Tresiba ges en gång per dag.

Flerdosbehandling med snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid)

Måltid Insulintyp % av dygnsdosen

Frukost  Snabbverkande 20 - 25

Lunch Snabbverkande 15 - 20

Middag Snabbverkande 15 - 20

Kvällsmat Snabbverkande 10 - 15

Natt NPH-insulin 25 - 30 (-40)

2-dos behandling 
Måltid Insulintyp % av dygnsdosen

Frukost Snabbverkande 20 - 25
eller direktverkande

Medellångverkande 35 - 40

Middag Snabbverkande 10 - 15
eller direktverkande

Medellångverkande 25 - 30

Det medellångverkande insulinet till middagen kan
istället ges till kvällsmaten eller natten om man
föredrar en 3-dos behandling. 

När har insulinet mest effekt?

Dos  Effekt när? 

Direktverkande: (NovoRapid, Humalog, Apidra)

Före maten Till den måltiden

Snabbverkande: (ex. Actrapid, Humulin Regular,
Insuman Rapid)

Före frukost
Före lunch 
Före middag 
Före kvällsmaten

Fram till lunch
Fram till middag
Fram till kvällsmaten
Fram till midnatt

Medellångverkande: (ex. Insulatard, Humulin NPH,
Insuman Basal)

Till natten ca kl 22
(flerdosbehandling)

2-dos behandling:
På morgonen

Till middagen

Under natten fram till 
frukost

Lunch och eftermiddag

Kväll och natt

Långverkande: (ex. Lantus, Levemir)

Till kvällen Under natten och även in 
på förmiddagen

På morgonen Under eftermiddagen, 
kvällen och en bit in på 
natten
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Vad gör man om blodsockret är högt?

Barnet mår utmärkt

Ett tillfälligt mycket högt blodsocker (> 25 -30
mmol/l) 
Detta orsakas ofta av att man inte druckit tillräck-
ligt, t ex under en idrottsdag i skolan. Med bra
urinproduktion sjunker blodsockret ned mot ca
20 mmol/l utan extra insulin.737 Därför kan det
vara en bra idé att dricka extra vatten eller light-
saft om du upptäcker ett så högt blodsocker, för-
utsatt att du mår bra. Kontrollera även att barnet
inte har förhöjda ketoner i blodet (se nedan). 

Blodsocker > 8 mmol/l 
Detta är den rekommenderade gränsen för kor-
rektion av högt blodsocker. Direktverkande insu-
lin har sin högsta effekt efter 1 - 2 timmar så
därför ska du korrigera tidigast 2 timmar efter en
given insulindos. Ge extra insulin enligt korrek-
tionsfaktorn i tabellen på sidan 146. Korrigera
inte oftare än varannan timma för att inte
doserna ska överlappa varandra med risk för lågt
blodsocker senare. Obs att man inte bör korrigera
om det är en rekyleffekt (högt blodsocker efter
lågt) eller om det höga blodsockret orsakats av
stress. Se faktaruta på sidan 151.

Blodsockret blir ofta blir högt efter en viss måltid
Öka insulindosen till denna måltid genom att höja
dosen (om du använder ögonmåttet) eller sänka
kolhydratfaktorn (om du kolhydraträknar). Om
blodsockret brukar gå ner igen utan extra insulin
så kan man vänta till nästa måltid och då höja
insulindosen enligt korrektionsfaktorn om blod-
sockret fortfarande är högt (eller med 1 - 2 enhe-
ter om du använder ögonmåttet). Speciellt
frukosten kan vara besvärlig på så vis att blod-
sockret lätt går upp efter maten, men att det lätt
blir för lågt till lunch om du ger extra insulin 2 tim-
mar efter frukost. Prova då med att ta insulindo-
sen 15 - 30 minuter före frukost (se även sidan
183 om du använder pump). 

Högt blodsocker (> ca 15 mmol/l) vid 2 tillfällen
med ett par timmars mellanrum 
Kontrollera blodketoner och ge extra insulin även
mellan måltider enligt korrektionsfaktorn (se
tabell på sidan 146). Se tabell på sidan 115 om
ketonerna är förhöjda.

Högt blodsocker före maten

Se tabellen på sidan 146 om barnet använder
korrektionsfaktorn för att ge extra insulin till mål-

tiden vid högt blodsocker. Öka måltidsdosen med
1 - 2 enheter om barnet använder ögonmåttet. 

Högt blodsocker vid sängdags

Blodsockret är högt (> ca 8 - 10 mmol/l) 
Ge extra direktverkande insulin enligt korrek-
tionsfaktorn på sidan 146. 

På natten har en extrados vanligen en starkare
effekt och man kan därför prova med halva
doserna enligt tabellen (“200-regeln”) om man
ger dosen efter kl 22. Många yngre barn har dock
ett ökat behov av insulin före midnatt 211,835 och
de kan därför behöva den högre dosen
(“100-regeln”) om man ger en extrados fram till
midnatt. Kontrollera ett blodsocker vid
02 - 03-tiden om du givit extra insulin vid sänggå-
endet eller ändrat nattdosen så att du vet hur
du/ditt barn reagerar.

Barnet mår dåligt 
(t ex är mycket hungrig, mår illa, eller kräks) 

Kontrollera B-ketoner: Ketoner som tecken på
insulinbrist? Ge då en extrados av direktverkande
insulin (ca 0,1 E/kg kroppsvikt) enligt tabell på
sidan 111 för att stoppa produktionen av ketoner
i levern. Man bör inte ge extra insulin oftare än
varannan timma, annars är det risk att insulinef-
fekterna från de olika doserna läggs på varandra
och barnet i stället får för lågt blodsocker. 

Om barnet är hungrigt kan det vara bra att ge
honom/henne ett tuggummi att tugga på under
tiden insulinet börjar verka. Ge också något att
dricka (utan socker) eftersom barnet kissar mer
när blodsockret är högt.

Blodsockret är högt vid samma tidpunkt ett par
dagar i rad (ex. efter lunchen)

Mät blodsockret ca 1½-2 timmar efter måltiden
flera dagar i rad och ändra den aktuella måltids-
dosen. Om blodsockret stiger mer än 2 - 3
mmol/l bör dosen ökas. Justera kolhydratfaktorn
så att du får mer insulin (lägre faktor) eller öka
dosen med 1 - 2 enheter om du använder ögon-
måttet. Det är viktigt att vänta några dagar mel-
lan varje höjning - om man ändrar för ofta är det
lätt att man inte ser vilken ändring som hade vil-
ken effekt.
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förstår varför.75 Ofta vet man vad ett tillfälligt
högt eller lågt blodsocker beror på men ibland
blir det bara fel utan att man begriper varför.
Vänta då till nästa måltid med att göra något
och se om trenden håller i sig. Om du inte för-
står dig på vad som orsakat konstiga blodsock-
ervärden en dag, så prova då att ge precis
samma doser (samma kolhydratkvoter och kor-
rektionskvoter) nästa dag för att se om mönstret
upprepar sig.

Ett tillfälligt högt blodsocker någon gång ibland
är i praktiken omöjligt att undvika. Man mår
inte heller dåligt av det och det betyder inget för
diabetessjukdomen på sikt. HbA1c avspeglar
medelvärdet av alla blodsocker, och då gör ett
tillfälligt högt blodsocker ingen märkbar skill-
nad. Men om blodsockret är högt på natten när
du mäter vid enstaka tillfällen så kan det
påverka HbA1c eftersom det är många timmar
under natten, och det kan då ha effekt på medel-
värdet om det upprepas varje natt.

Blodsockret hos en frisk person går sällan över 8
mmol/l, och det är den rekommenderade grän-
sen för korrektion av högt blodsocker. Om blod-
sockret ofta blir högt efter en viss måltid behö-
ver man ändra insulindosen till denna måltid. Se
faktaruta på sidan 144 för konkreta råd om
högt blodsocker i olika situationer.

Istället för att höja insulindosen kan man
minska mängden kolhydrater i maten (se sidan
145). Man är oftast inte lika hungrig när blod-
sockret är högt (se även ”Mätt eller hungrig?”
på sidan 229). Drick vatten istället för mjölk
eller juice till maten.

Kontrollera ketoner i blod om barnet inte mår
bra, speciellt om det mår illa eller kräks. Ketoner
är tecken på insulinbrist! (se sidan 111). 

Om jag äter mer eller mindre än 
vanligt?

Det enklaste är om du kolhydraträknar eftersom
dosen då automatiskt blir rätt när du justerar
mängden kolhydrater i beräkningen. Se sidan

229 för hur man räknar kolhydrater på ett mer
detaljerat sätt. Alternativet är att använda
”ögonmåttet” för att avgöra hur mycket en nor-
mal måltid påverkar blodsockret. Om du äter
lite mer kolhydrater än vanligt (t ex en extra
potatis eller lite mer pasta) kan man ta (½-) 1 - 2
E extra. Om du däremot äter lite mer kött eller
fisk så behöver du inte öka dosen eftersom de
inte innehåller några kolhydrater. Om du äter
lite mindre mängd kolhydrater kan man ta (½-)
1 - 2 E mindre. Mät ditt blodsocker ca 2 timmar
efter maten för att se om det blev rätt insulindos.
Skriv upp proverna i dagboken så minns du hur
du gjorde till en annan gång.

Att ändra innehållet i maten för att 
påverka blodsockret

Istället för att ändra insulindoserna till en måltid
beroende på om blodsockret är högt eller lågt så
kan man äta mer eller mindre. Man känner sig
ofta mer mätt efter en måltid om blodsockret är
högt.603 Vid förhöjt blodsocker före maten
(8 - 14 mmol/l) är det en bra idé att vänta en
stund efter att du tagit insulinet så att blodsock-
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Direktverkande insulin (Apidra, Humalog, NovoRapid)
fungerar bra som ”akut-insulin” vid högt blodsocker. Du
kan ge en extra dos mellan måltiderna utan risk för över-
lappning med måltidsdosen eftersom en stor del av
effekten har hunnit försvinna efter 2 - 3 timmar.552 Jäm-
för insulineffekten kl 12 (pil A) med kurvan för snabbver-
kande insulin (Actrapid, Humulin Regular, Insuman
Rapid) till höger (pil B). På samma vis brukar det gå bra
att ge en liten extra dos direktverkande insulin om blod-
sockret är mycket högt när man ska lägga sig. Effekten
av denna dos hinner klinga av innan natt-insulinet hinner
börja verka.



146 Hur ställer jag in insulinet?

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

ret hinner börja sjunka innan du äter. Du kan
dricka vatten istället för mjölk eller minska
mängden kolhydrater i måltiden genom att äta
mindre av potatis, pasta eller ris. 

Med växande barn bör detta praktiseras med
försiktighet. Barnet måste själv vara med på att
vänta med maten och man måste självklart ge
utrymme för att äta lite mer senare. Generellt
sett bör man dock avråda från att hålla igen med
maten eller försöka få ett barn utan aptit att äta
i ett försök att reglera blodsockret.389 Men
ibland känner sig inte barnet hungrigt när blod-
sockret är högt och då kan det vara ett funge-
rande alternativ. Om man ökar mängden mat
som inte består av kolhydrater kan mättnads-
känslan vara densamma trots att den minskade
kolhydratinnehållet bidrar till en lägre blodsock-
ernivå efter maten. 

Hur mycket sänker 1 enhet insulin
blodsockret? (korrektionsfaktorn)

Siffrorna kommer från en amerikansk “1800 Regel”
för direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog och
Apidra).1160 1800 gäller med amerikanska sorter,
mg/dL. För svar i mmol/l delar man 100
(“100-regeln”) med den totala dygnsdosen (summan
av måltidsinsulin och bas/nattinsulin).1160 Räkna
med även extradoser givna pga högt blodsocker i den
totala insulindosen. För snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid) delar
man 83 med dygnsdosen i enheter.259,289 

Du kan prova med att ta insulin enligt denna korrek-
tionsfaktor om du t ex vill öka dosen före maten pga
ett högt blodsocker. Om du/ditt barn tar 40 enhe-
ter/dygn och har ett blodsocker på 14 mmol/l innan
maten så sänker 2 extra enheter av direktverkande
insulin blodsockret ca 5 mmol/l (ca 4 mmol/l med
snabbverkande) utöver det som den vanliga måltids-
dosen gör. Använd inte korrektionsfaktorn för att
minska insulindosen till maten om du just haft en
känning och tagit druvsocker. Blodsockret stiger till
normal nivå inom 10 - 15 min., och du behöver då en
normal insulindos till maten (se sidan 71).

Vad blodsockersänkningen av en extra enhet i prakti-
ken blir beror naturligtvis på många olika faktorer
som t ex aktuellt matintag, insulindos, motion, varie-
rande upptag av insulinet osv. Ta därför inte antalet
mmol/l enligt ovan alltför bokstavligt. Ge inte mer än
0,1 enhet/kg åt gången (se sidan 115). Om dosen
skulle bli högre än så med korrektionsfaktorn så är
det bättre att mäta blodsockret igen efter 2 timmar
och vid behov ge en dos till. Dessa regler har provats
ut för vuxna och stämmer bra som utgångspunkt
även för barn och ungdomar.342 Genom att experi-
mentera kan du komma fram till hur väl de fungerar
för just dig. På natten har en extrados vanligen en
starkare effekt och du kan därför prova med halva
doserna enligt tabellen ovan (200 delat med den
totala insulindosen, “200-regeln”). 

Enheter
/dygn

Direktverkande Snabb-
verkande

20
25
33
40
50
67
80
100

5,0 mmol/l
4,0 mmol/l
3,0 mmol/l
2,5 mmol/l
2,0 mmol/l
1,5 mmol/l
1,25 mmol/l
1,0 mmol/l

4,2 mmol/l
3,3 mmol/l
2,5 mmol/l
2,1 mmol/l
1,7 mmol/l
1,2 mmol/l
1,0 mmol/l
0,8 mmol/l

Högt blodsocker och ketoner

Om du/ditt barn har högt blodsocker (15 - 20
mmol/l) vid två prover i rad och speciellt om du har
ketoner i blod (> 0,5 - 1,0 mmol/l) samtidigt (som
tecken på insulinbrist) så behöver du använda en
intensivare insulinbehandling (se tabell på sidan
115):

Ge 0,1 enhet/kg direktverkande insulin
(NovoRapid, Humalog eller Apidra). Om bar-
net använder en insulinpump skall denna ext-
rados ges med penna eller spruta!

Mät blodsockret och blodketonerna igen efter
1 - 2 timmar.

Ge ytterligare 0,1 enhet/kg igen om blodsock-
ret inte har börjat sjunka efter 2 timmar. Om
ketonerna inte har gått ner ordentligt efter 2
timmar bör man misstänka att det blivit något
fel på insulinet och ge dosen ur en ny ampull
från kylen.

Ge inte direktverkande insulin oftare än varannan
timma (var tredje timma med snabbverkande insu-
lin). Det finns annars risk för att effekterna av
doserna läggs på varandra och att du får en kraftig
känning. 

Hör av dig till sjukhuset om du/barnet kräks eller
om du är det minsta osäker på hur du ska göra!
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Magsäcken tömmer sig långsammare om blod-
sockret är högt.1018 Därför kan det mycket väl
finnas mat kvar från föregående måltid i mag-
säcken om blodsockret är högt. Maten fortsätter
då långsamt att passera ut i tarmen (där sockret
kan tas upp till blodet) trots att du inte äter
något ytterligare. 

Dryck till maten ger snabbare tömning av mag-
säcken.1136 Drick tidigt under måltiden om ditt
blodsocker är lågt. Om det är högt är det däre-
mot bäst att vänta med drycken till slutet av
måltiden eftersom magsäcken då tömmer sig
långsammare. Se även ”Hur påverkas magsäc-
kens tömning?” på sidan 219.

Man kan vara hungrig även om blodsockret är
högt. Det beror på att det är cellerna som har
brist på socker och signalerar hunger. Om du
äter som vanligt (utan att ta extra insulin) trots
ett högt blodsocker så fortsätter blodsockret att
vara högt. Om detta forsätter en tid så råkar du
lätt ut för nedsatt insulinkänslighet, dvs att inte
insulinet har lika god effekt som tidigare (se
sidan 211).

När man är sjuk, speciellt om man har feber, är
man oftast inte så hungrig. Trots detta är blod-
sockret ofta högt, beroende på ett ökat insulin-
behov. Du bör då öka insulindoserna istället för

Tillfälliga ändringar av insulinet vid 
måltider, t ex vid infektion

1 - 2 E i råden nedan betyder 1 enhets ändring av
den direkt- eller snabbverkande dosen när måltids-
dosen är < 10 E och 2 enheters ändring när mål-
tidsdosen är > 10 E. Om måltidsdosen är < 3 E,
ändra med bara ½ E. Tabellen är modifierad
efter 536 och gäller för direktverkande insulin till
måltiderna. 

Om du använder korrektionsfaktorn så ger den stor-
leken på extradosen, men du kan i övrigt följa råden
nedan.

Blodsocker 
före maten

 Åtgärd/ändring

< 3.5 - 4 
mmol/l

1) Ta 10 g glukos (3 druvsocker-
tabletter) eller 1 glas söt saft (se 
tabellen på sidan 71).

2) Vänta 10-15 min innan du äter 
något mer så att sockret hinner 
komma ut i blodet.

3) Ta vanlig dos före maten.

4 - 8 mmol/l Ta din vanliga dos

8-11 mmol/l 1) Öka dosen med 1 - 2 E eller drick 
vatten till maten.*

2) Ta insulinet precis före maten.

11 - 14 mmol/l1) Öka dosen (1 -) 2 - 3 E eller drick 
vatten till maten.*

2) Ta insulinet 10 min. innan du äter 

14 - 20 
mmol/l

1) Öka dosen med 2 - 4 E och drick 
vatten till maten.*

2) Ta insulinet 20 min. innan du äter, 
eller vänta tills blodsockret sjunkit 
innan du börjar äta.

> 20 mmol/l 1) Öka dosen med ca 0,1 E/kg 
kroppsvikt.

2) Samma som 14 - 20 mmol/l.

Tänk efter! Finns det någon orsak till att sockret 
är högt just nu? Glömd insulindos? 
På väg att bli sjuk? Ätit något extra?

Ketoner? Ta kontakt med diabetes-sköterskan 
eller akutmottagningen om du/bar-
net kräks eller är påverkat!

* Om du dricker något som innehåller kolhydrater till
måltiden i vanliga fall.

Frågor innan du tar insulinet:

Vad är mitt blodsocker just nu?

Vad har jag tänkt äta?
Hur mycket kolhydrater innehåller maten?
(avgör mängden insulin)

Innehåller maten mycket fett? 
(avgör över hur lång tid dosen ska ges)?
Pump: Använd kombinerad måltidsdos, 
ex. 70/30% på 3 timmar (se sidan 181)
Penna: Använd snabbverkande insulin 
(Actrapid, Humalog Regular, Insuman Basal))

Vad ska jag göra efter maten? 
Sport eller stillasittande?

Vad har hänt tidigare under samma förutsätt-
ningar? Se i dagboken!
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att minska maten. Minska inte kolhydratinne-
hållet i maten för att kompensera för ett högt
blodsocker när du är sjuk! Om du äter dåligt
bör du försöka äta sådant som innehåller
mycket kolhydrater, som t ex bröd, potatis,
pasta, ris eller flingor, för att insulinet ska ha
något att “jobba med” (se sidan 284 för ytterli-
gare råd angående insulinbehandling och sjuk-
dom).

Motion eller stillasittande?

Om du ska röra på dig extra mycket timmarna
efter måltiden så kan du behöva äta lite extra,
alternativt minska dosen med 1 - 2 E (se även
avsnittet om motion på sidan 261). Ska du sitta
stilla mer än vanligt kan du behöva höja dosen
med 1 - 2 E. Prova dig fram!

Ändringar av doserna

Det finns många olika sätt att anpassa insulin-
doserna på:

Kolhydraträkning för att bestämma 
insulindoserna

Med detta system behöver du bestämma målti-
dens innehåll i gram kolhydrater för att kunna
räkna ut kolhydratkvoten, dvs. hur många gram
en enhet insulin tar hand om (se sidan 229). Vid
högt blodsocker räknar man ut den extra mäng-
den insulin med en korrektionsfaktor (se sidan
146). Idag lär vi ut detta system till alla redan
från debuten av diabetes.

Kontrollera blodsockret före och ca 2 timmar
efter maten och någon gång under natten (se
faktaruta på sidan 101). Sikta på att blodsockret
ska vara mellan 4 och 8 mmol/l när du ställer in
doserna, och att det inte ändras mer än 2 - 3
mmol/l när dosen är lagom. Se faktarutan på
sidan 151 för rekommenderade värden före och
efter måltider. Kontinuerlig glukosmätning
(CGM, se sidan 106) ger betydligt mer informa-
tion från än vanliga blodprover som det kan
vara svårare att se ett mönster i. Vi brukar börja
med kontinuerlig glukosmätning inom en vecka
efter insjuknandet.

Fasta insulindoser

Med detta system äter du måltider och mellan-
mål på samma tider varje dag. Man siktar på att
en viss måltid alltid innehåller samma mängd
kolhydrater. En två-dos behandling bygger på
denna princip men metoden används mycket lite
i Sverige numera.

Varierade insulindoser utan att räkna gram 
kolhydrater

Med detta system så tar du insulin före varje
måltid och justerar dosen i förhållande till
mängden kolhydrater, men utan att uppskatta
mängden mera noggrant. Jag kallar det för
“ögonmått” i denna bok.

Grundregler

Det går inte att ställa in insulindoser om
man har känningar. Ett högt blodsocker
kan då bero på efterföljande rekyleffekt.
Minska därför först insulinet så att kän-
ningarna försvinner innan du börjar med
långsiktiga justeringar av doserna. Om du

Viktigt

Minska aldrig matmängderna för att reglera
blodsockret om du är sjuk. Drick något som inne-
håller socker om du har dålig aptit.

När man är sjuk kan man inte använda ”ögon-
måttet” för att avgöra insulindoserna - se avsnit-
tet om sjukdom på sidan 284.

Precis som alla fingeravtryck är olika
så är alla diabetesinställningar olika.
Egentligen är det inte så konstigt — vi
är ju väldigt olika som individer alli-
hopa och insulinet måste anpassas
till den individuella livsrytmen.
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har en känning utan att du vet orsaken (t ex
motion eller för lite mat) bör du sänka den
ansvariga insulindosen nästa dag (se tabell
på sidan 71).

Du bör ha dina känningar på ”normal
nivå”, dvs vid ett blodsocker på ca 3,5 - 4,0
mmol/l. Om du har symtom på lågt blod-
socker först vid blodsocker under 3,5
mmol/l bör du göra allt för att undvika låga
blodsocker under 1 - 2 veckor så blir det
bättre. Om du får känningar redan vid
blodsocker över 4,0 - 4,5 mmol/l bör du stå
emot och äta något först när blodsockret
går ned mot 3,5 - 4,0 mmol/l. Efter ett par
dagar kommer du att märka att du får kän-
ningarna på en lägre nivå igen (se sidorna
51 och 67).

Var noga med att äta måltider med samma
innehåll av kolhydrater som vanligt och inte
röra dig mer än vanligt när du ställer in
insulinet. Den totala mängden kolhydrater
är mer avgörande för insulindosen än typen
av kolhydrater i måltiden.389

Ändra inte mer än en dos åt gången. Man
hamnar lätt i en ond cirkel där man inte vet
vad som orsakat vad. 

Gör inte för stora ändringar av doserna åt
gången. Om du använder kolhydraträk-
ning, brukar det vara lagom att ändra kvo-
ten med 1 g om den är under 10, 2 g mellan
10 och 20 och 3 - 5 g om den är högre än
20 g. Ändra doserna under 3 E med ½ E i
taget, mellan 3 och 10 E med en enhet och
de över 10 E med 2 enheter i taget om du
använder ögonmått. 

Vänta några dagar mellan ändringarna så
du lättare ser vad som påverkat vad. Det
finns alltid en depå av insulin i kroppen och
det tar några dagar innan den ställt in sig i
en ny jämvikt (se ”Depå-effekten” på sidan
90). 

Tänk igenom blodsocker och insulindoser i
lugn och ro en gång om dagen och skriv
upp kvoter och korrektioner (vid kolhy-
draträkning) eller preliminära doser (vid
ögonmått) för ett dygn i taget i dagboken.
Detta minskar risken för förhastade slutsat-
ser.

Var försiktig med extra doser de dagar som
du ställer in doserna av bas- eller nattinsuli-
net. Då missar du all information om hur
det skulle blivit med den ordinarie dosen.
Om du känner att du måste ge extra insulin
(t ex pga sjukdom) så är det bättre att
avbryta provtagandet med dygnskurvorna.
Börja istället om igen efter några dagar eller
någon vecka när du/barnet är tillbaka i nor-
mala doser igen. 

Av samma orsak ska du inte heller äta
något extra om du uppmäter ett blodsocker
mellan 3,5 och 4,5 mmol/l när du tar en
dygnskurva men mår bra. Detta gäller inte
minst när du tar nattvärdet! Du vill veta hur
blodsockret under en natt med normal
sömn, inte när du har ätit något. Eftersom
du inte vaknat pga symtom på lågt blod-
socker, hade du inte vaknat om du inte ställt
klockan och tagit provet. Om du har sym-
tom på ett lågt blodsocker kan du få en

Varför blev inte blodsockret 
som jag tänkt mig?

Inte samma matmängd som vanligt?

Tiden mellan injektion och måltid annorlunda
än vanligt?

Fysisk aktivitet nyligen eller mer än vanligt?

Sjuk, t ex en förkylning på gång?

Insulinkänning med rekyleffekt?

Annorlunda injektionsteknik än vanligt? Bytt
injektionsställe (t ex måltidsinjektion i benet
istället för magen)?

Injektion i fettkudde (lipohypertrofi)?

Det är en stor variation i effekt av injicerade
insulindoser även om 2 identiska doser ges
på samma sätt och på samma ställe. Denna
variation kan inte påverkas av den ”mänsk-
liga faktorn” men kan förklara mycket av den
frustration man känner när man försöker
hitta de rätta doserna.
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rekyl efteråt som gör det svårt att tolka de
efterföljande blodsockernivåerna. Om det
händer så är det bättre att avbryta och göra
dygnskurvan en annan dag. 

Om du inte förstår varför blodsockret blev
som det blev så fortsätt med samma doser
ett eller ett par dygn till. Ofta ser du mönst-
ret bättre då.

Dagboken - på papper eller 
elektronisk?

Skriv upp alla blodsockervärden i dagboken,
annars kan du aldrig göra en riktig bedömning.
Om du har svårt att komma ihåg att skriva in
proverna kan en ”elektronisk dagbok” vara ett
alternativ. Många blodsockermätare har minnen
som man sedan kan koppla till ett dataprogram
för att titta på blodsockervärdena. I en ameri-
kansk undersökning hade de patienter som skrev
in sina blodsockervärden 9 mmol/mol lägre
HbA1c- värden.114 

Du får bäst överblick över dina data om du lad-
dar ned din glukosmätare, CGM och pump (om
du använder en sådan) till ett dataprogram som
kan visa dina dagliga mönster. Du kan se många
dagar på samma kurva på det som oftast kallas
standarddag eller “Modal Day”. Diasend är ett
program som kan ladda ned de flesta pumpar
och blodsockermätare (www.diasend.com). Alla
diabetesmottagningar i Sverige använder detta
system, och vi laddar ned vid varje besök för att
tillsammans se på mönster och tidpunkter på
dygnet när blodsockret är lågt eller högt. Om du
använder en Medtronic pump eller CGM så kan
du ladda ned denna till Medtronic Carelink-pro-
grammet (carelink.minimed.eu). 

Vi rekommenderar starkt att du laddar ned och
analyserar blodsockerdata varje eller varannan
vecka. Om du använder en pump så kan du se
alla bolusdoser som du tagit, och hur de mat-
char din blodsockerkurva vid varje måltid. Om
du inte tar måltidsdosen för maten så ser du för-
modligen toppar efter de flesta måltider vilket
indikerar att du får bättre effekt om du tar insu-
linet före maten. Du kan läsa av ditt medelblod-
socker över 2 veckor, och om det är under 8

Hur justerar man insulindoserna?

Det är ungefär samma tänkande när man justerar doserna både med kolhydraträkning och ögonmått. Man
mäter blodsockret före och 1½ - 2 timmar efter måltiden. Om det stiger mer än 2 - 3 mmol/l bör mängden
insulin ökas, i exemplet genom att sänka kolhydratkvoten (hur många gram kolhydrater som en enhet insulin
tar hand om) från 5 till 4 till frukost, dvs en sänkt kvot ger mera insulin. Med ögonmåttet ökar man istället
dosen från 8 till 9 E till frukost. Skillnaden i räknesätten blir att en höjd dos ger mer insulin, men en sänkt
kvot ger mer insulin. Det blir lite bakvänt tänkande i början om du byter från ögonmåttet till kolhydraträkning,
men man vänjer sig snabbt. 

Måltid Kvot med kolhydraträkning Dos med ögonmått

Normal 
kvot

BG stiger
> 2-3 mmol/l efter 
2 tim: 
Minska kvoten till

BG sjunker 
> 2-3 mmol/l 
efter 2 tim: 
Öka kvoten till

Normal 
dos

BG stiger 
> 2-3 mmol/l 
efter 2 tim: 
Öka dosen till

BG sjunker 
> 2-3 mmol/l 
efter 2 tim: 
Minska dosen till

Frukost 5 g 4 g 6 g 8 E 9 E 7 E

Lunch 8 g 7 g 9 g 6 E 7 E 5 E

Middag 8 g 7 g 9 g 6 E 7 E 5 E

Kvällsmat 8 g 7 g 9 g 5 E 6 E 4 E
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mmol/l så kommer du förmodligen att kunna
komma nära HbA1c-målet på 48 mmol/mol.

I vilken ordning ska jag ändra
doserna? (flerdosbehandling)

Sänk doserna så att du inte har några kän-
ningar. Ändra sedan en dos i taget med
några dagars mellanrum.

Börja med att ställa in dosen till kvällsma-
ten för att få ett lagom blodsocker när du
går och lägger dig.

Ställ in nattdosen.

Ställ in frukostdosen.

Ställ in dosen till lunch och middag.

Måltidsdoser

Insulin till frukost

Natten är den svåraste delen på dygnet att ställa
in. Helst vill man börja dagen med ett lagom
morgon-blodsocker. Om du har problem med
att blodsockret stiger på efternatten kan det bli
bättre om du provar Lantus eller Levemir som
basinsulin. Det går vanligen åt lite mer insulin
till frukosten i förhållande till innehållet av kol-
hydrater än vid övriga måltider (se ”Hur förde-
las insulinet över dagen?” på sidan 140). Så även
om frukosten inte innehåller mer kolhydrater än
övriga måltider, är ofta frukostdosen den största
måltidsdosen på dagen. Det kan vara svårt att ge
tillräckligt med insulin till frukosten utan att bli
låg till lunch, speciellt om frukosten innehåller
mer än 60 g kolhydrater.761 Prova gärna med att
byta ut en smörgås mot ett ägg för att minska

Korrigering och kvoter - tips

Korrigeringsfaktorn:

Korrigera inte ner ett stressutlöst högt blod-
socker eller ett som är orsakat av ett rekylfe-
nomen. Blodsockret går oftast ner av sig själv
inom 1 - 3 timmar i dessa situationer. Om du
ska korrigera, ge bara halva dosen.

Mät ketoner om det är ett högt blodsocker
innan idrott. Ge halva korrigeringsdosen om
blodketonerna är < 0,5 mmol/l. Se sidan 115
om de är > 0,5 mmol/l.

Börja med dina vanliga korrigeringsfaktorer
när du är sjuk. Räkna sedan om korrigerings-
faktorn enligt 100-regeln varje dag. Använd
200-regeln för natten.

Kolhydratkvoten:

Höj kolhydratkvoten med 10 - 20% om du ska
idrotta inom 1 - 2 timmar så får du lite mindre
insulin till måltiden. Prova med samma höj-
ning av kvoten till första måltiden efter
motionspasset då musklerna fyller på sina
sockerförråd (muskelglykogen).

Vid infektion med feber räcker oftast inte de
vanliga kolhydratkvoterna till. Sänk kvoterna
med 10 - 20% för att få högre doser och
prova dig sen fram med ledning av blodsock-
erprover 2 timmar efter måltiderna.

Hur ska blodsockret vara?

Man bör sikta på att proverna under dygnet bör
vara så normalt som möjligt, dvs mellan 4 och 8
mmol/l. Om du har problem med omedvetna kän-
ningar bör du vara mycket noga med att undvika
alla värden under 3 - 3,5 mmol/l (se sidan 57)
under 2 - 3 veckor så kommer symtomen tillbaka.

*När symtomen på lågt blodsocker kommit till-
baka till nivåer > 3,5 mmol/l kan man återgå till
normala mål för blodockret. Se ”Omedvetna kän-
ningar” på sidan 57.

Blodsocker Före måltid 2 tim. efter 
måltid

Idealiskt 4 - 6 mmol/l 5 - 7mmol/

Acceptabelt 5 - 7 mmol/l 6 - 8 mmol/l

Omedvetna
känningar* 

5 - 7 mmol/l 7 - 9 mmol/l
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mängden kolhydrater. Om du använder pump är
en sk. superbolus ett alternativ (se sidan 183). 

Insulin till lunch och middag

Mät blodsockret före och 2 timmar efter maten.
Samma resonemang gäller för doser till lunch
och middag som för frukosten. Om skollunchen
infaller mycket tidigt någon av dagarna i veckan
kan man lämpligen dela upp lunchdosen i 2
doser där man tar den ena till den tidiga lunchen
och den andra till ett kraftigare mellanmål på
eftermiddagen. 

Det är mycket viktigt att ta insulinet före maten,
även i skolan. Om man tar insulinet efter maten
så kommer effekten för sent, och man bör därför
träna barnet på att uppskatta hur mycket det
kommer att äta. På mellanstadiet bör barnet
kunna klara detta, och det är viktigt att föräld-
rarna följer upp det på högstadiet. 

Insulin till kvällsmaten

Sikta på att börja natten så bra som möjligt
genom att mäta blodsockret före kvällsmaten
och sedan justera matmängder och insulindoser
därefter. Detta system fungerar särskilt bra på
yngre barn och för ungdomar som lägger sig
tidigt och inte rör sig så mycket efter kvällsma-
ten. 

Till kvällsmaten brukar ofta ca 2 E/smörgås
(15 g kolhydrater) vara lagom om man dricker
ett glas mjölk (10 g kolhydrater) till smörgås-
arna och man tar ca 50 E totalt/dygn (1 E/10 g
kolhydrater). Se sidan 229 för mer detaljer om
vägning av maten och kolhydraträkning.

Förskolebarn har ofta ett ökat behov av insulin
före midnatt,211,835 och det kan då fungera bra
att ge dosen till kvällsmaten som snabbverkande
insulin (Actrapid, Humulin Regular eller
Insuman Rapid, se sidan 80) om man använder

Hur mycket ska man ändra dosen?

Om insulindosen behöver ändras, t ex i samband
med infektion eller idrott brukar följande ändringar
vara lagom: 

En högre kolhydratkvot ger en mindre mängd insulin
och tvärtom. Kolhydratkvoten ändras inte om du äter
mer eller mindre mat än vanligt, utan då räknar du
bara om insulindosen efter kvoten. Däremot ändrar
du kvoten enligt ovan om blodsockret 1½ - 2 timmar
efter maten flera dagar i rad blir mer än 2 - 3 mmol/l
högre eller lägre jämfört med före maten. Se sidan
229 för detaljer för att ändra kolhydratkvoten. 

Den som använder ögonmåttet för insulindosering
kan ändra storleken på doserna enligt tabellen ovan
för mer eller mindre mat. Undvik att göra för stora
ändringar i doserna eftersom det då lätt blir sväng-
ningar i blodsockret och därmed svårare att se något
mönster.

Kolhydraträkning Ögonmåttet

Kolhydrat
-kvot

Öka eller 
minska med

Ordinarie 
insulindos 

Öka eller 
minska med

> 20
10 - 20

< 10

3 - 5 g
2 g
1 g

1 - 3 E
4 - 9 E 
> 10 E

0,5 E
1 E
2 E

När ska jag ta frukost-insulinet?

Grundregeln är att ta insulinet 10 - 15 min. före
maten eftersom de flesta barn och ungdomar sti-
ger snabbt i blodsocker efter frukost (syns tydligt
om du använder CGM, se sidan 106). Speciellt om
blodsockret är högt, dvs > 8 mmol/l, är det viktigt
att ta insulinet 15 - 30 min före frukost. Det kan
vara svårt att få ihop med en stressad morgonru-
tin och det kan därför vara bra att ta blodsocker
det första man gör på morgonen och sedan ge
insulin så har man lite tid på sig innan frukosten. 

* Vänta 10 - 15 min. efter att du tagit druvsocker
innan du äter. Då har blodsockret hunnit stiga till
en normal nivå och du kan ta en normal insulindos
innan maten. Sänk den inte, det ger bara risk för
högt blodsocker och en rekyleffekt efter maten.

Blod-
socker
mmol/l

Direkt-
verkande 

insulin

< 3
3-5

5 - 8
8 - 12

> 12

strax innan*
strax innan

15 min. innan
20 min. innan
30 min. innan
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direktverkande insulin till de övriga och Lantus
Levemir eller Tresiba som bas/nattinsulin. Se
sidan 178 om barnet använder insulinpump.

Helg eller vardag?

Ofta rör man sig mycket olika på helgerna och i
skolan/på arbetet. Dessutom sover man ofta
längre på helgerna och måltids-schemat kan
vara olika. Det blir i praktiken ofta olika insu-
lindoser på helger och vardagar. Om du använ-
der Lantus, Levemir eller Tresiba som basinsulin
kan det vara lättare att ta sovmorgon eftersom

de har effekt under längre tid frampå förmidda-
gen. Anteckna i dagboken och prova dig fram. 

Sporta eller slöa?

Om man tävlingsidrottar eller tränar hårt vissa
dagar/kvällar behövs oftast olika insulindoser
med mindre insulin till kvällsmaten och natten
de dagar du är fysiskt mycket aktiv (se även
”Motion” på sidan 261). Om du är mer stillasit-
tande än vanligt behöver du förmodligen öka
doserna något.

Direktverkande insulin

Effekten av direktverkande insulin sätter in mera
omedelbart än den äldre typen av snabbver-
kande insulin om man ger det som en injektion i
magen, men inte lika snabbt som det insulin som
betacellerna i en frisk bukspottkörtel tillverkar.
Det betyder att du kan ge det precis före maten

Hur korrigerar man ett högt blodsocker?

Använd 100-regeln för att få fram korrigeringsfaktorn
(hur många mmol/l sänks blodsockret av en enhet
insulin): 100 delas med TDD (Total Daglig Dos = mål-
tidsdoser + långverkande insulin räknat i enheter). På
natten är man mer insulinkänslig och då kan formeln
200/TDD användas. 

Korrigera blodsockervärden över 8,0 mmol/l och
räkna ut en dos för att blodsockret ska gå ned till 6
mmol/l. När du blivit van vid tänkandet kan du korri-
gera ned till 5,5 eller 5,0 mmol/l. Om du använder en
pump så kan du ställa in den på olika korrigeringar
dag- och nattetid. 

Om man räknat ut en korrektionsfaktor med
100-regeln men den inte verkar stämma så bra kan
man ändra enligt nedan:

Om man använder ögonmåttet för att korrigera för ett
högt blodsocker kan ökningar enligt nedan vara
lagom. Ge dubbla extra dosen om blodsockret är
högre än 12-15 mmol/l.

Korrektionsfaktor
Öka eller minska faktorn 

med
> 20

10 - 20
3 - 10

< 3

3 - 5 mmol/l
2 mmol/l
1 mmol/l

0,5 mmol/l

Ordinarie insulindos Öka dosen med
1 - 3 E
4 - 9 E 
> 10 E

0,5 E
1 E
2 E

Blodsocker 2 timmar efter frukost

Du ställer in dosen direktverkande insulin till fru-
kost med hjälp av blodsockret 1½ - 2 timmar
efter frukosten. Med snabbverkande insulin kan
du istället använda blodsockret före lunch. Se
kurva på sidan 154. 

Blodsocker Åtgärd

< 4 mmol/l Höj kolhydratkvoten alter-
nativt minska dosen till 
frukost med 1 - 2 enheter.

> 8 mmol/l Sänk kolhydratkvoten alt. 
öka frukost-insulinet med 
1 - 2 enheter.

> 12 - 20 mmol/l Tänk efter! Finns det 
någon tillfällig orsak till att 
sockret är högt just nu? 
Glömd insulindos? På väg 
att bli sjuk? Ätit något 
extra?

Känning mellan 
frukost och 
lunch?

Höj kolhydratkvoten alt. 
minska frukost-insulinet 
med 1 - 2 enheter



154 Hur ställer jag in insulinet?

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

och ändå få en god insulineffekt när blodsockret
börjar stiga.709 

De direktverkande insulinerna NovoRapid,
Humalog och Apidra har verkligen inneburit ett
framsteg i diabetesbehandlingen. Effekten av
detta insulin liknar den friska bukspottkörtelns
mycket snabba insulinfrisättning när man äter
en måltid (se sidan 30). Den snabba effekten
beror på att insulinet delas upp i mindre delar
direkt efter injektionen och därför mycket
snabbt kan tas upp till blodet (se sidan 80). De
tre direktverkande insulinerna NovoRapid,
Humalog och Apidra har identiska effekter på
blodsockret, både vid användning med vanliga
injektioner 904,909 och i pumpar.119,560 Direktver-
kande insulin kan du ta precis före maten och
slipper därmed passa två tider varje gång du ska
äta utom till frukost där du bör ta det 15 min.
före. Det äldre snabbverkande insulinet skulle
tas 30 min. före maten. 

Vi ger numera alla nyupptäckta barn och ungdo-
mar med diabetes en flerdosbehandling med
direktverkande insulin till varje måltid. Alla
barn och ungdomar startar med kolhydraträk-

ning från debuten och får långverkande insulin
som basinsulin 1 - 2 gånger/dag. 

Ge alltid insulinet före maten!

För många föräldrar med små barn kan det vara
svårt att veta hur mycket barnet kommer att äta
upp. Det skulle då vara en fördel att kunna ge
insulinet efter maten när man vet hur stor apti-
ten egentligen var. Trots att flera studier talar för
att direktverkande insulin ger en tillräckligt
snabb insulineffekt även om det ges efter
maten,73,156,251,972 så visar klinisk erfarenhet med
kontinuerlig glukosmätning att detta oftast
resulterar i höga glukostoppar efter maten. Det
är därför bäst att åtminstone ge en del av insuli-
net före maten, vilket lätt kan göras om barnet
har en insulinpump eller ett injektionshjälpme-
del (Insuflon® or i-port®). Det är inte ovanligt
att tonåringar som lärt sig som små att ta insuli-
net efter maten fortsätter att göra detta ända till
vuxen ålder. Om du äter ett mellanmål bör du ta
en extra dos till detta för att undvika en blod-
sockerstegring.

Blodsocker före kvällsmaten

När du funderar på dosen till kvällsmaten kan
det vara lagom att sikta på att blodsockret ska
vara ca 6 - 8 mmol/l när det är sängdags.

Blodsocker Åtgärd

< 3,5 - 4 mmol/l Ta druvsocker, vänta 
10 - 15 minuter och ta 
sedan normal insulindos 

> 8 mmol/l Öka insulinet enligt korrek-
tionsfaktor alt. öka med 1 - 
2 enheter med ögonmåttet.

> 14 - 15
mmol/l

Tänk efter vad som kan ha 
orsakat det höga blodsock-
ret. Öka insulinet enligt kor-
rektionsfaktorn men ge inte 
mer än 0,1E/kg som extra-
dos.
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Blodsockret stiger efter frukost i bägge exemplen, och du
behöver mer effekt av måltidsdosen (sänkt kolhydratkvot,
se sidan 233). Om du får problem med lågt blodsocker till
lunch när du ökar dosen som i det högra exemplet så är
det bättre att ge frukostdosen 10 - 20 min. före maten. 
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Hur ställer jag in basalinsulinet?

När du använder direktverkande insulin till mål-
tiderna behöver du ta basinsulin för att undvika
insulinbrist och stigande blodsocker före nästa
måltid. Utan basalinsulin stiger blodsockret
3 - 4 timmar efter en injektion av direktver-
kande insulin.571,709 

Använder du medellångverkande insulin (Insula-
tard, Humulin NPH, Insuman Basal) behöver du
troligen ta detta både morgon och kväll för att
täcka ditt behov av basinsulin mellan måltiderna
på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller ofta
även för Levemir, speciellt hos barn. Med Lantus
räcker det ofta att ta en dos/dag för att täcka
behovet av basinsulin. Mindre barn med små
doser kan behöva dela upp dosen på två för att
effekten ska räcka dygnet runt. Se sidan 165 för
råd angående användandet av Levemir och Lan-
tus. Om du använder basinsulin på morgonen
kan du på ett helt annat sätt förskjuta dina mål-
tider, dvs ta direktverkande insulin till maten
även om du äter oregelbundet under dagen och
det går lång tid (upp till 6 - 7 timmar) mellan en
del måltider. Tresiba ges bara en gång per dag.

Basinsulinet ska ge en låg insulinnivå mellan
måltiderna på dagen. Titta på värdena före mål-
tiderna (lunch, middag) och ändra vid behov
dosen (se kurvan på sidan 156). Se sidan 159 för
råd angående Insulatard (eller Humulin NPH,
Insuman Basal) som basinsulin, sidan 165 om
du använder långverkande Lantus och sidan 167
angående Levemir. Kvällsdosen ändrar du med
hjälp av blodsockret på morgonen, men sänk
dosen om blodsockret är lågt under natten. Det
kan vara lite svårare att lista ut hur basinsulinet
ska ändras. Fråga därför din diabetesmottag-
ning, speciellt i början när du är ovan vid ett
nytt insulin.

Högt blodsocker

Direktverkande insulin fungerar utmärkt som
”akut-insulin” i en situation när du snabbt vill
få ner ett högt blodsocker, t ex om du mår illa
och har ketoner (syror). Ge enligt korrektions-

faktorn på sidan 146. Man behöver dock sällan
ge mer än 0,1 enheter/kg som extrados. En
större dos ökar risken för lågt blodsocker efter
några timmar. Mät blodsockret igen efter ca 2
timmar och ta ytterligare 0,1 enhet/kg om blod-
sockret inte har börjat sjunka. En del personer
kan dock behöva ta mer än 0,1 enhet/kg i denna
situation. Du får prova dig fram till vilken dos
som är lagom för dig eller ditt barn. 

Du kan ta en extra injektion med direktver-
kande insulin mellan måltiderna och ändå räkna
med att effekten av den dosen i stort sett är
borta 2 - 3 timmar senare när det är dags för
nästa måltid 552 (se bild på sidan 145). Om du
ger snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin

Direktverkande insulin och måltider

Eftersom effekten av direktverkande insulin är för
kort för att räcka mellan måltiderna måste du
oftast lägga till ett basinsulin, dvs ett annat insulin
som täcker det basala insulinbehovet på dagen
mellan måltiderna. Detta kan göras på olika sätt:

Ta 1 - 2 injektioner med långverkande insulin
(Levemir eller Lantus) som basinsulin. Tre-
siba ges bara en gång per dag. Medellångver-
kande NPH insulin (Insulatard, Humulin NPH,
Insuman Basal) måste ges 2 gånger/dag för
att ge en tillräcklig effekt som basinsulin. Se
insulinprofiler med olika basinsuliner sidan
141.

Om du är i remissionsfasen (smekmånadsfa-
sen) tillverkar kroppen en hel del eget insulin
som ofta täcker en del av det basala behovet
av insulin mellan måltiderna.

Om du använder insulinpump ger den dig
basinsulinet och direktverkande insulin är då
ett mycket bra alternativ.

Om du har insulinantikroppar (se sidan 207)
så tillverkar du ditt eget långverkande insulin
genom att insulinet binds till antikropparna.
Ett tecken på hög nivå av insulinantikroppar
är att man får rodnader efter insulininjektio-
nerna. Om du använder snabbverkande insu-
lin kan du prova med att byta ut det mot
direktverkande. Detta insulin ser lite annor-
lunda ut kemiskt och kan därför ge mindre
problem med rodnader efter injektionerna.
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Regular eller Insuman Rapid) med 2 timmars
mellanrum så är risken stor att effekten av
doserna överlappar varandra med risk för alltför
lågt blodsocker efter några timmar.

Med direktverkande insulin kan du ta en liten
extrados om blodsockret är högt när du går och
lägger dig. Korrektionsfaktorn ställs vanligen in
så att den ger dig en lägre extrados efter kl 22
(ofta först efter kl 24 för yngre barn). Risken för
alltför lågt blodsocker på natten är liten efter-
som effekten av NovoRapid och Humalog hin-
ner minska innan natt-insulinets effekt kommer
igång ordentligt, men säkrast är att kontrollera
blodsockret på natten så att du vet vilken dos
som är lagom för dig.

Känningar

Med direktverkande insulin så är måltidsdosen
”ansvarig” för en känning 2 - 3 timmar efter
injektionen (se faktaruta på sidan 71). Pga den
mycket snabba insulineffekten bör du ”bota”
känningen med snabbverkande kolhydrater som
t ex druvsocker. Om känningen kommer senare
så är troligen basinsulinet mer bidragande.
Direktverkande insulin kan hos vissa personer
ge känningar inom någon timme efter måltiden,
speciellt om denna innehåller pasta med fet sås,
ex. lasagne, (som ger en långsam blodsocker-

stegring) eller består av relativt lite kolhydrater
och mycket fett (t ex kött med fet sås).165 Efter-
som effekten av direktvekande insulin snabbt
minskar efter 2 - 3 timmar så brukar känningar
orsakade av dessa insuliner gå över snabbare än
känningar orsakad av snabbverkande insulin.

Enligt en analys av flera studier (sk meta-analys)
så minskar risken för känningar med Humalog
som måltidsinsulin.155 I en studie minskade anta-
let känningar med 11 % när man använde Hu-
malog som togs precis före maten jämfört med

Försök att få din diabetes till en del av dina dagliga ruti-
ner. Du kan t ex mäta blodsockret när du stiger upp och
sedan ta insulinet före duschen. Det hinner då få en god
effekt på blodsockerstegringen efter frukost.
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När du ställer in måltidsdoserna är det en bra idé att
testa blodsockret före och 2 timmar efter maten. Om
blodsockret ser ut som kurvan till vänster så kan du
prova med att sänka kolhydratkvoten alt. höja frukostdo-
sen av direktverkande insulin med 1 - 2 enheter med
ögonmåttet. Dosen av basinsulin (medellångverkande
eller långverkande) eller basaldosen (om du använder
pump) verkar vara lagom eftersom blodsockret sedan
inte ändras så mycket fram till lunch. 

På kurvan till höger har blodsockret inte ändrats så
mycket efter 2 timmar men ökar sedan fram till lunch.
Frukostdosen av direktverkande insulin är lagom men
basinsulinet till frukost behöver ökas någon enhet. Om
du tar en dos Lantus eller Levemir på kvällen så kan du
prova att öka den. Men om detta gör att du får problem
med lågt blodsocker på morgonen så är det bättre att
dela upp dosen på två, och ta en del på morgonen.
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snabbverkande insulin 30 - 45 min före maten.37

Även med NovoRapid minskar risken för kän-
ningar.557,709 I en uppföljning av 100 vuxna som
bytte till Humalog kunde 86 % sänka sitt
HbA1c-värde och 57 % minskade antalet kän-
ningar.207 47 % lyckades med att både minska
HbA1c-värdet och antalet känningar.

I flera studier minskar antalet känningar på nat-
ten med NovoRapid 558 och Humalog.155,514,902

Detta kan förklaras av att en dos snabbverkande
insulin till kvällsmaten kan ge insulineffekt ända
fram på förnatten. 

Exempel på dosering vid övergång till direktverkande insulin

OBS! Detta är förslag till de första doserna när du byter insulinsorter. Under de första dygnen måste du kontrol-
lera ditt blodsocker före och efter varje måltid samt på natten. 
Du ska inte byta insulin på egen hand utan måste diskutera med din läkare eller diabetessköterska först.

Exempel 1: 8-åring som väger 32 kg

Exempel 2: Tonåring som väger 50 - 60 kg eller en ung vuxen som väger 70 - 80 kg

AR = Actrapid (även Humulin Regular, Insuman Rapid), IT = Insulatard (NPH, även Humulin NPH, Insuman
Basal), NR = NovoRapid, HL = Humalog, LA = Lantus, LE = Levemir 
Med små doser kan man ofta behöva ge Lantus 2 gånger dagligen.
*Med stora doser Levemir kan man prova att ge det en gång dagligen.

Man brukar minska de flesta måltidsdoserna något när man går över till direktverkande insulin. Skillnaden i mål-
tidsdoser mellan Lantus eller Insulatard som basinsulin beror på olika insulinprofiler. NPH-insulin (t ex Insula-
tard) ger en högre nivå av basinsulin vid lunch jämfört med Lantus. Man brukar därför inte minska lunchdosen
med direktverkande insulin vid byte till Lantus. Levemir kan ge lite mer insulineffekt vid lunchtid, och därför kan
man prova med samma lunchdos till att börja med.

Frukost Lunch Middag Kvällsmat Natt E/dygn

Tidi-
gare
dos

2-dos behandling 18 E Mixtard 30/70
(=5 AR + 13 IT)

-- 14 E Mixtard 30/70
(=4 AR + 10 IT)

-- 32

Flerdosbehand-
ling med Actrapid

6 E AR 5 E AR 5 E AR 4 E AR 12 E 
IT

32

Ny
dos

Direktverkande 
och NPH eller 
Levemir

6 E NR/HL
5 E IT/LE

4 E 
NR/HL

5 E NR/HL 4 E NR/HL 8 E IT
el. LE*

32
(40% bas)

Direktverkande 
och Lantus

5 E NR/HL
6 E LA

5 E 
NR/HL

4 E NR/HL 3 E NR/HL
9 E LA

-- 32
(42% bas)

Frukost Lunch Middag Kvällsmat Natt E/dygn

Tidi-
gare
dos

2-dos behandling 14 E AR
18 E IT

-- 10 E AR
26 E IT

-- 68

Flerdosbehand-
ling med Actrapid

14 E AR 12 E 
AR

10 E AR 8 E AR 24E IT 68

Ny
dos

Direktverkande 
och NPH eller 
Levemir

12 E NR/HL
10 E IT/LE

9 E 
NR/HL

8 E NR/HL 7 E NR/HL 22 E IT
el. LE*

68
(47% bas)

Direktverkande 
och Lantus

12 E NR/HL 10 E 
NR/HL

7 E NR/HL 7 E NR/HL
32 E LA

-- 68
(47% bas)



158 Hur ställer jag in insulinet?

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

Motion

Eftersom effekten av direktverkande insulin är
som starkast inom ½ - 1½ timme efter injektio-
nen bör du undvika ansträngande motion under
denna tid för att blodsockret inte ska sjunka allt-
för snabbt eller minska dosen. Oftast behöver
man minska dosen direktverkande insulin som
tas inom 2 - 3 timmar innan ett motionspass (se
sidan 269).1122 Om du motionerat sent på kväl-
len kan du även behöva minska frukostdosen av
direktverkande insulin. Glöm inte heller att
minska dosen av ditt basinsulin på natten med
2 - 4 enheter om du motionerat intensivt, t ex
spelat en fotbollsmatch. Om du använder pump
så sänk 10 - 20 % med temporär basaldosen
med under natten.

Färdigblandat insulin

Det finns färdiga blandningar med direktver-
kande och medellångverkande insulin i olika
proportioner (NovoMix 30 och Humalog Mix
25, 50). Om det är många timmar mellan lunch
och middag kan det bli problem med att blod-
sockret stiger före middagen eftersom det medel-
långverkande insulinet som man tagit till frukost
verkar sämre sent på eftermiddagen. Då kan
man prova med att ta ett färdigblandat insulin
(t ex mix 50/50) till lunch. När man räknar på
dosen av detta insulin bör man tänka så att
halva dosen är NovoRapid/Humalog och halva
fungerar som vanligt medellångverkande insulin
(Insulatard, Humulin NPH). En blandning med
70 % direktverkande och 30 % medellångver-
kande insulin har visat bra reslutat hos vuxna
men finns inte kommersiellt tillgängligt.1112 Om
man vill finjustera förhållandet mellan de olika
insulinerna är det bättre att blanda insulinerna i
en spruta (se sidan 83) eller ta dem som separata
injektioner. 

Snabbverkande insulin

Snabbverkande insulin till måltiderna tar både
hand om måltiden och fungerar som basinsulin
fram till nästa måltid men måste tas ca 30 min.
före maten för att få god effekt. Med direktver-
kande insulin kan du ta insulinet precis före

maten och slipper passa två tider varje gång du
ska äta. Många tar i praktiken även snabbver-
kande insulin (Actrapid, Humulin Regular eller
Insuman Rapid) precis före maten. Då är det
risk att man får man problem med högt blod-
socker efter maten och istället lågt blodsocker
några timmar senare när insulinet verkat som
bäst. 

För att undvika insulinbrist vid flerdosbehand-
ling med snabbverkande insulin bör det inte gå
mer än 5 timmar mellan huvudmåltiderna som
du tar insulin till. Om du byter till direktver-
kande insulin är det inte lika noga med strikta
tider mellan huvudmålen om du har tillräckligt
med basinsulin.

Byte från snabbverkande till 
direktverkande insulin

Om du byter från snabbverkande insulin till
direktverkande insulin är det lämpligt att
minska måltidsdoserna med minst 10 % efter-
som detta insulin har en profil som bättre över-
ensstämmer med blodsockerstegringen efter en
måltid. Annars riskerar du en känning 2 - 3 tim-
mar efter måltiden.

I en finsk studie gav man rådet att flytta minst
hälften av kolhydraterna från mellanmålen till
huvudmåltiderna när patienterna började med

Hur många prover behövs när jag byter 
insulin?

När du byter insulinsort behövs det alltid lite fler
prover än vanligt. Ett bra sätt är att hålla kontakt
med diabetesmottagningen per telefon, fax eller
e-mail varje dag för att diskutera prover och doser.

Blodprover:
1) Före varje måltid
2) 1½ - 2 timmar efter måltid
3) 1 - 2 prov på natten beroende på

vilket natt-insulin du använder:
kl 02 - 03 (NPH, ex Insulatard)
kl 03 - 05 (Levemir, Lantus, Tresiba)



Hur ställer jag in insulinet? 159

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

Humalog.980 Resultatet blev att HbA1c förbätt-
rades 3 mmol/mol (men bara för de som följde
rådet om minskade mellanmål) och att antalet
känningar både på dagen och natten minskade.

En dos av snabbverkande insulin till kvällmaten
bidrar till insulinnivåerna även på förnatten.
När man byter till direktverkande insulin kan
det vara lagom att minska dosen till kvällsmaten
med ca 20 % och istället öka nattdosen av med-
ellångverkande insulin med ca 25 %. Detta kan
ge ett bra blodsocker efter maten och oföränd-
rade värden under natten.17 Hos yngre barn som
använder direktverkande insulin har vi ofta sett
att blodsockret ökar strax efter att de somnat.
Ett sätt att kompensera för detta är att ge snabb-
verkande insulin (Actrapid, Humulin Regular,
Insuman Rapid) till kvällsmaten och öka dosen
till man fått önskad effekt.

Behöver jag snabbverkande insulin 
om jag redan använder 
direktverkande?

Flingor och mjölk kan fungera utmärkt när du
använder direktverkande insulin medan mat
som tas upp långsamt, som t ex lasagne (pasta
med fet sås) eller bönor (med lågt sk glykemiskt
index, se sidan 233), kan ge problem med för
långsamt upptag av kolhydraterna hos en del

personer. Det gäller även fettrika måltider efter-
som fett gör att magsäcken töms långsammare.
Med denna typ av mat kan direktverkande insu-
lin sänka blodsockret innan sockret i maten
hunnit tas upp till blodet och du riskerar att få
en känning inom ½ - 1 timme efter injektionen.
Om ditt blodsocker är lågt (< ca 4 mmol/l) innan
en måltid av denna typ är det en bra ide att inji-
cera direktverkande insulin efter maten för att
undvika att blodsockret sänks ytterligare innan
kolhydraterna från maten hunnit ut i blodet.577

Om du börjar måltiden med att dricka något
som innehåller socker, t ex juice eller mjölk (eller
ett glas lättöl för vuxna), kan det hindra blod-
sockret från att sjunka. Du kan ta en injektion
med snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin
Regular eller Insuman Rapid) till denna typ av
måltid även om du använder direktverkande
insulin till övriga måltider.

Direktverkande insulin har en snabbare effekt
som passar bra ihop med godis av socker-typ.
Däremot kan effekten bli för snabb för godis
som innehåller fett, som t ex glass, choklad och
chips, och då kan en dos snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular eller Insuman
Rapid) istället passa bättre. Alternativt kan du
ta NovoRapid eller Humalog när du ätit upp
glassen.

Om man äter mycket långsamt eller inte äter
några huvudmåltider (många små måltider/dag)
kan snabbverkande insulin fungera bättre.124 På
en fest med flera rätters middag kan du prova
med att dela upp din dos med direktvekande
insulin så att du tar en del i samband med för-
eller huvudrätten och en del till desserten. Alter-
nativt kan du ta snabbverkande insulin till en
måltid när du sitter till bords längre tid än van-
ligt. 

Basinsulin

När det gått mer än 2 - 3 timmar sedan föregå-
ende måltid tillför levern socker för att blod-
sockret inte ska sjunka. För att ta hand om detta

Det enda säkra sättet att veta hur blodsockret är på nat-
ten är att ta ett blodprov. Det brukar vara lagom att ta pro-
vet vid 03 - 05-tiden med Levemir och Lantus, och vid
02 - 03-tiden om du använder NPH-insulin (Insulatard,
Humulin NPH).
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socker behövs en låg basnivå av insulin så att
cellerna kan använda glukos som bränsle. Om
insulinet tar helt slut kommer de motreglerande
hormonerna adrenalin och glukagon (se sidan
42 och 44) att höja blodsockret ännu mer
genom att öka tillförseln från levern. Basinsuli-
net (bakgrundsinsulin) ska ge en lagom nivå av
insulin mellan måltiderna och på natten. Natten

är lång och blodsockret under natten påverkar
HbA1c en hel del. 

Flera olika faktorer kan bidra till att blodsockret
är högt på morgonen. Känsligheten för insulin
är ökad i kroppen under tiden 00 - 02 jämfört
med kl 06 - 08.132 Den nattliga utsöndringen av
tillväxthormon gör att blodsockret stiger frame-
mot morgonen, se ”Gryningseffekt” på sidan
63. Dessa två faktorer samverkar och ökar ris-
ken för känningar på förnatten. De medellång-
verkande NPH-insulinerna Insulatard, Humulin
NPH, Insuman Basal har mest effekt på förnat-
ten. Levemir och Lantus har en jämnare effekt
som varar under en längre tid (upp till 22-24
timmar), se sidan 165.

Har jag någon användning för 
snabbverkande insulin om jag använder 
direktverkande insulin till måltiderna?

Snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin Regu-
lar, Insuman Rapid) ger dig en längre insulin-effekt
(ca 4 - 5 timmar jämfört med ca. 2 - 3 timmar för
direktverkande insulin) och kan fungera bättre i
vissa situationer (ibland kallar vi det ”party-insuli-
net”):

En måltid med 2 - 3 rätter som det tar lite
längre tid att äta

Ett födelsedagskalas där det serveras mat
flera gånger under några timmars tid 

En måltid som innehåller mycket fett (t ex
pizza) eller protein (t ex en stor kött-bit)

En måltid med lågt glykemiskt index (GI, se
sidan 227)

Många yngre barn kan behöva en högre nivå
av basinsulin strax efter att de somnat (dvs
före midnatt),211,835 och detta kan man uppnå
genom att ge Actrapid till kvällsmaten.

Direktverkande insulin kan blandas med snabb-
verkande insulin för att få en lite längre effekt.
Detta kan vara bra t ex:

För att täcka in ett mellanmål på förmidda-
gen

När det är lite längre mellan måltiderna

När man äter en måltid med ett högre fettin-
nehåll

Om du har en pump kan du använda förlängd
bolusdos för att få en längre insulin-effekt till den
här typen av måltider. Det enda sättet att ta reda
på vad som fungerar bäst för dig är att experimen-
tera och samtidigt kontrollera ditt blodsocker.

Blodsockret stiger redan tidigt på natten och är högt på
morgonen efter en natt med höga värden. Med en hög
dos insulin till frukost går blodsockret ned till lunch men
det är en känning på eftermiddagen. 

Börja med att minska lunchdosen (höjd kolhydratkvot) så
att känningen på eftermiddagen försvinner. Ge sedan
mer insulin till kvällsmaten (sänk kolhydratkvoten) eller
ät kanske lite mindre kvällsmat. Öka sedan natt-insulinet
(CGM alt. blodsocker vid 03 - 04-tiden!) och justera till
sist dosen till frukost när natten blivit bra.

Blodsocker, mmol/l

8 E NR 6 E 4 E 6 E 9 E 37 E/dygn
4 E LE NR NR NR LE

Kl

Ketoner!
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Insulineffekt på natten

Det är svårt att säga vilket blodsockervärde man
ska ha när man lägger sig. Undersökningar
gjorda med NPH-insulin till natten har visat att
om blodsockret är mer än ca 7 mmol/l när man
lägger sig 82,1007 eller vid midnatt,771 så minskar
risken för nattliga känningar. Med Lantus eller
Levemir som basinsulin kan man vanligen sikta
på ett lite lägre blodsocker när man somnar (ca
5 - 6 mmol/l) utan att öka risken för nattliga
känningar. En större dos natt-insulin varar
längre tid och har därmed bättre effekt på mor-
gonblodsockret (se sidan 83). 

På efternatten minskar effekten av natt-insulinet
samtidigt som känsligheten för insulinet också
minskar pga gryningseffekten (se sidan 63), vil-
ket gör att blodsockret stiger framåt morgonen.
En nattlig känning med påföljande rekyleffekt
(sk Somogyi-effekt) kan inträffa om insulinnivå-
erna blir låga på efternatten och kan ytterligare
bidra till ett högt morgonblodsocker (se kur-

vorna på sidan 61 och 160). Hos vuxna med
flerdosbehandling tycks risken för nattliga kän-
ningar delvis följa ett annat mönster, troligen
beroende på olika hormonnivåer. I en studie 80

hade bara 3 % av de nattliga känningarna upp-
täckts med ett blodsockerprov kl 03. I en annan
studie 1141 hade 29 % av patienterna nattliga
känningar (< 3,0 mmol/l) men ingen av dessa
inträffade mellan kl 01.30 och 03.30. Detta
skulle kunna förklaras av att nattinsulinet (av
NPH-typ) som de tog kl 23 verkar lite långsam-
mare än på barn. Slutsatsen från denna studie
var att en känning tidigt på natten alltid föregås
av ett blodsocker < 7,5 mmol/l och att en kän-
ning tidigt på morgonen alltid visar sig som ett
blodsocker < 5,5 mmol/l när man vaknar.

Om blodsockret på förnatten är högre (ca 7
mmol/l i denna studie) än hos en frisk person så
gör blodsockervärdet i sig att känsligheten för
insulinet minskar så pass mycket att den ökade

Kurva med Insulatard som nattinsulin. Gryningseffekten
(se sidan 63) bidrar till att blodsockret stiger på efternat-
ten. Om du ökar insulindosen till natten så blir visserligen
morgonblodsockret lägre (streckad linje) men det ökar
också risken för en känning på natten. Du måste därför
kontrollera blodsockret kl 02 - 03 på natten när du ställer
in natt-insulinet. Jämför med kurvan på sidan 165.

Blodsocker, mmol/l

5 E NR 4 E 4 E 3 E 5 E 23 E/dygn
2 E IT NR NR NR IT

Kl

Blodsocker före natt-insulinet

Det brukar fungera bra för mindre barn att både
ta blodprov och ge natt-insulinet när de sover. Det
är dock inte så enkelt alla gånger att ge mat till ett
halvsovande barn. Det är ofta mer praktiskt att
mäta blodsockret innan kvällsmaten och vid
behov justera matmängder och insulindos för att
kunna börja natten med ett bra blodsocker.

Om du ger mer att äta när barnet ska somna
behövs det oftast extra insulin, och då kan det bli
svårare att få kontroll på blodsockret under nat-
ten.

Blodsocker vid 
sängdags

Åtgärd

< 5 - 6 mmol/l
(Lantus, Levemir, 
Tresiba)
< 7 mmol/l
(NPH-insulin)

Ge ½ - 1 glas mjölk. Ett bra 
alternativ med insulinpump är 
att använda temporär sänkning 
av basaldosen. Prova ex. -30 % 
under 2 - 3 timmar så behöver 
man inte väcka barnet.

< 10 mmol/l Ge ordinarie dos av basinsulin

> 10 mmol/l Ge 1 - 2 E extra av direktver-
kande insulin eller enligt kor-
rektionsfaktorn
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känsligheten för insulin på förnatten som inträ-
der vid normalt blodsocker nu inte längre är
märkbar.132 Detta är en viktig del av förkla-
ringen till varför det är så svårt att dosera
natt-insulinet. Man får en slags antingen/eller
effekt och det blir nästan omöjligt att hitta ”den
rätta” insulindosen. 

Antingen...

Om insulindosen är lagom för att få ner blod-
sockret till eller under ca 7 mmol/l under förnat-
ten så ökar känsligheten i kroppen för insulinet
och risken för en känning ökar om du använder
NPH-insulin.

Prover när du ska ställa in natt-insulinet

Bäst prover får du om det varit en helt vanlig dag
utan kraftig motion och utan känningar. Blodsock-
ret hos barn bör vara ca 5 - 6 mmol/l med Lanutus
Levemir eller Tresiba, och ca 7 - 8 mmol/l med
NPH-insulin, när du tar natt-insulinet för att få en
”normal” natt.

 Blodprover: Före kvällsmaten
Kväll ca kl 22
Natt ca kl 02 - 03 med NPH,
kl 03-05 med Lantus, 
Levemir och Tresiba.

Det är inte så roligt att stå upp mitt i natten och ta
blodprover. Försök därför att ta natt-proverna när du
får ut mest information när du vill ställa in nattdosen. 

Du måste öka insulindosen för att få ned blodsockret
på morgonen...

... men rätt som det är har du ökat den för mycket.
Insulinkänsligheten på förnatten ökar när blodsock-
ret sjunker och det medför stor risk för en känning.
Detta händer inte bara om du ökar dosen för mycket
utan också om du glömmer att minska natt-insulinet
när det behövs, t ex när du spelat fotboll på eftermid-
dagen. De mycket stora variationerna i upptaget av
insulin som injiceras bidrar till frustrationen när man
försöker hitta rätt dos av nattinsulinet. Om du känner
igen de här problemen kan det fungera bättre med
Levemir, Lantus eller Tresiba som ger en mer långva-
rig och jämnare effekt med mindre skillnader från
natt till natt jämfört med NPH-insulin.

Den svåra eller ofta omöjliga 
balansen med natt-insulinet

Antingen...

Eller...
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Eller...

Om insulindosen är för liten och blodsockret går
över ca 10 mmol/l efter midnatt så minskar
känsligheten för insulinet i kroppen och blod-
sockret blir ännu högre senare på natten och
morgonen.

I praktiken blir blodsockret mycket olika från
morgon till morgon pga denna antingen/eller
effekt. Gryningseffekten är relativt konstant från
natt till natt. Det är istället den stora skillnaden i
hur snabbt den injicerade nattdosen tas upp till
blodet i kombination med en avtagande insulin-
effekt framemot morgonen (gäller fr a
NPH-insulin, t ex Insulatard) som avgör mor-
gonblodsockret och som gör att detta kan
svänga mycket trots samma insulindos till nat-
ten.132 Levemir kan vara ett bättre alternativ än
Insulatard eftersom det ger en mer förutsägbar
effekt med en betydligt mindre skillnad i insulin-
upptag från dag till dag.507 Lantus (se sidan 82)
ger en jämnare insulinnivå på natten vilket både
minskar risken för nattliga känningar och för ett
stigande blodsocker framemot morgonen.933 Se
sidan 165. Kontinuerlig blodsockermätning kan
ofta vara värdefullt när man överväger vilket
basinsulin som ger dig bäst blodsockervärden
under natten.

Hur gör jag i praktiken?

Höj kvälls/nattdosen med 1 - 2 E i taget tills
blodsockret på natten går ner till 6 - 8 mmol/l
(mät kl 04 - 05 med Levemir, Lantus och Tre-
siba, kl 02 - 03 med Insulatard). Blodsockret bör
vara minst 5 - 6 mmol/l när du tar prov på nat-
ten för att undvika känningar. Visserligen är
6 mmol/l inte oroväckande lågt men när du stäl-
ler in doserna bör du ha lite marginaler eftersom
blodsockret en annan natt kan vara 1 - 2 mmol/l
lägre även om du tar samma insulindoser. När
blodsockret på morgonen ser bra ut bör också
baseffekten med Lantus eller Levemir räcka
under dagen om du bara tar en dos av basinsuli-
net. Du ser det på om blodsockret före lunch
och middag hålls nere. Om blodsockret inte har

hunnit stiga när du tar prov 2 timmar efter
maten men har en tendens att stiga före nästa
måltid (se kurvor på sidan 156), kan du behöva
ta Lantus eller Levemir 2 gånger/dag.

Högt blodsocker på kvällen?

Om du använder direktverkande insulin (Novo-
Rapid, Humalog eller Apidra) kan du prova att
ge en liten extrados samtidigt som du ger nattin-
sulinet eftersom effekten av detta insulin hinner
minska innan nattinsulinets effekt kommit igång
ordentligt. Vi rekommenderar däremot inte att
ge en extrados med snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid)
sent på kvällen för att få ned ett högt blodsocker
inför natten, även om du ger den i magen. Effek-
ten av en sådan dos lägger sig ovanpå nattinsuli-
net och du riskerar en känning vid 02 - 03-tiden
om du använder NPH-insulin som basinsulin. 

Blodsocker på natten

Mät blodsockret när det brukar vara som lägst.
Detta kan vara olika hos olika personer. Se sidan
101 för lämpliga tidpunkter att börja med. 

Prov för dygnskurva
Om du ger barnet att äta så påverkas resten
av nattens blodsocker och du kan inte
använda kurvan för inställning av doser. Ge
bara något att äta om blodsockret är < ca 4 -
5 mmol/l eller barnet mår dåligt. Om värdet
är > 4 - 5 mmol/l är det bättre att ta ett nytt
blodsocker ½ - 1 timma senare för att se vil-
ket håll det är på väg mot.

Prov pga risk för känning på natten
Om barnet ätit dåligt eller rört sig extra
mycket på eftermiddagen eller kvällen så vill
du se att det inte blir för lågt just denna natt.
Ge då något att äta eller dricka om blodsock-
ret är lägre än ca 5 - 6 mmol/l så kan du
somna om lugnt sedan.
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Blodsocker på natten 

När du tar blodprover för en 24-timmarskurva
ska du inte ge något att äta om blodsockret är
lågt (4 - 5 mmol/l) men barnet är opåverkat.
Barnet hade inte vaknat om du inte hade tagit
provet och du vill ju veta hur en vanlig natt
hemma kan se ut. Kontrollera därför istället
blodsockret efter 1 - 2 timmar igen och glöm
inte att mäta blodsockret på morgonen också.
Det blir en tröttsam natt men du lär dig mycket
om hur din/barnets diabetes fungerar. Som
vuxen med diabetes kan det vara svårare att
sätta klockan någon timme senare och somna
om med ett lågt blodsocker. Det är därför bättre
att äta något i denna situation om blodsockret
är lågt. Glöm inte att skriva upp alla prover i
dagboken!

Högt blodsocker på morgonen?

För lite insulineffekt på efternatten pga
gryningseffekten (se sidan 63) eller för låg
dos natt-insulin?

Rekyleffekt efter nattlig känning?

För mycket mat till kvällsmaten (i förhål-
lande till insulindosen)?

För högt blodsocker på kvällen?

Glömt att blanda natt-insulinet ordentligt?
(Gäller NPH-insulin, ex. Insulatard)

Nattliga känningar?

Minska i första hand natt-insulinet eller se till
att äta något innan du somnar på kvällen. Se
vidare sidan 60. 

Dosering av basalinsulin 

Börja med ca 40 - 50 % av dygnsbehovet som
basinsulin. Oftast hamnar man sedan på 40 - 60%,
lite mer för ungdomar (för att kompensera för
glömda måltidsdoser) än för barn och vuxna:

Lantus:
Börja med ca 50 % av dygnsbehovet som en dos till
middagen eller kvällsmaten. För yngre barn funge-
rar det ofta bättre att ta Lantus på morgonen vilket
ger mindre risk för låga blodsocker på natten. Med
små doser kan man behöva dela upp dosen på två
och ta ungefär ½ dosen på morgonen och ½ på
kvällen.

Levemir:
Ge ca 50 % av dygnsbehovet som basinsulin. Ge
hälften på morgonen och hälften på kvällen. Man
kan prova med att ge allt som en dos till kvällen till
barn med nyupptäckt diabetes och tonåringar med
stora doser (som verkar under längre tid).

Insulatard:
Börja med ca 40 % av dygnsbehovet som basinsu-
lin. Ge 1/3 på morgonen och 2/3 på kvällen.

En liten skillnad i insulindos kan medföra en stor skillnad
i blodsocker pga en antingen/eller effekt (se sidan 162).
Insulinkänsligheten ökar efter midnatt (och därmed sjun-
ker blodsockret ännu lättare) men bara om blodsockret
kommer ner till normala nivåer för friska personer, ca 6
mmol/l (streckad linje). Om blodsockret stiger på förnat-
ten så minskar istället insulinkänsligheten och insulinet
får ännu svårare att sänka blodsockret (heldragen linje)
till morgonen.
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Lantus
Det tar vanligen ca 3 - 6 timmar efter en injek-
tion av Lantus innan insulineffekten har nått
platå-nivån.695 I praktiken ser man ofta en
minskning av Lantus effekt efter ca 20 - 22 tim-
mar, med doser givna till vuxna,47,461 vilket bety-
der att det finns en lägre basinsulineffekt strax
innan du tar nästa Lantus-dos. Man kan ge Lan-
tus till lunch, middag eller till natten beroende
på effekten hos den enskilda individen.47,461 En
injektion till middagen kan påverka blodsockret
under förnatten bäst eftersom det tar några tim-
mar innan effekten sätter in. Om du märker att
du har en tendens till lägre blodsocker på för-
middagen än när du vaknar så kan du prova
med att ta Lantus tidigare, dvs till middagen.
Om du har problem med låga blodsocker på för-
natten kan det vara bäst att ge Lantus när du går
och lägger dig.47 Om du har problem med kän-

ningar under efternatten kan du prova med att
ta Lantus-dosen på morgonen.461 

Eftersom Lantus har en effekt som varar upp till
ett dygn bör du inte ändra dos oftare än 2 (- 3)
gånger/vecka.866 Använd morgonblodsockret för
att ställa in dosen men ta för säkerhets skull
också några prover på natten, särskilt när du
just har börjat med Lantus. Sikta på ett blod-
socker på 4 - 6 mmol/l men 6 - 9 mmol/l är
också acceptabelt på morgonen innan fru-
kost.933,1010 Sänk dosen om morgonblodsockret
blir för lågt (< ca 4 mmol/l). 

Yngre barn som tar en dos Lantus per dag kan
prova med att få denna på morgonen. En del
barn har problem med att insulinets baseffekt
mellan måltiderna är för dålig på eftermiddagen
men en ökad dos till natten ger problem med
känningar på morgonen. En mindre dos av Lan-
tus verkar under kortare tid och därför kan
dessa barn ofta behöva 2 doser per dag. Det kan
också fungera bra för tonåringar och vuxna som
märker att blodsockret stiger timmarna före
nästa Lantus-injektion. Om man delar upp Lan-
tus-dosen tar man ofta mellan en tredjedel och
halva dosen på morgonen och resten till midda-
gen eller kvällsmaten. 

Trots att Lantus är ett långverkande insulin kan
effekten av insulinet ta slut relativt abrupt. Om
du glömmer din kvällsdos av Lantus, kan du må
dåligt på morgonen. Flera personer har upplevt
högt blodsocker, illamående och även kräknin-
gar som symtom på insulinbrist som orsakas av
en ökande nivå av ketoner i blodet. Om detta
händer kan du ta en extrados direktverkande
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Blodsockret på natten brukar likna en ”hängmatta” när
du använder insulin av NPH-typ som natt-insulin (t ex
Insulatard, Humulin NPH, Insuman Basal). Insulinet ger
mest effekt 4 - 6 timmar efter injektionen.985 Om du ökar
dosen blir morgonblodsockret lägre (streckad kurva)
men risken för en nattlig känning ökar. Blodsockret kl 02
(ca 4 timmar efter injektionen) bör därför användas som
riktmärke när man ställer in natt-insulinet.132 Sikta på ett
blodsocker på ca 10 mmol/l när du tar natt-insulinet och
att det sedan sjunker med ca 4 mmol/l till ca 6 mmol/l kl
02 när det brukar vara som lägst. 

Om blodsockret är under 7 - 8 mmol/l när du tar
natt-insulinet av NPH-typ så behöver du äta något för att
minska risken för ett lågt blodsocker på natten.
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Landa mjukt! Gör inte för många eller för stora ändringar
av insulinet på en gång. Det blir bara svårt att lista ut vad
som berodde på vad efteråt.
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insulin på ca. 0,1 E/kg och vänta en timme eller
två med frukosten. 

Om du äter ett mellanmål på eftermiddagen
(som många barn gör när de kommer hem från
skolan) behövs det en insulindos till detta. Om
det av någon anledning inte fungerar med insu-
lin till mellanmålet kan man istället prova med
att lägga till en liten dos medellångverkande
insulin (ex. Insulatard) till lunch eller på morgo-
nen som basinsulin förutom Lantus-dosen till
kvällen.1088

Om du använder Lantus kan du behöva minska
dosen med 2 - 4 enheter kvällen före ett
motionspass som kommer att vara mer än 2 - 3
timmar under dagtid. Lantus har pga den långa
verkningstiden fungerat bra för en person med
diabetes som behövde sondmatning.922 

När man byter till Lantus från medellångver-
kande NPH insulin (Insulatard, Humulin NPH,
Insuman Basal) kan man börja med samma
antal enheter om man bara tagit NPH-insulinet
till kvällen.933 Om du använder NPH-insulin
även på morgonen bör du minska den totala

Vad gör man vid högt blodsocker på 
morgonen?

Nattliga känningar med rekyleffekt?
Man kan vakna med högt blodsocker efter en nattlig
känning med efterföljande rekyleffekt. Det är därför
mycket viktigt att kontrollera blodsocker mitt i natten
innan du höjer ditt basinsulin om du vaknar med
höga blodsockervärden.

Långverkande insulin (Lantus, Levemir, Tresiba)

Öka dosen med 1 - 2 E i taget tills morgonblod-
sockret blir bra men kontrollera blodsockret på
natten kl 03 - 05 så att det inte blir för lågt då.
Med Tresiba bör du inte öka oftare än 2 gånger
per vecka eftersom det tar 3 dagar innan dosen
fått full effekt.

Med långverkande insulin kan du förmodligen
somna med ett blodsocker på 5 - 6 mmol/l utan
risk för nattliga känninar om dosen är riktigt
inställd. 

Om du har en hög dos (> 15 - 20 E) är det ofta
bättre att dela upp den på en dos före frukost
och en till kvällen. Man börjar oftast med lika
mycket till varje dos, och kan sedan justera dag-
och nattdosen var för sig. Många tycker 2 doser
fungerar mycket bättre, även om det blir en
extra injektion per dag. Tresiba ska dock bara
ger en gång/dag. Se sidan 165 för mer detaljer
om Lantus och sidan 167 om Levemir.

Medellångverkande natt-insulinet av NPH-typ 
(t ex Insulatard, Insuman Basal, Humalog NPH) 
Problemet är detta insulin ofta att det inte räcker
ända fram till morgonen. Du måste öka dosen för att
få den att räcka lite längre på morgonen (se ”Hur
länge varar insulin-effekten?” på sidan 83). För att
kunna göra detta utan att få för lågt blodsocker på
natten kan du behöva börja natten med lite högre
blodsocker än vanligt, förslagsvis 10 - 12 mmol/l.
Prova så här:

Sänk dosen till kvällsmaten så att blodsockret
är 10 - 12 mmol innan du tar natt-insulinet.

Öka natt-insulinet långsamt men inte mer än att
blodsockret vid 02 - 03 tiden är minst 5 - 6
mmol/l.

Om blodsockret fortfarande är för högt på mor-
gonen är det bättre att byta till Lantus eller
Levemir som har en längre verkningstid, upp till
24 timmar, se ovan.

Byte till Lantus

Exempel på doser:

Morgon bas Kväll bas Lantus

12 E 12 E
36 E 30 E

8 E 14 E 18 E
12 E 26 E 30 E

Om du tar medellång- eller långverkande basinsu-
lin (Insulatard, Humulin NPH, Insuman Basal) en
gång om dagen kan du börja med samma antal
enheter Lantus till kvällsmaten. Om du tar basin-
sulin 2 gånger om dagen bör du minska den sam-
manlagda dosen med ca 20 % och ge det som en
dos Lantus. Om du tar stora doser basinsulin
skulle jag föreslå att du minskar ännu mer för att
undvika känningar. Du kan sedan öka Lan-
tus-dosen så att ditt blodsocker när du vaknar är
ca 5 - 8 mmol/l.
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NPH-dosen med ca 20 % och ge det som en dos
Lantus.1010,1088 Var noga med att ta extra blod-
sockerprover på natten efter ett byte. Svåra kän-
ningar med kramper har inträffat inom de första
veckorna efter ett byte till Lantus när man inte
varit tillräckligt uppmärksam.1010 

Levemir
Levemir verkar under en längre tid än
NPH-insulin (t ex Insulatard) men ofta inte till-
räckligt länge för att man ska kunna klara sig på
en dos/dag. De flesta barn får en dos på morgo-

Forskning: Lantus

Lantus hade samma effekt när det gavs till
frukost, middag eller innan sängdags enligt
en studie på vuxna.461

Vid jämförelse med medellångverkande NPH
insulin givet en eller två gånger dagligen har
Lantus som en dos till kvällen givit lägre mor-
gonblodsocker och färre känningar men oför-
ändrat HbA1c hos barn från 5 års ålder,
ungdomar 286,1010 och vuxna.933 

Lantus är godkänt från 2 års ålder, och det
finns en rapport om att det fungerar väl till
barn ned till denna ålder.300 När man bytte
kvällsdosen av medellångverkande NPH
insulin (ex. Insulatard) mot Lantus som gavs i
skinkan så minskade antalet svåra kän-
ningar fr a på natten medan HbA1c minskade
något. Alla barnen i denna studie tog medel-
långverkande insulin på morgonen i såpass
hög dos att den skulle ersätta måltidsinjek-
tion till lunchen i skolan eftersom det ansågs
svårt att ordna med hjälp i skolan.

Nattliga mätningar när Lantus har givits kl.
20 - 22 har visat lägre nivåer av insulin och
mindre sänkning av blodsockret jämfört med
NPH-insulin.798 

När Lantus gavs till lunch i skolan (övervakat
av skolsköterskan) till barn så minskade
medelvärdet för HbA1c från 87 till 74
mmol/mol.584

Motion ökar inte upptaget av insulin till blo-
det när man använder Lantus.889

Det finns en risk för lågt blodsocker om man
råkar ge Lantus i muskeln, särskilt hos unga
eller smala individer.622

Hos enstaka patienter har man beskrivit illa-
mående och kräkningar (utan försämrad
blodsockerkontroll) som en biverkan till
behandling med Lantus.300

Forskning: Levemir

En studie med barn och ungdomar visade på
lägre och mer förutsägbara fasteblodsocker,
och 36 % lägre risk för nattliga känningar med
Levemir jämfört med NPH-insulin.955 

Ca 70% av deltagarna i studien tog Levemir 2
gånger dagligen under studien, men flera del-
tagare ändrade antalet Levemir-injektioner
under studien. 

Levemir-dosen var i genomsnitt 42 % av det
dagliga insulinbehovet hos de som tog en
dos/dag medan de som tog 2 doser tog 61 %
som basinsulin (ca ½ av den totala Leve-
mir-dosen gavs på morgonen och ca ½ på
kvällen).

I en annan studie använde 82 barn i åldrarna
2 - 5 år NPH eller Levemir som basinsulin
under ett år.1100 Det var ingen skillnad i HbA1c,
men färre svåra kännaningar i Levemir-grup-
pen (0 mot 6 episoder hos 3 barn).

I bägge dessa studier fann man också en vikt-
minskning eller lägre viktökning.955,1100

I en studie från Israel började man med en
dos Levemir på morgonen till barn och ungdo-
mar i åldrarna 6 - 18 år. Efter 4 månader hade
hälften gått över till dosering av Levemir 2
gånger per dag (2/3 på morgonen och 1/3 på
kvällen) pga svårigheter att öka dosen tillräck-
ligt för att få effekt ända till nästa morgon
utan att få låga blodsocker mellan måltiderna
på dagen. Det var framför allt de yngre barnen
och de som var mitt i puberteten (då insulinre-
sistensen är som starkast, se sidan 214) som
behövde dela upp dosen.839

Barn under 12 år som använde 2-dos behand-
ling och tonåringar som använde flerdosbe-
handling sänkte sitt HbA1c med 8 respektive 4
mmol/mol efter 1 år med Levemir. Risken för
svåra känningar minskade också.147 
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nen och en till kvällen, dvs ungefär samma tider
som med NPH-insulin. En större dos varar
längre tid (se sidan 83), så en del tonåringar och
unga vuxna kan klara sig på en dos/dag.
Doserna av Levemir kan justeras på liknande
sätt som för NPH-insulin. Det är viktigt att kon-
trollera natt-blodsocker ungefär varannan vecka
och dessutom när man ändrat dosen.

Levemir har en mycket mer förutsägbar effekt
än NPH-insulin.971 Det kan därför vara ett bra
alternativ för en person som upplever en mycket
oregelbunden effekt av NPH-insulin från dag till
dag, något som exempelvis kan leda till nattliga
känningar. 

Kliniska studier som utförts med Levemir har
visat att Levemir medför mindre viktökning än
NPH-insulin.682,955,971 Än så länge vet man inte
orsaken till detta. För en ung person med vikt-
problem kan det därför vara idé att prova ett
byte till Levemir. Vanligen kan man börja med
samma doser som man använder med
NPH-insulin eller Lantus. 

Tresiba
Tresiba är ett extremt långverkande insulin. I en
studie på vuxna doserades Tresiba med 40 och
sedan 8 timmars mellanrum, dvs jämförbart
med att glömma en kvällsdos och ta den på mor-
gonen. Det var ingen skillnad i insulin-aktivitet
även med dessa oregelbundna doseringsinter-
vall.769 

NPH-insulin 

Det är bra att ge natt-insulinet av NPH-typ (t ex
Insulatard, Humulin NPH, Insuman Basal) så
sent som möjligt för att effekten ska räcka ända
fram till morgonen. Kl 22 brukar fungera bra
för de flesta familjer. Man ska förstås följa
familjens vanor, det fungerar inte om föräld-
rarna sitter uppe på kvällen och väntar på att

Forskning: Levemir jämfört med Lantus

En genomgång av flera studier som jämför
Levemir och Lantus hos vuxna fann att de ver-
kade ungefär lika länge (21,5 - 23 tim. för
Levemir och 22 - 24 tim. för Lantus) men
Levemir gav en mer lika insulin effekt från dag
till dag hos de enskilda individerna i stu-
dien.508

En barnstudie fann också mindre svängningar
i effekt för Levemir när de 2 insulinerna jäm-
fördes.254

Behandling med Levemir 2 gånger dagligen
eller Lantus en gång/dag, bägge i kombina-
tion med NovoRapid resulterade i samma
HbA1c-nivåer i en studie på vuxna.906 Risken
för både svåra och nattliga känningar var
lägre med Levemir och fasteblodsockret var
lägre med Lantus. 

Tips för att byta till Tresiba

Basaleffekten av Tresiba sätter in väldigt lång-
samt när du byter från ett annat basinsulin. Du
kan prova så här:

Räkna ihop den totala dagliga basaldosen som
du tar (lägg ihop doserna om du tar 2 basaldo-
ser/dag).

Ge 80 % av denna dos som en dos Tresiba på
kvällen.

Ta även 50 % av din tidigare basaldos denna 
dag (en eller 2 gånger/dag).

Ta 25 % av din tidigare basaldos nästa dag (en 
eller 2 gånger/dag) utom om du får låga blod-
sockervärden denna dag. Ta samma dos Tre-
siba.

Tredje dagen tar du bara Tresiba som basinsu-
lin, samma dos.
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det ska vara dags för natt-insulinet. Ofta funge-
rar det bra att ge nattinsulinet utan att barnet
vaknar. Om barnet har en Insuflon eller i-Port
(se sidan 135) är det lätt att ge natt-insulinet när
barnet sover.

En mindre dos ger inte bara mindre insulinef-
fekt, den varar också kortare tid. Ofta är det
svårt att få insulineffekten att räcka ända fram
till morgonen med medellångverkande insulin
(ex. Insulatard). Om du fortsätter att ha pro-
blem med ett högt morgon-blodsocker (mer än
10 mmol/l) kan det vara aktuellt att pröva ett
annat natt-insulin med längre verkningstid (t ex
Lantus eller Levemir). Ta upp saken med din
läkare eller diabetessköterska.

Puberteten

Under tonåren och puberteten utvecklas krop-
pen snabbt. Insulinbehovet ökar samtidigt och
man behöver ofta höja insulindoserna rejält.
Flickor växer som snabbast året före den första
menstruationen. Efter att en flicka fått mens
brukar hon växa ytterligare 6 - 8 cm under ca 2
års tid. Pojkar växer som mest något år in i
puberteten. Under puberteten ökar nivåerna av
tillväxthormon (se sidan 46) i kroppen, speciellt
under natten. Detta leder till en minskad insulin-
känslighet (ökad insulin-resistens, se sidan
211) 4 och är förklaringen till de stora doser av
natt-insulin som ofta behövs under puberteten.
Hos personer utan diabetes stiger insulinnivån i
blodet vid 05-tiden på morgonen för att ta hand
om den blodsockerstegring som tillväxthormo-
net orsakar.313

Om man ger för lite insulin under perioden med
snabb längdtillväxt kan man tappa någon eller
några centimeter av sin vuxna längd.313 Förr var
det vanligt att barn med diabetes blev korta som
vuxna men idag är detta ovanligt. Se även sidan
209.

Man kan ofta behöva höja dosen av natt-insulin
till mycket höga doser. Den kan hos en tonåring
på kort tid behöva höjas från t ex 12 till 20 eller

Tips för användning av Tresiba

Eftersom effekten är så väldigt långverkande så
fungerar det inte att sänka dosen för att förebygga
känningar efter motion. Du behöver istället äta
extra kolhydrater under och efter motionspasset,
och även innan du lägger dig. Insulindosen till
kvällsmaten behöver förmodligen minskas (höjd
kolhydratkvot).

Det kan vara bra att äta majsstärkelse i form av
en bar (Extend®) innan du går och lägger dig efter
ett motionspass på kvällen för att undvika nattliga
känningar.

Om du glömmer en dos kan du ta den när du kom-
mer på det. Det bör dock gå minst 8 timmar mel-
lan 2 Tresiba-injektioner.769

Ändra dosen med ca 10 % (men inte oftare än var
tredje dag) för att få ett normalt morgonblod-
socker.

Om du behöver mer basinsulin under en del av
dygnet, till exempel under natten som tonåring, så
kan du lägga till ett annat basinsulin till kvällen
(ex. Levemir). Justera dosen till att matcha ditt
insulinbehov så att du vaknar upp med ett nor-
malt blodsocker på morgonen. Du kan även göra
detta om du märker att blodsockret blir för lågt
före måltiderna när du höjer Tresiba-dosen för att
få ett normalt morgonblodsocker.

Om du tillfälligt behöver en extra effekt av basin-
sulinet, ex. om du har feber eller mens, så är det
bättre att lägga till ett annat basinsulin än att höja
dosen av Tresiba. Det tar 3 dagar innan ändringen
av Tresiba får full effekt, och då är du förmodligen
redan tillbaka i en vanlig dag igen. 

När du ska vara fysiskt aktiv en längre tid, ex. en
veckas skidåkning, kan du prova med att minska
dosen med 20 % tre dagar innan skidåkningen.
Du kan behöva extra basinsulin (Levemir eller
Lantus) under dagarna före resan, särsklit om du
kommer att sitta still under en lång resa dit.

Om ditt barn har magsjuka så minskar inte insuli-
neffekten förrän efter ca 24 timmar om du hoppar
över en Tresiba-dos. Det är därför viktigt att dricka
söt dryck i små portioner för att hålla blodsockret
uppe.



170 Hur ställer jag in insulinet?

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

24 enheter för att ett par månader senare vara
uppe i 30 E utan att ge tillräcklig insulineffekt
på natten. En tonårig flicka som använde fler-
dosbehandling ökade sin nattdos Insulatard från
6 till 20 enheter på 1 år. En tonårspojke ökade
sin dygnsdos från 1,2 enheter/kg till 1,7 enhe-
ter/kg när han växte som mest. 

Höj natt-insulinet med 2 enheter i taget tills
blodsockret kl 04 - 05 (med Lantus eller Leve-
mir) eller kl 02 - 03 (med Insulatard) närmar sig
5 - 6 mmol/l (se sidan 165). Vänta några dagar
mellan höjningarna för att effekten ska hinna slå
igenom helt. Om blodsockret fortfarande är
högt på morgonen när blodsockret på natten är
nere i ca 6 mmol/l kan det vara aktuellt att
prova en annan sorts basinsulin (Lantus eller
Levemir, se sidan 165) eller en insulinpump (se
sidan 173) som på ett effektivt sätt kan ge till-
räckliga insulinmängder under efternatten. 

Det är inte lätt att komma ihåg alla insulindoser.
Speciellt under puberteten kan glömda doser
bidra till ett ökat HbA1c. En studie på barn och
ungdomar som använde insulinpump visade att
2 missade måltidsdoser/vecka höjde HbA1c med
så mycket som 6 mmol/mol.163 I England jäm-
förde man den mängd insulin som personer med
diabetes (yngre än 30 år) löst ut från apoteket
med vad doktorn förskrivit.806, Hela 28 % löste
ut mindre insulin än vad som skulle räcka till
den ordinerade dosen. I genomsnitt fattades det
insulin till 115 dagar på ett år hos dessa perso-
ner - en mycket hög siffra. Ju mindre insulin
man tagit ut desto högre var HbA1c och desto
oftare råkade personerna ut för syraförgiftning
(ketoacidos).

Om du som förälder märker att ditt barn ofta
glömmer doserna, så försök att hitta på ett sätt
att påminna om insulindoserna utan att det
känns tjatigt. Tyvärr har de flesta insulinpen-
norna inte något minne så att man kan inte se
hur lång tid det var sedan den föregående dosen
togs och hur stor den var. Två pennor har ett
minne för hur lång tid som gått sedan den
senaste dosen togs (NovoPen 5 och Echo®). Om
tonåringen använder insulinpump finns det ett
minne i pumpen för både måltidsdoser och
totalt given dos under dygnet. Det kan vara en
bra idé att läsa av minnet tillsammans med ton-
åringen med jämna mellanrum.

Insulindoser under 
remissionsfasen

Ett par veckor efter insjuknandet i diabetes har
du troligen minskat insulindoserna en hel del.
Denna minskning kommer att fortsätta under de
kommande veckorna. Det är bra att veta att
insulinbehovet är på väg ner hela tiden. Om du
mäter ett högt blodsocker vid ett enstaka tillfälle
finns det ingen anledning till oro. Du ska inte
heller ta något extra insulin direkt. Mät istället
före nästa måltid och se om det inte har gått ned
av sig självt igen. Om det inte har gjort det så

Alla gillar inte att motionera och röra på sig. En del tycker
mer om att sitta stilla och ta det lugnt med ett metspö.
Det är du som ska välja en livsstil som passar dig och
vårt jobb på diabetesmottagningen är att hjälpa dig att
hitta en insulindosering som passar till din livsstil. Din
kropp mår dock bättre på sikt om du kan hitta någon
form av motion som du trivs med, och det hjälper dig
även till en mer effektiv behandling av din diabetes med
bättre känslighet för insulinet. Vi uppmuntrar därför alla
former av fysisk aktivitet som en del av din diabetesbe-
handling. I Sverige 1221 och Tyskland 521 har barn som är
mer fysiskt aktiva lägre HbA1c utan ökad risk för svåra
känningar.
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ger du extra insulin enligt korrektionsfaktorn (se
sidan 146).

När en person med typ 1 diabetes behöver min-
dre insulin per dygn än 0,5 enhet/kg kroppsvikt,
och samtidigt har ett HbA1c nära området för
friska personer (< ca 42 mmol/mol), brukar man
säga att han/hon är inne i remissionsfasen
(smekmånadsperioden, se sidan 210). Den varar
ofta 3 - 6 månader, ibland upp till ett år, men det
är mycket olika hos olika personer. 

Ofta blir insulinbehovet mycket lågt, ibland
bara någon enhet/måltid. Om t o m ½ - 1 enhet
ger låga blodsockervärden brukar vi försöka
med att hoppa över insulininjektionen till lun-

chen och till kvällsmaten, dvs bara ge 3
doser/dag (måltidsinsulin till frukost och middag
samt nattinsulin). När man sedan märker att
blodsockret stiger efter lunch eller efter kvälls-
maten så är det dags att börja med dessa doser
igen. En annan möjlighet som används på en del
kliniker är att ge 2-dos behandling under remis-
sionsfasen men då är det ofta svårare att komma
in i flerdosbehandling igen när insulinbehovet
stiger. Det är viktigt att regelbundet kontrollera
prover under remissionsfasen för att upptäcka i
tid när man återigen behöver öka insulinet. Det
är en bra idé att varje vecka kontrollera medel-
värdet på alla tagna blodsockerprover i sin
mätare. Om detta går över 8 mmol/l behöver
man höja insulindoserna och ta kontakt med sin
diabetesmottagning om det inte går ner under 8
mmol/l igen nästa vecka.

Under remissionsfasen är det extra viktigt att
höja insulindoserna om blodsockret är högt flera
gånger i rad, t ex i samband med en infektion.
Mät blodsockret före varje måltid och höj dosen
enligt korrektionsfaktorn. Till nästa dag behöver
kolhydratkvoten sänkas (ger mer insulin). Med
ögonmåttet höjer man 1 enhet åt gången (2 om
dosen är över 10 enheter) om blodsockret är
8 - 10 mmol/l eller högre och barnet äter bra.
Tänk på att du snabbt kan komma upp i dubbelt
så hög dygnsdos, dvs mer än 1 enhet/kg under
en sjukdom med feber (se avsnittet om sjukdom
på sidan 284). Ring alltid oss på diabetesmot-
tagningen första gången barnet blir sjukt! 

Under remissionsfasen ska du inte ta lika mycket
extra insulin om du t ex äter en glass extra som
när du haft diabetes något år. Detta beror på att
du själv tillverkar en del eget insulin under
remissionsfasen (se ”Hur mycket insulin ska jag
ta extra?” på sidan 247). Om du använder kol-
hydraträkning så är kolhydratkvoten justerad
för ett lägre insulinbehov under remissionsfasen.

En effektiv insulinbehandling under remissons-
fasen ökar möjligheterna till att den varar under
en längre tid.869,1023,272 Höga blodsocker tycks
vara skadliga för betacellerna som tillverkar
insulin. Redan vid ett blodsocker på 11 mmol/l
minskar insulinproduktionen och vid 28 mmol/l
kan man se förändringar inne i cellerna.330 Se
även sidan 211. Detta betyder att ju mer “träff-

Det är jobbigt när föräldrarna tja-
tar under puberteten. Samtidigt
behöver du deras hjälp några år
till. Försök att se dem som “dia-
betestränare” istället för “diabe-
tesföräldrar”. En framgångsrik
fotbollsspelare har alltid en duk-
tig tränare i bakgrunden. Även
om det är den som spelar som
gör jobbet kommer man inte
långt utan en bra tränare.

”Man måste simma mot strömmen om man vill komma
till källan.”

Irakiskt ordspråk

När du känner att du behärskar grunderna angående din
diabetes är det viktigt att våga prova nya vägar.
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säker” du är med insulinbehandlingen under
remissionsfasen desto längre har den chans att
bli. Det är viktigt att kontrollera blodsocker
regelbundet även när man tycker barnet mår
utmärkt för att snabbt kunna höja insulindo-
serna när blodsockret börjar stiga. Man kan då
ofta hejda förloppet och få en tid med lägre
insulinbehov igen. 

Känningar

Man brukar inte så ofta få känningar under
remissionsfasen. Det beror på att den mängd
insulin som man själv tillverkar regleras efter
blodsockernivån och därför kan strypas helt om
blodsockret blir för lågt. Om du t ex tar 3 E till
frukost så kan din egen bukspottkörtel bidra
med ytterligare ett par enheter. Dessa enheter
utsöndras inte alls om blodsockret är på väg att
bli lågt och du slipper därmed känningen. Dess-
utom fungerar bukspottkörtelns förmåga att
utsöndra hormonet glukagon som höjer blod-
sockret bättre under remissionsfasen.869

Om du får en känning med blodsocker lägre än
3,5 mmol/l och du inte säkert vet vad den beror
på (t ex om du ätit för lite eller motionerat för
mycket) bör du nästa dag minska den ”skyl-
diga” insulindosen med 1 enhet (2 om dosen är
över 10 enheter). Se sidan 71.

Låga blodsockervärden

Minska insulindosen på samma sätt om blod-
sockret är 4 mmol/l eller lägre vid samma tid-
punkt 2 dagar i följd (även om du/barnet inte
har några symtom på lågt blodsocker). Minska
nattinsulinet om blodsockret är under 4 mmol/l
på morgonen. Tänk på att 4 mmol/l är ett nor-
mal blodsockervärde på morgonen hos en frisk
person så att bukspottkörteln kommer att sträva
efter detta värde även om du kommit ned i
mycket små doser av basinsulin. Morgonblod-
sockret blir inte högre av att du minskar dosen
ytterligare, och du bör inte göra det utan justera
dosen av basinsulin så att blodsockret kl 02 - 03
också är normalt, dvs. ca 5 - 6 mmol/l.

Känning före maten

Ta druvsocker enligt ovan, vänta 10 - 15 minu-
ter och ta sedan en normal måltidsdos. Nästa
dag bör du sänka dosen långverkande insulin på
morgonen om inte det låga blodsockret orsakats
av motion.

Experimentera!

Experimentera gärna med insulinet i olika situa-
tioner. Det finns egentligen inget som är tillåtet
eller förbjudet, det gäller att pröva sig fram till
vad som passar just dig. Kom bara ihåg att mäta
och skriva upp blodsockervärden, kolhydrat-
kvoter och inslindoser så du vet vad du gör. Det
värsta du kan råka ut för är en känning eller ett
tillfälligt högt blodsocker. Efterhand lär du dig
alltmer om vilka insulindoser som din bukspott-
körtel skulle givit dig om den hade fungerat som
vanligt. Man lär sig bäst genom att prova sig
fram på egen hand. Kom ihåg ordspråket som
säger: ”Man kan bara lära sig på sina egna miss-
tag”. 

Ibland kan man känna sig lite jagad av alla prover och
ändringar i insulindoser. Då är det bättre att ta en paus
på någon vecka och bara ta prover för att undvika låga
blodsocker. Se till att du (och barnet) istället koncentre-
rar dig/er på att ha det så bra som möjligt så kan du/ni
komma tillbaka till provtagningen senare med nya kraf-
ter.
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Insulinpump
Vår målsättning är att kunna erbjuda alla perso-
ner med diabetes den insulinbehandling som
fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av
olika skäl inte tillfredsställande med insulin-
penna och flerdosbehandling, även om man pro-
vat med direktverkande insulin till måltider och
de långverkande insulinerna Lantus och Levemir
som basinsulin. Vi brukar då föreslå att man
provar en insulinpump. Pumpen levererar insu-
lin till din kropp på ett sätt som liknar den friska
bukspottkörtelns sätt att utsöndra insulin.
Många av våra barn och tonåringar med svårbe-
handlad diabetes mår mycket bättre när de
använder insulinpump. År 2012 använde ca
10.000 personer (varav 3.000 barn) med diabe-
tes i Sverige insulinpump. Ca 46 % av barn och
ungdomar under 18 år med diabetes använder
pump. Insulinpumpar är fr o m 1997 kostnads-
fria på samma sätt som sprutor och insulinpen-
nor. Tillbehören skrevs tidigare ut på
hjälpmedelskort men rutinerna för detta är nu
olika i olika landsting. 

Vid behandling med insulinpump (kallas också
CSII, continuous subcutaneous insulin infusion)
använder man enbart direktverkande eller snab-

bverkande insulin. Idag startas så gott som alla
insulinpumpar med direktverkande insulin
(NovoRapid,118 Humalog,1213 och Apidra,464,560

se sidan 204). I en sk meta-analys på vuxna fann
man 3 mmol/mol lägre HbA1c med direktver-
kande insulin jämfört med snabbverkande insu-
lin.208 I Australien hade pumppatienterna ca
30 % lägre andel ögon- och nervskador trots
samma HbA1c som dock var ganska högt (70
mmol/mol).1208 En svensk studie fann under 7
års uppföljning en lägre risk för död i hjärtsjuk-
dom (35 % risk) och död av alla orsaker (50%
risk) hos pump-användare jämfört med penn-
användare.1060 En studie som jämförde NovoRa-
pid och Humalog i pumpar fann ingen skillnad i
effekt på blodsockernivåer eller HbA1c hos
barn 1174 eller vuxna.119 Det var heller ingen
skillnad i någon av studierna i antalet låga blod-
socker eller i antalet stopp och tilltäppningar i
katetrarna. Direktverkande insulin kan spädas
med speciell spädningsvätska till 50E/ml eller
10E/ml och lagras i en månad för användning
till spädbarn och små barn med pump.609,1066

Tidigare användes ofta en speciell sorts snabb-
verkande insulin (Velosulin, Insuman Infusat)

”Hur ska man ha pumpen på natten?” är en av de första
frågor vi får av den som funderar på att börja med pump.
Du kommer att bli förvånad hur snabbt man vänjer sig
vid att ha pumpen påkopplad när man sover.
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för att undvika stopp i slangen. Effekten av detta
insulin var likadant som för annat snabbver-
kande insulin. 

Insulinpumpen pumpar in en basdos (kallas
basaldos) av insulin under hela dygnet och ersät-
ter därmed det långverkande insulinet. Basaldo-
sen kan ställas på olika nivåer med en eller ett
par timmars intervaller med de flesta pumpar
som används idag. Man ger dessutom extra
insulin i samband med måltider genom att
trycka på en knapp på pumpen (kallas bolusdo-
ser). Insulinet pumpas ut via en tunn slang (kate-
ter) som är ansluten till en plast- eller metallnål i
underhudsfettet. En annan typ av pump (som
t ex Omnipod®) har nålen rakt under plåstret,
och använder ingen slang.1216 Denna typ av
pump kallas för “patch pump”.

Ett vanligt problem när man använder penna
eller spruta är att insulinet inte ger riktigt
samma effekt från gång till gång även om dosen
är densamma. Med insulinpump kommer insuli-
net på samma plats under flera dagar i följd och
upptaget blir därför jämnare.686 Insulinupptaget
från en måltidsdos är konstant under åtminstone
4 dygns tid förutsatt att du sätter nålen i ett
område fritt från fettkuddar.862 

Det totala insulinbehovet/dygn brukar minska
med ca 15 - 20 % när man börjar med pumpbe-
handling.116,230,835,714 I en amerikansk studie på
vuxna minskade insulindoserna med 26 %, mest
hos de som använde Humalog i pumpen och hos
de med högre insulindoser innan de började med
pump.117 I en barnstudie var det små föränd-
ringar i doserna hos de yngre barnen medan de
som var i puberteten minskade doserna med i
genomsnitt 18 % / dygn.211 Basaldosen var ca
40 % lägre med pump jämfört med meddellång-
eller långverkande insulin vid flerdosbehandling.
Vi fann i en undersökning att andelen basalinsu-
lin minskade med ca 20 % hos barn och ungdo-
mar som började med insulinpump.835

Måltidsdoserna minskade med ca 25 % hos de
som hade högt HbA1c innan de började med
pump och ca 15 % hos de som började med
pump av andra orsaker. 

Diabetesinställningen blir oftast bättre med
lägre HbA1c,

116,230,477 även hos små barn.714,1172

När pump användes redan från debuten av dia-
betes så fann man ingen skillnad i HbA1c jäm-
fört med kontrollgruppen som använde
flerdosbehandling.1040 Däremot skattade barnen

Fördelar med insulinpump 

Basaldosen ger dig tillräckligt med insulin
på efternatten för att undvika höga morgon-
blodsocker (gryningsfenomen). 

Vissa individer behöver en högre nivå av
insulin i blodet även mellan måltiderna vil-
ket basaldosen tillgodoser effektivt. 

Den kontinuerliga tillförseln av insulin i
basaldosen gör att du inte är lika beroende
av ett intervall på högst 5 timmar mellan
måltider och insulindoser som vid flerdos-
behandling med snabbverkande insulin
(Actrapid, Humalog Regular eller Insuman
Basal). 

Du har alltid insulinet med dig. 

Det är lättare att ta en måltidsdos med
pumpen än med en penna, speciellt om du
inte tycker om att injicera dig när andra tit-
tar på.

Måltidsdosen kan justeras med 0,05-0,1
enheter.

Pumpen kan programmeras till olika basal-
nivåer under dygnet vilket ger möjlighet till
finjustering motsvarande olika behov av
basinsulin under dygnet. 

Pumpen använder bara direkt- eller snab-
bverkande insulin som ger en mer förutsäg-
bar insulineffekt än medellång- eller
långverkande insulin.

Risken för svåra känningar minska vanligen
med insulinpump.

En liten insulindepå minskar risken för oför-
utsedd frisättning av insulin vid motion.

Man kan ställa in en tillfälligt lägre basaldos
under och efter motion.

Lätt att anpassa behandlingen när man
reser över tidszoner
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och tonåringarna som använde pump högre på
“Diabetes treatment satisfaction”, dvs de trivdes
bättre med diabetesbehandlingen. En del patien-
ter (speciellt tonårsflickor) går upp i vikt när de
börjar med insulinpump om de inte samtidigt
minskar matintaget beroende på att diabetesin-
ställningen blir bättre. Det socker som tidigare
rann ut i urinen stannar nu kvar i kroppen och
blir till fett istället. 

Risken för svåra känningar minskar vanligen
med pumpbehandling 114,230,727 även hos små
barn (yngre än 6 - 7 år).714,1118,1172 Risken för
ketonförgiftning (ketoacidos) ökar enligt vissa
undersökningar 230,476 men minskar enligt
andra.114,714 Risken för ketoacidos var ungefär
dubbelt så stor vid pumpanvändning jämfört
med flerdosbehandling i en svensk undersök-
ning.476 Ketoacidos kan inträffa strax efter
pumpstart innan man är van vid den nya meto-
den för insulinbehandling476,784 

Hos tonåringar som ofta är inlagda pga ketoaci-
dos orsakad av bristande insulintillförsel kan
man drastiskt minska antalet episoder med
ketonförgiftning eftersom insulinpumpen möj-
liggör en kontinuerlig insulintillförsel.106,1059

Start av pumpen

Vi startar pumparna på dagvården utom för de
allra yngsta barnen (< ca 1 år) som läggs in 1 - 2
nätter på avdelningen. Patienterna deltar i en 3-
dagars pumpskola på dagvården tillsammans
med föräldrarna. Även de äldre tonåringarna
bör ta med sig sina föräldrar till träffarna. Kväl-
len innan tar de som använder långverkande

Nackdelar med insulinpump 

En liten insulindepå gör att du blir mycket
mer känslig för avbrott i insulintillförseln och
snabbt riskerar utveckling av ketoacidos
(ketonförgiftning). 

Du måste ta fler prover än med vanlig insu-
linbehandling.

Insulinpumpen finns där 24 timmar om dyg-
net. En del personer kan uppleva att detta
gör att man blir mer bunden vid sin diabetes. 

Pumpen syns tydligt, t ex på badhuset, och
gör att diabetessjukdomen inte längre kan
vara en dold sjukdom. Detta kan ge upphov
till nyfikna frågor och kan upplevas svårt av
den som inte accepterat sin sjukdom.

Pumpen krånglar ibland och du kan behöva
avbryta din vanliga verksamhet för att byta
nål eller slang till pumpen.

Anledningar att börja med en insulinpump

Högt HbA1c

Begynnande diabetes-komplikationer

Höga blodsockernivåer under natten eller på
morgonen (gryningsfenomen)

Stora svängningar i blodsockret

HbA1c är bra men det är för mycket arbete
med flerdosbehandling

Missade injektioner

Smärta av insulinet eller sticken

Problem med svåra känningar

Omedvetna känningar

Möjlighet att få sovmornar

Behov av mer flexibla tider för och storlek på
måltider

Kunna fungera optimalt vid idrott

Oregelbundna arbetstider

Livskvalité-frågor

Pump från diabetesdebuten hos 
förskolebarn 870

Under tidigare år startade vi de flesta pumpar pga
strikt medicinska orsaker men när pumpanvän-
dandet blir mer utbrett blir livskvalitéfrågor allt-
mer viktiga. Vi har nu som rutin att starta
förskolebarn på pump inom ett par veckor efter
diabetesdebuten och det har fungerat mycket
bra.480 Förskolebarn har ofta en mycket oregel-
bunden livsföring och tidigare erfarenheter av
pump i denna åldersgrupp är goda.714,1118
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insulin en gång/dag (Levemir, Lantus) halva den
ordinarie dosen. På morgonen tas inget långver-
kande eller medellångverkande insulin (Insula-
tard, Humulin NPH, Insuman Basal), bara
frukostdosen av måltidsinsulinet. Pumpnålen
sätts in efter att huden bedövats med EMLA-
kräm och desinficerats. Den första måltidsdosen
i pumpen ges till lunch. Idag startar vi alla pum-
par med direktverkande insulin. 

Du kommer förmodligen att få rätt så låga blod-
sockervärden inom några dagar trots att doserna
minskades när pumpen startades. Om så är fal-
let är det mycket viktigt att du minskar pumpdo-
serna ytterligare för att undvika känningar.
Anledningen till detta är att när blodsockervär-

dena sjunker efter pumpstart så sjunker också
den sk insulinresistensen i kroppen (insulinkäns-
ligheten ökar, se sidan 211). Detta medför att en
viss insulindos kommer att sänka ditt blod-
socker mer än vad samma dos gjorde bara ett
par dagar tidigare.

Basaldosen

De små mängder insulin som pumpen automa-
tiskt ger dig varje timme kallas basaldosen. En

 För att behandling med insulinpump ska 
fungera bra bör du: 1089 

Trivas med pumpen som ständigt är kopplad
till dig och förstå hur den fungerar.

Regelbundet mäta blodsocker, minst 4 pro-
ver/dag (inkl. morgon och kväll), helst före
varje måltid. CGM är bättre!

Regelbundet kontollera blodketoner vid sjuk-
dom, illamående eller upprepade blodsock-
erprover som är högre än 14 mmol/l. 

Känna igen symtom på lågt blodsocker och
alltid ha druvsocker med för att åtgärda det. 

Känna igen symtom på begynnande ketoaci-
dos (ketonförgiftning) och alltid ha reservin-
sulin med för att kunna åtgärda det. 

Ha en god och nära kontakt med en diabe-
tesmottagning. 

Personer som bor själva bör ha god och tät
kontakt med en nära vän eller anhörig.

Basaldosen på natten

Testa blodsockret en vanlig natt då du känt dig
pigg på dagen och inte har motionerat på efter-
middagen eller kvällen dagen innan. Anpassa
måltidsdosen till kvällsmaten så att blodsockret
kl 22 - 23 är ca 7 - 8 mmol/l.132 

Tonåringar har ofta ett högre
behov av basinsulin timmarna
innan de vaknar på morgonen
(gryningsfenomen, se sidan 63)
medan förskolebarn ofta har
dygnets högsta basaldos tim-
marna före midnatt (omvänt
gryningsfenomen).

När du just börjat med insulin-
pump bör du bara ändra basal-
dosen efter samråd med din
läkare eller diabetessköterska.
Sedan vill vi dock gärna att du
själv också ändrar vid behov.

Blodsocker 
kl 03 och på 
morgonen

Åtgärd

< 5 mmol/l Minska basaldosen under för- 
resp efternatten med 
0,025 - 0,05E/tim. om < 0,3E/tim.
0,5 - 0,1 E/tim. om < 1 E/tim.
0,1 - 0,2 E/tim. om > 1 E/tim.

> 8 mmol/l Öka basaldosen under för- resp efter-
natten med 
0,025 - 0,05E/tim. om < 0,3E/tim.
0,5 - 0,1 E/tim. om < 1 E/tim.
0,1 - 0,2 E/tim. om > 1 E/tim.
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väl inställd basaldos håller blodsockret på en
lagom nivå när du inte äter, dvs mellan målti-
derna och på natten. När vi startar en pump
brukar vi ställa in 5 basalprofiler: förnatten,
efternatten, förmiddagen, eftermiddagen och
kvällen (en profil för varje huvudmåltid under
dagen). Se kurvor på sidan 180. Det är viktigt
att understryka att start-doserna bara är en god
uppskattning och att det krävs nogrann provtag-
ning under de första veckorna för att komma
fram till korrekta basaldoser och måltidsdoser.
När basaldoserna är korrekt justerade brukar
pumpanvändaren kunna skjuta på eller hoppa
över en måltid utan att blodsockret ändras allt-
för mycket, eller ta en sovmorgon när man kän-
ner för det.

Man brukar ge 40 - 50 % av dygnsbehovet som
basaldos och resten som måltidsdoser 536 mot-
svarande ca 1 E/tim (hos en vuxen person).
Äldre barn och tonåringar kan behöva öka upp
till 60 % som basaldos med direktverkande
insulin (50 % om snabbverkande insulin
används i pumpen),631 vilket oftast beror på mis-
sade måltidsdoser.855 Yngre barn behöver ofta en
lägre andel av dygnsdosen som basalinsulin. I en
amerikansk barnstudie hade småbarnen 41 %
som basinsulin och tonåringarna 46 %.211 En
lägre andel basinsulin ger större möjligheter att
justera fortlöpande genom små korrektionsdoser

under dagen beroende på hur blodsockret änd-
ras. 

Efter en ändring i basaldosen tar det 2 - 3 tim-
mar innan ändringen påverkar blodsockret med
snabbverkande insulin 528 och ca 1 - 2 timmar

För många blir pumpen en pålitlig vän som man använ-
der under många år. 

Basaldosen på dagen

Anvisningarna gäller pumpar som du kan program-
mera till olika nivåer på basaldosen. Ändra bara
basaldosen efter samråd med din läkare eller diabe-
tessköterska innan du fått egen erfarenhet av hur
det fungerar för dig.

Ofta är det praktiskt att dela in dygnet i ett par olika
nivåer på basaldosen som vardera innehåller en
huvudmåltid. Mät blodsockret före måltiderna ett par
dagar i rad. Ändra basaldosen som infaller före den
aktuella måltiden.

Ett annat sätt att programmera basaldosen som
rekommenderas i amerikansk litteratur 115 är att
hoppa över frukosten (och frukostdosen). Man juste-
rar sedan basaldosen så att blodsockret hålls kon-
stant till lunch. Upprepa proceduren med övriga
måltider. Hos barn kan detta vara svårt att genom-
föra men man kan prova att ge något att äta som
bara innehåller grönsaker utan kolhydrater. Ett bra
sätt att testa detta kan vara när man tar en sovmor-
gon. Om föräldern tar ett blodsocker när han/hon
vaknar och sedan följer det under förmiddagen och
när barnet/tonåringen fram till att vaknar så får man
en bra uppfattning av basaldosens inställning. 

Många pumpar har möjligheten att ställa in olika pro-
gram for basaldoser som du kan använda t ex på var-
dagar och helger eller när du sportar. 

Blodsocker 
före måltid

Åtgärd

< 5 mmol/l Minska basaldosen med 
0,025 - 0,05E/tim. om < 0,3E/tim.
0,5 - 0,1 E/tim. om < 1 E/tim.
0,1 - 0,2 E/tim. om > 1 E/tim.

> 8 mmol/l Öka basaldosen med 
0,025 - 0,05E/tim. om < 0,3E/tim.
0,5 - 0,1 E/tim. om < 1 E/tim.
0,1 - 0,2 E/tim. om > 1 E/tim.
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med direktverkande insulin.503 Insulinet från
basaldosen kan tas upp dubbelt så snabbt hos en
person med tunt underhudsfett (< 10 mm i ett
upplyft hudveck) jämfört med ett tjockare
underhudsfett (> 20 mm).530 

Insulinbehovet hos vuxna är ofta ca 20 % lägre
mellan kl 01 - 03 jämfört med kl 05 - 07.132 Om
man har problem med nattliga känningar kan
man prova med en lägre basaldos från kl 23 - 24
till kl 03 för att undvika detta.132 Om man har
problem med höga morgonblodsocker kan man
prova med att höja basaldosen något (prova
med 0,1 - 0,2 E/tim till att börja med) från kl 03
till ca kl 07. 

Yngre barn behöver ofta dygnets högsta basal-
dos under senare delen av kvällen (kl 21 -
24) 128,211,835 och det är inte ovanligt att de behö-

ver en högre basaldos under förnatten (00 - 03)
än under efternatten (03 - 07).474,1120 Orsaken till
detta kan vara att nivåerna av tillväxthormon
stiger tidigt, strax efter att barnet har somnat 211

eller att barnets magsäck töms då.

Gör inte för stora ändringar i basaldosen. Det
brukar vara lagom att ändra med 0,05 E/tim.
om basaldosen är < 0,3E/tim., 0,1 E/tim. om den
är 0,3 - 1 E/tim. och 0,2 E/tim. om dosen
> 1 E/tim. Du bör inte ändra basaldosen oftare
än 2 gånger/vecka eftersom det då kan vara
svårt att se vad som orsakar vad i ändringarna.
För att undvika känningar bör man därför vara
beredd att sänka basaldosen (fr a på natten) när
blodsockerproverna börjar bli låga. 

Råden om basaldos i det här kapitlet är skrivna
för den som har en pump som man kan ställa
basaldosen på några olika nivåer under dygnet.
Det finns pumpar som man kan ändra basaldo-
sen på varje timme och andra som man kan
ställa in upp till 12 olika profiler på dygnet.

Tillfällig ändring av basaldosen

På de flesta pumpar kan man tillfälligt ändra
basaldosen under en eller flera timmar. Det kan
vara bra om du t ex ligger lågt i blodsocker och
fortsätter att ha känningar under flera timmars

tid trots att du äter extra. Sänk basaldosen eller
stoppa pumpen helt under någon timme så bru-
kar det bli bättre. Om blodsockret är högt när
du går och lägger dig kan du tillfälligt öka basal-

När ska basaldosen ändras? 

Man bör inte ändra sin grundinställning av basal-
dosen för ofta. Gör justeringar efter dygnskurvor
någon gång/månad när du vant dig vid pumpen.
Ändra istället måltidsdoserna för att justera för till-
fälliga ändringar i kost eller blodsockervärden eller
använd funktionen för temporär ändring i basaldo-
sen. Det kan vara aktuellt att ändra grundinställ-
ningen av basaldosen i följade situationer:115 

Sjukdom med feber och ökat insulinbehov.

Byte av arbete eller skola med nya tider eller
annorlunda fysisk aktivitetsgrad. 

Förändring i kroppsvikten med 5 - 10 % eller
mer. 

Graviditet.

Kvinnor med olika insulinbehov under olika
delar av menscykeln (se sidan 305). 

Behandling med mediciner som höjer blod-
sockret (t  ex kortison).

Långvarig motion (½ - 1 dygn i sträck eller
längre).

En modern insulinpump är liten och behändig. Man lär
sig snabbt hur de olika knapparna på den ska skötas.
Många tonåringar med svårinställd diabetes fungerar
mycket bättre med insulinpump. Idag är det rutin att
starta pumpar snart efter debuten för alla förskolebarn,
och detta rekommenderas även internationellt.1078



Insulinpump 179

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

dosen med 10 - 20 % (ca 0,1 - 0,2 E/tim) under
några timmar. Om blodsockret är lågt till natten

Temporär ändring av basaldosen

När man använder långverkande insulininjektioner som
basinsulin blir det alltid ett aktivt ställningtagande om
dosen ska ändras innan den ges. Men eftersom basal-
dosen på pumpen går in automatiskt, blir det inte
samma eftertanke om en ev. dosändring av sig självt.
Allför ofta blir det den ordinarie basaldosen eftersom
man glömmer bort att ta ställning till en ev. ändring. En
av pumpens stora fördelar är just att basaldosen kan
ändras allteftersom graden av aktivitet ändras under
dagen. Men injektioner av basinsulin kan man inte
ändra sig efteråt eftersom insulinet redan är insprutat,
dvs “lagt kort ligger”.

Utnyttja pumpens möjligheter till ändring av basal-
dosen både på dagen och natten!

Temporär höjning av basaldosen vid ex.

Sjukdom med ökat insulinbehov: Öka med 20 -
30 %, ofta upp till 50 % under remissionsfasen
(smekmånadsfasen). Ibland ännu mer, ända upp
till 100 %, eftersom den egna insulinproduktionen
snabbt minskar när blodsockret blir högt vid en
feber-infektion.

Minskad fysisk aktivitet, ex om det regnar och bar-
net leker stilla inomhus, en längre resa med bil,
buss eller flyg eller inställd fotbollsträning.

Temporär sänkning av basaldosen vid ex.

Ökad fysisk aktivitet, ex idrottsdag i skolan, pulka-
åkning i snön, hoppa studsmatta eller skidåkning i
fjällen. 

Om aktiviteten sker på eftermiddagen eller kvällen
bör basaldosen under natten sänkas med 10 -
20 %. Förrådet av socker i levern (glykogenförrå-
det) används för att fylla på musklernas förråd av
socker efter en fysisk aktivitet, och detta gör att
blodsockret lätt sjunker under natten.

Om blodsockret är åt det låga hållet när barnet ska
somna kan det vara bra att använda temporar
sänkning några timmar, ex 20 %. Prova dig fram
och titta hur mycket aktivt insulin det finns kvar (se
sidan 186) som kan påverka blodsockret de
närmsta timmarna.

Du kan med fördel använda sänkning med tempo-
rär basaldos om du upptäcker ett blodsocker åt
det låga hållet (< ca 5 - 6 mmol/l) och känner att
det är på väg ner. Det är mycket lättare än att
väcka barnet och försöka få i det något sött.

Om blodsockret är < ca 4 mmol/l kan du prova att
använda temporär basal och sätta basaldosen på
0 % i 1 - 2 tim istället för att väcka barnet.

När du ändrar basaldosen

Eftersom det tar ca 1-2 timmar 503 med NovoRa-
pid, Humalog och Apidra innan en ändring i basal-
dosen slår igenom (1 tim för basaldoser <
0,5 E/tim, 2 tim om den är 0,5 - 1,0 E/tim och ≥ 3
tim om den är > 1,0 E/tim 645) måste du tänka dig
för när du vill ha en ändrad effekt av basaldosen.
Det beror på att när du ökar basaldosen så blir en del
av insulinet kvar i underhudsfettet i form av en ökad
insulindepå. När du minskar basaldosen så fortsätter
insulinet från depån att tas upp till blodet i ca 1-2 tim-
mar innan depån har minskat i storlek igen.

Ändra dosen 1 timme innan du har tänkt att
den ska slå igenom, t ex öka från kl 03 om du
vill ha en ökad insulineffekt från kl 05.

Om du snabbt vill öka effekten av basaldosen
(t ex om du är sjuk med feber) så ska du ge
en extrados motsvarande 2 timmars basal-
dos innan du ökar basaldosen. Du bygger då
snabbt upp insulindepån så att det sedan blir
ett ökat upptag till blodet.

Om du snabbt vill minska effekten av basal-
dosen (t ex om du ska motionera) så ska du
stoppa basaldosen i 2 timmar och sedan
starta den igen på den lägre nivån. Insulinde-
pån minskar då i storlek och ändringen i
basaldos märks snabbare.

Hos vuxna rekommenderar en del att man 
ställer in basaldosen genom att hoppa över 
måltider.1160 Basaldosen ska då hålla blod-
sockret stabilt fram till nästa måltid. Man har 
rekommenderat att göra detta genom att 
hoppa över en måltid per dag; börja med 
kvällsmaten, ta sedan middagen nästa dag, 
lunchen dagen efter och frukosten sista 
dagen.645 

Upprepa schemat om du inte uppnår målen 
för blodsockervärdena, dvs att blodsockret 
stiger eller sjunker när du inte äter och inte 
tar en måltidsdos. Det fungerar inte att äta 
mat med lite (< 10 %) eller inga kolhydrater 
istället för att hoppa över måltiden helt efter-
som blodsockret stiger i alla fall när levern 
tillverkar socker från innehållet i den kolhy-
dratfria eller kolhydratsnåla måltiden.
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kan du göra tvärtom, dvs tillfälligt sänka basal-
dosen med 10 - 20 % (ca 0,1 - 0,2 E/tim) under
några timmar. Den tillfälliga basaldosen funge-
rar mycket bra vid långvarig motion. Du kan
t ex prova med att minska basaldosen med
50 % om du ska ut på en 5 timmars cykeltur.
Om du motionerat ordentligt på eftermiddagen
eller kvällen bör du använda möjligheten att
sätta basaldosen 10 - 20 % (ca 0,1 - 0,2 E/tim)
lägre under hela natten.

Om du arbetar skift kan det vara bra att ställa
om basaldosen tillfälligt de nätter som du arbe-
tar eller använda ett andra program för basal-
dos-profiler om din pump har den funktionen.
Många finner att de behöver öka basaldosen
framemot efternatten eftersom det blir en stress-
effekt av att man oftast har svårare att hålla sig
vaken då.

Måltidsdoser (bolusdoser)

Det är viktigt att ta en bolusdos varje gång du
äter någonting för att försöka härma hur en
frisk bukspottkörtel utsöndrar insulin. I en euro-
peisk studie med 1041 barn och ungdomar så
laddade man ner minnet i pumparna. De som
tog mer än 5 bolus-doser/dag hade ett lägre
HbA1c.

255 

Du bör ta måltidsdosen strax före maten om du
använder direktverkande insulin och 30 minuter
före måltiden med snabbverkande pumpinsulin.
Tidpunkten beror också på hur högt ditt blod-
socker är (se sidan 147 och 152). Du justerar
doserna upp och ner på samma vis som tidigare
när du använde insulinpenna. Se figur på sidan
156 angående justering av direktverkande insu-

Använd alltid EMLA
®

-kräm i början när de yngre barnen
byter nålen. Låt krämen sitta på 1½ - 2 timmar för att
den ska få full verkan. Om smärtan inte är så besvärlig
kan det räcka att bedöva huden med en isbit.

EMLA®

Bedömning av dygnskurvan (flicka 30 kg, kolh. kvot
frukost 8, övriga måltider 10)

Se föregående kurva för allmänna synpunkter på tolk-
ning.

Kvällsmat: Inga ändringar av dosen före maten. Yngre
barn behöver oftast sin högsta basaldos före midnatt.
Blodsockerstegringen före midnatt talar för att man kan
öka basaldosen med 0,1 E/tim.

Natt: Blodsockret ändras inte så mycket mellan kl 01 och
03. Däremot sjunker det lite väl mycket på efternatten så
en minskning till 0,4 E/tim kan vara bra. Yngre barn
behöver ofta minst insulin under dessa timmar och där-
för kan man behöva sänka dosen ytterligare till 0,3
E/tim.

Frukost: Blodsockret stiger snabbt efter frukost så kvoten
kunde sänkas till 7. Till lunch är blodsockret nere igen så
basaldosen är lagom eller kanske måste sänkas till 0,5
E/tim när frukostdosen höjs.

Lunch: Blodsockret en timme efter
lunch är bara obetydligt högre så
måltidskvoten tycks vara lagom.
Däremot stiger blodsockret sedan
till nästa måltid så basdosen kunde
höjas till 0,7 E/tim.

Middag: Inga ändringar.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

07 09 11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

B-glukos, mmol/l

4 E 3,5 E 3 E 3 E 26,9 E/dygn

0,6 0,6 0,6 0,4 0,5

Basaldos pump E/tim

Kl



Insulinpump 181

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

lin. Frukostdosen brukar vara lite större (lägre
kolhydratkvot) än övriga måltidsdoser precis
som när du använder insulinpenna. Oftast får
frukostdosen bättre effekt om du ger den 15 - 20
min. innan frukosten, speciellt om blodsockret
är lite högt. På de flesta pumpar kan du ändra
måltidsdosen mellan att ge dosen omedelbart
(vanlig bolus), ge den över längre tid (förlängd
bolus) eller en kombination av bägge (dubbel
eller kombinationsbolus).

Du kan räkna ut hur mycket insulin som behövs
till en viss mängd kolhydrater i en måltid genom
att dela den totala mängden kolhydrater du äter
under dagen med mängden insulin som du tar i
måltidsdoser.259 Vanligen hamnar man på en
enhet till 10 - 15 g kolhydrat, dvs om du tar en
extra glass som innehåller 26 g kolhydrater så
kan 2 enheter extra insulin vara lagom.
Moderna “smarta” pumpar kan kalkylera din
bolusdos till måltiden om du knappar in mäng-
den kolhydrater i maten. Du kan också korri-
gera för högt eller lågt blodsocker med hjälp av
den sk korrektionsfaktorn (se sidan 146).1219 Se
sidan 229 för mer anvisningar om kolhydraträk-
ning och kolhydratkvot och sidan 186 angående
detaljer om boluskalkylatorn. Om du använder
kontinuerlig glukosmätning kan du även ha

Bedömning av dygnskurvan (pojke 40 kg, kolh. kvot 5
till frukost, 8 övriga måltider)

Bäst är att ta prover/titta på CGM ett par dagar i rad så
att du vet att denna dagen inte var ett undantag utan att
det ser ungefär likadant ut från dag till dag. Börja med att
titta på kvällsmaten eftersom det är den som påverkar
vilket blodsocker du får när du börjar natten. Den streck-
ade linjen visar vad blodsockret skulle kunna bli med
föreslagna ändringar.

Kvällsmat: Lite för lågt blodsocker efter kvällsmaten. Höj
kvoten med 1 till 9, senare möjligen 10. Justera dosen så
att du får ett blodsocker på ca 6 - 8 mmol/l när du som-
nar. 

Natt: På förnatten kunde man kanske höja basaldosen
något till 0,6 E/tim eftersom blodsockret stiger fram till kl
03. Blodsockret kl 03 blir förmodligen ännu högre när
man minskat dosen till kvällsmaten. Blodsockret sjunker
sedan mycket lite så 0,7 E/tim verkar vara lagom på
efternatten.

Frukost: Blodsockret stiger mycket snabbt efter frukost.
Prova med att sänka frukostkvoten till 4 och eventuellt
minska basaldosen på förmiddagen till 0,8 E/tim. 

Lunch och middag: Inga ändringar.

Sätt dig ner när du har en lugn stund och tänk igenom
alla insulindoserna för nästa dag. Ändra inte alla doser
på en gång - det kan bli svårt att se vilken ändring som
orsakade vad. Låt det gå några dagar innan du ändrar
igen så du ser du lättare om det är samma mönster i
blodsockerkurvorna från dag till dag. Läs av pumpen och
skriv upp den totala mängden insulin du fått i dig varje
dag i din dagbok.

B-glukos, mmol/l

8 E 6 E 5 E 4 E 41,4 E/dygn

0,9 0,7 0,9 0,5 0,7

Basaldos pump E/tim

Kl

Typen av bolusdos kan varieras på de flesta pumpar. En
förlängd eller dubbel bolusdos kan fungera bättre för ett
större mål, t ex pizza, till en måltid med lågt sk glykemiskt
index (se sidan 227) eller när man sitter till bords en
längre tid på en festmiddag. Det kan också fungera bra
om man har problem med långsam magsäckstömning
(se sidan 350). I en studie där försökspersonerna åt en
måltid med högt innehåll av kolhydrater, energi och fett
så gav den förlängda dosen (hela dosen över 2 timmar)
och dubbla dosen (70 % som omedelbar bolus och 30 %
över 2 timmar) de lägsta blodsockernivåerna under 4
timmar.195

Förlängd bolus = bolus som ges
på längre tid

Snabb bolus

Dubbel eller kombinationsbolus =
Initial bolus som följs av en bolus
över längre tid

Måltid

1 2 timmar

1 2 timmar

1 2 timmar
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nytta av trendpilarna för att justera måltidsdo-
sen (se sidan 107).

När man använde kolhydraträkning och korri-
gerade för blodsockret behövdes färre extrado-
ser för att få ner blodsockret efter maten och det
var mindre extra-ätande för att bota känningar
efter måltiderna.446 I en svensk studie på barn
och ungdomar blev det fler blodsockervärden
inom målområdet 4 - 8 mmol/l efter måltiderna
när boluskalkylatorn i pumpen användes.342 När
man jämförde vuxna pumpanvändare hade de
som använde boluskalkylatorn lägre blodsocker
efter måltider, men det var ingen skillnad i
HbA1c.

649

Med insulinpump är du är inte lika bunden som
tidigare vid att hålla på ett regelbundet intervall
mellan måltiderna. Basaldosen gör att du kan
prova med 6 - 7 timmar mellan måltiderna om
du behöver det, vilket kan vara en fördel om du
har ett oregelbundet schema.

Byte av insticksställe

Vanligen sätter man nålen i magen. På små barn
kan man med fördel även använda skinkan för
att minska risken för att få fettkuddar (lipohy-
pertrofier). Man kan också använda låret eller
överarmen men risken är då att upptaget av
insulin ökar vid fysisk aktivitet. Det är också
lättare att nålen fastnar i kläderna och rycks ut. 

Med pumpen kan du justera insulindosen så att den
överensstämmer med kolhydratinnehållet i måltiden. Fru-
kosten innehåller oftast en hög andel kolhydrater. Det är
inte ovanligt att en enhet insulin till frukost tar hand om
lite mindre mängd kolhydrater till frukost jämfört med
övriga måltider. Se sidan 229 för mer information om kol-
hydraträkning.

Det är svårt för ett barn att få en uppfattning om hur 
mycket insulin en viss måltid behöver. Föräldrar kan 
använda boluskalkylatorn i pumpen för att räkna ut en dos 
genom att mata in mängden kolhydrat och blodsockret, 
men ett barn har svårt att förstå dessa räkneoperationer. 
Ett sätt att försäkra sig om att barnet alltid uppskattar 
insulindosen vid ett normalt blodsocker är att göra detta i 
2 steg:

1)Korrigera ett högt blodsocker:
Använd korrektionsfaktorn om blodsockret är högt (se 
sidan 186), och ge en separat dos först (utan att ange 
några kolhydrater i boluskalkylatorn). Om det finns tid 
och barnet kan vänta utan problem kan man skjuta på 
måltiden tills blodsockret blivit lägre. Detta blir förstås 
enklare om du tar blodprovet ca 30 minuter före maten. 

Ett exempel: Ett barn som väger 30 kg och använder 25 
enheter/dag har en korrektionsfaktor på 1E/4 mmol/l. 
Målvärdet är 5 mmol/l. Om blodsockret är 11 mmol/l så 
blir korrektionsdosen 1,5E (11-5=6 mmol/l och 
6/4=1,5E.

Korrigera ett lågt blodsocker:
Använd inte boluskalkylatorn till detta, dvs mata inte in 
det låga blodsockret i pumpen. Prova istället med att ge 
lagom med druvsocker för att få upp blodsockret till ett 
normalt värde, dvs 4-5 mmol/l. 3 gram glukos per 10kg 
kroppsvikt höjer blodsockret med ca 3-4 mmol/l (se 
sidan 71). Samma barn som väger 30 kg skulle behöva 
2 druvsockertabletter á 3 g för att höja blodsockret från 
3 till ca 5 mmol/l. 

2) Om du justerar blodsockret enligt ovan, kan du alltid 
beräkna måltidsdosen utefter ett normalt blodsocker på 
5-6 mmol/l. Barnet lär sig då mycket snabbare hur stor 
insulindos en viss måltid behöver.

Normalt blodsocker 

11

mg/dl mmol/l

5

7

9

11

3

 90

125

160

200

55 Lågt 

Högt blodsocker

när måltidsdosen
räknas utblodsocker

Balansera på ett normalt blodsocker inför 
måltider
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Det är mycket individuellt hur ofta man behöver
byta nål. Vi brukar rekommendera användandet
av en mjuk plastnål till att börja med men
många föredrar en kort stålnål. Ofta går det bra
att låta en nål sitta inne i 3, max 4 dygn. Det kan
vara en bra rutin att byta 2 gånger i veckan på
bestämda dagar. En del personer (speciellt min-

dre barn) behöver ofta byta varannan dag. Ju
längre tid som insulinet sprutas in på samma
ställe desto större risk är det för utvecklandet av
fettkuddar (lipohypertrofier, se sidan 206) och
infektioner. En stålnål behöver inte bytas oftare
än en plastnål.874 Om du får problem med rod-
nader eller fettkuddar så bör du byta nålen
oftare. 

Använd klorhexidinsprit (på recept) till hud-
tvätt. Undvik att sätta nålen i hudveck på

Det kan vara svårt att dosera insulin till en måltid som
innehåller mycket kolhydrater, till exempel frukost. Det
blir ofta en blodsockertopp 1 - 2 timmar efter frukost,
och om du ökar dosen så blir blodsockret för lågt före
lunch. Ett sätt är att prova med att ge dosen 15 - 20
min. före måltiden. Ett annat sätt är att ge en superbo-
lus, en kombination av temporär basaldos och en
ökad måltidsbolus utan att öka den totala insulin-
mängd som ges före lunch:1160 

Sätt en temporär basaldos på 3 timmar till 30 %
Om din basaldos är 1,0 E/tim så får du då 0,7 x 3
= 2,1 E mindre.

Använd boluskalkylatorn i pumpen för att räkna
ut dosen som du behöver. Eller använd ögonmåt-
tet om du är van vid det. 

Lägg till minskningen av basaldosen till bolusdo-
sen, och ge allt som en dos. Om din bolus för 
denna frukost blir 6,5 E så ska du ge 
6,5 + 2,1 = 8,6 E. 

Simulatorstudier har visat att det blir mycket svårt att
dosera tillräckligt mycket insulin utan att sänka basal-
dosen om måltiden innehåller 60 g kolhydrater eller
mer.136

Basaldos

Bolus- 
dos 6E

Temporär
basaldos 30% i 3 timmar

Lägg till 2,1E på bolusdosen

1 2 3 timmar
Måltid 1,0 E/tim

Superbolus när du äter mycket kolhydrater  När kan det vara bra med en förlängd eller 
kombinerad måltidsdos?

När man äter pasta som ger en långsam-
mare blodsockerstegring

När man äter en måltid som innehåller
mycket fett eller protein, t ex en pizza

När man äter en större måltid än vanligt

När man äter en måltid som tar längre tid än
vanligt, t ex en tre rätters middag

När man äter flera små mål med korta mel-
lanrum, t ex på ett barnkalas

När man äter långsamt, t ex popcorn eller
chips när man ser på en film

Yngre barn behöver ofta en kombinerad dos
till kvällsmaten för att förhindra att blodsock-
ret stiger sedan de somnat. 

När föräldrarna inte vet hur mycket barnet
kommer att äta. Om du startar kombidosen
före måltiden och sätter den på 30 - 60 min.
så kan du stänga av den när barnet slutar
äta.

Om man har problem med långsam tömning
av magsäcken (se sidan 350)

“Att inte äta upp är att lura pumpen” Lily, 5 år
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magen, nära naveln eller under byxlinningen (se
bild på sidan 135). Sträck på dig innan du sätter
dit plåstret så stramar det mindre sedan. Sätt
den nya nålen minst 4 - 6 cm ifrån den gamla för
att minska risken för fettkuddar. 

Vissa nålar och slangar behöver fyllas med insu-
lin innan du sticker in nålen medan med andra
behöver man ge en liten mängd insulin (ca ½ - 1
E) efter insättandet för att ersätta luften i nålen
(kallas dead space). Även om du har fyllt
slangen hela vägen genom att trycka på kolven
till insulinbehållaren så måste du ge en dos med
prime-funktionen med pumpen så att det kom-
mer ut insulin genom spetsen på nålen för att
bygga upp trycket i slangen.

Man bör alltid kontrollera blodsockret ca 3 tim-
mar efter ett nålbyte för att försäkra sig om att
insulintillförseln fungerar. Det är ingen bra idé
att byta insticksställe på kvällen innan du som-
nar. Eftersom basaldosen går långsamt på natten
kan det dröja flera timmar innan larmet utlöses
om det skulle vara något fel med det nya
insticksstället. För många passar det bäst att
göra de planerade bytena när man kommer hem
från skolan eller jobbet. Då har du fortfarande
gott om tid att upptäcka om något skulle bli fel
med det nya insticksstället. Byt nålen strax
innan en du tar en måltidsdos så spolas nålen
ren från eventuella vävnadrester när du ger mål-
tidsdosen. Problem med att nålen lossnar?

Skin-Prep™ lämnar en klistrig hinna när det tor-
kar för att plåstret ska fästa bättre. Andra desin-
fektionsmedel (t ex Mediswab™ och Hibi-
scrub™) innehåller mjukgörande medel för
huden som gör att plåstret fäster sämre. För-
stärk med extra tejp (ex. Omniplast™) redan
när nålen sätts. Tejpen behöver sättas om när
den börjar lossna. 

Om ditt barn ska sova över hos en kamrat och
ännu inte lärt sig att sätta pump-nålen på egen
hand kan det vara en bra idé att sätta en extra
nål innan barnet går hemifrån. Om något hän-
der med nålen som barnet använder är det lätt
att flytta över slangen till den nya nålen.

Lägg slangen i en slinga och tejpa fast den så är det
mindre risk att nålen lossnar om det blir ett ryck i
slangen, t ex om du tappar pumpen.

Hur ofta ska jag byta delarna?

Plast-nål Börja med att byta 2 - 3 gånger i
veckan. Om det inte blir några pro-
blem kan den få sitta i upp till 4 - 5
dagar innan byte. En del personer,
speciellt små barn, kan behöva
byta varannan dag.

Stålnål Standard-rådet har varit att byta
varannan dag, oftare vid tecken på
irritation. En studie har dock visat
att stålnålar i själva verket varar
längre än teflon,874 så du kan
sträcka ut tiden mellan byten till
3 - 4 dagar om det fungerar bra för
dig.

Slang Byt slang varannan gång du byter
nål och när du byter behållare.

Insulin-
behållare

Om din pump har 3 ml behållare
kan det vara enklare att fylla från
3 ml penn-ampuller än 10 ml flas-
kor. Återanvänd inte behållarna
eftersom silikoniseringen på kol-
ven slits och det då lätt blir larm
för stopp.
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Problem med torr hud eller eksem?

Plåstret som man fäster nålen med kan ibland
orsaka rodnad eller klåda. Prova en annan sorts
plåster eller en annan nål. En lösning är att sätta
ett tunt genomskinligt plåster (t ex Tegaderm™,
Polyskin™ eller Mepitelfilm™) och sedan sticka
in nålen genom detta plåster. På så vis får plåst-
ret ingen kontakt med huden. Ett tjockare plås-
ter av stomi-typ (t ex Duoderm™) hjälper ofta
bra om det är extra besvärligt. Man måste
klippa ett litet hål innan katetern sticks genom
ett plåster av den här typen. EMLA kan irritera
huden, och det är då bättre att prova att bedöva
huden med en isbit strax innan nålsättningen.
Tvätta med vatten efter att du torkat bort
EMLA-krämen. 

Använd inte sprit för att tvätta huden eftersom
det lätt torkar ut den. Använd istället en mild
tvål (ex. Aco mild tvål™) och vatten och låt
huden torka ordentligt (ca 10 min). Ett bra tips
är att byta nålen strax efter en dusch när både
händer och stickstället är ordentligt rena. Riv
inte bort häftan från en använd nål eftersom då
följer det yttersta hudlagret med och huden blir
mer sårbar. Dränk in plåstret med barnolja och
lossa det försiktigt genom att dra från sidan när
klistret lösts upp. Om du använder Remove™ så
tvätta noga med tvål och vatten efteråt.

Plåstret över nålen bör inte täcka över märkena
efter tidigare nålar innan dessa är helt läkta.
Bäst är att växla sida på magen (höger-vänster)
varje gång du byter nål. Smörj med en kortison-
salva direkt när du tagit bort det gamla plåstret
om du lätt får eksem. Hydrokortisonkräm är
receptfritt, men ibland kan det behövas starkare
kortisonkräm som du kan få på recept. Smörj
platsen du kommer att sätta nästa nål på i före-
byggande syfte med mjukgörande Essex-kräm
eller en kräm som innehåller karbamid som bin-
der vatten till huden (ex. Fenuril®) 2 gånger dag-
lien för att ge ett bra skydd speciellt vintertid. En
torr hud är känslig och blir lätt irriterad. Se även
hudtrappan på sidan 109.

Problem med infektion av stickstället?

Sätt in den nya nålen innan du tar bort den
gamla. Om du gör tvärtom är risken stor att du
får bakterier från den gamla nålen på händerna
som du för över till det nya insticksstället. 

Om rodnaden i huden inte snabbt försvinner när
du bytt nålen kan du påskynda läkningen genom
att lägga på en kompress med varmt såpvatten
under 20 minuter 4 gånger dagligen. Man kan
smörja ett infekterat stick-ställe med lokal anti-
biotika-kräm (receptbelagt) eller väteperoxid
(Microcid®, receptfritt) för att hejda spridningen
av infektionen om det påbörjas tidigt. Om rod-
naden blir större eller börjar göra ont så kan du
behöva antibiotika-behandling. Ta kontakt med
din diabetesmottagning eller närmaste akutmot-
tagning om detta inträffar. Om du ofta får pro-
blem med infekterade stickställen kan det vara
bra att ta med antibiotika (Heracillin®) om du
reser utomlands.

 Hur mycket prover ska jag ta när jag 
använder insulinpump? 

Blodsockerprov minst 4 gånger dagligen (inkl.
morgon och kväll), helst före varje måltid och
innan du somnar.

Dygnskurva med prov före och 1 ½ - 2 tim-
mar efter maten och på natten något dygn
varje eller varannan vecka.

Före varje måltid och 2 timmar efter när du är
sjuk eller mår dåligt på annat vis. 

Ketoner när blodsockret är högt (> 14
mmol/l) och inte går ner efter en extrados,
när du mår illa eller är sjuk.
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Problem med irritation eller infektion av nålen
kan förebyggas med god handhygien, sprittvätt
av insticksstället och byte av nålen varannan till
var tredje dag. Använd vid behov Hibiscrub™
till handtvätt. Vid återkommande problem med
infekterade nålar trots god hygien vid bytena
kan bakterierna komma från armvecken eller
näshålan. Prova med att tvätta även armhålorna
med klorhexidinsprit. Om odling visar att det
finns bakterier (stafylokocker) i näshålan kan
man duscha och använda Hibiscrub som
schampo till hela kroppen i 2 veckor. Man ger
då även ge en antibiotikasalva (t ex Bactroban
Nasal®) till natten under 2 veckor eller behand-
lar med en antibiotikakur. 

Fler prover

Eftersom det är större risk för insulinbrist med
pump måste du vara beredd att ta fler blodpro-
ver än tidigare. Fyra prover dagligen (inkl mor-
gon och kväll) är ett minimum. Helst bör du
mäta blodsockret före varje måltid. Du måste
också vara noga med att kontrollera ketoner om
blodsockret är högt och när du mår dåligt (keto-
ner är ett tecken på insulinbrist). Det är bra att
ha stickor för ketoner i blodet hemma eftersom
du tydligare kan se effekten av givna extra insu-
lindoser vid högt blodsocker (se sidan 113). En
dygnskurva med blodsockerprover före och 1½-
2 timmar efter maten behövs var eller varannan
vecka för att kunna ställa in doserna rätt. Du
bör även ta prov på natten (vid 02 - 03-tiden
och vid behov även vid 05-tiden) när du gör en
dygnskurva.

Pumpar och sensorer

En del pumpar kan kopplas till en sensor och
visar då glukoskurvan på pumpen. Använd-
ningen av en pump och sensor tillsammans kal-
las Sensor Augmented Pump therapy (SAP).
Man kan sätta larmgränser för låga och höga
värden. En pump (MiniMed Veo) kan stänga av
basaldosen i 2 timmar om blodsockret blir för
lågt (kallas Low Glucose Suspend, LGS). Du
måste använda en sensor tillsammans med pum-
pen och kan själv bestämma vid vilken glu-

Smarta pumpar:
Inställningar med bolusguiden

De flesta pumpar har flera inbyggda funktioner som kan
göra det lättare att räkna ut rätt insulindos före måltider
och korrektion av ett högt blodsocker. 

Kolhydrat kvoten:
Denna anger hur många gram kolhydrater en
enhet insulin tar hand om. Ett enkelt sätt att få en
ungefärlig siffra att utgå ifrån är 500-regeln. Dela
siffran 500 med din totala dagliga insulindos (kal-
las TDD): lägg ihop både måltidsinsulin och
bas/nattinsulin eller basaldos i pumpen). Svaret
ger dig det antal gram kolhydrater som en enhet
direktverkande insulin tar hand om av. Se ”Kolhy-
draträkning” på sidan 229 för mer detaljerade
anvisningar.

Korrektionsfaktorn:
Denna anger hur många mmol/l som en enhet
insulin sänker ditt blodsocker under ca. 4 - 5 tim-
mar framåt. Dela 100 med din TDD (se ovan). Se
tabellen på sidan 146. Kom ihåg att detta bara är
en grov uppskattning, dvs något att börja med. Om
du motionerar så sänks blodsockret mer, om du är
sjuk med feber så sänks det mindre. 

Tid för insulinets effekt:
Detta är den tid som insulinet arbetar aktivt i din
kropp, dvs den tid som det fortfarande har någon
effekt på blodsockret. Denna sätts med fördel till
2 - 3 timmar hos barn,480 ca 4 - 6 hos vuxna.1160 

Aktivt insulin:
Kallas också “bolus i kroppen” eller “insulin i krop-
pen” eftersom det anger hur mycket insulin som
du fortfarande har kvar i kroppen som kan sänka
blodsockret. Basaldosen räknas inte med i “insulin
i kroppen”. Pumpen räknar ut detta med hjälp av
den tid för insulineffekt som du ställt in. 

Blodsockermål:
Detta är den blodsockernivå som du vill komma till
när du använder korrektionsfaktorn. Du kan ställa
in den som ett intervall, men de flesta pumpar
använder då medelvärdet i uträkningarna
(Medtronic använder det övre värdet). Ofta börjar
vi med 6 mmol/l för att sedan sänka till 5 efter ett
tag.

100 och 500 reglerna gjordes från början för vuxna,259

men kan även användas som utgångsvärden för barn
och ungdomar.342 Dessa inställningar är mycket indivi-
duella och du bör diskutera med din läkare och ditt dia-
betesteam. Se referens 1160 för mer detaljerade råd om
insulinpumpar (på engelska).
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 Smarta pumpar: några saker att tänka på

När du börjar använda boluskalkylatorn kan du
förmodligen dina doser bättre än vad kalkylatorn
klarar. Då är det frestande att inte ta den rekom-
menderade dosen. Men om du verkligen vill att
pumpen ska bli smart så behöver du lära den hur
du tänker. Det är därför bättre att ta exakt den dos
som pumpen föreslår, och se i vilken riktning felet
pekar, dvs om blodsockret blev för högt eller för
lågt. Du kan sedan själv ändra inställningarna i
pumpen så att den räknar bättre. 

Kolhydratkvot:
Prova att experimentera med kombinerade mål-
tidsdoser (se sidan 183). Om innehållet av kolhy-
drater i maten bestämmer insulindosens storlek,
så låt glykemiskt index (se sidan 233) bestämmar
över hur lång tid du ska ge dosen. Tiden behöver
vara längre om måltiden innehåller mycket kolhy-
drater. Fett gör att magsäcken töms långsamt, så
en måltid som innehåller mycket fett behöver
också en längre tid för dosen. Vuxna behövde 2
timmars förlängning för en pizza-måltid i en studie
(givet som 70/30 %),194 upp till 8 timmar i en
annan (givet som 50/50 %).605 En Big Mac
behövde en måltidsdos som varade i över 3 tim-
mar när insulinet gavs intravenöst.1150

Korrektionsfaktor:
Använd olika inställningar för olika tider på dagen.
Vi börjar oftast med dubbelt så stor faktor på nat-
ten (ger hälften så mycket insulin) från kl 22 hos
äldre barn och tonåringar. Yngre barn behöver
däremot ofta ha samma korrektionsfaktor som på
dagen fram till midnatt. Det fungerar oftast bäst
att inte ge en korrektionsdos förrän tidigast 2 tim-
mar efter en måltid. 

Hoppa över att ställa in blodsockret i bolusguiden
om det gått < 2 timmar sedan din senaste mål-
tids- eller korrektionsdos om du vill ta en ny mål-
tidsdos. Det finns fortfarande mycket insulin
aktivt, så bolusguiden kan ge ett felaktigt råd om
du lägger in aktuellt blodsocker när insulinet har
sin max-effekt.

Aktivt insulin:
När du har ställt in korrektionsfaktorn korrekt så
är nästa steg att se om det är någon skillnad om
det finns aktivt insulin kvar. En vanlig kommentar
är: “Ja, pumpen föreslår rätt mängd insulin, men
inte när det finns aktivt insulin kvar!” Barn behö-
ver ofta en kortare inställning för aktivt insulin pga
deras små doser. Prova med att minska tiden för
aktivt insulin med 0,5 - 1 timme, och kontrollera

korrektionsfaktorn igen. Enligt vår erfarenhet
fungerar 2-3 timmar oftast bäst.480 En del pumpar
går även att ställa på 2,5 timmar. En författare
föreslår 3 timmar om genomsnittlig bolusdos är
2 E, 5 tim. om den är 10 E och 7 tim. om den är
20 E.645

En del pumpar (Medtronic, Animas, Roche) inteck-
nar insulinet som är givet till måltider när du har
matat in kolhydrater, och det är då inte tillgängligt
som aktivt insulin när du tar en senare dos för
måltid eller korrigering. Detta är korrekt eftersom
insulinet kommer att användas för att täcka kolhy-
draterna som absorberas från tarmen efter den
tidigare måltiden. Bara insulin som givits som kor-
rektionsdos kommer att räknas som aktivt insulin.
Men alla insulindoser kommer att räknas som
aktivt insulin och subtraheras från ekvationerna
om du inte matar in några kolhydrater när du tar
en måltidsdos. Det kan då vara bättre att inte
använda beräkningen för korrektionsdos när pum-
pen anger att det fortfarande finns aktivt insulin i
displayen. Medtronic och Animas visar insulin från
måltider och korrektion i displayen medan Roche
och Omnipod bara visar insulin givet som korrek-
tion som aktivt insulin

Andra pumpar (Dana, Cozmo) räknar alla typer av
bolusdoser som aktivt insulin, även de som givits
efter att kolhydraterna matats in i pumpen. En del
personer ställer ner aktivt insulin till 2 timmar för
att komma runt detta problem. 

Det kan behövas mer druvsocker för att häva en
känning om du har aktivt insulin kvar.

Aktivt insulin när du går och lägger dig:
Kontrollera aktivt insulin innan du går till sängs.
Om blodsockret är lägre än 6 - 7 mmol/l finns det
en viss risk för nattlig känning om det fortfarande
finns aktivt insulin kvar. Istället för att äta kan du
använda temporär sänkning av basaldosen under
ett par timmar. Du kan t o m sätta den till noll om
blodsockret är lågt (och ta lite druvsocker), men
den ska inte vara noll i mer än 2 timmar. Annars
riskerar du att blodsockret stiger och blir högt
senare. 

Använd en App
Det finns flera appar som kan hjälpa dig att upp-
skatta mängden kolhydrater i maten. Många inne-
håller listor över livsmedel och en del har t o m
bilder på olika stora portioner (ex. Carbs & Cals).
En del pumpar innehåller också listor på kolhydra-
ter i olika livsmedel. 
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kosnivå den ska stänga av sig. Pumpen startar
sedan automatiskt, men stänger av sig igen efter
4 timmar om glukosnivån fortfarande är för låg.
I en studie kunde man helt undvika svåra kän-
ningar med medvetslöshet eller kramp med
användning av denna funktion.738 När denna
pump användes hos barn och ungdomar så
minskade tiden med lågt sockervärde (< 4,2
mmol/l) med 40% utan att det påverkade
genomsnittligt sockervärde under studien. Detta

Nålbyte 

Byt nålen strax innan en du tar en måltidsdos
så spolas nålen ren från eventuella vävnads-
rester när du ger måltidsdosen. 

Undvik att byta nålen sent på kvällen eftersom
du bör vara vaken ett par timmar för att se att
den nya nålen fungerar bra.

Börja med att tvätta händerna med tvål och
vatten.

Välj ett insticksställe som inte sitter under byx-
linningen.

Tvätta huden med klorhexidinsprit på en yta
som är lite större än plåstret som du ska sätta
på. Skin-Prep™ gör att plåstret fäster lite
bättre. Tvätta även händerna med Klorhexidin-
sprit eller Hibiscrub™ om du har problem med
infektioner i huden. Se sidan 185 för råd om
du har problem med känslig hud.

Fyll slangen med insulin. Se till att det droppar
insulin från spetsen innan insättning om du
använder en stålnål.

Var noga med att inte vidröra den sterila nålen.
För att undvika kontamination bör du inte
andas eller blåsa direkt på nålen.

Lyft ett hudveck och stick in nålen i 45° vinkel
(se bild på sidan 136) eller enligt instruktio-
nerna om du har en annan typ av nål. De flesta
nålar har idag 90° vinkel och sätts med en
inserter.

Sätt på plåstret försiktigt och värm med han-
den i ca en halv minut. Om plåstret fastnat
snett så låt det sitta så. Risken är stor att du
drar ut nålen om du försöker flytta plåstret. 

Teflon-nålar fylls med 0,3-0,6 enheter insulin
(100 E/ml) efter att de satts in för att fylla den
sk dödvolymen.

Ta ut den gamla nålen efter insättandet av den
nya. Dra från den ändan på plåstret där spet-
sen på slangen sitter så går det lättare. Om du
tar bort den gamla nålen först är det stor risk
att du förorenar fingrarna med bakterier som
det alltid finns gott om i stick-kanalen efter
några dagar.

Simma eller bada inte de första timmarna efter
byte eftersom plåstret kan då lättare lossna.

Använd medicinsk bensin, barnolja eller speci-
ell “remover” för att få bort rester av klistret.

Högt blodsocker och ketoner?

Om blodsockret är högre än 14 mmol/l och du har
ketoner (syror) i blodet (>0,5 mmol/l) eller urinen (++
eller +++) kan det ha blivit stopp i insulintillförseln eller
så har du fått ett ökat insulinbehov t ex pga en infek-
tion.

Ta 0,1 enheter/kg kroppsvikt med penna eller
spruta, helst direktverkande insulin (NovoRapid,
Humalog eller Apidra). Ta inte dosen med pumpen
eftersom du inte är säker på om den fungerar.

Mät blodsockret varje timma. Om det inte sjunker
kan du upprepa dosen 0,1 enheter/kg (varannan
timme med direktverkand insulin, var 2 - 3 timme
med snabbverkande insulin). Mät också ketoner i
blodet om du har sådana stickor hemma (se
sidan 113). Första timmen kan nivån stiga men
sedan bör den stadigt sjunka under de nästkom-
mande timmarna.

Kontrollera pumpen genom att koppla isär
slangen och nålen. Tryck fram en måltidsdos på
pumpen och se om det kommer något insulin. Det
bör omedelbart komma ut insulin ur slangen. Om
det kommer långsamt bör du ge ytterligare en
måltidsdos. Om även denna dos kommer lång-
samt är det ett ökat motstånd i slangen som kan
bero på att den delvis är tilltäppt, t ex pga koagu-
lerat blod eller kristalliserat insulin. Byt slang och
nål.

Kontrollera nålen om slangen fungerar bra. Byt
om det är en rodnad i huden (infektion?) eller om
det är fuktigt runt insticksstället (insulinläckage?).

Se till att dricka stora mängder sockerfri vätska.
Om ditt blodsocker är ca 10 - 11 mmol/l eller
lägre och du fortfarande har höga ketonnivåer i
blodet, bör du dricka något som innehåller socker
och upprepa den extra insulindosen.
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Tips och tricks med pumpen

Kontrollera hur mycket “Insulin i kroppen” du har
innan sängdags. Det ger dig en anvisning om du
kan behöva äta något innan du somnar eller
sänka basaldosen temporärt för att undvika en
känning på natten.

Ibland vill man äta något med ett mycket högt GI
(se sidan 227) som höjer blodsockret mycket
snabbt. Då måste du förmodligen ta en så stor
dos insulin för att undvika en blodsockerstegring
att du riskerar en känning efteråt. Du kan prova
med att sänka den temporära basaldosen till 0 -
30% under 2 - 3 timmar för att undvika kän-
ningen (se bild på sidan 183). Denna typ av dos
har kallats för “superbolus” av John Walsh,1160

och funktionen har bekräftats i en vetenskaplig
studie med en simulator.136

Fyll pumpen från 3 ml ampuller istället för 10 ml
flaskor. De kostar bara marginellt mer, och du
kan då använda samma ampuller till din reserv-
penna som till pumpen. När du haft ampullen i
pennan 3 veckor kan du fylla pumpen från den,
och sätta in en ny i pennan. På så vis går inget
insulin till spillo.

Ett annat praktiskt sätt att se till att du aldrig är
utan reservinsulin om det blir problem med pum-
pen är att använda engångssprutor. De är små
och du kan placera några i blodsockerfodralet, i
skolan, i handskfacket på bilen och andra platser
där de kan vara bra att ha. Om det krånglar kan
du dra upp insulin ur pumpens reservoar och
sedan ge dig med engångssprutan. Be diabetes-
sköterskan visa dig de nya mini-sprutorna som
inte är mer än några cm långa.

För yngre barn kan det vara en bra idé att emel-
lanåt ge en injektion med penna eller spruta så
att barnet vet hur det ska göras om det blir pro-
blem med pumpen.

En stålnål kan verka besvärlig att använda, men
många barn och ungdomar föredrar dem när de
väl vågat prova. De kan fungera speciellt bra för
aktiva barn, eftersom nålen snällt glider tillbaka
igen även om den dragits ut något vid lek eller
annan fysisk aktivitet. En plastkateter hade för-
modligen knickat sig i denna situation.

Om > 10 - 20 % av din totala dagliga dos består
av korrektionsdoser bör du fundera på om du ska
ändra basaldosen eller inställningarna för kolhy-
dratkvoten och/eller korrektionsfaktorn.

Många yngre barn behöver extra insulin till sin
kvällsmat för att täcka timmarna fram till mid-
natt. Detta kan göras på flera olika sätt:
1) Ge först en normal bolus på ex. 3,5 E först,
och sedan en förängd bolus under 3 - 4 timmar.
Denna kan vara en fast dos (ex. 1,5 E) eller till ex.
40 % av måltidsdosen. Behåll den normala kvo-
ten för kvällsmaten i detta exempel.
2) Ge en kombinerad bolus med en viss kvot, ex.
5 E som 70/30 % på 3 timmar. Kolhydratkvoten
behöver då sänkas så att det blir samma storlek
på dosen till själva måltiden (multiplicera kvoten
med 0,7 (70 %) i detta exempel).
3) Ge en kombinerad bolus med en fast mängd
som förlängd del. Knappa in ex. 5 E och ändra
sedan procenten på den förlängda delen så att
den motsvarar det du vill ge. Du kan t ex sänka
procenten som ges som förlängd dos så att den
blir 1,0 E om detta är vad du vill ge på 3 timmar.
Kolh. kvoten behöver sänkas som i exempel 2).

När du äter en sen frukost på helgen kanske
klockan blivit så mycket att du kommit över i en
högre kolhydratkvot som är tänkt till lunch på var-
dagarna. På många pumpar kan du dock manu-
ellt ställa in kvoten innan du tar dosen så att du
får mer insulin som till en vanlig frukost.

Planera aldrig ett byte av nålen efter dagens sista
måltid. En måltidsdos spolar rent nålen och ger
ett larm om det är stopp. Den låga basaldosen
triggar däremot kanske inte larmet förrän nästa
morgon när både blodsocker och ketoner är
höga. Om du måste byta nålen på kvällen bör du
kontrollera blodsocker på natten för att se att
den nya nålen fungerar bra. 

Tyngd-lagen kan påverka din pump genom en
hävert-effekt. Om pumpen placeras högre än
nålen så kan basaldosen öka något, och om
pumpen placeras lägre än nålen så kan den
minska något.1218 Detta kan ha en klinisk bety-
delse ex. om du ibland använder en bh-hållare
eller en lår- eller vadhållare för pumpen. Det bör
inte påverka pumpens funktion om du alltid har
den placerad i samma nivå som nålen är insatt.

Pumparna behåller ett inmatat blodsocker i min-
net en kort stund (ex. Medtronic 12 min.) Om du
ger en andra dos inom denna tid (ex. ett litet barn
som vill ha mera mat) så tänk på att pumpen
kommer att räkna med samma blodsocker igen
om du inte tar bort det eller skriver ett normal-
värde (ex. 5,0 mmol/l).
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förklaras av att det också var färre höga socker-
värden.256 

Nästa version (MiniMed 640G) kan stänga av
basaldosen redan när glukosnivån förespås bli
låg (kallas Predictive Low Glucose management,
PLGM) och startar igen när glukosnivån stigit
en bit. Denna egenskap gjorde att det gick att
undvika 74 % of förväntade låga episoder dag-
tid och 77 % nattetid.1212 I en 6-månaders studie
på barn och ungdomar minskades andelen låga
blodsocker till ungefär hälften.2 Pumpen har
använts av barn som inte kommit in i puberteten

med ett genomsnittlig HbA1c på 48 mmol/mol
och 7 % av glukosvärdena under 4 mmol/l utan
några svåra känningar.484 Nästa version 670G
som även kan höja basaldosen automatiskt när
blodsockret stiger för högt introducerades i USA
under 2017.415 I en analys av 31 unga personer
(14 - 26 år) användes Auto Mode ca 75% av
tiden vilket resulterade i att 70 % av glukosvär-
dena var inom 4 - 10 mmol/l och HbA1csänktes
från 62 till 56 mmol/mol.790 En annan pump
som kan stänga av basaldosen vid låga gluosvär-
den är Tandem Basal-IQ som används tillsam-
mans med Dexcom G6. I en studie på barn och
vuxna minskade tiden under 3,9 mmol/l med
31% med denna pump.379,

Föräldrar vill gärna se sina barns glukoskurvor i
mobilen. Tyvärr är detta idag inte möjligt med
system där glukossensorn är kopplad till pum-
pen, utan bara som fristående system (Dexcom
G5®, Medtronic Guardian Connect® och
Abbott Freestyle Libre®). Föräldrar har dock
skapat en grupp som kallas “We are not wait-
ing”, och delar lösningar på nätet på hur man
kan åstadkomma detta (kallas Nightscout). De
har till och med publicerat algoritmer på hur
man kan kontrollera basaldosen på pumpen
automatiskt (kallas OpenAPS, Loop eller
AAPS). Dessa system är inte godkända för

Det räcker med några timmars avbrott av insulintillförsel
för att blodsockret ska stiga snabbt. Blodsockret stiger
även om man inte äter något pga att levern tillverkar
socker när det är brist på insulin (se sidan 41). När blod-
sockret var högt på kvällen mådde denna tonåring illa.
Han kontrollerade ketonerna och förstod att något var fel.
När han kontrollerade nålen hade den glidit ur och insuli-
net kom inte in i kroppen. När han bytt nål, tagit 5 enhe-
ter extra med penna (0,1 E/kg) och kopplat in pumpen
igen sjönk blodsockret under natten.

Om blodsockret stiger så här bör du ta ut nålen. Ge en
måltidsdos och se om det kommer ut insulin ur nålen.
Böj katetern på nålen och ge en måltidsdos igen. Pum-
pen bör nu larma för stopp. Kontrollera slang och kopp-
lingar för läckage. Byt nål och se om sockret börjar
sjunka igen. Ta en extrados (med penna för säkerhets
skull) på ca 0,1 E/kg om du har förhöjda nivåer av keto-
ner och mät ditt blodsocker igen efter 1 - 2 timmar. Upp-
repa dosen vb.

B-glukos, mmol/l

Ketoner!

Nålen
lossnade

Ny nål insatt
+ 5 enheter extra

Kl

Orsaker till ketonförgiftning

Avbrott i insulintillförseln, t ex att nålen loss-
nat eller slangen gått sönder. 

Ökat insulinbehov pga annan sjukdom utan
att insulindosen ökats, t ex förkylning med
feber. 

Inflammation eller infektion runt nålen (rod-
nad eller var). 

Dåligt insulinupptag, t ex om du satt nålen i
en fettkudde. 

Dålig effekt av insulinet, t ex om det frusit
eller varit utsatt för värme eller solljus.

Om du dricker alkohol kan ketoacidos (keton-
förgiftning) utvecklas mycket snabbare.1013
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användning av europeiska eller amerikanska
myndigheter.

Insulindepån med pump

Nackdelen med insulinpump är att man får en
mycket liten insulindepå eftersom man inte
använder något långverkande insulin. Detta har
betydelse både om det blir stopp i pumpen och
om du själv stänger av den, t ex när du sportar
eller badar. Om insulintillförseln blockeras kan
du snabbt få symtom på insulinbrist som högt
blodsocker, illamående och kräkningar (se
”Depå-effekten” på sidan 90). 

Med tjockare underhudsfett får man en större
depå av insulin från basaldosen i underhudsfet-
tet. I en undersökning använde man en basaldos
på 1 E/tim av snabbverkande insulin. Insulinde-
pån hos personer med 40 mm underhudsfett var
ca 6 enheter medan de med < 10 mm underhuds-
fett hade bara drygt 1 enhet i insulindepå.530

Magra personer blir alltså känsligare för ett
avbrott i basaldosen eftersom insulindepån är
mindre. 

Tips för användning av MiniMed 640G

Du måste lita på systemet, annars kommer det
inte att fungera bra.

Sensorns precision är något sämre i de låga
områdena. Basaldosen stängs dock av vid högre
glukos-värden där sensorn är mer tillförlitlig. 

Pumpen kan stänga av sig om du tar dosen till
frukost 15 - 20 minuter före måltiden som det är
rekommenderat och glukosvärdet börjar sjunka
lite. Du kan stänga av “stopp före lågt” under fru-
kost-timmarna för att förhindra detta. En annan
lösning är att ta en kombi-dos: 50 % av dosen
direkt och 50 % över 30 minuter.

Eftersom basaldosen stängs av vid ett förväntat
lågt glukosvärde brukar de flesta höja basdosen
något för att den ska kunna passa även till dagar
med högre glukosvärden. 

Basaldosen är ofta stoppad 2 - 3, ibland 4 tim-
mar per dag vid välkontrollerad diabetes.484

Om sensorn slutar fungera behöver du minska
basaldoserna med 20 - 30% genom att använda
temp basal.

Om du använder en kombinerad måltidsdos så
kommer den förlängda delen att försvinna om
pumpen stoppas. Den kommer inte att återupp-
tas även om du startar pumpen manuellt. Det
kan vara en användbar funktion för ett litet barn
som ibland vägrar äta upp maten.

När pumpen startar igen återstartas dock en
temp basal till den tid du från början satte den
på.

Du kan stänga av alla larm på natten och låta
pumpen stoppa basalen i bakgrunden. Den åter-
startar dock alltid efter 2 timmar. Om glukos-
nivån inte gått upp tillräckligt då kommer den att
larma. Detta larm går inte att stänga av eftersom
det är bra att veta om du behöver ge druvsocker
för att få upp glukosnivån lite till.

Ett vanligt klagomål är att pumpen återstartar
basalen för sent, vilket gör att blodsockret stiger.
Denna algoritm kan inte ändras, utan enda sättet
är i så fall att sänka nivån när den stänger av sig.
En del personer lägger till ett larm vid återstart
för att se om det kanske behövs en liten bolus för
att undvika att glukosnivån stiger för högt.

Om stoppet inträffar timmarna före frukost behö-
ver man ofta öka frukostdosen lite, ex 10 eller ev.
20 %.

Sensorn slutar ibland att fungera för tidigt, och
pumpen ger då rådet att byta. Men du kan först
prova med att stänga av sensorn och koppla ifrån
sändaren. Vänta 10 min. innan du kopplar in den
igen och startar om den. 
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Ketoner och ketonförgiftning 
(ketoacidos)

Den lilla insulindepån gör att du lättare får sym-
tom på insulinbrist om det blir fel på pumpen

Orsaker till bristande insulintillförsel

Knickad teflon-kateter

Kopplingen mellan slang och spruta kan spricka.
Känn med fingrarna längs slangen. Det kan lukta
insulin även om du inte ser något läckage.

Hål på slangen. En katt bet hål på insulinslangen
för en tonårsflicka med ketonförgiftning som följd.

Luft i slangen. Ofarligt men ger för lite insulin.

Veck eller tryck på slangen, t ex från bältet eller
tajta jeans. Det tar några timmar innan pumpen
larmar för stopp i systemet.

Kanylen är blockerad. Om det är totalt stopp bil-
das det snabbt ketoner. Men om det bara delvis
är stopp stiger blodsockret högt utan att det blir
ketoner (“tyst stopp”). Om du kopplar isär slangen
från nålen kommer det ut en droppe från slangen
som tecken på ökat tryck.

Pumpanvändare har en ökad risk för ketonförgiftning
(ketoacidos) om det blir ett avbrott i insulintillförseln
eftersom insulindepån är så liten. Ketoacidos måste
behandlas på sjukhus med intravenöst insulin och
vätska. För att undvika ketoacidos ska du alltid ta extra
insulin med en penna eller spruta när du har högt blod-
socker och ketoner i blodet eller urinen. 

KETONER!! 

När du använder insulinpump har du en större risk
att utveckla ketonförgiftning (ketoacidos) eftersom
du har en mycket liten insulindepå. Ketoner är ett
tecken på utebliven tillförsel av insulinet och talar
för att något är fel på pumpen, slangen eller nålen.

Kontrollera alltid blodsocker och ketoner när du inte
mår bra! Mät ketonerna i dessa situationer:

När du vaknar eller ska gå och lägga dig med
ett blodsocker som är högre än 14 mmol/l. 

När blodsockret har varit högre än 14 mmol/l
under mer än ett par timmars tid.

Vid akut sjukdom, t ex förkylning med feber.

Vid symtom på insulinbrist (illamående, kräk-
ningar, ont i magen, ökad andningsfrekvens,
andedräkten luktar aceton).

Om mängden ketoner ökar betyder det att insulin-
bristen ökar. Du måste då ta kontakt med sjukhuset
för att diskutera hur du ska göra!

Observera att vid insulinbrist och ökad produktion
av ketoner syns detta som en ökande mängd keto-
ner i urinen inom ett par timmar. Ett blodprov visar
förhöjda ketonvärden ännu tidigare. Om du ger
extra insulin så upphör produktionen av ketoner och
nivån i blodet minskar inom 1 - 2 timmar (ibland
kan den öka första timmen men sedan ska den
sjunka igen). Utsöndringen i urinen fortsätter dock
under många timmar framöver men du ser att
mängden minskar efterhand.

Om du är osäker eller inte får tag på någon på tele-
fon som förstår hur behandling med insulinpumpar
fungerar bör du åka in till sjukhuset.

Ta alltid med dig reservinsulin som du kan ge med
en penna eller spruta även om du bara ska vara
borta hemifrån några timmar!! Engångssprutorna
som rymmer 30 enheter är så små att de går ner i
fodralet för blodsockermätaren. Om du alltid har
några liggandes där så kan du dra upp insulin från
ampullen i pumpen om det skulle bli problem med
stigande blodsockervärden och ketoner.

Den generella rekommendationen är att ge
0,1 E/kg som extrados vid högt blodsocker och
höga ketoner. Om du har erfarenhet av att ditt
barn behöver en större dos i en sådan situa-
tion så kan du ge denna dos direkt, ex.
0,15 E/kg. Se även sidan 115 angående extra-
doser.
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eller slangen. Blodsockret stiger till höga värden
inom 2 - 4 timmar efter ett avbrott i insulintill-
förseln (se figur på sidan 195). Det kan räcka
med en natts avbrott i insulintillförseln för att
man på morgonen ska må illa och kräkas som
symtom på insulinbrist och begynnande keton-
förgiftning (ketoacidos). Var därför extra noga
med att kontrollera blodsocker och ketoner när
du på något vis mår dåligt. 

Det är mycket viktigt att tidigt kunna känna
igen symtom på insulinbrist (illamående, kräk-
ningar, ont i magen, ökad andningsfrekvens,
andedräkten luktar aceton). För att undvika
insjuknande i ketonförgiftning brukar vi ibland
lägga in patienterna på dagvården och stoppa
pumpen i 6 - 8 timmar när man använt pumpen
i några veckor (utom för de yngsta barnen).478 Se
kurvan på sidan 190. Pumpanvändaren och
familjen lär sig känna igen sina individuella sym-
tom när det fattas insulin och kan träna på att ta
extra insulin med en spruta eller penna under
säkra förhållanden. Ingen av patienterna som
har gjort ett pumpstopp har blivit mer än lite
illamående med ketonnivåer i blodet på upp till
2 mmol/l (men normalt pH). 6 - 8 timmar mot-
svarar en normal natt och det är viktigt att man
klarar denna tid utan att må alltför dåligt om
det skulle bli stopp i pumpen på kvällen utan att
man märker det. Planerat pumpstopp har även
rekommenderats för vuxna pumpanvändare.944

Om ditt blodsocker är över 14 mmol/l och du
har ketoner i blod eller urin bör du ta en extra
dos (0,1 enhet/kg kroppsvikt) direktverkande
insulin. Dosen kan vid behov upprepas efter 2
timmar (2 - 3 med snabbverkande insulin, t ex
Actrapid, Humalog Regular eller Insuman
Basal). Ta kontakt med sjukhuset om du kräks
eller mår så illa att du inte kan dricka. Om du

ofta har problem med förhöjd nivå av ketoner
eller ketoacidos kan det vara en bra idé att ta en
injektion med långverkande insulin till kvällen
för att förhindra att det uppstår insulinbrist. Vi
har haft god erfarenhet av att byta ut omkring
30 % av basaldosen i pumpen mot injektioner
av långverkande basinsulin 20, (2 doser med
Levemir eller Lantus, 1 med Tresiba) i sådana
situationer (du behöver sänka basaldosen i pum-
pen motsvarande mängd). Tresiba är ett extremt
långverkande insulin, så se sidan 194 för ett för-
slag hur du kan göra bytet. 

Använd en dagbok där basaldosen kan skrivas
in på ett tydligt sätt. Bäst är att använda en dag-
bok med bara blodsockerkurvor där du på ett
överskådligare sätt kan se mönster i blodsocker-
värdena (se kurvorna på sidan 181). Ta för vana
att läsa av på pumpen hur många enheter insulin
du fått varje dygn och för in det i dagboken.

Kom ihåg att alltid testa för
ketoner i blod eller urin när du
mår dåligt!

I denna vuxenstudie stängdes pumpen av i 5 timmar.451

Nivåerna av blodketoner (beta-hydroxismörsyra) steg
snabbt till ca 1,2 mmol/l. När pumpen åter startades
gavs måltidsdos till maten och 1 - 4 enheter extra, vilket
gjorde att nivåerna av ketoner snabbt sjönk igen. Att
testa ketoner i blodet (se sidan 113) är en säker metod
för att mäta graden av insulinbrist när man har problem
med pumpen. Nivåerna av ketoner i denna studie är jäm-
förbara med de vi funnit hos barn och ungdomar (se
sidan 195).
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Urkoppling av pumpen

Ibland vill man koppla ur pumpen av olika orsa-
ker, t. ex. om du sportar, tränar aerobics eller
simmar. De flesta nål-set tillåter att man kopplar
isär mellan nål och slang genom att ett silikon-
membran på nålen fungerar som backventil. 

Bad och dusch 

Pumpen tål en del vatten men vi brukar rekom-
mendera att koppla ifrån den när du badar eller
duschar. Du bör även koppla ifrån pumpen om
du badar bastu eftersom insulinet inte klarar
värmen. Dessutom tas insulinet upp mycket
snabbare pga värmen i bastun (se sidan 91). 

Pumpen larmar

Det blir sällan fel på insulinpumpar. I så fall
stannar den och ger ett larm. Det är aldrig risk
att den ”skenar” och ger dig alldeles för mycket
insulin. Pumpen larmar när det är något som
inte fungerar, t ex om det är stopp i slangen, slut
på insulin eller batterierna har tagit slut. Pum-
pen kan däremot inte upptäcka om insulinet rin-
ner ut någonstans, t ex om nålen glidit ut,
kopplingarna lossnat eller det gått hål på
slangen (husdjur kan bita hål på den). Se efter i

pumpens bruksanvisning vad de olika larmen
betyder och åtgärda felet. 

De flesta pumpar har ett larm som utlöses om
du inte tryckt på någon av knapparna under ett
visst antal timmar. Det kan bli en tidig väckning
på morgonen av larmet om du inte tar något
insulin till kvällsmaten och inte kommer ihåg att
trycka på någon knapp innan du går och lägger
dig. Vi rekommenderar därför ofta att man sät-
ter detta alarm på 14 - 16 timmar.

Byta delar av basaldosen mot Tresiba

Tresiba är ett extremt långverkande insulin,
så det kan vara en bra idé att sänka basaldo-
sen i pumpen successivt över 3 dagar. Se
exempel nedan när du byter ut 30 % av basal-
dosen (totalt 30 E/dygn i basaldos i exem-
plet, 30 % = 9 E):

Dag Pump Tresiba

0 100% 0E
1 Temp basal -10% i 24 t. (=90%) 9E
2 Temp basal -20% i 24 t. (=80% 9E
3 Minska basalen med 30% (=70%) 9E

Orsaker till oförklarligt högt blodsocker 
(modifierad efter 1055)

Pumpen
För låg basaldos
Pumpen har larmat och stängt av sig
Annat fel på pumpen

Insulinbehållaren
Felaktigt läge i pumpen
Tom spruta eller kärvande kolv
Läckage i kopplingen mot slangen

Slang och nål
Glömt att fylla slangen vid byte
Läckage i kopplingar eller hål på slangen

(känn på slangen och lukta på fingrarna)
Nålen och/eller plåstret har lossnat
Luft eller blod i slangen
Nålen har suttit inne för länge
Slangen bytt på kvällen utan att ge måltids-

dos som byggt upp trycket i slangen
Slangen har knickat sig
Stopp i nålen eller slangen

Insticksstället
Rodnad, irritation eller infektion
Fettkudde på insticksstället
Placering nära byxlinningen

Insulinet
Grumligt insulin
Passerat utgångsdatum
Utsatt för värme, solljus eller frost
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Stopp i nål eller slang 

Om pumpen känner av ett motstånd när den
försöker pumpa in insulin så larmar den. Den
kan inte avgöra var i systemet stoppet är. Det
kan vara slut på insulinet, kolven i behållaren
kan kärva eller det kan vara stopp i slangen eller
nålen. Slangen kan ha vikt sig eller vara klämd
av t ex ett bältesspänne. Om larmet för stopp
visas så börja med att kontrollera slangen. Ge
sedan resterande del av måltidsdosen. Om lar-
met inte går denna gång är allt OK och du har
fått i dig insulinet. Om larmet går igen så är
nästa steg att sträcka på sig och försiktigt mas-
sera katetern under huden (fungerar inte om
kanylen går vinkelrätt in). Om du inte har kopp-
lat ifrån slangen så behöver du inte ta något
extra insulin förutom resterande måltidsdos om
pumpen nu fungerar utan att larma (om inte
blodsockret är högt).

Om det blir stopp i slangen eller nålen kan det ta
flera timmar innan trycket har ökat så mycket
att larmet utlöses. Under tiden har du inte fått
något insulin. Du måste därför ta extra insulin
när du ser detta larm. Ta reda på hur mycket det
behövs för just din pump. Det beror också på
vilken slang du har och hur lång den är. Prova
med att sticka in metallnålen i en gummikork

eller klämma till änden på kanylen. Ge sedan en
måltidsdos. Då ser du hur många enheter som
går in innan den larmar. 

Pumpen larmar om det är ett stopp i nålen eller slangen.
Larmet triggas av det ökade trycket i slangen. Om trycket
däremot sjunker, t ex om det blir läckage i kopplingarna,
nålen lossnar eller det går hål på slangen, kommer lar-
met inte att gå igång. Denna typ av pumpfel kan du bara
upptäcka genom regelbunden testning av blodsocker och
ketoner. Om du misstänker läckage kan du känna längs
slangen och lukta på fingrarna - insulin har en mycket
typisk lukt. Om du får ett alarm och har högt blodsocker
och ketoner bör du först ta extra insulin med en penna
eller spruta och sedan undersöka orsaken till larmet.

Det är mycket viktigt att vara förtrogen med symtom på
insulinbrist (illamående, kräkningar, ont i magen, ökad
andningsfrekvens, andedräkten luktar aceton) och vi pla-
nerar därför ibland ett “pumpstopp” några veckor efter att
man börjat med insulinpump. Kurvan är tagen på vår dag-
vårdsavdelning vid ett planerat pumpstopp (se sidan
193). Den här 15-åriga pojken stoppade sin pump med
Humalog kl 06 på morgonen. Han var utan insulin i 6 tim-
mar och mådde lite illa när blodsockret steg och keto-
nerna ökade. När vi kopplade på pumpen igen kl 12 åt
han lunch och tog 7 enheter extra utöver sin vanliga mål-
tidsdos. Nivån av blodketoner brukar stiga till ca 1,5-2,0
mmol/l (ca 0,2 mmol/l/timme som pumpen varit stop-
pad) och blodsocker till ca 20 mmol/l vid ett sådant
pumpstopp hos barn och ungdomar.478 Personer som har
kvar lite av den egna insulinproduktionen stiger inte alls
lika mycket,601 vanligen ca 0,1 mmol/l per timme i blodke-
toner.478 Någon enstaka patient har mått lite illa men
ingen har fått ketonförgiftning (pH har aldrig varit påver-
kat).

Om blodsockret stiger så här och du har ökade nivåer av
ketoner (syror) bör du ta en extrados på ca 0,1 E/kg. Ge
alltid dosen med penna eller spruta för säkerhets skull! Ta
sedan ut nålen och ge en måltidsdos. Se efter om det
kommer ut insulin ur nålen. Böj katetern på nålen och ge
en måltidsdos igen. Pumpen bör nu larma för stopp. Kon-
trollera slangen och kopplingar för läckage (lukta på fing-
rarna). Byt nål och se om sockret börjar sjunka igen. Mät
ditt blodsocker igen efter 1 - 2 timmar och upprepa insu-
lindosen vb.

B-glukos, mmol/l U-Ketoner

Pumpen
stoppad

Pumpen startad
+ 7 enheter extra

Kl

B-Ketoner 0,2 0,6 1,4 1,3 0,4 mmol/l
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Om din pump t ex har givit 4,3 enheter av mål-
tidsdosen när den larmar och du vet att det
behövs 2,6 enheter för att bygga upp trycket
innan den larmar så har du bara fått i dig 4,3 -
2,6 = 1,7 enheter av måltidsdosen. Till små

barn använder vi ibland insulin med 50 E/ml,
och 10 E/ml till spädbarn. Tänk då på att det
behövs färre enheter innan det blir stopp efter-
som vätskevolymen är större. Om det t ex blir
stopp efter 2 enheter med 100 E/ml så blir det
stopp efter 1 enhet i samma slang med 50 E/ml.

Ibland får man larm för stopp i slangen även när
man bytt både slang och nål. Ta då ut insulinam-
pullen ur pumpen och starta sedan pumpen igen.

Om den fortfarande larmar så är det ett internt
fel, t ex motorn som kärvar. Om pumpen funge-
rar bra utan behållare kan orsaken vara att du
återanvänt denna. Silikoniseringen på kolven
slits då bort och ett stopp-larm kan utlösas.

Läckage av insulin

Pumpen kan inte larma om det blir läckage av
insulin. Den larmar bara om det blir trögt att
pumpa in insulinet. Det kan läcka insulin vid
insticksstället t ex om katetern glidit ut. Ofta
syns detta bara när du tar en måltidsdos. När
basaldosen går är det så små mängder som
läcker att det snabbt torkar. 

Problem med pumpen?

Problem  Åtgärd

Rodnad i huden Tyder på infektion. Byt nål och 
sätt in den på ett friskt ställe.

Infektion eller 
irritation i 
instickshålet

Tvätta huden och händerna 
med klorhexidinsprit före byte. 
Byt nål oftare.

Stopp i nålen Kan bero på koagulation i 
nålen eller att den vikt sig. 
Byt nål.

Stopp i slangen Kan bero på utfällning av insu-
lin. Koppla isär nålen från 
slangen och ge en primedos. 
Byt om det fortfarande är 
stopp.

Blod i slangen Byt nål och slang

Luft i slangen Inget insulin kommer in. 
Se texten på sidan 197.

Fläckar på 
slangen

Det är två lager plast i 
slangarna som delar sig lite. 
Påverkar inte funktionen.

Läckage av 
insulin vid 
insticksstället

Har katetern glidit ut eller vikt 
sig?
Byt nål!

Fukt under 
plåstret

Tyder på insulinläckage. 
Byt nål!

Problem med pumpen, forts.

Problem  Åtgärd

Plåstret lossnar Tvätta bort krämen ordentligt
om du använder EMLA®. Des-
inficiera huden med Skin-
Prep® som lämnar en klistrig
hinna när det torkar. Låt huden
lufttorka innan du sätter på
plåstret. Värm plåstret med
handen någon minut när du
satt på det.
Sätt på extra tejp vid behov.

Klåda, eksem av
plåstret

Smörj med Hydrokortison-
kräm (receptfri).
Prova Compeed®-plåster.

Klisterrester
efter plåstret

Torka bort med medicinsk ben-
sin (finns på apoteket) eller 
speciell ”remover”.

Skavsår av 
plasten på nålen

Sätt en bit tejp under de hårda 
plast-delarna.

Ärr i huden efter
nålarna

Syns tydligare på mörk hud. 
Byt nål oftare. Prova stålnål.

Ingenting 
fungerar

Försök att köra pumpen utan 
både insulin och slang.
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Slangens fäste mot pumpen kan spricka och
orsaka läckage. Det kan bero på att du varit allt-
för hårdhänt när du satte på slangen. Känn efter
med fingrarna på infästningen och lukta sedan
på dem. Ofta luktar det insulin om det läcker i
kopplingen. Ibland kan en hund eller katt upp-
täcka att det läcker insulin eftersom de oftast
tycker om lukten av insulin.

Luft i slangen?

Det är lätt hänt att det kommer in lite luft i
slangen när man kopplar ihop den med pumpen,
särskilt om man fyller den med kallt insulin.
Luft frigörs ur insulinet när det värms upp. Se
därför alltid till att den flaska du ska fylla på
pumpen med är uppvärmd till rumstemperatur.
Det är inte skadligt att få in lite luft under huden

Urkopplad pump

Tid som pumpen Åtgärd
varit urkopplad 

< ½ - 1 timme Inget extra insulin behövs.*

1 - 2 timmar Ta den dos du gått miste om när 
du sätter in pumpen igen.

2 - 4 timmar Ta en extrados innan du kopplar 
ur pumpen motsvarande det som 
du skulle ha fått i basaldos under 
1 - 2 timmar. 
Kontrollera blodsockret när du 
sätter in pumpen igen och ta vid 
behov en extrados motsvarande 
basaldosen under 1 - 2 timmar.

> 4 timmar Extrados innan pumpen kopplas 
ur som ovan. Ta med dig en insu-
linpenna och ge dig extra insulin 
var 3:e - 4:e timme motsvarande 
den uteblivna basaldosen. Ta en 
måltidsdos med pennan om du 
äter något.

Om du kopplar ifrån pumpen när du ska motio-
nera behöver du förmodligen lägre doser än de
som anges ovan. Du får prova dig fram till vad
som passar för dig. Låt pumpen vara igång när
den bara är frånkopplad kortare stunder eftersom
det annars är en risk att du glömmer att sätta
igång den när du kopplat in den igen. 

Kontrollera att det inte är luft i slangen innan du
kopplar ihop den igen. Fyll på lite insulin om det
behövs. Lägg inte pumpen lägre än insticksstället
när du kopplar in den igen (t ex på golvet i omkläd-
ningsrummet). Om du gör det, är det risk att
tyngdlagen drar in lite luft i slangen.

*I en studie på vuxna fann man att blodsockret
fortsatte att stiga sakta (ca 1 mmol/15 minuters
stopp) under ca 1 timme efter ett 30 min. pump-
stopp. Totalt steg blodsockret med 1,7 mmol/l
innan det stabiliserades igen efter inkoppling.1217

Tid som pumpen Åtgärd
varit urkopplad 

Larm för stopp?

Kontrollera slangen. Har den vikt sig eller
trycker något mot den, t ex bältesspännet?
Sträck på dig och försök med en försiktig
massage av “knappen” och slangen under
huden. Om larmet gick när du tog en måltids-
dos så ta den återstående delen. 

Inget larm OK, inga problem
Larm

Koppla isär nål och slang. 
Starta en prime-dos med pumpen.

Inget larm Byt nål/kanyl
Larm

Koppla isär slangen från behållaren i pum-
pen. Ge en prime-dos med pumpen.

Inget larm Byt slangen
Larm

Ta ut insulinet ur pumpen och starta en
prime-dos.

Inget larm Byt behållaren
Larm

Något är fel på pumpen. Kontakta företaget
som levererat den.
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men du missar motsvarande mängd insulin vil-
ket inte är bra. Pumpen kommer inte att larma
eftersom den inte kan känna skillnad på insulin
och luft i slangen.

Om du ser luft i slangen när du ska ta en mål-
tidsdos kan du ta någon enhet extra. 5 - 7 cm
luft i slangen motsvarar oftast ca en enhet insu-
lin. Prova ut hur mycket det är på din pump när
du fyller slangen med insulin genom att trycka
fram en primedos på 1 enhet i taget. Markera
med en tuschpenna hur långt insulinet kommer
per enhet.

Om du ser luft motsvarande mer än ½ - 1 enhet
(eller mindre för ett litet barn) i slangen när
basaldosen går (dvs mellan två måltider) är det
bäst att koppla ifrån slangen vid nålen. Tryck
fram en extra prime-dos ”i luften” så att slangen
fylls helt igen.

Insulinpump och febersjukdom

Fortsätt med dina vanliga måltidsdoser även om du
äter mindre, och ge extra insulin enligt korrektions-
faktor om blodsockret är högt. Kolhydraträkning
med dina vanliga kvoter ger för lite insulin, så prova
med att sänka kvoterna med 10 - 20% (se sidan
152) för att få mer insulin. Om familjen doserar
efter ögonmåttet, så höja måltidsdoserna vid
behov med 1 E (2 E om dosen är > 10 E, 0,5 E om
dosen är < 3 E). 

Höj basaldosen om du har feber. Höj den med 10 -
20 % (0,1 - 0,2 E/tim., 0,2 - 0,4 E/tim. om basal-
dosen är > 1 E/tim.) eller mer om blodsockret fort-
sätter att vara högt. 

Kontrollera blodsocker varannan till var 4:e timma
under dygnet. Kontrollera ketoner i blodet några
gånger/dag eller i urinen varje gång du går på toa-
letten. Skriv upp och notera förändringar. 

Ta extra insulin (0,1 enhet/kg kroppsvikt) om blod-
sockret är högt och du har ketoner. Ge ytterligare
0,1 enhet/kg varannan timme tills blodsockret är
under 10 mmol/l och nivån av ketoner minskar. 

Ge allt extra insulin med penna eller spruta om
blodsockret stigit hastigt eller inte går ner efter en
extrados med pumpen. Det kan vara ett fel på insu-
lintillförseln i pumpen som givit upphov till det höga
blodsockret. 

Rikligt med dryck ökar utsöndringen av ketoner och
motverkar risken för uttorkning. Så länge det finns
socker i urinen så förlorar du extra vätska. Drick
sockerfria drycker när blodsockret är över 10 - 12
mmol/l och byt till något som innehåller socker när
blodsockret blir lägre. Drick ofta men små mängder
(högst ½ - 1 dl åt gången) om du mår illa.

Försök dricka något sött om du skulle få problem
med låga blodsocker. Minska eventuellt basaldo-
sen men stäng aldrig av den helt. 

Ring sjukhuset eller diabetesteamet om 

Det är första gången du blir sjuk med insulinpump.

Du mår så illa att du inte kan äta under längre tid
än 6 - 8 timmar.

Du kräkts mer än en gång under 4 - 6 timmar.

Blodsockret inte sjunker eller ketonerna inte mins-
kat efter 2 extra doser med insulin. 

Allmäntillståndet försämras.

Du är det minsta tveksam om hur du ska göra.

Det är en del pyssel med en insulinpump, t ex slangar
och batterier som ska bytas. Ibland larmar pumpen för
stopp i slangen och då måste man veta vad man ska
göra. Du blir ”förste pumpskötare” och märker förmodli-
gen snart att du snabbt lär dig hur du ska ta hand om de
praktiska detaljerna.
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Sjukdom och feber

När du är sjuk med feber så ökar kroppens
behov av insulin (se sidan 284). Ofta ökar insu-
linbehovet upp till 25 % för varje grads feber.
Febern finns där hela tiden och det är bättre att
möta den med en ökad basaldos än med ökade
måltidsdoser. Börja med att öka basaldosen 10 -
20 % när du märker att blodsockerproverna sti-
ger. Öka sedan vid behov även måltidsdoserna
efter blodsockerprover. Det är viktigt att du tar
prov före varje måltid och gärna även 1½ - 2
timma efter måltiderna när du är sjuk. Ofta
behöver du också kontrollera ditt blodsocker på
natten. 

Inlagd på sjukhus

Om du blir akut inlagd på sjukhus så råkar du
ofta ut för att det inte finns någon personal som
vet hur pumpen fungerar. Om det är något fel på
pumpen så är det bäst att börja med insulin i
penna eller spruta igen i väntan på att den ordi-
narie personalen kommer. Om du kräks eller har
tecken på begynnande ketonförgiftning (ketoaci-
dos), t ex pga pumpstopp, är det bäst att
behandlas med intravenöst insulin (se sidan 79).

Motion

Prova med att bära pumpen i ett fodral som sit-
ter på ett starkt elastiskt midjeband när du
motionerar. Vid kontaktsporter, ex fotbollsträ-
ning, kan du koppla ur pumpen under 1 - 2 tim-
mar utan att ta något extra insulin. Om du
motionerar under en längre tid är det förmodli-
gen bäst att ha kvar pumpen och sänka basaldo-
sen temporärt. Prova med halva basaldosen
under den tid du motionerar och eventuellt även
under några timmar därefter. Du kan behöva
sänka basaldosen ännu mer - enda sättet att veta
är att prova sig fram. Ett annat alternativ är att
koppla på pumpen igen efter halva motionen
(t ex halvtid i en match) och ge en liten extrados. 

Om du har problem med känningar tidigt under
motionspasset måste du stänga av pumpen minst
2 timmar innan du börjar för att få en minsk-
ning av insulinnivån i blodet i tid.402 Enligt en

undersökning var det ingen skillnad i risken för
lågt blodsocker under motion (40 - 45 cykling
på testcykel, ca 60% av VO2 max) mellan att
koppla från pumpen och ha den kvar med basal-
dosen sänkt till 50%.10 Lågt blodsocker 2,5 - 12
timmar efter motionen var dock vanligare än
under motionen och särskilt när pumpen inte
kopplades bort.

Om blodsockret stiger efter ett träningspass när
du kopplat bort pumpen så kan du prova med
att ta en liten dos (börja med 1 - 2 E) direkt efter
träningen (dvs innan duschen) för att motverka
detta (se även sidan 274). Om du använder kol-
hydraträkning så kan det vara bra att knappa in
några kolhydrater till denna dos även om du inte
äter något. Annars kommer pumpen att räkna
denna extrados som aktivt insulin (se page 186)
och dra ifrån den när du tar nästa måltidsdos
(om inte måltiden infaller efter att det aktiva
insulinet tagit slut).

Med direktverkande insulin kan blodsockret
sjunka rätt så kraftigt om du motionerar kort tid
efter måltidsdosen om du inte minskar denna. Se
kurvor på sidan 272. Du kan prova med att
halvera eller möjligen hoppa över måltidsdosen
om det är kraftig motion (se tabell på sidan
273). Låt i så fall pumpen sitta kvar så att du får
din ordinarie basaldos under hela motionspas-
set.1157 

Många personer med diabetes är framgångsrika elitidrot-
tare. Andra, som de flesta barn, spelar mest för att det är
roligt. I vilket fall hjälper pumpen dig att hålla blodsockret
i schack både under och efter motionen. 
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När du åker på läger, t ex ett idrotts- eller diabe-
tesläger kommer du att röra på dig mer än van-
ligt flera dagar i rad. Prova då med att sänka
basaldosen 10 - 20 % (0,1 - 0,2 E/tim) när läg-
ret börjar och justera sedan enligt blodsocker-
prover.

Glöm inte att fylla på dina sockerförråd efter
motion (se sidan 269). Efter kraftig motion (t ex
en fotbollsmatch eller skidtur) måste du sänka
basaldosen på natten med 0,1 - 0,2 E/timme
eller ännu mer för att undvika känningar. Prova
dig fram och skriv upp i dagboken så minns du
hur du gjorde till nästa gång!

Ett annat sätt att sänka basaleffekten om du har
en hel dags motion (ex. en fotbollscup) är att
koppla ur pumpen på morgonen efter frukost
och ta en injektion långverkande insulin (Leve-
mir eller Lantus). Prova med att ta ca en tredje-
del av din totala dygnsdos av basinsulin till att
börja med. Koppla in pumpen tillfälligt för att ta
måltidsdoser när du äter, och koppla sedan in
basaldosen igen när du motionerat färdigt. 

Om du idrottar regelbundet och ofta har behov
av att koppla ur pumpen kan du också ersätta
en del av basaldosen med långverkande insulin
(Lantus, Levemir eller Tresiba) som du tar på
morgonen. Tresiba är ett extremt långverkande

insulin; se sidan 194 för ett förslag hur du kan
göra bytet. Detta kan vara ett bra alternativ t ex.
för den som tränar mycket simning. Prova med
ca 30 % av basaldosen som en dos till kvällen
till att börja med och justera sedan efter blod-
sockervärden.20 Effekten ska bli lagom de dagar
du motionerar så att du kan koppla bort pum-
pen flera timmar utan att riskera att få högt
blodsocker. Pumpen kopplar du in tillfälligt när
du äter och sedan när du motionerat färdigt för
dagen. Den kan då gå på en relativt låg basaldos
under kvällen och natten eftersom det långver-
kande insulinet fortfarande har en viss basalef-
fekt. 

Under dagen (när pumpen är bortkopplad) kan
du ha den ställd på 0,1 E/tim så hålls slangen
öppen och det är lätt att koppla in den igen.
Dagar eller perioder när du inte motionerar
(men fortsätter med det långverkande insulinet)
så får du lägga på en basaldos i pumpen som
motsvarar ditt behov av basalinsulin utan
motion. Prova med ca 0,1 - 0,2 E/kg under 24
timmar till att börja med. Alternativt får du göra
uppehåll med injektionen av långverkande insu-
lin och sätta pumpen på en full basaldos under
perioden utan motion.

Pump bara på natten?

Ibland kan man tycka att pumpens fördelar
överväger fr a på natten men att pennan är
bättre på dagen, t ex om barnet har svårt att
klara pumpen på egen hand och inte har tillsyn
av en vuxen person hela tiden. Pump till natten
kan vara ett bra alternativ för barn som använ-
der medellångverkande insulin (t ex Insulatard,
Humulin NPH) till natten och har problem med
nattliga känningar eller högt blodsocker på mor-
gonen.632 Praktiskt sett är det inget som hindrar
att du kopplar in pumpen på kvällen, låter den
vara på under natten, tar ut den nästa morgon
och använder en insulinpenna till måltidsdo-
serna under dagen. Prata med din läkare eller
sköterska om du tycker det verkar intressant.

I en studie använde man pumpen till måltidsdo-
sen vid middagen och kvällsmaten och på natten
på barn i åldrarna 7 - 10 år.632 Medellångver-

När bör pumpen kopplas ifrån? 

När du badar

I bastun eller i en bubbelpool

Vid röntgen-undersökningar

De flesta pumpar är vattentäta när de lämnar
fabriken, men om det blir en liten spricka i höljet
eller displayen kan det komma in vatten. Du kan
då få en ny pump på garantin, men vi tycker det
enklaste rådet är att koppla bort pumpen när du
badar om det inte blir långa stunder i våt miljö,
ex. för den som vindsurfar. Om du är utomlands
på badsemester kan det vara svårt att få en ny
pump skickad till dig, och då är det bäst att ta det
säkra före det osäkra och inte ha på dig pumpen
i vattnet. 
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kande insulin på morgonen och måltidsdoser på
dagen gavs som injektioner. Blodsockervärdena
var lägre med nattpump jämfört med när nattin-
sulinet togs som en injektion av medellångver-
kande insulin. I en studie med nattpump på

vuxna fick man jämnare blodsocker på morgo-
nen och även färre känningar dagtid.618

Nattpump kan vara ett bra alternativ när man är
på badsemester. Koppla ifrån pumpen på mor-
gonen och ta måltidsdoserna med en penna.
Koppla sedan in pumpen igen när du kommer
tillbaka till hotellet. Eftersom du förmodligen
rör på dig mer än vanligt så har du mindre
behov av basinsulin, men du behöver troligen ta
en injektion med basinsulin på morgonen Du
kan prova med att ge ca hälften till två tredjede-
lar av basaldosen under den tid pumpen är
urkopplad som ett medellångverkande insulin
(ex. Insulatard) eller ett långverkande (Levemir
eller Lantus).

Är pumpen i vägen?

Insulinpumpen måste du bära med dig 24 tim-
mar om dygnet. ”Hur sover man med den?”
undrar många i början. Man vänjer sig förvå-
nandsvärt fort vid att ha pumpen med sig på
natten. En del som ligger stilla i sängen lägger
pumpen bredvid sig på huvudkudden och vak-
nar med den på samma plats på morgonen.
Andra som rör sig mer under sömnen tycker det
är bättre att ha den i ett mjukt bälte eller i en
ficka i pyjamasen. 

I sällsynta fall har några personer tagit måltids-
doser i sömnen. Det kan nog vara så att de
drömt att de äter och är så vana vid pumpen att
de tar en måltidsdos utan att vakna. Om du har
en oväntad känning på morgonen bör du kon-
trollera pumpminnet för att se om du tagit en
måltidsdos i sömnen. Om så är fallet bör du ha
pumpen i en väska på natten så att det blir svå-
rare att trycka på knapparna. En annan lösning
är att låsa pumpen eller använda en fjärrkontroll
och se till att förvara den långt från sängen på
natten.

”Hur gör man med pumpen när man älskar?”
var det första kompisarna frågade, berättade en
18-åring. Det är enkelt att koppla ifrån pumpen
en stund om den är i vägen. Att älska är också
motion och du kan behöva lite mindre insulin en
stund. Glöm bara inte bort att koppla in den
igen efteråt! 

Insulindoser med penna

Ibland kan man vara tvungen att använda insulinpenna
en kortare eller längre tid, t ex om det blir fel på pumpen.
Det är mycket viktigt att du alltid har direktverkande insu-
lin och penna eller sprutor med dig i reserv om pumpen
inte skulle fungera. Se till att insulinet inte har passerat
hållbarhetsdatum.

Måltidsinsulin:
Ge samma doser till måltiderna av motsvarande
insulinsort med penna som du tidigare tog med
pumpen. Kolhydraträkna på samma sätt som
med pumpen.

Basalinsulin:
Alla patienter med insulinpump ska ha ett basin-
sulin för penna i reserv och doser uppskrivna
hemma. Det totala antalet enheter som basaldo-
sen ger per dygn kan oftast avläsas direkt på
pumpen. Den ska ersättas med ett basinsulin
med penna. Insulin av NPH-typ (Insulatard,
Insuman Basal eller Humulin NPH) fungerar bra
vid kortare pumpstopp. Reservinsulinet måste
slängas när det gått ut och eftersom du sällan
kommer att behöva använda det så är NPH-insu-
lin det bästa alternativet eftersom det är billigast.
Men om du kolhydraträknar så ger morgondosen
av NPH-insulin en viss måltidseffekt till lunch,
och då stämmer dina kvoter inte så bra.

Lantus eller Levemir:
Ersätt basdosen med samma antal enheter Lan-
tus eller Levemir uppdelat på 2 doser (morgon
och kväll), och öka vid behov. Med större doser
Lantus kan du använda samma dos som basal-
dosen i pumpen och ta hela dosen vid ett tillfälle
per dag.120

Insulatard, Insuman Basal eller Humulin NPH:
En person som inte kolhydraträknar kan använda
Insulatard som basinsulin. Man ger då 1/3 av
basdosen med pump till frukosten och 2/3 kl 22.
Observera att detta är utgångsdoser, patienten
får sedan justera sig fram till vad som fungerar.
För den som nyligen börjat med insulinpump kan
man lämpligen gå tillbaka till de penndoser man
hade innan pumpen.
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Går jag upp i vikt när jag börjar med 
insulinpump?

Om du har ett förhöjt HbA1c när du börjar med
pump så finns en risk att du går upp i vikt när
ditt blodsocker blir lägre eftersom du förlorar
mindre socker i urinen. Om du får många kän-
ningar i början är det risk att det extra du måste
äta ger en viktökning. Om du börjar ta dig extra
”friheter” med t ex godis och chips så ökar du
också i vikt. Prata med dietisten om hur du ska
komma till rätta med dessa problem. Det kan
vara lättare att gå ner i vikt utan att HbA1c sti-
ger om man har insulinpump genom att du kan
minska på maten och måltidsdoserna men ändå
ha kvar basaldosen som täcker ditt basala insu-
linbehov.

Sovmorgon

Med insulinpump är det lättare att sova längre
på morgonen eftersom du får ditt basinsulin
automatiskt. Du kan prova dig fram till en
lämplig basdos som håller blodsockret lagom
jämnt på förmiddagen genom att låta bli att äta
frukost (ta ingen måltidsdos heller) och mäta
blodsockret fram till lunch. Innan man lärt sig
hur det fungerar kan det vara en bra idé att en
förälder eller anhörig tar ett blodsockerprov vid

07 -08-tiden och justerar basdosen tillfälligt
beroende på om blodsockret är högt eller lågt.
Om det är < 3,5 - 4,0 mmol/l kan det vara enk-
lare att bara stänga av pumpen någon timme än
att väcka barnet/tonåringen och ge frukost.

På sommarlovet blir det lätt en förskjutning av
dygnet med någon eller några timmar. Det kan
då bli problem med att frukostkvoten är inställd
för skoltid, och med sen frukost på lovet hamnar
den på lunchkvoten istället vilket medför för
liten insulindos. Man kan då ändra klockslaget
för frukostkvoten till lite senare. Ett annat tips
är att ställa om klockan i pumpen, dvs ställa till-
baka den 2 - 3 timmar beroende på hur länge
sovmorgonen brukar vara. Då justeras även
basaldoserna till sommarens tidsrytm. Om
klockan är ställd på svensk tidszon kan man
ställa den på Island (minus 2 timmar) eller
Grönland (minus 4 timmar). Man måste dock
komma ihåg tidsförskjutningen när man tittar
på nedladdade data från pumpen.

Kom ihåg att ta med extra batterier och andra delar till
pumpen när du är borta hemifrån mer än ett par timmar.
Om du flyger bör du ha alla batterier i handbagaget efter-
som många flygbolag inte tillåter litium-batterier i
incheckat bagage. Ta också med penna eller sprutor och
direktverkande insulin så att du kan ta extra insulin om
det skulle bli problem med pumpen. 

På vintern när det är kallt är det viktigt att ha pumpen
nära kroppen. Slangen är mycket tunn. Ingen del får sticka
ut från kläderna eftersom den då fryser mycket lätt. Det
kan visserligen bli lite besvärligt att plocka fram pumpen
för att ta måltidsdosen men eftersom insulinet inte tål att
frysas måste du skydda det mot låga temperaturer.

Detsamma gäller solsken och extrem värme, dvs att
slangen bör vara under ett klädesplagg. Om det är mycket
varmt ute kyls slangen om den ligger mot huden. Om du
misstänker att insulinet i slangen utsatts för frost, solsken
eller stark värme så är det bästa att fylla slangen med
fräscht insulin när du kommer inomhus.
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Resetips 

Glöm inte att ställa om klockan på pumpen om
du reser över tidszoner. Ställ in den nya tiden när
du kommer fram till ditt resmål. Eftersom du
kommer att sitta still på planet kan det vara en
god idé att öka basaldosen något under en lång
resa. Ta med insulinpenna och både måltidsinsu-
lin och basinsulin i reserv samt intyg till tullen
om att du använder insulinpump. Pumpen ger
oftast inte utslag i metalldetektorn så du behö-
ver inte förvarna om att den finns där. En del
pumpföretag kan låna ut en reservpump som du
kan ha med på resan om det blir något fel på din
pump. Luftbubblor kan lösas ut i insulinreservo-
aren pga det sänkta trycket i flygkabinen. Detta
kan orsaka att lite insulin trycks ut genom
slangen (se sidan 331).643 

Om du reser i ett hett klimat kan insulinet för-
lora effekt och du kan därför behöva byta insuli-
net varje eller varannan dag. Om du fyller
reservoarerna själv så fyll inte mer insulin än du
använder under denna tid. Förvara om möjligt
ditt förråd av insulin i kylskåp. Se sidan 326 för
utförligare resetips.

Pump till småbarn

Insulinpump kan användas till barn i alla åldrar,
t o m spädbarn som bara är några dagar gamla.
I Sverige rekommenderas det att förskolebarn
får en insulinpump redan vid debuten av diabe-
tes eller inom några veckor. I en amerikansk stu-
die på småbarn i åldrarna 2 - 5 år minskade
HbA1c från 80 till 63 mmol/mol och antalet
svåra känningar minskade från ca en varannan
månad till ca en var tionde månad när de
använde insulinpump.714 Man kan behöva insu-
lin spätt till 10 E/ml till spädbarn med mycket
små basaldoser. Mindre barn kan ofta behöva en
lägre andel av dygnsdosen som basaldos (ned till
ca 30-40%). De har ofta den högsta basaldosen
sent på kvällen, kl 21 - 24.211,835 En del yngre
barn får lätt ketoner när det blir problem med
nålen. Det hjälper då ofta att använda en stålnål
som inte kan knickas. Man kan också prova att

byta ut en del av basaldosen mot en injektion
med långverkande insulin. Se sidan 192. 

Det underlättar att kunna ge barn som äter ore-
gelbundet och olika mycket från gång till gång
små måltidsdoser som stämmer med deras mat-
vanor. Dubbel eller förlängd måltidsdos kan
vara mycket praktiskt om man är osäker på hur
mycket barnet kommer att äta eftersom dosen
kan stängas av bolusdosen när barnet ätit fär-
digt. Man kan placera pumpen i en sele på ryg-
gen så att den kommer utom räckhåll. Barn från
4 - 5 års ålder kan ofta bära pumpen på samma
sätt som äldre barn. Enligt vår erfarenhet lär de
sig mycket snabbt att inte trycka på knapparna.
Om man är tveksam kan man använda barnsä-
kerhetslåset på pumpen. 

Vi använder ofta skinkorna för att sätta pump-
nålen eftersom den då är utom synhåll för det
lilla barnet. Om barnet använder blöjor måste
man tänka på att sätta nålen tillräckligt högt
upp för att inte den ska sölas ner av innehållet i
blöjorna. 

Pumpbehandling passar lika bra för barn som för vuxna -
inget barn är för litet för att kunna prova pump. T o m
bebisar som bara varit några veckor gamla har fungerat
bra med pump. Om ditt barn har oförutsägbara matvanor
är det praktiskt att kunna ge små doser varje gång bar-
net äter. För små barn är det oftast bäst att använda
skinkorna som insticksställe för nålen.
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Graviditet 

Insulinpump kan vara ett utmärkt alternativ för
att kunna uppnå blodsockervärden som är nära
de som personer utan diabetes har.610 Med ett
nära normalt blodsocker minskar risken för
komplikationer under graviditeten till samma
nivåer som för friska kvinnor (se sidan 301).
Under graviditet brukar basaldosen behöva sän-
kas till ca 40 % av dygnsdosen.311 Insulinbeho-
vet ökar successivt under graviditeten men
minskar oftast drastiskt efter förlossningen (se
sidan 304). Under senare delen av graviditeten
kan det vara svårt att ha pump-nålen på magen.
Man kan då försöka med skinkan, övre delen av
låret eller överarmen. 

Pga den ökade risken för ketonförgiftning (keto-
acidos) under graviditet bör man kontrollera
blodsocker oftare och även byta slang och nål
oftare (varje dag med metall-nål, varannan med
plast-kateter). Ta omedelbart kontakt med sjuk-
huset om blodsockret är förhöjt och du har
ketoner i blod eller urin. Genom att ge en liten
dos (ca 0,2 E/kg) medellångverkande insulin
(t ex Insulatard) till natten som ersättning för en
del av den ordinarie basaldosen har man lyckats
minska risken för ketoacidos betydligt.757 

Vilken typ av behandling föredrar 
personal som jobbar med diabetes?

I en amerikansk studie tillfrågades medlemmar i
AADE (American Academy of Diabetes Educa-
tors) och ADA (American Diabetes Association),
fr a diabetessköterskor, doktorer och dietister,
hur de behandlade sin egen diabetes.436 Resulta-
ten visade att så många som 60 % av AADE
medlemmarna med diabetes och 52 % av ADA
medlemmarna med diabetes använde insulin-
pumpar (ca 10% av patienterna med diabetes
använde pumpar när studien gjordes). Bara 3 -
4 % använde 1 - 2 injektioner/dag och de

övriga använde flerdos-behandling med 3 - 4
doser/dag. Genomsnittligt HbA1c för pump-
användare var 50 mmol/mol och 55 med fler-
dosbehandling. En intressant observation var att
diabetes (typ 1) var 13 gånger mera vanlig bland
AADE och ADA medlemmarna än i den vanliga
befolkningen. Förklaringen till detta kan vara
att eftersom diabetes vanligen utvecklas relativt
tidigt i livet kan sjukdomen påverka personerna
att välja en karriär som har med diabetes att
göra. 

För den som vill läsa vidare om pumpanvänd-
ning rekomenderas “Pumping Insulin” av John
Walsh och Ruth Roberts (Torrey Pines Press,
San Diego, USA).

En insulinpump ger dig fler möjligheter till fininställning av insulindoser och ”mer hästkrafter under huven” för att ta
hand om din diabetes. Men precis som med en starkare och snabbare bil så kräver den större kunnande och uppmärk-
samhet för att den ska fungera bra för dig. Rätt använd är en insulinpump ett mycket bra redskap och ett kraftfullt
hjälpmedel på din långa diabetesresa.

Insulinpump
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Biverkningar av 
insulinbehandling
Smärta

Om det gör extra ont när du sticker in nålen så
har du förmodligen träffat en nerv eller känsel-
kropp (se bild på sidan 123). Om du står ut
med smärtan så kan du utan nackdel injicera
insulinet, i annat fall får du sticka en gång till.
Se kapitlet om injektionshjälpmedel på sidan
135 om du ofta tycker att injektionerna gör ont.

Insulinet rinner ut igen

Det är inte ovanligt att det kommer ut en
droppe insulin när du dragit ut nålen. En
droppe från en insulinpenna motsvarar knappt
en enhet insulin (100 E/ml). I en studie på barn
och ungdomar upplevde 68 % läckage av insu-
lin någon gång under en veckas tid.1065 23 % av
injektionerna gav upphov till ett läckage på upp
till 18 % av dosen (2 enheter om den tänkta
dosen var 11 enheter). 

Det kan vara svårt att undvika att det ibland
rinner ut insulin men risken är mindre om du
lyfter ett hudveck och sticker in med 45° vinkel
(se bild på sidan 127). Försök med att injicera
lite långsammare. Du kan också prova med att
dra ut nålen halvvägs och sedan vänta 20 sek-
under innan du drar ut den helt. En del perso-
ner tycker att det hjälper om man trycker med
ett finger på stickstället eller sträcker huden
omedelbart efter att nålen dragits ut. Tidigare
sträckte man huden i sidled före injektionen för
att undvika detta problem men det är inte så
bra för då riskerar du att injicera i muskeln.

Stopp i kanylen

Ibland kan det bli stopp i kanylen när du injice-
rar ett långverkande eller medellångverkande
insulin. Detta problem kan bero på att kristal-
lerna i insulinet klumpar ihop sig. Detta är mer
vanligt om man injicerar långsamt (> 5 sekun-

der). Försök att spruta in insulinet snabbt (inom
5 sekunder) efter att du stuckit in nålen i huden.
Risken ökar om du återanvänder nålarna efter-
som det då kan bildas kristaller inne i nålen.

Blåmärken efter injektioner

Om du sticker igenom ett ytligt blodkärl i
underhudsfettet kan det uppstå en liten blöd-
ning. Blodkärlen i underhudsfettet är dock så
små att det aldrig är någon risk för att insulinet
ska injiceras direkt i kärlet. Ibland kan det bli
en liten blödning under huden. Det känns då
som en liten kula under huden som ibland kan
se blåfärgad ut. En sådan blödning är helt ofar-
lig och den sugs upp av kroppen efter en tid
utan att lämna några spår. Om man tycker att
blåmärken är ett problem kan tryck på injek-
tionsstället i 2 minuter efter injektionena hjälpa. 

Ibland sticker man sönder ett litet blodkärl med insulin-
nålen och det kan komma ut lite blod genom stick-kana-
len. Om det blir en blödning under huden känns det
sedan som en liten kula under huden och ofta ser man
även ett blåmärke.

Blod-

Underhudsfett
kärl
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Fettkuddar 

Det är ganska vanligt med hudbiverkningar av
insulinbehandling, och en översikt av detta finns
i referens 946. Fettkuddar (lipohypertrofier) upp-
kommer lätt när insulinet injiceras på samma
ställe för ofta. Det beror på att en av insulinets
uppgifter i kroppen är att bygga upp fettväven
och att denna effekt är starkast just där insulinet
injiceras.961,405 Fettkuddar innehåller både fett-
vävnad och bindväv.1108 Det är ett vanligt pro-
blem när man inte sprider sina stick-ställen
tillräckligt. Upp till 30 % av vuxna patienter har
fettkuddar i olika undersökningar,873,961 och så
många som 50% av barn och ungdomar (18%
hade utbredda fettkuddar).661 I barnstudien var
det vanligare med fettkuddar om man hade högt
HbA1c, flera injektioner/dag och diabetes sedan
flera år tillbaka. Ibland kan de mjuka fettkud-
darna innehålla hård ärr-vävnad.1158

Barnet vill alltid sticka där det känns minst och
sticken kommer gärna för tätt. Det är viktigt att
förklara detta noga för barnen och hjälpa dem
att hitta ett system för att kunna rotera sina
injektionsställen på ett effektivt sätt. Föräld-
rarna bör hjälpa yngre barn (under ca 10 - 12
års ålder) med 1 - 2 injektioner/dag och då
gärna sticka på platser som barnet själv har
svårt att nå, t ex skinkan (se ”Var ger jag insuli-
net?” på sidan 124).

Nålarna blir slöare av att användas flera gånger.
En slö nål ger en lite större vävnadskada när
man sticker in den. Detta skulle möjligen kunna
bidra till bildandet av fettkuddar genom frisät-
tandet av lokala tillväxtfaktorer.1068

Injektion i fettkuddar medför vanligen ett lång-
sammare och förmodligen ett mer oregelbundet
upptag av insulin,675,1207 beroende på att kud-

darna innehåller färre blodkärl. Vid användning
av direktverkande insulin var insulinupptaget
25 % sämre efter en injektion i ett område med
lipohypertrofi.599 Däremot tycks CGM-sensorer
som placerats i områden med lipohypertrofi visa
samma noggrannhet som sensorer i normal väv-
nad både vid höga och låga värden.291

Man bör låta ett område med lipohypertrofi vila
åtminstone några veckor. Ett sätt kan vara att
använda i-Port eller Insuflon (se sidan 135) som
man på ett aktivt sätt kan byta injektionsplats
med. Ett annat sätt är en guide i form av en
plastfolie med hål för de olika vecko-dagarna
som hjälper barnet att sprida sina injektioner.390

I extremfallen kan det ta upp till ett år innan
fett-kuddarna försvinner,493 och man har t o m
använt fettsugning för att bli av med dem.946

I en rapport minskade problemen med fettkud-
dar när Humalog användes.961 Förklaringen kan
vara att eftersom detta insulin kommer in i blo-
det så mycket snabbare så utsätts fettcellerna för
insulinpåverkan under en kortare tid.

Tänk på att insulinet verkar snabbare när du ger
det i ett ”fräscht” område utan lipohypertrofi.
Du kanske måste sänka dosen för att undvika
känningar. I en italiensk studie sänktes insulin-
dosen med 2 E/dag och HbA1c med 6,3
mmol/mol genom att lära ut rätt injektionstek-
nik med 4 mm nålar.438

Rodnader efter injektion

Rodnad, ibland med klåda, som uppträder ome-
delbart eller några timmar efter insulininjektion

Insulinet gör att underhudsfettet tillväxer om du ofta
sprutar på samma ställe. Det blir en ”fettkudde” i huden
som både syns och känns som en upphöjning.

Insulinet tas oftast upp lite långsammare och förmodli-
gen mera oregelbundet om du injicerar i ett område med
fettkuddar (lipohypertrofi).

07 12 17

Injektion i friskt
underhudsfett

Injektion i
lipohypertrofi
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kan vara orsakade av allergi mot insulinet eller
konserveringsmedlet. Oftast upphör denna typ
av reaktion efter en tids fortsatt insulinbehand-
ling.881 Tala om för din läkare om du får rodna-
der efter injektioner. Det finns ett speciellt
hudtest för att se om du är överkänslig mot insu-
linet eller konserveringsmedlet. Ofta har man
också en förhöjd halt insulinantikroppar i blodet
(se nedan). Om problemen med rodnad och
klåda kvarstår kan det hjälpa med sk antihista-
min-tabletter. Man har också med god effekt
provat med att tillsätta en liten mängd kortison
till insulinet.719 Byte till direktverkande
NovoRapid 19 eller Humalog 672 har minskat
problemen med rodnader för en del patienter.
Det kan även vara till hjälp att byta till ett insu-
lin från en annan fabrikant eftersom de innehål-
ler mycket små rester av ämnen från
tillverkningen (delar av jästceller i Novo Nord-
isks insuliner och delar av E. coli bakterier i Lil-
lys insuliner).626 En flicka som hade problem
med rodnader och sveda efter injektioner blev
klart bättre sedan hon började med en insulin-
pump.316 Det långsamma flödet av basaldosen
hjälpte genom att öka toleransen för insulinet
(sk hyposensibilisering). Vi tycker oss ha sett
betydligt färre patienter med dessa problem
sedan vi började ge direktverkande insulin som
del i en flerdosregim till alla redan vid insjuk-
nandet i diabetes. Det har dock beskrivits även
vid användning av Levemir 111 och Lantus.751

Det kan vara en god idé att se till att ditt insulin
inte har passerat utgångsdatum och att du förva-
rar det på ett korrekt sätt. Felaktig lagring ökar
antalet nedbrytningsprodukter och kan därmed
öka risken för en insulinallergi.442 Generella
allergiska reaktioner med allmänpåverkan efter
insulininjektioner är mycket ovanliga.200,672

Nickelallergi mot själva kanylen kan ge rodna-
der efter insulininjektioner. Nålar till sprutor
och pennor innehåller nickel. Nålarna är
belagda med silikon som glidmedel. Om du är
nickelallergisk bör du inte använda nålarna mer
än en gång eftersom silikonlagret då slits ner och
nicklet kommer i närmare kontakt med huden.
Sprutnålar har ett tjockare silikonlager eftersom
de också ska användas till att sticka genom gum-
mimembranet på flaskan när du drar upp insuli-
net. Om du har nickelallergi så reagerar du

oftast mot detta även i andra sammanhang, t ex
att du får eksem av örhängen, av spännet på bäl-
ten eller under klockan. Man kan hudtesta för
att se om du tål nickel.

EMLA®-kräm (som används vid blodprovstag-
ning och innan byte av Insuflon) kan ge en aller-
gisk rodnad som kan vara lätt att förväxla med
plåsterallergi.

Insulinantikroppar

Kroppen bildar antikroppar mot främmande
ämnen som den inte känner igen. Tidigare, när
man använde insulin från svin eller nötkreatur,
var det vanligt med insulinantikroppar. Med
användning av humaninsulin är det mycket
ovanligt med så höga halter av antikroppar att
det ställer till problem. Förhöjda nivåer av insu-
linantikroppar är vanligare vid flerdos- eller
pumpbehandling jämfört med konventionell 2-
dos behandling.231 

Insulinantikropparna fungerar så att de binder
insulin till sig när det finns gott om insulin i blo-
det, t ex efter en måltidsinjektion.1135 När det
finns lite insulin i blodet, t ex på natten, släpper
de istället ifrån sig insulin.130 Effekterna har stu-
derats med snabbverkande 130,1135 och medel-
långverkande insulin,890 men eftersom det är det
fria insulinet i blodet som binds till antikroppar
kan de i princip påverka alla typer av insulin. På
så vis slätas insulinnivåerna i blodet ut på ett
olyckligt sätt. När du vill ha mycket insulin i
blodet efter en måltid blir det för lite (med högt
blodsocker som följd) och när du vill ha lite
insulin i blodet många timmar efter en måltid
eller på natten får du istället för mycket (vilket
kan resultera i lågt blodsocker som ibland kan
bli långvarigt).1135 Man kan säga att med höga
halter av insulinantikroppar tillverkar man sitt
eget långverkande insulin. Ett av de nya basinsu-
linerna (Levemir) använder ungefär samma prin-
cip genom att insulinet binds till ett äggviteämne
i blodet och kan sedan frigöras långsamt.502

Många olika metoder har provats för att minska
dessa problem men utan större framgång. Det
som har visats sig fungera rätt så bra är att ge en
stor dos måltidsinsulin på morgonen för att
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”mätta” insulinantikropparna. På dagen ger
man allt mindre doser måltidsinsulin till målti-
derna. På kvällen ges bara en liten dos nattinsu-
lin för att minska risken för nattliga känningar.
Eftersom insulinet i praktiken blir mer långver-
kande när man har en hög halt insulinantikrop-
par kan det vara lättare att förstå effekterna om
man tänker sig att direktverkande insulin funge-
rar ungefär som snabbverkande insulin (Actra-
pid, Humalog Regular eller Insuman Basal),
snabbverkande insulin blir ett mellanting mellan
snabbverkande och medellångverkande (t ex
Insulatard) och medellångverkande insulin fung-
erar som långverkande (Lantus) normalt gör. 

Byte till direktverkande insulin (Humalog) mins-
kade påtagligt problemen med insulinantikrop-
par och lågt blodsocker på morgonen hos en
patient 679 och minskade problemen med rodna-
der efter injektionerna hos en annan.672 Novo-
Rapid har också använts med bra resultat till
patienter med insulinallergi.19 Det verkar som
om skillnaden i kemisk struktur mellan snabb-
verkande insulin och direktverkande insulin hin-
drar det från att fastna på antikropparna i
samma utsträckning. 

Man kan med ett blodprov mäta hur mycket av
insulinet som är bundet till antikroppar. Nor-
malt ligger nivån på ca 6 %. Problem men effek-
ter av antikroppar som beskrivits ovan kan ses
när nivån är > 10%.890,1135 Vi har sett värden på
över 90 % när patienterna haft särskilt uttalade
problem med både rodnader efter injektioner
och för långsam insulinaktivitet. Det kan vara
mycket besvärligt med insulinantikroppar men
bekymren som de orsakar brukar avklinga efter
några år även om antikropparna kan finnas
kvar. 

Lipoatrofi

Med lipoatrofi menas en grop i underhusfettet.
Orsaken till detta är lite oklar. Det brukar inte
uppstå där man stuckit mest. Man tror att det
snarast är en immunologisk reaktion på insuli-
net där underhudsfettet bryts ned.881,946 Ofta har

en patient med lipatrofi en hög halt av insuli-
nantikroppar. Lipatrofi var mera vanligt med
gamla tiders insulin men har även beskrivits hos
en patient som använde Humalog i en insulin-
pump.443 Man kan försöka behandla groparna
genom att injicera insulinet i kanterna. Det bil-
das då nya ”fettkuddar” och så småningom bru-
kar gropen försvinna. Man har provat med att
blanda en liten mängd steroider i insulinet eller
lokalbehandling med natrium-cromolyn med
viss framgång.965

Insulinödem

Ibland kan man få en lokal eller en generell
svullnad i kroppen när man rätt så snabbt för-
bättrar diabetesinställningen, t ex vid insjuknan-
det i diabetes eller om man hoppat över en hel
del insulininjektioner och börjar ge insulin regel-
bundet igen. Det beror på en tillfällig
vätskeansamling i kroppen och går över av sig
självt inom dagar eller någon vecka.1030 Efedrin
har provats med framgång i svåra fall.561 Furose-
mid kan också hjälpa i svårare fall. 
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Insulinbehov

Hur mycket insulin behöver kroppen?

En vuxen frisk person producerar ungefär en
halv enhet insulin/kg kroppsvikt i sin bukspott-
körtel varje dag, dvs ca 35 enheter för en person
som väger 70 kg.8 Efter remissionsfasen när den
egna insulinproduktionen avslutats helt (vanli-
gen inom 1 - 3 år efter diagnosen) är insulinbe-
hovet hos ett barn rätt så konstant under
uppväxten, vanligen omkring 0,7 - 1,0
E/kg/dygn 728 och oftast närmare 1 E/kg (ca
20 % lägre vid användning av insulinpump).
Ibland kan bara någon eller några enheter min-
dre per dygn medföra stor skillnad i HbA1c. När
man är sjukt behövs det oftast ökade doser, spe-
ciellt om man har feber (se ”Feber och sjukdom”
på sidan 284). 

Pubertet och tillväxt

Under puberteten när tillväxten är snabb behövs
det högre doser insulin. Pojkarna växer vanligen
som mest i 14-års åldern och flickorna i 12-års
åldern (året före första menstruationen) men det
beror helt på när de kommer in i puberteten.
Pojkar behöver mycket högre doser under
puberteten, ofta upp till 1,4 - 1,6 E/kg/dygn,727

ibland ännu mer. Även flickor behöver ofta mer
än 1 E/kg/dygn när de växer som snabbast.1129

Efter sin första menstruation växer de långsam-
mare och slutar vanligen att växa på längden
inom 2 år. Det är då mycket viktigt att minska
insulindoserna (och matintaget) för att inte
börja växa ”på tvären” istället.

Några år efter puberteten har insulinbehovet
minskat till vuxen nivå, ca 0,7 - 0,8 E/kg/dygn.
Vänj dig vid att räkna insulinbehov i enhe-
ter/dygn vid olika tillfällen och se inte bara på de
enskilda dosernas storlek.

Vi följer regelbundet längd och vikt på mottag-
ningen. Barn och ungdomar som får diabetes är
ofta något längre än sina jämnåriga friska kam-
rater när de insjuknar i diabetes men slutar
oftast på genomsnittlig längd när de vuxit fär-
digt.986,1209 En sämre diabetesinställning, speciellt
tidigt under puberteten, kan göra att barnet tap-
par i längdutveckling och får en sämre tillväxt-
spurt i puberteten.313,1190 Puberteten kan
försenas men detta är idag ovanligt med en
ändamålsenlig insulinbehandling. Hos flickor
kan man se oregelbundna och även uteblivna
menstruationer.313 Vanligtvis har man då ett
högt HbA1c men vid både insulinbrist och
undernäring kan man ha ett relativt lågt HbA1c.
Det är därför viktigt att räkna på behovet av
både insulin och mat i förhållande till barnets
tillväxtfas. Behandling med insulinpump kan
öka tillväxthastigeten hos patienter med högt
HbA1c genom att säkra en kontinuerlig tillförsel
av insulin.1059

I puberteten sker en snabb
tillväxt och då behöver ofta
insulindoserna ökas en hel
del. 
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Hur mycket insulin tillverkar jag själv?

Det går inte att mäta kroppens egentillverkade
insulin eftersom det är samma sorts insulin som
du injicerar. Man kan däremot mäta hur mycket
eget insulin kroppen tillverkar själv genom att
mäta C-peptid, ett ämne som bildas tillsammans
med insulin i en frisk bukspottkörtel (se även
sidan 359). En person med typ 2 diabetes produ-
cerar vanligen mera insulin i sin bukspottkörtel
och därför kan mätning av C-peptid användas
som en metod för att skilja mellan typ 1 och typ
2 diabetes.

Remissionsfas

När man börjar behandla diabetessjukdomen
går det åt höga doser insulin till en början. Detta
beror på att känsligheten för insulin i kroppen är
nedsatt eftersom du haft högt blodsocker under
några veckors tid (ungefär lika lång tid som du
var extra törstig). Känsligheten för insulinet
ökar snabbt efter insatt behandling och redan

efter någon vecka brukar insulinbehovet ha
sjunkit en hel del.

I de flesta fall börjar betacellerna tillverka en del
insulin när blodsockret varit normalt en tid
vilket bidrar ytterligare till ett sjunkande insulin-
behov. Ofta blir det en betydande insulinpro-
duktion. Om man kan sänka insulindosen till
mindre än 0,5 enheter/kg kroppsvikt och samti-
digt har ett HbA1c nära området för friska per-
soner (< ca 43 mmol/mol), brukar man säga att
barnet gått in i remission (kallas även smekmå-
nadsfasen). Fördelen med bukspottkörtelns eget
insulin är att det insöndras i förhållande till
blodsockernivån vilket innebär att det blir en
jämnare och mer lättinställd diabetes. 

Det räcker med en mycket liten egen insulinpro-
duktion för att motverka bildningen av ketoner
(diabetes-syror) genom att insulinet hämmar
nedbrytningen av fettet till fettsyror (som sedan
kan omvandlas till ketoner i levern). Den som
har kvar en viss egen insulinproduktion under
många år har därför ett visst ”skydd” mot syra-
förgiftning.602 Vid svår stress eller en infektion
får man dock en relativ insulinbrist eftersom

Under förnatten (midnatt - kl 03) när vi inte äter är krop-
pens känslighet för insulin ökad. Insöndringen av till-
växthormon ökar redan under förnatten men den
blodsockerhöjande effekten kommer först efter 3 - 5
timmar.132 Växande barn har en ökad mängd tillväxthor-
mon jämfört med vuxna. Mängden tillväxthormon som
insöndras stiger ännu högre under puberteten, vilket för-
klarar varför gryningseffekten är mer uttalad hos ungdo-
mar. Yngre barn som somnar tidigt på kvällen får sin
topp med tillväxthormon före midnatt och det är vanligt
att se ett ökat insulinbehov från kl 21 - 24. Patienter med
dåligt reglerad diabetes har ännu högre nivåer av tillväxt-
hormon vilket ytterligare bidrar till ett högt morgonblod-
socker och sämre tillväxt (se sidan 46).132
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Ökad insulin-
känslighet under 
förnatten

Minskad insulin-
känslighet under 
efternatten

Insulinbehov
(efter remissionsfasen) 

Uppväxt 0,7 - 1,0 E/kg/dygn, ofta när-
mare 1 E/kg/dygn (ca 20% 
mindre med insulinpump).

Pubertet Pojkar 1,1 - 1,4 E/kg/dag, 
ibland ännu mer.727 
Flickor 1,0 - 1,2 E/kg.1129

Efter pubertet Pojkar ca 1 E/kg/dag vid 
18 - 19 års ålder, som sedan 
minskar.

Flickor < 1 E/kg/dag
(fr o m något år efter 
första menstruationen).

Man kan få en uppskattning av den egna insulinpro-
duktionen under remissionsfasen genom att jäm-
föra tillförd insulindos per dygn med den hur mycket
insulin det brukar behövas i olika åldrar enligt ovan-
stående tabell. 
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behovet av insulin i denna situation ökar starkt.
Den stegrade halten av fr a kortisol och adrena-
lin medför en ökad produktion av ketoner
genom en ökad nedbrytning av fett till fettsyror. 

Remissionsfasen brukar vara 3 - 6 månader,
ibland upp till ett år eller längre. Lägst insulinbe-
hov har man oftast 1 - 4 månader efter insjuk-
nandet i diabetes.728 Det är dock mycket
individuellt och en del personer får inte någon
remissionsfas alls medan andra får längre tid än
ett år. Efter 2 - 4 års insulinbehandling har den
egna insulinproduktion försvunnit helt hos de
allra flesta yngre personer. Om du haft symtom
(törst, stora urinmängder, viktnedgång) en kor-
tare tid (1 - 2 veckor) innan du kom till sjukhu-
set är chansen större att du kommer in i
remissionsfasen. Yngre barn brukar få kortare
remission. I en italiensk studie fick barn som var
under 5 år eller som hade ketoacidos (syraför-
giftning) vid insjuknandet i diabetes sällan
någon remissionsfas.137 En tidigt insatt intensiv
insulinbehandling gör att betacellerna får vila
och chansen ökar att insulinproduktionen sedan
blir så stor att man får en längre remissions-
fas.250,272,725 Detta är bakgrunden till den intrave-
nösa insulinbehandlingen under 1 - 2 dygn som
är vanlig i Sverige vid insjuknandet i diabetes,
men nyare forskning har visat att det fungerar
lika bra med en intensiv subkutan insulinbe-
handling de första dygnen.343 Även efter 30 år
hade 17 % en viss egen kvarvarande insulinpro-
duktion mätt som C-peptid (> 0.03 nmol/l).782

Även om man ibland nästan kan ta bort insuli-
net helt under remissionsfasen så försvinner inte
diabetessjukdomen. Idag känner vi inte till något
sätt att bota diabetes utan behovet av insulin är
livslångt. Betacellernas produktion av insulin
sjunker sakta under remissionsfasen och ofta är
en infektion den utlösande orsaken till att blod-
sockret stiger och insulindoserna måste höjas.
Om du snabbt höjer insulindoserna (i förhål-
lande till blodsockervärdena) så blir det mindre
stress för betacellerna, och därmed ökar chansen
att insulinbehovet åter sjunker när man blir frisk
från infektionen igen.

När jag här skriver remission menar jag egentli-
gen partiell remission. Med fullständig remission
menas att man kan sätta ut insulinet helt för

kortare eller längre tid. Vi brukar inte göra detta
även om insulinbehovet kan vara mycket lågt
utom om det blir problem med känningar även
på doser på ½ eller 1 enhet. Anledningen är att
även små doser insulin bidrar till att inte ”över-
anstränga” betacellerna och därmed öka chan-
sen för en längre remissionsperiod.

Insulinkänslighet och 
insulinresistens

Med insulinkänslighet menas hur mycket blod-
sockret sänks av en viss dos insulin. Man kunde
tro att samma insulindos alltid hade samma
blodsockersänkande effekt men så är det tyvärr
inte. Vissa faktorer gör att kroppens känslighet
för insulin ökar medan andra minskar den (se
faktaruta på sidan 213).

Insulinresistens (”insulinmotstånd”) innebär att
det behövs en högre insulinkoncentration i blo-

Forskning: Insulinresistens

Vid en undersökning höll man blodsockret
på 17 mmol/l under en eftermiddag och
natt (totalt 15 timmar).360 Nästa dag hade
patienterna en nedsatt känslighet för insu-
lin. 

En annan undersökning visade att om blod-
sockret varit 13 - 20 mmol/l under 24 tim-
mar så minskade insulineffekten av en
given dos med så mycket som 15 - 20%.1203

Efter 44 timmar med ett blodsocker på 15
mmol/l så minskade insulineffekten med
32 %.385 

I samma undersökning fann man att inlägg-
ningen på sjukhus i sig orsakade en nedsatt
insulineffekt med 21 %, sannolikt orsakad
av stress och tillfälliga ändringar i levnads-
vanor. Effekten tycks orsakas av det ökade
blodsockret i sig eftersom nivåerna av blod-
sockerhöjande hormoner (adrenalin, kortisol
och tillväxthormon) inte var förhöjda. 

Hos en frisk betacell minskar produktionen
av insulin om den utsätts för högt blod-
socker under så kort tid som 2 dygn.691
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det än vanligt för att uppnå samma blodsocker-
sänkande effekt. Man kan också säga att

insulinkänsligheten är nedsatt. Den minskade
effekten av insulinet beror på att transporten av
glukos genom cellväggen hämmas vid högt blod-
socker.678,1204 Det minskade upptaget av glukos
till cellerna kan också bero på att blodkärlen
dras samman och blodflödet därmed minskar.413

I praktiken blir insulinresistensen ett försvar för
de insulinkänsliga cellerna som därmed hindras
att ta upp för mycket socker.1205 Dessa celler
drabbas inte heller av långsiktiga komplikatio-
ner till diabetes. De celler som inte är beroende
av insulin för att ta upp socker (bl a ögon, nju-
rar och nervsystemet) får däremot ett för högt
upptag av socker och drabbas av komplikatio-
ner på lång sikt. Se bild på sidan 342.

Om blodsockret varit högt en kort tid (ibland
bara en dag), t ex pga en infektion, så kräver
kroppen högre insulindoser än tidigare för att få
ned blodsockret även sedan infektionen läkt ut.
Samma storlek på måltiden kräver alltså större
insulindos än vanligt. Detta ökade insulinbehov
kan hålla i sig några dagar eller någon vecka om
blodsockret varit högt en längre tid (som när du
insjuknade i diabetes). En del personer kan få
högre blodsocker när de har pollenallergi vilket
kan vara orsakat av att de då rör sig mindre. 

Efter en tid med högre insulindoser (och nor-
mala blodsocker) börjar plötsligt känningar
uppträda trots att man inte ändrat något i vare
sig matmängder eller insulindoser. Kroppens

De första 1 - 2 veckorna efter insjuknandet behövs det
höga doser insulin eftersom du haft högt blodsocker en
längre tid och därmed fått ett avsevärt insulinmotstånd
(insulinresistens) i kroppen. Insulinbehovet minskar
oftast en hel del under de första veckorna och måna-
derna. 

Man kan räkna med att ett växande barn behöver ca
1 enhet/kg/dygn. Om ditt barn behöver mindre insulin
så tillverkar sannolikt hans eller hennes egen bukspott-
körtel en del insulin. Detta är vanligt under första ½ - 1
året efter insjuknandet i diabetes. När du behöver min-
dre än 0,5 E/kg/dygn så kallar man det för remission
(”smekmånadsperiod”).

2,0

1,5

1,0

0,5

1 - 2 veckor 1 - 2 mån 6 - 12 mån

Remissionsfas
(”smekmånadsfas”)

Insjuknande i
diabetes

E/kg/dygn

Insulinbehov/dygn

2,0

1,5

1,0

0,5

Uppväxt Pubertet Vuxen

E/kg/dygn

Pojkar
Flickor

Under puberteten växer tonåringen snabbt och det går åt
större doser insulin. Det är viktigt att ge tillräckliga mäng-
der insulin under denna tid. Tillväxthormonet utsöndras
fr a på natten och du kan behöva öka mängden nattinsu-
lin rejält på kort tid. Om du inte får tillräckligt med insulin
under puberteten kan du tappa några centimeter i längd.
När du vuxit färdigt minskar insulinbehovet igen.

Tänk dig blodsockret som temperaturen i
kroppen, blodsockermätaren som en ter-
mometer och regleringen av blodsockret
som en termostat (av den typ som sitter på
elementen för att hålla en jämn tempera-
tur). När du får insulinresistens, dvs ned-
satt känslighet för insulinet, (oavsett
orsaken till denna) så är det som att vrida
upp termostaten. Ditt blodsocker blir högre
och det går åt mer insulin än vanligt för att
få ned det. Jämför med när du får feber. Då
ställer kroppens termostat om sig och vill
ha en högre kroppstemperatur. 

När du blivit frisk igen ändras kroppens termostat tillbaka
igen till utgångsläget och kroppstemperaturen återgår till
den normala. På samma vis ställer ”glukostaten” tillbaka
insulinkänsligheten till en normal nivå när blodsocker
varit normalt i något dygn.
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känslighet för insulinet ändras när blodsockret
är lågt så att samma insulinkoncentration i blo-
det nu sänker blodsockret effektivare 222 och det
går åt en mindre mängd insulin till samma mål-
tid. När man lärt sig detta system så är det bra
att minska insulinet något i förebyggande syfte
när proverna varit bra ut en tid (från någon dag
upp till någon vecka beroende på individuella
skillnader) och på så vis förebygga känningar.

Jämför kroppens blodsocker med en termostat
som reglerar värmen i ett hus. Om termostaten
står på t ex 20° så går det åt mera energi för att
hålla den temperaturen om det är kallt ute än
om det är varmt ute. På samma vis går det åt
mer insulin för att hålla blodsockret på samma
nivå när insulinresistensen (insulinmotståndet)
är ökat. Om kroppen haft högt blodsocker en
tid ställer blodsocker-termostaten (”glukosta-
ten”) om sig och du börjar få känningar vid
högre blodsocker än vanligt. Om du haft mycket
lågt blodsocker en tid ställer ”glukostaten” om
sig åt andra hållet och du får inte känningar för-
rän blodsockret är mycket lågt (se även sidan 51
och 67). 

Minskad insulinkänslighet

Kortvariga faktorer

Högt blodsocker ½ - 1 dygn 7,360,1203 

Rekyleffekt (se sidan 59)

Senare delen av natten (gryningsfenomen)

Infektion med feber

Stress 796

Operationer

Inaktivitet, sängläge 1157 

Ketoacidos (ketonförgiftning) 

Långvariga faktorer

Pubertet

Graviditet (i senare delen) 

Viktuppgång / Övervikt 38 

Rökning 51,334,815

Högt blodtryck 

Vissa läkemedel, t ex kortison, p-piller

Vissa sjukdomar, t ex giftstruma, kronisk 
urinvägsinfektion, tandrotsinfektion, pollen-
allergi 7 

Ökad insulinkänslighet

Lågt blodsocker några dagar (dock ej kän-
ningar med rekyleffekter)

Viktnedgång

Efter fysisk träning, muskelarbete 1168 

Under förnatten (midnatt - kl 03)

Amning

Ofta söker man efter den ”idealiska insulindoseringen”.
Det känns som att om man bara hittade den skulle allt
stämma under lång tid framöver. Ibland kan det kännas
hopplöst att hitta rätt insulindos. Hur man än vrider och
vänder på det hela så får man ingen rätsida på proverna
och doserna. En stor variation i upptaget av det injicerade
insulinet bidrar till denna frustration (se sidan 91). Tyvärr
är det sällan så utan en insulindosering passar oftast inte
perfekt mer än några veckor. Sedan ändras något i
omgivningen eller det dagliga livet, insulinkänsligheten
påverkas och plötsligt stämmer doserna inte alls längre.
Detta är förstås väldigt frustrerande och svårt att förstå.
Jag tror att det är väsentligt att inte ha orealistiska för-
väntningar på att hitta en perfekt insulindosering. Precis
som livet i övrigt är lite olika från vecka till vecka eller
månad till månad så ändras också insulinbehovet. 

Om inget verkar stämma så brukar det bästa vara att
låsa doserna, dvs ge exakt samma doser under en
veckas tid för att bättre kunna se ett mönster i blod-
socker och insulindoser. Hör av dig till oss på diabetes-
mottagningen så kan vi sedan diskutera hur ni ska
fortsätta.
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När man går upp i vikt så minskar insulinkäns-
ligheten och när man går ner i vikt så ökar den.38

Det är en av anledningarna till att det är svårt
att få ett bra blodsocker om man väger för
mycket. Speciellt den manliga typen av fetma
med kulmage (”äppelfetma”) ger en nedsatt
insulinkänslighet.742 Även andra faktorer kan
bidraga till en ökad eller minskad insulinkänslig-
het (se faktaruta på sidan 213). 

Ökad nivå av stresshormoner (adrenalin, norad-
renalin) ger en insulinresistens som sätter in
snabbt, inom 5 - 10 min.742 Stress ger också en
frisättning av kortisol som ger en ökad insulinre-
sistens efter ett par timmars tid.

Under puberteten ökar insöndringen av tillväxt-
hormon som höjer blodsockret. Detta ger en
minskad känslighet för insulin i kroppen vilket i
sin tur bidrar till de ökade insulindoserna under
puberteten.313 Rökning ger en insulinresistens
genom att nikotinet minskar upptaget av socker
i kroppens vävnader.51 

Regelbunden motion (minst varannan dag) ger
en ökad känslighet för insulin som varar mellan
träningspassen medan inaktivitet (t ex pga säng-
läge) inom ett par dygn ger minskad insulin-
känslighet.1157 Aktiva idrottare behöver därför
oftast minska alla doser på dygnet en hel del.
När träningssäsongen är slut måste man oftast

öka doserna rejält för att undvika högre blod-
sockervärden, ibland upp till 30 - 50 % mer än
när man tränar regelbundet.

Den onda cirkeln uppstår lätt: Ett högt blodsocker ger
inom ett dygn en nedsatt insulinkänslighet 1203 och insuli-
net får sämre effekt. Det blir ännu svårare att få ner blod-
sockret och HbA1c stiger efter en tid med högt blodsocker.
Bilden visar att vid högt HbA1c behövs det dubbelt så
mycket insulin för att uppnå samma blodsockersänkande
effekt.1204 

Till en början måste du höja insulindoserna för att komma
ur detta men på sikt är det viktiga att du blir mer ”träffsä-
ker” med din insulindosering så att blodsockret inte tillåts
stiga för mycket eller för ofta igen. Redan efter 1 - 2
veckor med lägre blodsocker kan du sänka insulindo-
serna igen. Vid pumpbehandling under 3 - 6 månader har
man kunnat sänka insulindoserna med 10 - 30 % när
insulinkänsligheten förbättrats efter en tid med lägre
blodsocker.835,1204
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Högt blodsocker, t ex pga en 
infektion, ger minskad insu-
linkänslighet som medför 
ökat insulinbehov

När blodsockret höjs av någon anledning
(t ex en infektion) behövs det mera insulin
beroende på en ökad insulinresistens. När
du sedan fortsätter med de ökade insulin-
doserna blir det känningar efter ett tag.
Bäst är att sänka i förebyggande syfte när
blodsockret är på väg ned. Det brukar vara
ett par veckor mellan ”svängningarna”.

Efter en tid blir blodsockret 
för lågt och du måste sänka 
doserna igen

Tillbaka till normal 
insulinkänslighet och 
normala insulindoser

Du ökar insulin- 
doserna och blod-
sockret blir bättre
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Idealisk insulindos?

Ofta känns det som om man letar efter den idea-
liska insulindosen. ”Om jag bara hittar de rätta
doserna så kommer allt att fungera bra”. Tyvärr
fungerar det inte så pga att insulinbehovet i
kroppen ständigt ändras beroende på aktivitet,
sjukdomar, insulinkänslighet (se sidan 211) och
andra faktorer. Jämför med kroppstemperatu-
ren. Den strävar kroppen hela tiden att hålla

konstant vid 37° men det fungerar dåligt om
man alltid har lika mycket kläder på sig oavsett
väder och utetemperatur. Precis som en perfekt
klädsel en vecka kan vara alldeles för varm nästa
vecka så är en perfekt insulindosering oftast
bara perfekt i någon eller några veckor och
sedan behöver den ändras igen. Och precis som
med kläderna behöver man också göra dagliga
justeringar för att man ska må bra.

Det blir samma typ av insulinresistens
(minskad insulinkänslighet) om blodsockret
är högt en tid av andra orsaker, t ex att man
slarvat med maten eller ätit mycket godis.
Även om du slutar äta godis så krävs det
ökade doser för att få ned blodsockret.
Sänk doserna i tid när blodsockret varit bra i
1 - 2 veckor för att undvika känningar.
Annars är det risk att du hamnar i en ond
cirkel, börjar äta mer igen för att bota kän-
ningarna och därmed går upp i vikt.
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Förkyld med feber

Insulinresistens Fortsatt insulinresistens pga högt 
pga feber blodsocker under febern

Tid

Tillbaka till normala
insulindoser igen

Denna kurva visarhur insulinbehovet kan
ändras t ex vid en sjukdom med feber. istäl-
let för blodsockret. Jämför med blodsockret
på föregående bild. Det ökade insulinbeho-
vet kvarstår även sedan man blivit frisk pga
att det höga blodsockret (som orsakades av
febern) givit upphov till en minskad insulin-
känslighet (ökad insulinresistens). 
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Frisk

Magsjuka med kräkningar

Tid

och/eller diarré

Fortsatt låg insulinresistens
pga låga blodsocker-nivåer

Minskad insulin-resistens orsa-
kad av det låga blodsockret

Tillbaka till normala
insulindoser igen

När ditt barn har ”magsjuka” med kräkningar
och/eller diarréer blir blodsockret ofta lågt
eftersom barnet inte äter så mycket, vilket
orsakar att man måste sänka insulindoserna
en hel del. Det minskade insulinbehovet
kvarstår en tid (ofta 1 - 2 veckor) efter att
barnet blivit friskt eftersom den låga blod-
sockernivån i sig har minskat insulinresisten-
sen (ökad insulinkänslighet). 
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Kost
Historiskt sett har kosten för en person med dia-
betes inneburit stora restriktioner, oftast med
tyngdpunkten på förbud mot sockerintag. Detta
synsätt skapar lätt skuldkänslor när man inte
klarar av att följa dietråden. Att göra som alla
andra, dvs variera kosten och emellanåt äta
något sött, har alltför ofta betraktats som att
”synda” eller ”slarva”. Mat som innehåller små
mängder socker har inte visat sig ha någon nega-
tiv inverkan på blodsockret när du tar en rätt
uträknad insulindos. 

Det är inte nödvändigt med en strikt reglering av
mattider och födoämnen när man använder fler-
dosbehandling eller en insulinpump även om
kunskap om kolhydratmängder är viktig. Det
finns många exempel på personer som lever
mycket oregelbundet och ändå har en utmärkt
väl fungerande diabetes. Ju mer du vet om hur
kolhydrater i maten påverkar ditt blodsocker,
desto bättre kontroll får du över din diabetes. I
det här kapitlet får du reda på en hel del detaljer

angående blodsocker och olika saker du äter
men kunskaper om vad en hälsosam kost inne-
håller i stort får du av din dietist.

Man måste tänka en hel del på vad man äter när
man har diabetes. Men kom ihåg att man ska
inte betrakta mat som medicin. Mat ska vara
god och se aptitretande ut. Måltiden ska vara
trevlig, vi ska njuta av maten och känna oss
mätta och belåtna efteråt. Om man betraktar
mat som medicin så stör man en viktig del av
livet. För att man ska få diabetesmaten att fung-
era hemma i familjen är det mycket väsentligt att
man utgår från de mattider och rutiner ni har i
familjen sedan tidigare. Dietisten hjälper er att
lägga upp ett måltidsschema som tar hänsyn till
detta.

”Vad kan vi äta?”, ”Vad bör jag inte äta?” är
vanliga frågor som man vill få svar på när man
är ny med diabetes. Kommentaren efter det för-
sta dietist-samtalet brukar ofta bli: ”Det var inte
så farligt som jag trodde, jag kan ju äta det
mesta som jag är van vid sedan förut.” Kostråd
bör redan från början riktas till hela familjen. I
en finsk studie av små barn med diabetes fann
man att alla familjemedlemmar drack mer
skummjölk, åt ost och köttpålägg med lägre fett-
halt och oftare åt frukt och grönsaker.1149 

Det är bara kolhydraterna i maten som du behöver ta in-
sulin till. Speciellt i början efter insjuknandet i diabetes
kan en digital våg vara bra för att beräkna kolhydratinne-
hållet i det du äter (se ”Kolhydraträkning” på sidan 229).
Det är också bra att väga t ex godis eller chips för att
kunna beräkna kolhydratinnehållet och veta hur mycket
extra insulin man ska ta. När du blivit van fungerar det
ofta bra att använda ”ögonmåttet” för att beräkna portio-
ner och kolhydratinnehåll ex. i skolan men det är bra att
stämma av sitt ögonmått med vågen emellanåt.



Kost 217

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019-02-27

Kostrekommendationerna utgår från friska barn
och ungdomars näringsbehov.288 Barn behöver
fördubbla energiintaget mellan 6 och 12 års
ålder för att uppnå maximal tillväxt.1154 De
behöver både extra energi och protein. Om man
inte minskar energiintaget när tillväxten avslu-
tats är det istället risk för övervikt.1154 Extra
vitamin- och mineraltillskott rekommenderas
inte till barn med diabetes.1154 

Det är mycket viktigt att så snabbt som möjligt
kommer tillbaka till normala barn- och föräldra-

regler. Vid diskussion i familjen bör man alltid
försöka skilja på vad som fungerar ur blodsock-
ersynpunkt och vad som barnet får eller inte får
göra för sina föräldrar. Det skall även i fortsätt-
ningen vara familjen som avgör när barnet äter
godis, och reglerna bör vara så lika som möjligt
för diabetesbarnet och friska syskon/kamrater.
För att klara detta måste man lära sig hur olika
godissorter påverkar blodsockret. För små barn
behöver man aktivt påpeka att ”detta skulle du
inte fått göra även utan diabetes”, annars tror
barnet att det alltid är diabetessjukdomen som
sätter gränserna och börjar efter en tid att hata
sin sjukdom som hindrar allt roligt i livet. 

Faktorer som gör maten mer 
”snabbverkande”

(högre glykemiskt index)

Värmebehandling

Kokning och annan värmebehandling sön-
derdelar stärkelsen i maten. I knäckebröd
och frukostflingor är stärkelsestrukturen
mera bevarad än i mjukt bröd.38

Beredning

Polerat ris ger snabbare stegring av blod-
sockret än råris, potatismos snabbare än hel
potatis och rivna morötter ger snabbare steg-
ring än skurna.1103 Vetemjöl ger högre blod-
sockersvar som bröd än som pasta.623

Dryck till maten

Dryck till maten ger snabbare tömning av
magsäcken.1113 

Sockerinnehåll

Extra socker i samband med en måltid kan
ge ett höjt blodsocker men inte så mycket
som man tidigare trodde. Partikelstorlek och
cellstruktur gör att det är stor skillnad i hur
olika baslivsmedel påverkar blodsockret trots
att de innehåller samma mängd kolhydra-
ter.38

Saltinnehåll

Salt i maten ökar sockerupptaget från tar-
men till blodet.1104

Faktorer som gör maten mer 
”långsamverkande”

(lägre glykemiskt index)

Stärkelsestruktur

Kokt potatis och potatismos ger snabbare
blodsockerstegring (lika snabb som vanligt
socker) medan ris och pasta ger ett långsam-
mare blodsockersvar.1142 

Gelbildande kostfibrer

Högt fibrerinnehåll (som t ex i rågbröd) ger
långsammare blodsockerhöjning genom
långsammare tömning av magsäcken och
genom att binda sockret i tarmen.

Fettinnehåll

Fett i maten hämmar magsäckens 
tömning.1176

Cellstruktur

Bönor, linser och ärtor behåller sin cellstruk-
tur även efter kokning. Hela frukter ger lång-
sammare blodsockerhöjning än skalad frukt
och juice.1142 

Storlek på tuggorna 938

Större matbitar tar längre tid att sönderdela i
magsäcken och tarmen. Större bitar gör
också att magsäcken töms långsammare.
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Upptag av kolhydrater till blodet

Sockret i maten kan bara tas upp till blodet när
det kommit ned till tarmen. Det kan inte tas inte
upp från slemhinnan i munnen som man tidigare
trodde.453,1043 För att nå tarmen måste maten
först passera genom nedre magmunnen (pylorus,
se bild på sidan 29). Pylorus släpper bara ige-
nom bitar som är några kubikmillimeter stora. 

Innan sockret kan tas upp till blodet måste först
de sammansatta sockerarterna spjälkas till enkla
sockerarter. Spjälkningen sker dock relativt
snabbt och sockerkedjornas längd tycks inte
påverka upptaget av socker lika mycket som
man trott tidigare. Dubbla sockerarter spjälkas
av enzymer från slemhinnan i tunntarmen
medan fler-dubbla sockerarter och stärkelse
först bearbetas av enzymer (amylas) från saliven
och bukspottkörteln. Kostfibrer kan inte spjäl-
kas till sockerarter i tarmen. 

Tidigare delade man in kolhydraterna (sockerar-
terna) i snabbverkande och långsamma bero-

ende huvudsakligen på molekylstorlek. Det är
mera riktigt att tala om snabbverkande och
långverkande livsmedel eftersom sammansätt-
ning, fiberinnehåll och tillagning avgör livsmed-
lets påverkan på blodsockret mer än det rena
sockerinnehållet.623,1153 Med begreppet glyke-
miskt index menar man hur mycket blodsockret
påverkas av olika sorters födoämnen och (se
sidan 233). 

Kostfiberinnehåll och partikelstorlek tycks ha
större betydelse enligt nyare undersökningar.38

Stärkelsen i grönsaker bryts ned långsammare
än stärkelsen i bröd.1103 Stärkelsen i potatis sön-
derdelas snabbt till druvsocker. Stärkelsen från
pastaprodukter sönderdelas långsammare trots
att pastan är gjord av vitt, fiberfattigt mjöl.623 

Det har stor betydelse hur mycket man tuggar
maten och hur stora matbitar vi sväljer.938 Indu-
stritillverkat potatismos består av ett fint pulver
uppblandat med vätska. Sockret i potatismoset
tas upp lika snabbt som en sockerlösning.1142

Pasta och ris sväljer vi däremot i större bitar

Struktur och fiberinnehåll påverkar hur snabbt kolhydraterna i livsmedel tas upp i blodet. Bilden är från boken ”Kost och
Diabetes”, utgiven av Svenska Diabetesförbundet.

Fiberinnehåll

Struktur på livsmedlet Snabbt

Snabbt

Långsamt

Långsamt

Hel frukt
Cellväggarna stänger
inne kolhydraterna

Fruktpuré Juice

Bönor, ärtor, linser Pasta Ris
Potatis

Bröd med grovt mjöl Bröd av finmalet men Bröd av finmalet
och hela korn fiberrikt mjöl fiberfattigt mjöl

upptag 

upptag

upptag

upptag



Kost 219

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019-02-27

som måste smältas ned innan sockret i dem kan
tas upp. Helt äpple ger på samma vis långsam-
mare blodsockerstegring än äppeljuice (mindre
partiklar och vätskeform).

Värmebehandling sönderdelar stärkelsen och
gör sockret i den mer lättillgängligt. Inom indu-
strin används i regel högre temperaturer och
därför har industrilagad mat en snabbare påver-
kan på blodsockret än hemmalagad mat.1103

Industrilagade barnmatsburkar (och halvfabri-
kat, t ex i skolmatsalen) kan därför höja blod-
sockret mer än om du ger barnet hemmalagad
mat. 

Tömning av magsäcken

Allt som gör att magsäcken töms långsammare
till tarmen kommer också att göra att blodsock-
ret stiger långsammare 38 (se bild på sidan 74).
På så vis blir måltidens sammansättning viktig,
inte bara hur mycket kolhydrater den består av.
Fett 1176 och fibrer 851 gör att magsäcken töms
långsammare medan dryck till maten gör att den
töms snabbare.38,1136 En måltid med fast föda
(t ex pannkakor) töms långsammare än flytande
(t ex välling).1136,739 Att svälja hela tuggor är
också ett sätt att få en långsammare blodsocker-

stegring.938 Extremt kall (4°) eller varm (50°)
mat ger en långsammare tömning av magsäc-
ken.1076 

Tömningen av magsäcken påverkas av ditt blod-
socker. Magsäcken töms snabbare om blodsock-
ret är lågt och långsammare om det är högt.
Både fast och flytande föda tömdes dubbelt så
snabbt från magsäcken när blodsockret sänktes
från normalt blodsocker (mellan 4 och 7
mmol/l) till hypoglykemi med lågt blodsocker
(1,6 - 2,2 mmol/l).1017 Om man har lågt blod-
socker pga en för stor dos insulin vill man ju att
magsäcken ska tömma sig så fort så möjligt för
att det socker man ätit ska kunna tas upp till
blodet. Då är det bäst att ta något som bara
innehåller glukos, t ex druvsockertabletter, fly-
tande glukos eller sportdryck.

Även små ändringar av blodsockret inom nor-
mala området för friska tycks kunna påverka
tömningen av magsäcken. I en undersökning på
friska fann man ca 20 % långsammare tömning
när blodsockret höjdes från 4 till 8 mmol/l.1018

En hög insulinnivå i blodet (ex. om du har tagit
för mycket insulin) påverkar inte tömningen av
magsäcken i sig utan det är det höga blodsockret
som ger en långsammare tömning av magsäc-
ken.659 

Lätt motion ger oförändrad eller snabbare töm-
ning av magsäcken medan hård motion gör att
magsäcken inte töms alls i upp till 20 - 40 min

Vad består maten av?

Maten som vi äter består huvudsakligen av en
blandning av:

Kolhydrater Fett Protein
(äggviteämnen)

Mjölk 
Yoghurt
Socker
Bröd
Kakor
Potatis
Pasta
Ris
Frukt
Flingor
Söt majs

Mjölk
Yoghurt
Ost
Smör
Kakor
Margarin
Olja
Grädde

Mjölk
Yoghurt
Ost
Kött
Fisk
Ägg
Bönor
Linser
Tofu
Nötter/frön

Hur påverkas magsäckens tömning?

Snabbare Långsammare

Små tuggor Stora tuggor
Flytande föda Fast föda
Lågt blodsocker Högt blodsocker
Lätt motion Hård motion
Dryck till maten Fett i maten

Fibrer i maten
Extremt kall eller varm
mat

Rökning 
Magsjuka
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efter avslutad motion.152 Tänkbara orsaker till
den försenade tömningen är en ökad utsöndring
av adrenalin och morfinliknande hormon
(endorfiner) i samband med hård motion.

Vid magsjuka som orsakas av virus kan man få
en långsammare tömning av magsäcken 63 som
kan bidra till de problem med långvariga låga

✽
✽✽

✽

✽

✽

✽
✽

Sockerarter som är viktiga för ämnesomsättningen. Bara
enkla sockerarter kan tas upp direkt i tarmen. Dubbla
sockerarter och stärkelse måste först spjälkas av mat-
smältningsenzymer. Kostfibrer kan inte spjälkas till sock-
erarter i tarmen. Glykogenförrådet i levern består av
mycket långa glukos-kedjor. 

Mängden kolhydrater som anges i innehållsdeklarationen
på ett livsmedel kan ibland vara missvisande eftersom
man inte skiljer på digererbara (användbara) och icke di-
gererbara kolhydrater.48 Icke digererbara kolhydrater är
de som inte kan brytas ner i tarmen och därmed inte ger
någon blodsockerstegring. Din dietist kan förklara detta
närmare. Bilden är modifierad från referens 38.

Sockerarter (kolhydrater)

Samman-

Stärkelse

Fler-dubbla
sockerarter

Dubbla
sockerarter

Enkla
sockerarter

Glukos (druvsocker)
Fruktos (fruktsocker)
Galaktos (svenskt namn saknas)

Sackaros (rörsocker, betsocker)

Laktos (mjölksocker)

Maltos (maltsocker)

Amylos
(mest i 
grönsaker)
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pektin
(mest i bröd)

Cellulosa
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Mål för diabeteskosten 1154

Att ge erforderlig energi och näringsinnehåll
för optimal tillväxt, utveckling och hälsa. 

Att bibehålla eller uppnå en lämplig kropps-
vikt. 

Att uppnå och behålla en optimal blodsock-
erkontroll för den enskilda individen genom
en balans mellan födointag och insulin,
energibehov och fysisk aktivitet. 

Att förebygga och behandla akuta diabetes-
problem, t ex lågt blodsocker, för höga blod-
socker, sjukdom och problem i samband
med motion. 

Att minska risken för komplikationer från
ögon, njurar och nervtrådar genom en opti-
mal blodsockerkontroll. 

Att minska risken för komplikationer från
hjärta och kärl. 

Att bibehålla socialt och psykosocialt välmå-
ende

Hur kan man uppnå detta?

Hela familjen bör tillämpa nyttiga matvanor. 

Intaget av kolhydrater och annan mat ska
balansera insulinbehandlingen och graden
av fysisk aktivitet. Insulindoserna anpassas
beroende på matvanorna. 

Det totala energibehovet ska vara tillräckligt
för tillväxt under barn- och ungdomsåret
men inte så stort att det orsakar övervikt
eller fetma. 

Man bör äta frukt och grönsaker regelbun-
det.
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blodsocker som man ofta har vid kräkningar
och diarréer.

Det finns en komplikation till diabetes i form av
försenad tömning av magsäcken (kallas gastro-
pares). Nerverna som ska koordinera magsäc-
kens och tarmens rörelser är då skadade vilket
medför att tömningen av magsäcken blir lång-
sammare. Se även avsnittet om komplikationer
på sidan 350. 

Sockerinnehåll i maten

Ur näringssynpunkt behöver vi inte äta något
rent socker alls. Kroppen kan i levern tillverka
de 250 - 300 g druvsocker som en vuxen person
normalt behöver per dag. Det blir dock en hög
produktion av ketoner om man inte äter kolhy-
drater, se sidan 236). I Sverige konsumerar vi
drygt 40 kg socker och sirap per person och
år.153 

Små mängder socker i samband med måltid har
inte givit någon ökad blodsockerstegring enligt
flera undersökningar där man bytt ut en mindre
mängd stärkelse mot socker i en måltid.38,389 Det
innebär att man utan risk kan tillsätta ca 5 g
socker till en måltid, t ex i form av ketchup.1049

Om det ingår rent socker i maträtten bör man
minska kolhydratinnehållet i övrigt alternativt
öka insulindosen för att täcka det extra kolhy-
dratinnehållet.389 Socker i maten ökar inte blod-
sockret mer än motsvarande mängd stärkelse.389

Detta är bra att veta för personer med diabetes
eftersom det underlättar valet av mat. 

Däremot påverkar sockerintaget mellan målti-
derna (t ex i form av godis) blodsockret i högre
grad. Blodsockret stiger lika snabbt om du äter
vitt bröd (utan smör eller pålägg) mellan målti-
derna.403 Det som är avgörande är om du äter
sockret i ren form (t ex vitt bröd eller polkagri-
sar) eller i blandad form med fibrer eller fett
(t ex vitt bröd med smör och pålägg eller chok-
lad/kex, t ex Raider®). Alltför många människor
blir idag överviktiga, ofta rätt så allvarligt. Där-
för bör du vara noga med att undvika kaloririka
mellanmål om du har viktproblem.

Det är snarast andra mera allmänna faktorer
som talar för att man ska minska innehållet av
socker i kosten:

Socker innehåller ”tomma kalorier”, dvs
socker ger bara energi och innehåller inga
andra näringsämnen. Däremot går du upp i
vikt av energin och äter mindre av nyttiga
födoämnen.

Socker är inte nyttigt för tänderna.

I en amerikansk undersökning där barnen tog
insulin 2 gånger/dag fann man ingen skillnad i
blodsockernivåer när de åt en kost med 2 % av
kolhydratintaget som rent socker (i frukt och
bröd) jämfört med 10 % (i frukt, bröd, sockrade
flingor och sylt på rostat bröd till frukost, kaka

Du kan utan problem
ta ketchup till maten
om du tar normala
mängder. Om du däre-
mot använder ketchup
som sås i större mäng-
der kan ditt blodsocker
bli påverkat.Det är inte så lätt alla gånger att få diabetesmaten att stämma. Många människor tycks tro att ”Det är väl inte så kon-

stigt, diabetesmat är ju sådant som är nyttigt för alla”. Många fungerar också som ”sockerpoliser”, dvs de säger till så
fort du äter något sött, även om du har en känning. Försök förklara att det ibland är både nyttigt och nödvändigt med nå-
got sött så kanske du slipper en del blickar och påpekanden.

G
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PIB
COPENHAGEN

ATT ÄTA ÄR LÄTT
DET ÄR bara att äta av
de fyra baslivsmedlen

frukost, lunch,
middag och 

kvällsmat
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med choklad till lunch, chokladkaka till mellan-
målet på eftermiddagen och milkshake till mid-
dagen).720 Det bör poängteras att vid samtliga
måltider och mellanmål ingick också annan mat
innehållande både fett och proteiner. Det totala
kolhydratintaget var lika i bägge kosterna. 

Tidigare försökte man ofta minska mängden
kolhydrater i diabeteskosten till varje pris. Ris-
ken med detta är att fettinnehållet istället ökar
och att man faktiskt får en sämre kost än friska
barn.1081,1153 Det är betydligt viktigare att äta
regelbundna måltider och att anpassa insulin-
doser efter aptit och innehåll av kolhydrater. 

Dryck till maten

Med drycken till maten kan du påverka blod-
sockret en hel del. Söt dryck, t ex vanlig saft, är
bra att börja med om blodsockret är på gränsen
till känning. Om blodsockret är åt det höga hål-
let är det bättre att dricka vatten istället för t ex
mjölk. Däremot kan det vara en bra idé att
dricka mycket av drycker utan socker mellan
måltiderna om blodsockret är högt eftersom det
hjälper till att få ner det (en del av överskottet av
socker utsöndras då till urinen). Är du sugen på
glass till efterrätt så kan du hoppa över mjölken
och dricka vatten istället (för att få samma
mängd kolhydrater i måltiden) eller lägga till
enligt kolhydraträkning på insulindosen för att
ta hand om glassen (se sidan 247).

Fett

Anledningen till att den som har diabetes ska
vara försiktig med fett är den ökade risken för
åderförkalkning och hjärtsjukdom (se sidan
339). Ett viktigt mål för personer med diabetes
är att minska det totala intaget av fett och koles-
terol.389 Det är framför allt mättat fett och sk
transfettsyror som du ska vara försiktig med.389

Mättat fett finns i stora mängder i mejeripro-

dukter och rött kött. De finns också i t ex chok-
lad, kakor och bakverk. Transfettsyror kallas
ofta för mättat fett i innehållsdeklarationen.
Försök att använda enkelomättat och fleromät-
tat fett så ofta du kan. Vanligt margarin (t ex
Milda®) och smör innehåller bara 3 % fler-
omättat fett. Ett ökat intag av enkelomättat fett
kan sänka ditt HbA1c.

303 Ju mjukare fett desto
bättre. Flytande margarin och olja innehåller
inga transfettsyror alls och har dessutom låg halt
mättade fettsyror.1143 Var försiktig med palmolja
och kokosnötolja som båda innehåller mättat
fett och förekommer i olika produkter. 

Välj helst ett margarin som innehåller enkel-
omättat fett (MUFA).907 Man bör inte ge lätt-
margarin till de minsta barnen eftersom de har
ett ökat behov av fett i kosten. Rapsolja och
olivolja innehåller en stor del enkelomättat fett
och är bra att steka i. Hög värme i stekpannan
kan dock göra att det fleromättade fettet bryts
ned. Lättmargarin går inte att steka i. Nötter
och fröer innehåller nyttigt fett.

Fram till 5 års ålder är det meningen att andelen
energi som kommer från fett ska minska från ca
50 % (som den är i bröstmjölk och ersättningar)
till den nivå som rekommenderas för vuxna
(30 - 35 % fett).1154 Man bör dock inte minska
fettmängderna innan barnet fyllt 2 år.1154 För låg
fetthalt i kosten kan bidra till för snabb tömning
av magsäcken och diarré hos småbarn.1154 

Många människor tror att fett höjer blodsockret
eftersom personer med diabetes brukar få rådet
att minska fettinnehållet i maten. Fet mat har
dock ingen direkt påverkan på blodsockret. Fett
påverkar däremot indirekt blodsockret genom
att tömningen av magsäcken går långsam-
mare.565,718,1176 Man har vid försök på apor fun-
nit att magsäcken tömmer ut mat med samma
mängd energi genom nedre magmunnen varje
minut.781 Eftersom fett ger mer energi än kolhy-
drater töms magsäcken långsammare då fett-
innehållet är högt. En fettrik måltid ger därför
en långsammare blodsockerstegring. 

Fettet i maten måste komma ut i tunntarmen
innan det kan påverka magsäcken till att tömma
sig långsammare.1176 Det betyder att om man
börjar måltiden med något fettrikt skulle man
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snabbare kunna påverka magsäcken till en lång-
sammare tömning. 

Om du äter en riktigt fettrik måltid kan det fort-
farande finnas mat kvar från denna måltid i
magsäcken när du ska äta nästa gång. Du kan
då behöva minska matmängderna utan att ändra
på insulindosen för att undvika att blodsockret
stiger. Om du använder direktverkande insulin
(NovoRapid eller Humalog) är det risk att du
får en känning strax efter en fettrik måltid.
Prova med att ge insulinet efter maten istället
om detta händer dig.

Det är den totala mängden fett under en lång tid
som räknas - du kan snåla med fett under
veckan och äta en festmåltid på lördagen med en
god gräddsås. De flesta ersättningsmedel för fett,
t ex maltodextrin, innehåller kolhydrater som
kan påverka ditt blodsocker.1167

Fibrer

Fibrer i maten är mycket nyttiga på flera sätt.
Det finns två sorters fibrer, lösliga (gelbildande)
och olösliga. Bägge hjälper mot förstoppning
men bara de lösliga fibrerna (finns i t ex frukt,

grönsaker och råg) påverkar blodsockret. Grovt
bröd med högt innehåll av lösliga fibrer gör att
du känner dig mätt mycket längre tid än samma
mängd vitt bröd utan fibrer. Ett högt innehåll av
lösliga fibrer minskar också blodets kolesterol-
halt.851 Gelbildande kostfibrer som finns i t ex
korn och havre gör att innehållet i magsäcken
och tarmarna blir mer trögflytande och därmed
töms långsammare.851,1197 I tarmen bildar fib-
rerna en tunn hinna på tarmytan som gör att det
tar längre tid innan sockret i maten tas upp till
blodet.851 

När en sockerlösning blandas med stora mäng-
der gelbildande, vattenlösliga fibrer (guar) får
man ett klart långsammare upptag av socker till
blodet.851 Det är möjligt att fiberinnehållet i kos-
ten har störst betydelse i enskilda måltider med
högt sockerinnehåll, t ex mellanmål, eftersom
det vid långtidsstudier med tillskott av kostfibrer
varit svårt att visa ett bättre HbA1c.

851 Dessa stu-
dier har fr a utförts på personer med typ 2 dia-
betes. I en italiensk studie på vuxna med typ 1
diabetes jämförde man en lågfiber-kost med en
högfiber-kost som innehöll mycket frukt, balj-
växter och grönsaker.421 Bägge kosterna innehöll
enbart naturliga livsmedel. Högfiber-kosten
medförde lägre blodsockernivåer, 0,5 % lägre
HbA1c och färre känningar. I en europeisk studie
på 2065 vuxna med typ 1 diabetes fann man att

Om måltiden innehåller fett så töms magsäcken lång-
sammare vilket gör att blodsockret stiger långsammare.
I denna undersökning gav man 2 portioner potatismos
(50 g kolhydrater) med eller utan majsolja (ca 2 msk).
Undersökningen gjordes på friska vuxna som snabbt kan
öka mängden insulin i blodet.1176 Observera att trots det-
ta steg blodsockret snabbt redan inom 30 min. när för-
sökspersonerna åt potatismos utan olja. Om du har vikt-
problem bör du vara försiktig med att lägga till fett till
maten.
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Regelbundna matvanor rekommenderas till
alla barn och ungdomar, med eller utan dia-
betes.

Planera måltiderna och innehållet med tanke
på övriga aktiviteter under dagen, t ex
motion, stillasittande i skolan eller på arbe-
tet.

Ta alltid extra insulin när du äter något extra,
t ex lördagsgodis eller på kalas.

Ät färsk frukt till mellanmål istället för att
dricka fruktjuice.

Minska mellanmålen och portionernas stor-
lek om du har problem med vikten.

Försök ha ett högt fiberinnehåll i maten.
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de personer som hade ett högt totalt fiberintag
hade ett ca 3 mmol/mol lägre HbA1c.

167 

Frukt och grönsaker har bra fiberinnehåll men
barn äter i genomsnitt bara hälften av de rekom-
menderade 5 portioner per dag av dessa.1154 Råa
morötter, färsk frukt eller grovt bröd som inne-
håller mycket fibrer kan bilda en bra bas om
måltiden i övrigt innehåller mer av ”snabba”
kolhydrater. Man kan också utnyttja fibereffek-
ten genom att ge en skiva grovt bröd med mar-
garin och ost innan barnet får sitt lördagsgodis
och på så vis få lite långsammare påverkan på
blodsockret (pga både fibrerna och fettet).

Mjölk

Mjölk är en nyttig dryck som många barn gärna
dricker till maten. Standardmjölk innehåller
3 % fett, mellanmjölk 1,5 %, lättmjölk 0,5 %
och minimjölk (skummjölk) < 0,1 % fett. Alla
innehåller samma mängd mjölksocker (laktos, 5
g/dl), vitaminer och mineraler, inkl kalcium. Ett
litet barn (ca 2 - 3 år eller yngre) behöver mer
fett i kosten och bör dricka standardmjölk. I
praktiken betyder detta att övergången från
standardmjölk till mellan- eller lättmjölk inte
bör påbörjas före 2 års ålder.1154 En halv liter per
dag kan vara en lämplig mängd att rekommen-
dera med tanke på kalk-tillskottet. 

Jordgubbsfil och vaniljfil innehåller ca 10g kol-
hydrater/100g jämfört med vanlig fil som inne-
håller 5g/100g fil. Naturell yoghurt innehåller ca
4 g/dl. Med kolhydraträkning kanske blodsock-
erstegringen inte blir större än med vanlig fil.
Däremot kan den extra kalorimängden göra att
du går upp i vikt på sikt. Man får dock ofta en
blodsockerstegring efter frukost som kan vara
svår att dosera insulin till utan att bli låg frame-
mot lunch. Därför kan det vara bra att minska
kolhydratmängderna genom att inte äta sötad fil
eller yoghurt till frukost.

Messmör innehåller hela 50 % socker, ca 10
gånger så mycket som mjölk (dvs ungefär som
marmelad). Messmör är dock ett bättre pålägg
ur blodsockersynpunkt eftersom det innehåller
ca 5 % fett vilket ger ett långsammare upptag av
sockret.

Välling

Sockret i välling tas upp rätt så snabbt till blo-
det. Det behövs oftast en dos måltidsinsulin
varje gång barnet dricker välling vilket kan
betyda 6 doser/dag med insulin till ett litet barn.
Det brukar gå bra att hitta en lagom dos om
man kan justera insulinet i halva enheter. Om
barnet dricker välling även på natten kan man
ge en liten extrados då om det behövs. Om bar-
net har problem med låga blodsocker på natten
kan man även prova kallrörd majsvälling (se
sidan 62).

Om barnet ammas och tar fulla måltider kan
man dosera insulinet på samma sätt som med
välling. Om barnet ”smuttar” hela tiden och det
blir tätt mellan målen kan det fungera bättre
med en pump som är den behandling som fung-
era bäst i denna åldersgrupp. Lantus och Leve-
mir kan vara tänkbara alternativ som basinsulin
men diskutera detta med din läkare (inget av
dessa insuliner är officiellt godkänt för använd-
ning på barn under 2 års ålder).

Grönsaker och rotfrukter 

Du kan äta fritt av grönsaker och rotfrukter
(utom majs) eftersom de innehåller mycket lite
kolhydrater (se tabell på sidan 225). Dessutom
innehåller de nyttiga fibrer.

Stärkelsen i grönsaker bryts ner långsammare än annan
stärkelse.851 Grönsaker innehåller också lösliga fibrer
som påverkar matsmältningen gynnsamt och motverkar
förstoppning.
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Ibland kan det vara svårt att få barnen att äta
grönsaker men om de står på bordet när barnen
sätter sig så brukar de gärna ta några bitar innan
maten kommer in. 

Potatis 

Potatis, sötpotatis, taro och yam tillhör denna
grupp av födoämnen. Kolhydraterna i rå potatis
tas upp långsamt men vid kokning spricker cell-
väggarna och kolhydraterna kan därmed snabbt
tas upp av tarmen. Kolhydraterna i potatismos
tas upp lika snabbt som rent socker 1192 (se
kurva sidan 223). Det kan ge dig en snabb blod-
sockerstegring efter maten men också göra att
du får en känning 2 - 3 timmar senare eftersom
alla kolhydrater i potatismoset redan tagits upp
till blodet tidigt efter måltiden. Om du ändrar
ytan på potatisen (t ex genom stekning, fritering
till pommes frites eller genom att den förvarats i
kylskåpet efter tillagning) så tas sockret upp
långsammare än om du äter den nykokt.246 Till-
verkningsprocessen och det höga fettinnehållet i
potatischips gör att sockret i dessa tas upp
mycket långsamt (se kurva på sidan 253).182

I en studie på vuxna bytte man ut mjuk choklad-
kaka mot bakad potatis utan att det gjorde
någon skillnad på blodsockervärdena.891 Om
man däremot åt både chokladkakan och den
bakade potatisen så steg blodsockret. Men glöm
inte att chokladkaka och bakad potatis har
mycket olika närings- och energivärde!

Bröd

Tidigare var man mycket noga med att personer
med diabetes skulle äta osötat bröd. Idag vet vi
att vitt bröd höjer blodsockret lika snabbt som
vanligt socker och att det därmed inte spelar så
stor roll om brödet innehåller lite socker. Mar-

garin och ett fett pålägg gör däremot att blod-
sockret höjs långsammare genom att fördröja
tömningen av magsäcken. Fiberrikt bröd höjer
blodsockret långsammare. 

Personer med diabetes kan välja vanliga brödre-
cept och behöver inte laborera med alternativa
sötmedel eller utesluta socker vid bakningen.
½ - 1 deciliter socker eller sirap till en deg på 5
dl degspad är inget hinder för den som vill baka
sådant bröd. Det socker som finns kvar i det
gräddade brödet är försumbart. Om man köper
bröd så finns mängden kolhydrater angivet på
förpackningen. Om man bakar själv kan man
utgå från att halva vikten av brödet är kolhydra-
ter. Det är viktigare att välja fiberrikt matbröd
än att utesluta den lilla sockermängden.579 Rik-
tigt sött bröd (t ex sirapslimpa eller kavring) bör
man dock undvika om man har viktproblem.
Glutenfritt bröd ger en snabbare blodsockersteg-
ring än motsvarande bröd med gluten.788

Näringsriktig mat behöver inte alltid vara lagad
mat. Smörgåsar med lite mer pålägg, t ex ägg,
tonfisk, kyckling eller kött och sallad, är en
utmärkt måltid.

Osockrade cornflakes innehåller ca 90 % majs-
stärkelse som snabbt påverkar blodsockret.
Sockrade cornflakes (t ex Frosties) innehåller

Grönsaker

Mängd Kolh. % fiber

Bambuskott, konserv 100ml 4g 50%
Broccoli, frusen 100ml 5g 60%
Morötter, råa 100ml 5g 27%
Majs, konserv 100ml 20g 30%
Majskolv, kokad, 1 st. medium storlek 19g 10%
Gurka 250ml 3g <1g
Sallad 250ml 1g <1g
Lök, kokt 100ml 11g 18%
Ärtor, gröna, kokade 100ml 13g 31%
Paprika, grön, rå 100ml 3g 33%
Rädisor 100ml 2g 50%
Tomater, råa 100ml 4g 25%

Uppgifter är hämtade från referens 555.
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däremot ca 50 % stärkelse och ca 50 % socker.
Bägge ger till en början samma blodsockersteg-
ring men efter 3 timmar ger sockrad cornflakes
en något lägre blodsockernivå.1177 Kanske något
förvånande, men vanligt socker påverkar blod-
sockret långsammare än majstärkelsen. Volymen
av sockrade cornflakes är ca 25 % mindre för
samma mängd kolhydrater. Man kan därför äta
en liten mängd sockrade cornflakes till frukost
utan att blodsockret stiger om insulindosen är
anpassad till det totala kolhydratinnehållet.
Däremot kan den extra kalorimängden göra att
du går upp i vikt på sikt. Det är hälsosammare
med en müsli med mycket nötter, och du får
mindre problem med blodsockerstegring efter
frukosten.

Pasta ger en långsam blodsockerstegring bero-
ende på att den tillverkas av rivet eller krossat
vetemjöl 789 (dvs inte malet mjöl som i bröd) vil-
ket medför att stärkelsen stängs in i en struktur
av protein (gluten).553,981 Det gör att pasta är bra
mat för personer med diabetes och dessutom är
det mat som de flesta barn tycker om. Om du
använder direktverkande insulin kan blodsock-
ret stiga alltför sakta och du kan få en känning
inom 30 - 60 min efter maten.577 Om detta hän-
der dig kan du prova med att ta insulinet efter
maten eller använd snabbverkande insulin
(Actrapid, Humalog Regular, Insuman Basal) till
pasta och bönor (t ex i chili con carne). Om du
har en pump kan du använda förlängd måltids-
dos (se sidan 181).

Tunnare pasta (t ex makaroner) ger en snabbare
blodsockerstegring än spaghetti.553 Koktiden på
spaghetti spelar ingen roll för blodsockersvaret
utom i extrema fall. Spaghetti på burk ger ett
lika snabbt sockerupptag som vitt bröd.553 Glu-
teninnehållet i pastan bidrar till den långsamma

blodsockerstegringen.1197 Glutenfri pasta kan
därför ge en snabbare blodsockerstegring.867

Pizza

Pizza består av bröd, kött eller fisk och ofta
grönsaker, med andra ord en nyttig måltid
(utom om den är täckt av ett tjockt lager ost).
Problemet för den som har diabetes kan vara att
en vanlig pizza är en betydligt större måltid (fr a
mer bröd) än de flesta brukar äta till middag.
Brödet är hårt gräddat vilket gör att kolhydra-
terna tas upp långsammare i tarmen. Dessutom
är fetthalten hög pga osten vilket gör att mag-
säcken töms långsammare. Prova med 1 - 2 E
extra insulin till pizzan eller låt bli att äta kan-
terna. Om du använder direktverkande insulin
kan du ta dosen efter pizzan eller ta en dos
snabbverkande insulin (Actrapid, Humulin
Regular, Insuman Rapid) om du har det tillgäng-
ligt. Om du har en pump kan du prova en kom-
binerad måltidsdos med den förlängda delen på
3 - 4 timmar (se sidan 181).

Kött och fisk

Kött och fisk innehåller båda mycket protein
och ibland även mycket fett. De innehåller inga
kolhydrater som kan höja ditt blodsocker. Pro-
tein fördröjer inte upptaget av kolhydrater från
tarmen och man förebygger inte sena eller natt-
liga känningar genom att lägga till protein till ett
kolhydratrikt mellanmål.389

Intag av protein höjer inte blodsockret hos
friska personer.389 Protein kan däremot stimu-

Pasta
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lera frisättningen av glukagon som påskyndar
omvandlingen av protein till socker (kallas
glukoneogenes, se sidan sidan 41).440 Om det
finns en brist på insulin kan blodsockret höjas
genom denna mekanism. Denna höjning kom-
mer relativt sent, först efter ca 3 - 5 timmar,892

och kan därför vara svår att täcka med en injek-
tion av direktverkande insulin. Det kan då vara
bättre att använda snabbverkande insulin
(Actrapid, Humalog Regular eller Insuman
Basal) till en måltid som är extra proteinrik (t ex
en stor köttbit). Om du använder en insulin-
pump kan du ta måltidsdosen över längre tid
som en kombinationsbolus (se sidan 181). Om
du har en njurskada som orsakats av diabetes så
kan du behöva minska andelen protein i kosten.
Prata med din doktor och dietist angående detta.

Produkter med mycket lite fett (t ex torsk, kolja,
sej, riktigt magert kött) kan man gärna tillaga
med lite extra fett (t ex stekning, gratinering
eller lite fetare sås). Du riskerar annars en kän-
ning efter någon timme eftersom magsäcken
töms mycket snabbare om maten är helt utan
fett. Eftersom energiinnehållet inte är så stort i
kokt fisk eller fiskbullar kan det vara bra med en
lite större portion för att undvika att man snart
blir hungrig igen. Var försiktig med extra fett
om du har problem med vikten.

Salt

Saltintaget är generellt för högt i befolkningen. I
västländerna är det svårt att minska eftersom
salt adderas i många livsmedelsprocesser (bara
ca 20 % av det totala dagliga intaget adderas vid
matlagning eller på bordet).1154 Extra salt i form
av natriumklorid höjer blodtrycket och kan vara
en riskfaktor eftersom man vid diabetes har en
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (se sidan
339). Ett högt saltinnehåll i maten kan öka upp-
taget av socker från tarmen.1104 Det finns också
salt i form av kaliumklorid men det är dyrare än
vanligt salt. Havssalt och örtsalter innehåller
oftast lika mycket natrium som bordssalt. Det är
bra att välja joderat salt eftersom jod är viktigt
för sköldkörtelns funktion (se sidan 334).

Kryddor

Kryddor påverkar inte ditt blodsocker alls. Grill-
kryddor och soya kan dock innehålla mycket
salt. Om kryddningen är så stark att du dricker
extra mycket till måltiden kan du få en snabbare
tömning av magsäcken och därmed en snabbare
blodsockerstegring.

Frukt och bär 

Frukt och bär innehåller en hel del kolhydrater
(se tabell på sidan 241). Ju högre fiberinnehållet
är desto mindre påverkas blodsockret.

Glykemiskt index (GI)

Glykemiskt index är ett försök att ange hur
snabbt blodsockret påverkas av olika livsmedel.
Glykemiskt index för en sammansatt måltid kan
beräknas utifrån GI för de enskilda livsmed-
len.198 Det kan dock vara svårt att uppskatta gly-
kemiskt index för en del sammansatta måltider
från GI hos de ingående ingredienserna eftersom
fettinnehållet också avgör hur snabbt kolhydra-
terna tas upp. Ett livsmedel med lågt men lättill-
gängligt sockerinnehåll (t ex morötter) får ett
högt glykemiskt index men man måste äta rätt
stora mängder för att blodsockret ska stiga.
Även om kost med lågt GI kan sänka blodsock-
ret efter maten så diskuteras det mycket om man
ska rekommendera sådan kost till personer med
diabetes. I USA är man mer tveksam 389 medan
europeiska dietister är mer positiva till en mat
med lågt GI.318 En sammanfattning av flera stu-
dier (sk meta-analys) visade att kost med lågt GI
sänkte HbA1c med i genomsnitt 5 mmol/mol
jämfört med en kost med normalt eller högt
GI.146

Potatis (GI 74) ger ett snabbare blodsockersvar
än pasta (GI 46-52) och tillsats av lite margarin
till potatismoset (GI 85) gör att blodsockersteg-
ringen kommer lite långsammare. Om du byter
ut en del i måltiden mot en annan (t ex potatis
mot pasta) så kan de enskilda livsmedlens GI
hjälpa dig att förutse vilken effekt detta har på
blodsockret. Det kan t ex vara en bra idé att äta
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något med ett lågt GI till kvällsmat för att
minska risken för nattliga känningar.

Det kan vara svårt att räkna ut GI för en sam-
mansatt måltid som en lunch eller middag. Jag
tycker att GI har sin största användning när man
diskuterar extra ätande mellan måltiderna efter-
som ett mellanmål oftast består av bara en sorts
föda, t ex yoghurt, ett äpple, glass eller chips.

Om du vet att en mjölk-baserad glass har ett GI
på 50 - 60 kan du föreslå detta som ett bra dia-
betes-mellanmål som barnet kan äta vid samma
tillfällen som kamrater och syskon. När det gäl-
ler att behandla en känning är det bättre att
använda något som har ett högt GI för att få en
snabb blodsockerstegring. Mjölk (GI 21) och
chokladkaka (GI 43) används ofta för att
behandla känningar men de ger en relativt lång-
sam blodsockerstegring.151,182 Däremot ger vitt
bröd utan margarin (GI 70) med lite vanlig
Fanta (GI 68) en mycket snabbare blodsocker-
stegring. Glukostabletter har ett GI på 100 och
är lämpligt att använda när man har tydliga
symtom eller blodsockret är lågt (< 3,5 mmol/l). 

Mattider

Varje familj har sina egna rutiner och tider för
måltider som passar med familjens rytm. Dietis-

ten brukar utgå från dessa tider när hon går ige-
nom kosten. Om du använder flerdosbehandling
med direktverkande insulin (NovoRapid,
Humalog eller Apidra) är det inte så noga med
strikta tider mellan huvudmålen eftersom basin-
sulinet täcker insulinbehovet mellan måltiderna.
En insulinpump ger också friare tider för målti-
derna. Om du däremot använder snabbverkande
insulin (Actrapid, Humalog Regular eller
Insuman Basal) bör det inte gå mer än 5 timmar
mellan huvudmåltiderna som du tar insulin till. 

Mellanmål

Mellan måltiderna är insulinnivån låg hos en
frisk person. Om du använder direktverkande
insulin till flerdosbehandling eller i en insulin-
pump behövs inte regelbundna mellanmål efter-
som insulineffekten är mycket snabb och stäm-
mer bättre tidsmässigt med den blodsocker-
höjande effekten av en måltid. Insulinnivåerna
mellan måltiderna blir därmed lägre. Många
barn kan äta en frukt (10 g kolhydrater) utan att
ta extra insulin på förmiddagen när de är aktiva
i skolan, men om det blir mer än så (t ex en
smörgås) behövs alltid insulin enligt kolhydrat-
faktorn.

Många barn äter ett större mellanmål när de
kommer hem från skolan. Det fungerar då ofta
bra att äta middagen lite senare och hoppa över
kvällsmaten. Med kolhydraträkning är det inget
problem att byta plats på måltiderna, ex mellan
varadag och helg.

Hur snabbt tas sockret upp?

Puffat ris

Cornflakes

Potatismos

Kokt potatis

Vitt bröd

Fullkornsbröd

Klibbfritt ris

Pasta

Potatischips

Bönor, ärtor, linser

En frukt är ett bra och
nyttigt mellanmål.
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Kan jag skjuta på måltiderna?

Det brukar inte vara något problem att äta (och
ta insulinet som hör till den måltiden) en timme
tidigare eller senare än vanligt. Om du använder
direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog
eller Apidra) med basinsulin 2 gånger/dag eller
en insulinpump behöver du förmodligen inte
hålla så hårt på tiderna för måltider utan kan
prova med upp till 2 timmars förskjutning av
tiderna. Tänk dock på att det inte bör gå mer än
5 timmar mellan doserna om du använder
snabbverkande insulin (Actrapid, Humalog
Regular och Insuman Basal). Ett barn är oftast
hungrigt och behöver äta något var 3:e - 4:e
timma. 

Mätt eller hungrig?

Hos en person med välinställd diabetes stämmer
oftast känslan av hunger och mättnad mycket
väl. I en studie på vuxna där man skattade mätt-
nadskänsla efter en måltid upplevde de med
höga blodsockervärden sig betydligt mättare.603

Det är viktigt att lita på barnets aptit. Om man
ständigt talar om för barnet att det måste äta
mer eller mindre oberoende av hunger så slutar
barnet känna efter. Man är oftast inte lika hung-
rig när blodsockret är högt. Låt barnet känna
efter och själv bestämma hur mycket det vill äta
så långt det är möjligt. Hur mycket och vad bar-
net ska dricka till maten brukar man som
förälder behöva bestämma mer exakt, speciellt
om drycken innehåller kolhydrater (t ex mjölk).

Insulinet fungerar alltid bättre om det ges före
maten. För att detta ska fungera bra behöver
barnet (och många vuxna) träna på att upp-
skatta hur mycket de kommer att äta för att bli
lagom mätt. Den som har problem med övervikt
behöver träna på att känna skillnad på att inte
vara hungrig och att vara mätt så att portio-
nerna blir lite mindre. Ett bra knep brukar vara
att vänta 10 minuter innan man funderar på om
man ska ta mera mat så hinner man blir lite mer
mätt under tiden.

OBS! Om man har insulinbrist och dålig blod-
socker-inställning kan man mycket väl känna sig

hungrig även när blodsockret är högt. Se ”Kän-
ning vid högt blodsocker?” på sidan 52.

Kolhydraträkning

Insulin behövs för att ta hand om kolhydraterna
som du äter. Behovet av insulin till en måltid är
beroende av hur mycket kolhydrater som målti-
den innehåller.458 Rutinerna för att uppskatta
effekter och mängder av kolhydrater i kosten
varierar starkt mellan olika länder. I många län-
der är kolhydraträkning en rutinmässig del av
diabetesvården, även hos barn, och det finns
utförliga utbytestabeller för detta.555 I Sverige
var ögonmåttet tidigare vanligaste metoden för
att uppskatta mängden kolhydrater i en måltid.
Nu blir det allt vanligare att börja med kolhy-
draträkning redan från debuten av diabetes. Det
är en bra idé att väga beståndsdelarna i maten
för att lära dig att kunna räkna ut kolhydrat-
mängderna (se tabell på sidan 231). 

Det totala kolhydratinnehållet i måltider och
mellanmål är viktigare än typen och sorten av
kolhydrater för att avgöra hur stor insulindosen
ska vara.389 Vissa kolhydrater som anges på
näringsdeklarationen har dock inte någon effekt
på blodsockret (kostfibrer, icke nedbrytbar stär-
kelse).1193 Om maten innehåller mer än 5 g kost-

Om du räknar kolhydraterna i maten blir det enklare att
avgöra hur mycket insulin du ska ta till maten. Kol-
hydrater finns fr a i bröd, pasta, potatis och ris, tacos och
tortillas. Kött och fett innehåller inga kolhydrater alls. 
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fibrer så bör man dra av detta från den totala
mängden kolhydrater.426,1167 Bara hälften av
mängden sockeralkoholer (polyoler) skall inklu-
deras i räkningen.1167 Glykemiskt index och fibe-
rinnehåll påverkar inte behovet av måltidsinsu-
lin,389 däremot kan det spela roll för hur insuli-
net ska tas, t ex med en förlängd eller kombine-
rad måltidsdos. I DCCT-studien (se sidan 353)
hade de som använde sig av någon form av kol-
hydraträkning för att räkna ut insulindoserna ca
6 mmol/mol lägre HbA1c än de som inte juste-
rade måltidsdoserna.288 

Olika metoder att räkna kolhydrater

I praktiken används flera olika metoder för kol-
hydraträkning. Det finns ingen konsensus om
vilken metod som är bäst utan vissa metoder
fungerar bättre för vissa personer, barn eller
familjer. Det blir dock alltmera tydligt att om
man ska kunna uppnå den blodsockerkontroll
som behövs för att förbättra långtidsprognosen
så behövs någon form av kolhydraträkning för
att anpassa insulindosen.1154 Den amerikanska
diabetesföreningen har ställt upp 3 nivåer av
kolhydraträkning som man kan ta till sig steg
för steg.426,1154

Bas-nivå

Det finns livsmedelstabeller där du kan hitta de
olika födoämnenas innehåll av kolhydrater. Ett
annat system är utbyteslistor där portioner av de

olika livsmedlen innehåller 10 - 15g. Din dietist
kan hjälpa dig med att sätta ihop en lista med
kolhydrat-innehåll för det som du gillar att äta
extra, t ex godis. Varje år brukar många dietister
sätta ihop en lista med kolhydrat- och
energi-innehåll i våra vanligaste glassar. 

I den enklaste formen av kolhydraträkning lär
din dietist dig hur många kolhydrater du behö-
ver till varje måltid under dagen. Du får också
lära dig att läsa på livsmedelsetiketter och hur
man använder en livsmedelstabell för att räkna
ut kolhydrat-innehållet. Om du har fasta insu-
lindoser så är det viktigt att äta ungefär samma
mängd kolhydrater till måltiderna och mellan-
målen och att äta vid ungefär samma tid varje
dag. 

Mellan-nivå

På denna nivån som bäst motsvaras av hur vi
tidigare tillämpade flerdosbehandling på barn-

Mat som innehåller kolhydrater

Bröd, mjöl, flingor

Pasta, ris, potatis

Vissa grönsaker som majs och ärtor

Frukt och fruktjuice

Mejeriprodukter som mjölk och yoghurt (ost
innehåller oftast inga kolhydrater)

Choklad, godis och kakor

Nybörjarproblem med kolhydraträkning

Torrvikt
Tabellerna innehåller ätbar substans, dvs
kokad pasta, havregrynsgröt och kokat ris.
På paketen står kolhydrater per 100 g torr-
vikt. Om du räknar på den så blir insulindo-
sen alldeles för hög. Se sidan 232.

Om man väger en hel frukt och räknar på
istället för ätbar del (den skalade bananen)
så blir insulindosen för hög.

Lägre kolhydratkvot ger mer insulin, inte
mindre insulin som man kan tro i början.

Högre korrektionsfaktor ger mindre insulin
och omvänt.

Glöm inte att justera korrektionskvoten när
du gjort större ändringar i kolhydratkvoterna.
Detta gäller ex. vid sjukdom men även i bör-
jan när insulindoserna sjunker snabbt
(ökade kvoter) efter någon vecka.

Sänk basdosen med penna (eller basaldo-
sen med pump) också vid behov - den ska
inte utgöra mer än 50 % av den totala dag-
liga insulindosen.
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Kolhydratinnehåll 715 och glykemiskt index (GI) 384

Typ av livsmedel Kolh. i 100g x med* GI

Juice
Apelsinjuice 10g 0,10 50
Grapefruktjuice 9g 0,09 48
Tomatjuice 4g 0,04 38
Äppeljuice 10g 0,10 40

Bröd och mjöl- och kornprodukter
Baguette 52g 0,52 95
Bröd, hembakat ca 50g 0,50
Mathavre 595 0,59 50
Matvete 64g 0,64 50
Pannkakor 23g 0,23 67
Pannkakor, glutenfria 29g 0,29 102
Pitabröd 54g 0,54 57
Rågbröd (hela korn) 37g 0,37 46
Rågbröd (fullkorn) 46g 0,46 58
Scones, vete 43g 0,43 92
Våfflor 29g 0,29 76
Vitt bröd 48g 0,48 70
Vitt bröd (gluten-fritt) 56g 0,56 76
Äppel-muffin (tillsatt socker) 42g 0,42 44
Äppel-muffin (ej tills. socker) 28g 0,28 48

Flingor och gröt
All Bran 50g 0,50 30
Corn flakes 82g 0,82 81
Havregrynsgröt, fullkorn 10g 0,10 74
Müsli 53-80g se förp.  40-66
Special K 75g 0,75 69
Rice Krispies 86g 0,86 82
Weetabix 68g 0,68 75

Frukt (utan skal, med skal se sidan 232)
Ananas 12g 0,12 59
Apelsin 10g 0,10 42
Aprikos 8g 0,08 39
Banan, helt gul 22g 0,22 51
Banan, gul och grön 21g 0,21 42
Grapefrukt 7g 0,07 25
Jordgubbar 8g 0,08 40
Kiwi 10g 0,10 53
Körsbär 15g 0,15 22
Persika 9g 0,09
Persika, konserv i medelsöt lag 20g 0,20 38
Plommon 10g 0,1 39
Päron 11g 0,11 33
Vattenmelon 7g 0,07 72
Vindruvor 16g 0,16 46
Äpple med skal 12g 0,12 38

Typ av livsmedel  Kolh. i 100g x med* GI

Mjölkprodukter
Fruktyoghurt 9g 0,09
Glass 18-35g se förp. 37-61
Mjukglass 20g 0,20
Mjölk, 3% fett 5g 0,05 21
Yoghurt 5g 0,05 36

Pasta, ris och potatis
Bulgur 17g 0,17 48
Couscous 22g 0,22 65
Nudlar, instant 22g 0,22 47
Pasta 28g 0,28 46-52
Pasta, gluten-fri 33g 0,33 56 867

Pommes frites, gatukök 33g 0,33 75
Potatis, bakad 19g 0,19 85
Potatis, kokad 18g 0,18 74
Potatismos, hemlagat 14g 0,14 74
Potatismos, pulver 12g 0,12 85
Ris, Basmati 26g 0,26 58
Ris, Jasmin 25g 0,25 89
Ris, långkornigt 25g 0,25 56
Ris, parboiled 28g 0,28 46
Ris, råris fullkorn 27g 0,27 64
Ris, kinarestaurang 32g 0,32 87
Spaghetti 27g 0,27 44
Sötpotatis 19g 0,19 61
Quinoa 22g 0.22 34

Godis, sötsaker, socker
Chokladpudding 20g 0,20 47
Honung 82g 0,82 55
Jordnötter 10g 0,10 14
Mjölkchoklad 53g 0,53 43
Ostbågar 54g 0,54
Popcorn 55g 0,55 72
Potatischips 47g 0,47 54
Skumgodis 80g 0,80
Tortilla chips (majs) 57g 0,57 63
Vingummi-godis 77g 0,77 78

Grönsaker och legumer
Avocado 2g 0.02
Gröna ärter 9g 0,09 48
Kidney-bönor, konserv 13g 0,13 28
Kikärter, konserv 16g 0,16 28
Linser, gröna (torkade, kokta) 16g 0,16 30
Morötter, råa 9g 0,09 16
Majskorn, konserv 20g 0,20 54
Soyabönor (torkade, kokta) 6g 0,06 18

Innehållet kan variera och ändras ibland, även inom samma märken. Titta på innehållsförteckningen. Vikten
anges för tillagat livsmedel om inte annat anges, och utan skal för frukt. Livsmedelsverkets databas finns i appar
och på nätet: www7.slv.se/SokNaringsinnehall Se även referens 788 för utförliga listor. *Multiplicera (sidan 232)
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och ungdomskliniker i Sverige lär du dig att
känna igen hur blodsockret reagerar på kolhy-
drat-innehållet i maten och hur detta påverkas
av insulin och motion. Du justerar själv insulin-
doserna, och anpassar kolhydratintaget eller tid-
punkten när du motionerar för att uppnå dina
blodsockermål. Förändringar av insulindoserna
görs inte efter ett enstaka högt eller lågt värde
utan när du ser att mönstret återkommer under
några dagar. Ett mer flexibelt sätt är att använda
”ögonmåttet” för att ändra måltidsdoserna i
förhållande till kolhydrat-innehållet i en måltid
men utan att göra en exakt beräkning av antalet
kolhydrater. Se tabell på sidan 147 för råd om
hur man ändrar insulindoserna. Enkla beräk-
ningar görs för att ge extra insulin när man äter
något extra (se sidan 247). 

I en australiensisk studie provade barnen både
en flexibel kost (portioner baserade på aptiten)
och en med utbyteslistor och konstant kolhy-
dratinnehåll.424 I den konstanta gruppen rekom-
menderades produkter med artificiella sötnings-
medel när de fanns att tillgå medan man i den
flexibla gruppen använde vanliga produkter
sötade med socker utom i drycker. Den flexibla
kosten uppskattades mer och de hade 3
mmol/ml lägre HbA1c. Man angav också att det
blev färre familjekonflikter med denna kost.

Med en flerdosbehandling kan du njuta av en
flexibel kost samtidigt som du kan anpassa insu-
lindosen till att matcha kolhydratinnehållet. 

Kolhydraträkning

Listan på sidan 231 är från referens 384 och Livs-
medelsverkets databas. 

Använd den så här:
“Kolh. i 100g” anger hur stor andel av livsmedlet
som innehåller kolhydrater i gram per 100g. Ko-
kad potatis innehåller 18g per 100g, dvs 18% kol-
hydrater. Om potatisarna du ska äta väger 145g
så är 145*18/100 = 26 g kolhydrater. Du får
samma sak med formeln 145*0,18 = 26, dvs
18% kolhydrater betyder att du kan multiplicera
vikten med 0,18 för att få fram totala mängden.
Det är bra att ha en noggrann digitalvåg hemma.

Vikt potatis: 145g
Kolhydrater per 100g: 18 (= 18%)
Mängd kolhydrater: 145 x 0,18 = 26g

Insulindos:
Ex. kolhydratkvot 12 (1E tar hand om 12g kolh.)
26/12 = 2,2, dvs 2E blir lagom dos

Torrvikt eller färdig mat?
Skalad eller oskalad frukt?

I livsmedelsverkets listor anges alltid mängden kol-
hydrater per ätbar substans, dvs lagad mat och
skalad frukt. På paketen brukar torrvikt anges för
livsmedel som ska kokas, ex. ris och pasta. När du
kolhydraträknar kan det göra stor skillnad om du
använder fel siffra, ex. väger färdig pasta men an-
vänder andelen kolhydrater i torrvikten.

*uppgifter om % ätlig del från www.fineli.fi

Exempel med ris:
240 g kokt ris = 240 x 0,25 = 60 g kolhydra-
ter, men om du räknar med torrvikt blir det
240 x 0,75 = 180 g kolhydrater, dvs dosen
insulin blir 3 gånger högre!

Exempel med banan:
100 g banan = 100 x 0,22 = 22 g kolhydra-
ter, men om du vägt en oskalad banan så är
innehåller den bara 0,15 x 100 = 15 g kolhy-
drater, dvs dosen insulin blir 1½ gånger
högre!

Kolhydrater/100g

Torrvikt Kokad mat

Pasta
Ris
Havregryn
Potatis

ca 70g
ca 75g
ca 55g
rå 16g

ca 25g
ca 25g

gröt ca 23g
kokt 18g

Oskalad
frukt*

Skalad frukt

Apelsin (28% skal)
Banan (33% skal)
Grapefrukt (35% skal)
Körsbär (9% kärna)
Persika (13% kärna)
Päron (12% skrott)
Vattenmelon
Äpple (13% skrott)

7g
15g

5g
13g

8g
10g

7g
10g

10g
22g

7g
15g

9g
11g

4g
12g
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Avancerad räkning

Denna typ av kolhydraträkning lärs ut redan
från diabetesdebuten på de flesta barnkliniker i
Sverige. Använd livsmedelslistor eller ingrediens-
förteckningen på förpackningarna för att räkna
ut hur många gram kolhydrater det är i en mål-
tid. När du använder avancerad kolhydraträk-
ning behöver du bestämma mängden insulin
som du ska ta så att det passar mot mängden
kolhydrater som du vill äta. Detta kallas för kol-
hydratkvoten och motsvarar det antal gram kol-
hydrater som tas om hand av en enhet insulin.
Denna metod ger dig en mer flexibel måltidsord-
ning och när du lärt dig systemet kan du
använda det både hemma och när du äter ute. I
praktiken räknar du antalet gram kolhydrater i
en måltid och dividerar detta med den dos insu-
lin i enheter som behövs för att hålla blodsock-
ret på ungefär samma nivå 2 - 3 timmar senare.
Detta kallar vi för “baklängesräkning”. Testa
detta bara om du inte haft lågt blodsocker inom
4 timmar före måltiden. Ett annat sätt att räkna
ut detta är att summera det totala antalet kolhy-
drater som man ätit till samtliga måltider under
dagen och dela med den totala mängden mål-

tidsinsulin som man tagit under dagen (se fakta-
ruta på sidan 234).259 Inkludera inte medellång-
eller långverkande insulin (eller pumpens basal-
dos) i denna beräkning. 

Ett tredje sätt att räkna ut kolhydratkvoten är
den sk 500-regeln.259,1160,1167 Dela siffran 500
med din totala dagliga insulindos (lägg ihop
både måltidsinsulin och bas/nattinsulin/basaldos
i pumpen). Svaret ger dig det antal gram kolhy-
drater som en enhet insulin tar hand om av
direktverkande insulin (Novorapid, Humalog,
Apidra). Siffran 450 kan användas för snabbver-
kande insulin (Actrapid, Humalog Regular,
Insuman Basal).1167 För många fungerar
330-regeln bättre till en frukost när man använ-
der direktverkande insulin. Baklängesräkning är
dock ett mer exakt sätt att räkna ut kolhydrat-
kvoten, se sidan 236.

Kontrollera att kolhydratkvoten stämmer ge-
nom att räkna ut insulindosen baserat på målti-
dens kolhydratinnehåll. När du tagit denna dos
skall blodsockret 2 - 3 timmar efter maten av-
vika högst ca 2 mmol/l från blodsockret före
maten om kvoterna är korrekta (mät 4 - 5 tim-
mar efter maten med snabbverkande insulin).
Det enda sättet att veta om insulindosen har va-
rit lagom är att mäta blodsockret efter maten.

En enhet insulin tar vanligen hand om ca 10 - 15
gram kolhydrat i en måltid för en vuxen person.
Hos ett skolbarn som har en högre insulinkäns-
lighet kan en enhet ta hand om ca 20 gram kol-
hydrat, kanske t o m 30 g om barnet är i remis-
sionsfasen (”smekmånadsfasen”). En tonåring
eller en överviktig person som är mycket insulin-
resistent (högt insulinmotstånd i kroppen) kan
behöva en enhet insulin för vart femte gram kol-
hydrat.259 

En enhet insulin täcker en mindre mängd kolhy-
drater på morgonen och man kan prova med en
330-regel för att räkna ut frukostdosen (ger
50 % mer insulin jämfört med 500-regeln).
Detta kan förklaras med en tillfällig insulinresis-
tens orsakad av gryningsfenomenet (se sidan 63)
och mindre fysisk aktivitet tidigt på morgo-
nen.259 I en kanadensisk studie på vuxna behöv-
des i genomsnitt 1,5 E för varje 10 g kolhydrat

Glykemiskt index 

Glykemiskt index är en metod att ange hur snabbt
blodsockret påverkas av olika livsmedel. Man ger
en bestämd mängd kolhydrater (oftast 50 g) av
ett livsmedel och mäter sedan blodsockret under
en bestämd tid, oftast 2 timmar. Ytan under kur-
van jämförs med glukos som är referensprodukt
med värdet 100. Glykemiskt index kan därför bli
missvisande om man vill veta hur blodsockret på-
verkas under kortare tid, t ex ½ - 1 timme eller
om födoämnet har ett lågt men lättillgängligt
sockerinnehåll. 

Använd listan på sidan 231 så här:
GI talar om hur snabba kolhydraterna är. För ett
lågt GI bör du använda en förlängd eller kombine-
rad bolusdos om du har en insulinpump. Om du
använder penna kan du prova med ett lite lång-
sammare måltidsinsulin (Actrapid, Humulin Regu-
lar eller Insuman Rapid, se sidan 160).
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till frukost, 1,0 till lunch och 1,1-1,2 till middag
(kolhydrat kvot ca 7 till frukost, 10 till lunch
och 8 - 9 till middag).925 I denna studie påverka-
des insulinbehovet inte av glykemiskt index eller
innehåll av fiber, fett eller kalorier i måltiden. 

Vid fysiskt aktivitet behöver man ibland sänka
sina måltidsdoser genom att höja kolhydratkvo-
ten. Om du deltar i någon säsongssport så kan
du behöva sänka din kolhydratkvot när
säsongen är över (ger mer insulin). Om den t ex
är 15 (dvs 1 enhet insulin per 15 g kolhydrat)
när du tränar aktivt så kan den bli 10 när
säsongen är slut). 

Alla moderna pumpar kan använda kolhydrat-
kvoten för att räkna ut vilken måltidsdos som

Insulin till fett och protein

Carmel smart är en Australiensisk dietist som gjort
många studier på kolhydraträkning, fett och pro-
tein.78,1046 

Vid måltider med ett fettinnehåll på 40 g eller
mer kan man behöva öka bolusdosen med
30 - 35 % och ge det som en kombidos förslags-
vis 50/50 % i 2-2,5 timmar.

Vid proteinrika måltider utan kolhydrater är det
först vid ett intag på 75 g protein (ex. 300 g rent
kött eller 400 g kikärtor) som det behövs extra
insulin.875

Om måltiden innehåller ≥ 30 g kolhydrater och
≥ 40 g protein kan man prova med att öka insu-
lindosen med 15 - 20 %.1047

Kolhydraträkningen bör vara inom 10 g från fak-
tiskt innehåll.1046

Små måltider (mellanmål) överskattas ofta
medan större måltider innehållande ris, pasta
och baguette ofta underskattas.1045

Högt GI (ex godis): Dosera ≥ 20 min innan och
ge superbolus (öka bolus och minska basalen,
se sidan 183).

Kosten bör innehålla ≥ 40E% kolhydrater
(energi-procent, ≥ 40 % av energin i kosten ska
komma från kolhydrater), dvs inte LCHF (se
sidan 236), annars är det risk för tillväxthäm-
ning hos barn.279

Se till att barnet är hungrigt när det är dags att
äta!

En tysk studie på tonåringar jämförde en standard-
måltid med 70 g kolhydrater (50% energi) till middag
med en måltid rik på fett och protein (70 g kolhydra-
ter, 110 g protein och 52 g fett) där kolhydraterna
bara utgjorde 20 % av energin.827 Insulin doserades
bara för kolhydraterna. Glukos-nivåerna var högre
efter 2 timmar för standardmåltiden men tillbaka på
samma nivå som före maten efter 5 timmar. 

Efter den andra måltiden ökade istället glukos-nivå-
erna sakta under 6 timmar, blev högre än standard-
måltiden redan efter 3 timmar och var fortfarande ca
3 mmol/l högre på morgonen (8 mmol/l mot 5
mmol/l). Uppenbarligen behövs det mera insulin
över en mycket längre tidsperiod för denna typ av
måltid. Det tar mycket längre tid för en stor måltid att
passera pylorus (nedre magmunnen), vilket bidrar till
höjning av blodsockret under lång tid. Fett gör dess-
utom att den tömmer magsäcken långsammare.1176

Hur många kolhydrater tar 
en enhet insulin hand om?

Kolh. (g) Enheter kolhydrat 
kvot

Frukost 60 6 10
Lunch 50 4 12
Middag 55 5 11
Kvällsmat 35 3 12
Hela dagen 200 18 11

Hos denne 12-årige pojke som väger 38 kg tar en
enhet insulin hand om 11 g kolhydrater till frukost
utan att blodsockret förändras, och ca 12 g kolhy-
drater till övriga måltider.

Höj kvoten om blodsockret 2 timmar efter maten
sjunker med mer än 2 - 3 mmol/l (en högre kvot ger
en mindre mängd insulin) och sänk den om blod-
sockret höjs med mer än 2 - 3 mmol/l. Det brukar
vara lagom att ändra kvoten med 1 g om den är un-
der 10, 2 g mellan 10 och 20 och 3 - 5 g om den är
högre än 20 g.

Det viktigt att alltid följa de råd som du får vid kolhy-
draträkningen, antingen du använder en miniräkna-
re, en bolusguide till den smarta telefonen eller i
pumpen så är. Du ser då om blodsockret blir för
högt eller lågt efter en måltid och kan justera kolhy-
dratkvoten därefter. Använd en kombinerad bolus-
dos till måltider med ett lågt GI (se sidan 227). 
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behövs till en viss mängd kolhydrater i maten.
Pumparna använder korrektionsfaktorn (se
sidan 146) för att räkna ut hur mycket högre
dosen bör vara beroende på ditt aktuella blod-
socker före måltiden. En svensk studie visade att
antalet blodsockervärden efter måltid som var
inom målområdet (4 - 8 mmol/l) var 53 % i
gruppen som använde pumpens bolusguide,
jämfört med 30 % i gruppen som använde pum-
pen utan kolhydraträkning.342 Det finns appar
till “smarta telefoner” som kan hjälpa dig att
räkna ut kolhydratinnehållet i olika livsmedel

Ska fett och protein räknas med i uträkningen 
av en måltidsdos?

Det diskuteras en del huruvida fett och protein ska räk-
nas med i beräkningarna av en måltidsdos. I Polen är
det vanligt att använda en formel med FPU (fat protein
units) till alla måltider:

Det behövs samma insulinmängd till 100 kcal av
fett och protein (en FPU) som till 10 g kolhydrater.

FPU-delen av dosen ska ges som förlängningsde-
len av en kombinerad måltidsdos (se sidan 181)
med en pump (3 timmar för 1 FPU, 4 tim. för 2
FPU, 5 tim. för 3 FPU, och 6 tim. för 4 eller fler
FPU).

Detta ger i praktiken en högre basaldos efter mål-
tiden under några timmar.

En tysk studie fann lägre blodsockernivåer efter målti-
der när FPU inkuderades, och de använde en kombine-
rad måltidsdos för en pizza. Detta ökade den totala
måltidsdosen, och det var fler låga blodsockervärden
under 3,9 mmol/l efter måltiden, 35,7 % mot 9,5 % i
kontroll-gruppen.662 Basaldosen ändrades inte i denna
studie, och det är möjligt att en sänkning av denna
hade minskat känningarna efter matens.

En Australiensisk studie fann att mängden insulin till
10 g kolhydrater stämde bättre med 200 kcal (50 g)
protein, dvs halva doserna insulin jämfört med ovan.875 

Om du äter en måltid som består huvudsakligen av
protein och/eller fett kan du prova att räkna med
FPU-metoden för att komma fram till en rimlig måltids-
dos, men begränsa insulinmängderna enligt den aus-
traliensiska studien till att börja med:

100 g kött, lax eller makrill ≈ 200 kcal (25 g pro-
tein + 11g fett) = 1 AFPU 859

100 g vit fisk eller skaldjur (vikt utan skal) ≈ 100
kcal (ca 20% protein, 1-2% fett) = ½ AFPU

Ta samma insulindos till 100 g kött eller fet fisk
som till 10 g kolhydrater, ½ dosen till 100 g vit
fisk och skaldjur

Ge extradosen för fett och protein som en extra
förlängd dos på 3 tim. för en måltid som innehål-
ler 1 AFPU (=100 g kött eller fet fisk), 4 tim. för 2
AFPU (=200 g), 5 tim. för 3 AFPU (=300 g)

Prova till måltider med mycket fett och protein
(> 100 g kött/fet fisk, > 200 g vit fisk/skaldjur
(utan skal) med liten andel kolhydrater (< 20 g).

AFPU = Agnetas FPU (Agneta Olsson, dietist)

Tagit för hög insulindos?
Använd kolhydraträkning!

En 8-årig som tar 19 E/dag och väger 25 kg
råkade ta 8,5 E till middag med pasta istället för
3,5 E (man räknade kolhydratinnehållet på torrvikt
istället för kokad pasta). Hur tänker man?

8,5-3,5=5 E för mycket insulin

Hans kolhydratkvot var 22 g (en enhet insulin
tar hand om 22 g kolhydrater)

22g/E = 22 x 5 = 110 g kolhydrater

Pasta ger långsamma kolhydrater

Ge därför först snabba kolhydrater: 
Han drack 2 glas cider (18 g kolh./glas)

Sedan??

Dags för godis!! Han fick i sig 80 g godis som
innehöll ca 70g kolhydrater

Blodsockervärden: 5,3 mmol/l före maten,
sedan 6,4, 6,1, 5,9 och 4,2 mmol/l

Hur gör den som inte har en kolhydratkvot? Då kan
man använda 500-regeln:

Dela 500 med den totala dagliga insulindo-
sen (inkl. basinsulin och måltidsinsulin)

500/19 = 26, dvs en enhet insulin tar hand
om 26 g kolhydrater.

Räkna enligt ovan med 26 g som kolhydrat-
kvot. Det blir inte lika exakt men fungerar
ända bra för att räkna fram den ungefärliga
mängden kolhydrater barnet behöver äta
extra.
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och maträtter (ex. Carbs & Cals, Livsmedelsda-
tabasen, Näringsguide). 

Om du fokuserar på kolhydratinnehållet i en
måltid kan du matcha mat och insulin mera nog-
grant eftersom du varierar mängden kolhydrater
beroende på aptit och antal mål/dag. Men kon-
centrera dig inte bara på kolhydraterna, då finns
det risk för att du glömmer bort att en del mat
innehåller mycket fett vilket inte är nyttigt i
längden. 

Hur mycket (eller lite) kolhydrater ska
man äta?

Kroppen och framför allt hjärnan måste ha kol-
hydrater för att kunna fungera. Hos en vuxen
person behöver hjärnan ca 120 g glukos per dag,
vilket är ca 60 % av kroppens totala glukosbe-
hov. Om du äter mindre än 120 g så måste
kroppen själv tillverka glukos till hjärnan. Det

Hur du räknar ut din kolhydratkvot
“Baklängesräkning”

Räkna kolhydratinnehållet i en vanlig frukost:
2 skivor bröd 30 g
1 glas mjölk (~200ml) 10 g
Totalt 40 g

Hur stor är din vanliga dos till denna frukost?
(när ditt blodsocker är 5 - 6 mmol/l)
Till exempel: 8 E

Räkna ut frukostkvoten: 40/8=5 g
1 enhet insulin tar hand om 5 g kolhydrater

Räkna ut kolhydraterna i frukosten på helgen:
1 tallrik mjölk (~250 ml) 12 g
30 g flingor (Special K) 21 g
1 glas juice 20 g
Totalt 53 g

Använd kolhydratkvoten: 53/5=11 E. Använd
boluskalkylatorn i din pump för att göra beräkning-
arna. Om du använder injektioner kan du använda
en miniräknare eller en app till en smart telefon.

Om kvoten är korrekt kommer ditt blodsocker i
bästa fall inte ha stigit mer än 2 - 3 mmol/l efter
ca 2 timmar. Det bör vara tillbaka till samma nivå
som innan måltiden efter ytterligare 2 - 3 timmar
om basaldosen är korrekt inställd.

Räkna ut mängden kolhydrater i kvällsmaten (för
enkelhetens skull antar vi att den är 40 g kolhy-
drater nu också).

Hur stor är din vanliga dos till denna måltid?
(när ditt blodsocker är 5 - 6 mmol/l)
Till exempel: 5 E

Räkna ut kolhydratkvoten: 40/5=8 g
1 enhet insulin tar hand om 8g kolhydrater

Du kan sedan prova med denna kvot till de andra
måltiderna på dagen (utom frukost), och justera
vb. Det är ganska vanligt att man behöver en
högre insulindos på morgonen för en viss mängd
kolhydrater jämfört med resten av dagen. Detta
beror på insulinresistens (minskad insulinkänslig-
het) på morgonen (se sidan 211).

Om blodsockret stiger mer än 2 - 3 mmol/l efter
maten kan man använda korrektionsfaktorn: Ex.
40E/dag ger korrektionsfaktor 2,5 mmol/l per E
insulin (100/40=2,5). Blodsockret går från 6,5 till
11,5 efter kvällsmaten. Detta motsvarar
11,5 - 6,5 = 5 mmol/l. Då hade det varit lagom
med ytterligare 2 E till maten. Räkna då med 7 E
istället för 5 E enligt punkt 8 ovan.

Förhållningssätt till maten som kan ge 
lägre HbA1c

Justering av mat och/eller insulin i förhål-
lande till högt blodsocker (korrigeringsfaktor)

Justering av insulindosen i förhållande till
storlek och innehåll i måltiderna (kolhy-
draträkning bäst men ögonmått kan också
fungera)

Regelbundna måltidsvanor och insulin till
mellanmål

Patienter med intensivbehandling i DCCT-studien
som rapporterade att de följde vissa regler och
råd angående kosten hade ett genomsnittligt
HbA1c som var 3-11 mmol/mol lägre än de som
inte följde några kostregler.288 

Personer som rapporterade dessa förhållnings-
sätt hade högre HbA1c:

Åt för mycket när de fick känningar

Åt fler mellanmål än de som ingick i måltids-
planeringen
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sker i levern som kan tillverka glukos av fett och
muskler.

ISPAD rekommenderar att 50 - 55 % ska utgö-
ras av kolhydrater. De nya Nordiska Näringsre-
kommendationerna från 2012 ger en mer flexi-
bel rekommendation för kolhydraterna,
45 - 60 %. Det kan vara svårt att få insulindo-
sen att räcka till om du äter mer än 60 g kolhy-
drater till en måltid.136,761 Ökar du dosen för att
få bukt med blodsockertoppen så blir du lätt låg
till nästa måltid. Med en pump kan du ge en
kombinationsdos, dvs. en större del direkt och
en mindre på 3 - 4 timmar eller en sk. superbo-
lus (se sidan 183).

Du som har diabetes bör alltid diskutera mäng-
den kolhydrater som du äter med din dietist och
läkare. Det är inte farligt med en måttlig minsk-
ning av mängden kolhydrater ned till ca 40

Mat till små barn (modifierad efter 601)

Matfixering och matvägran kan förekomma hos
förskolebarn. För ett barn som har diabetes med-
för detta naturligtvis större problem än det skulle
gjort hos ett barn utan diabetes. Några tips:

De flesta barn växer bra utan att man behö-
ver tala om för dem hur mycket de ska äta.
Även om det känns som om ditt barn inte får
i sig tillräckligt med mat så brukar de flesta
barn plocka i sig det de behöver om man ger
dem tid. Prata med dietisten eller be barnlä-
karen kontrollera viktkurvan om du är
bekymrad.

Personalen på dagis tycker ofta att kolhy-
draträkning fungerar bra eftersom de då har
regler att hålla sig till som går bra att
anpassa till ett oregelbundet matintag.

Strikta tider och fasta portioner brukar inte
fungera så bra. Försök tänka hur du skulle
gjort om barnet inte hade diabetes och
anpassa insulinet därefter.

Planera tider och innehåll i maten efter bar-
nets aktiviteter (springer barnet omkring och
leker eller sitter stilla?).

Tvångsmatning är ingen bra idé. Försök att
tona ner matens betydelse. Ett blodsocker
som sjunker brukar oftast bättra på aptiten. 

Använd inte sötsaker och kakor för att fylla
på bristen på mat. Barnet lär sig snart att
det får något gott om det matvägrar.

Ge hellre färsk frukt än juice till mellanmå-
let.

Ta extra insulin när det behövs, t ex på kalas
eller när det är lördagsgodis.

Frukost kan vara en utmaning eftersom
många barn inte är hungriga då. Man kan
prova med ett ½-1 glas mjölk eller juice och
se om aptiten blir bättre efter en halvtimma
när blodsockret hunnit stiga lite.

Flytande glukos kan vara bra om barnet inte
vill tugga druvsockertabletter vid en kän-
ning.

Matvanorna ändras snabbt hos små barn.
Prata med barnets dietist för att få tips och
råd.

Se även ”Om barnet inte äter upp?” på sidan 91.

Kolhydraträkning på McDonalds?

Snabbmat är inte bra om man äter det ofta, men
ibland kan det var praktiskt och gott. Mängden kol-
hydrater brukar vara bra redovisade. Observera att
det glutenfria brödet innehåller betydligt större
mängd kolhydrater. Det kan vara svårt att få en bra
insulineffekt till kolhydratmängder över 60 g. Med
penna kan du prova snabbverkande insulin (Actra-
pid, Humalog Regular, Insuman Basal) när mäng-
den kolhydrater överstiger 60 g. Förslag till hur du
doserar insulinet med en insulinpump:

Kolh. Totalt Typ av dos

Hamburgare
Pommes frites
liten
mellan
stor

29g

29g
41g
54g

58g
70g
83g

direkt
70/30%* på 2 tim
70/30%* på 4 tim

Hamburgare 
med gluten-
fritt bröd
Pommes frites,
liten
mellan
stor

51g

29g
41g
54g

80g
92g

105g

direkt
70/30%* på 2 tim
70/30%* på 4 tim

*Du kan även prova med 50/50%
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energi-procent om du trivs med denna typ av
kost. Däremot är det direkt farligt med en
LCHF-kost (Low Carbohydrate High Fat) med
så lågt intag av kolhydrater som mindre än
50 g/dag. Om du minskar till 40 energi-procent
kolhydrater bör du inte överstiga 20 % protein.
Det innebär att ca 40 % av energin kommer från
fett. Då är det mycket viktigt att du äter fett med
bra kvalitet, dvs fr. a. vegetabiliskt fett (ex. olika
oljor, nötter, frön) och fett från fisk (ex. makrill,
lax, sill). Se även sidan 222.

Vi får ibland frågor om LCHF-dieten som inne-
bär att man äter lite kolhydrater och mer av fett
och protein. Oftast är det för att man vill gå ned
i vikt, men frågan ställs även av personer som
har diabetes och undrar om man kan dra ner på
insulinet om man minskar på kolhydraterna. Jag
brukar säga att det finns vuxna som tycker att
deras diabetes fungerar bättre när de minskat
mängden kolhydrater men inte till så extrema
nivåer. Samtidigt är det viktigt att poängtera att
om man äter för lite kolhydrater så måste krop-
pen tillverka kolhydrater (glukos) av fett och
protein, dvs man måste ta insulin även till en
måltid utan kolhydrater (se faktaruta på sidan
235). I en liten studie på 11 vuxna med typ 1
diabetes sedan ≥ 2 år som följde en strikt
LCHF-kost (< 55 g kolhydrater/dag) var HbA1c

så lågt som 35 mmol/ mol.694 82% hade dock
högt totala och LDL kolesterol. Glukosvärdena
var < 3,0 mmol/l under 3,6 % av dygnet, men de
var bara medvetna om att det var för lågt under
hälften av tiden, Detta kan ha orsakats av att
ketoner minskar adrenalin-svaret på lågt blod-
socker.30

En 18-årig ung kvinna med typ 1 diabetes pro-
vade LCHF-kost på egen hand, dvs utan att till-
fråga sin läkare eller dietist. Hon åt bara
20 - 30 g kolhydrater/dag, dvs det som kallas en
ketogen kost. Hon fick ketoner på upp till 4,2
mmol/l med blodsockervärden under 10 mmol/l
men sade sig må bra. Ketonerna försvann snabbt
när hon åt yoghurt, och hon övergick ganska
snart till att äta mer kolhydrater. En annan ung
kvinna åt en “normal LCHF-kost” med
20 - 30 g kolhydrater per dag och hade ett
HbA1c på 51 - 55 mmol/l. Hon sökte några
gånger med ketoner upp till 3,3 mmol/l som
avhjälptes med extra insulin efter kolhydrattill-
försel. Hon fick sedan en allvarlig ketonförgift-
ning (ketoacidos) och lades in på sjukhus.
Denna orsakades av att marginalen mellan hen-
nes kroniskt förhöjda ketoner och ketonförgift-
ning är väldigt liten, så det är lätt att balansen
tippar över åt fel håll. Sedan hon ökat kolhydra-
terna till 50 g/dag fungerade det bra och utan
problem med ketonerna. En 13-åring som pro-
vade LCHF ett halvår sänkte sina insulindoser
rejält och sjönk i HbA1c. Han stod dock helt
stilla i längd under denna tid pga en brist på
insulin som är det viktigaste hormonet för att
bygga upp kroppen (ett anabolt hormon). 

En färdigvuxen tonåring som vill prova kan dra
ner LITE på mängden kolhydrater, men jag
skulle rekommendera att ketonerna inte ska gå
över 0,5 mmol/l (övre gränsen för normalt
värde) och poängtera att vi inte har någon forsk-
ning som visar att LCHF fungerar bättre än nor-
malkost för ungdomar med diabetes. 

Frukosten brukar vara svår för alla personer
med diabetes eftersom den innehåller så mycket
kolhydrater. Barnen blir låga till lunch om de
ökar dosen till frukost så att blodsockret inte sti-
ger. Då har jag med gott resultat föreslagit att
man byter 1 smörgås mot ett ägg, keso, kesella,
kvarg eller något annat utan kolhydrater. Se

Skolmatsedeln

Det kan vara en bra idé att skriva upp kolhydrat-
mängderna på skolmatsedeln.
Det går ofta bra att göra ett förslag i förväg när
barnet vet vad det tycker om och när det inte tyck-
er att det smakar så bra.

40g Köttfärssås med spaghetti

30g Fiskbullar med hummersås och potatis

45g Korv och potatismos

50g Vegetarisk lasagne

Amerikanska Diabetesförbundet rekommenderar
att skolan ska kunna redovisa kolhydrat- och
näringsinnehåll på matsedeln i förväg.585
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Energibehov och kolhydratbehov 
De Nordiska näringsrekommendationerna från 2012 har blivit mer flexibla i och med att gränserna har vidgats
för energifördelningen. Utrymmet för enkelomättat fett, som finns i till exempel olivolja, rapsolja och nötter, har
ökats något. På grund av detta justeras rekommendationen för det totala fettintaget till 25 - 40 procent av ener-
giintaget (tidigare 25 - 35 procent), medan rekommendationen för kolhydratintaget ändras till 45 - 60 procent
av energiintaget (tidigare 50 - 60 procent).

Frukosten innehåller ofta mycket kolhydrater, och det är svårt att dosera tillräckligt med insulin utan att få lågt
blodsocker framemot lunch. Detta beror på att det finns en s.k. insulinresistens i kroppen vid dagens första mål-
tid (se sidan 211). I praktiken är det svårt att dosera korrekt om måltiden innehåller mer än 60 g kolhydrater.761

Det kan därför vara en bra idé att byta ut en smörgås mot ex. ett ägg till frukost (eller fil/yoghurt mot kvarg) om
du ser att blodsockret blir högt 2 timmar efter måltiden. Det blir bäst om du ger dosen 15 - 20 min. före maten.

Diskutera med din dietist och läkare om du vill minska intaget av kolhydrater vid alla måltider. En person som
har diabetes bör dock aldrig gå ner under 40 energi-procent kolhydrater. Ketonerna ger utslag om du minskar så
mycket att det blir en svält-situation för kroppen. Hos ett barn bör blodketoner vara högst 0,5 mmol/l, dvs sam-
ma gräns värde som för ett barn utan diabetes, för att inte påverka längdtillväxten. Hos en ung vuxen färdigvux-
en person kan man kanske acceptera blodketoner upp till 1,0 mmol/l om minskningen av kolhydrater i kosten
görs i samråd med läkare och dietist. 

En strikt LCHF-kost (se sidan 236) kan inte rekommenderas för en person med typ 1 diabetes, och det finns ing-
en forskning som stödjer detta. Det finns en klar risk för sk euglykemisk ketoacidos, dvs ketonförgiftning med
normalt blodsocker, om mängden kolhydrater/dygn understiger 100 g/dygn hos en färdigvuxen person. Blodke-
tonerna är vanligen över 3 mmol/l vid ketonförgiftning, och det är inte ovanligt att en person som äter strikt
LCHF-kost kommer upp i nivåer på 3 - 5 mmol/l. För en person med diabetes är det då väldigt små marginaler,
och man kan lätt tippa över i en ketoacidos som kan vara ett livshotande tillstånd, speciellt hos barn.

*Inaktiv innebär stillasittande arbete och begränsad fysisk aktivitet på fritiden.
**Aktiv innebär sport eller annan fysisk aktivitet 4 - 5 gånger per vecka omfattande minst 30 minuter.

Flickor/kvinnor Pojkar/män

E% = % energi kcal/dygn Kolhydrater g/dygn 
55 E% 40 E%

kcal/dygn Kolhydrater g/dygn 
55 E% 40 E%

Barn 6-11 mån
Barn 13 - 23 mån

765
980

98
128

765
980

98
128

2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år

990
1190
1330
1400
1470
1550
1630
1710
1990
2010
2100
2200
2280
2350
2380
2400

136
164
183
193
202
213
224
235
274
276
289
303
314
323
327
330

99
119
133
140
147
155
163
171
199
201
210
220
228
235
238
240

1080
1260
1420
1500
1560
1680
1740
1840
2150
2140
2260
2340
2580
2770
2930
3040

149
173
195
206
215
231
239
253
296
294
311
322
355
381
403
418

108
126
142
150
156
168
174
184
215
214
226
234
258
277
293
304

18 - 30 år inaktiv*
18 - 30 år aktiv**

2940
3298

398
446

294
330

2247
2557

304
346

225
256
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även superbolus på sidan 183 om du använder
en insulinpump.

Skolan

Det brukar inte vara något problem att få lun-
chen och ev. och mellanmål att fungera bra i
skolan. Vår dietist pratar med personalen om
det skulle behövas. Ibland kan barnet med dia-
betes behöva annan mat, t ex när man av spar-
skäl serverar blodpudding eller risgrynsgröt i
skolan. 

Det kan vara svårt att få personalen att förstå
att ett diabetesbarn inte alltid äter samma mäng-
der mat. Med kolhydraträkning kan insulindo-
sen ändras beroende på aptit och storlek på por-
tionen. Ibland kan barn behöva ta ett extra mel-
lanmål om det är långt mellan rasterna. Be die-
tisten prata med personalen om det behövs. 

Skollunchen bör vara ungefär samma tid varje
dag och inte alltför tidigt eftersom det då ofta
blir för lång tid till nästa insulindos. Se förslagen
till måltidsordning på sidan 241. För att sche-
maläggningen ska fungera bör skolan veta om
önskemålen för nästa läsår redan i början på
vårterminen.

Ofta går kamraterna till kiosken och köper
godis på rasterna och det kan bli orimligt för
diabetesbarnet att alltid avstå. Risken finns att
han eller hon istället demonstrerar genom att äta
mer godis än många andra. En medelväg kan
vara att köpa lite godis och äta detta efter lun-
chen då magen redan innehåller en del mat.
Blodsockret påverkas då inte så mycket, speciellt
om lunchdosen anpassas för att täcka även godi-
set. Att hoppa över lunchen och köpa godis
istället som en del ungdomar gör fungerar däre-
mot inte alls om man har diabetes. Om man
köper godis så är det bättre att köpa godis av
choklad-typ än rent socker (se sidan 251). 

Dagis

Det brukar fungera bra att få hjälp med kolhy-
draträkning på dagis, och personalen tycker ofta
det underlättar med ett relativt exakt sätt att
dosera insulin även om det kan vara lite svårt att
lära sig i början.

Diabetesmat? 

Så kallad diabetesmat (mat märkt som diabete-
mat i affärer) rekommenderas inte till barn med
diabetes 1030,1153 och är inte lämplig för vuxna
heller.318 Den är ofta både dyrare och energiri-
kare än motsvarande vanlig mat samtidigt som
många tycker att den smakar sämre. Barn kan
känna sig utpekade och annorlunda om de inte
får äta samma mat som sina kamrater. Ofta
innehåller diabetesmaten sorbitol som sötnings-
medel vilket kan ge magont och diarré som
biverkan. Det är mycket bättre att lära sig hur
man hanterar vanlig mat. 

Fest
Om du till vardags äter en balanse-
rad kost så kan du unna dig undan-
tag vid festliga tillfällen. Det är vik-
tigt att lära sig hur man ska hand-
skas med vanlig mat när man kom-
mer bort på barnkalas eller fest.
Det är ingen bra idé att ta med sig
egen diabetesmat. Pröva dig istäl-
let fram med att ta 1 - 2 E extra in-
sulin (eller enligt din kolhydraträk-
ning) om maten blir lite rikligare el-
ler sötare än vanligt. Kontrollera
blodsockret och skriv upp i dagbo-
ken så vet du hur du ska göra till
nästa gång. På en del fester sitter
man till bords mycket längre tid än
vanligt. Det kan då vara bättre att

kontrollera blodsockret efteråt
och vid behov justera med en
extrados insulin.
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”Snabbmat”

Många tycker om denna typ av mat som har bli-
vit en del av den moderna vardagen. Ofta inne-
håller den en hel del fett eller har ett högt inne-
håll av socker eller salt. Det är därför inte
rekommendabelt att äta den alltför ofta men det
går utmärkt att göra ett undantag då och då,
t ex ett besök på Mc Donald’s. Det kan dock lätt
bli stora måltider med högt innehåll av kolhy-
drater. Se förslag till insulindosering på sidan
237.

Mat på diabetesläger

Barnen rör sig mer när de är på läger än hemma
och brukar vara mycket hungriga vid målti-
derna. Det kan vara svårt för personalen att veta
hur mycket barnet brukar äta i vanliga fall.
Grundregeln måste vara att barnen ska få äta sig
mätta för att kunna kompensera för den ökade
aktiviteten. Ibland ser man barn som äter
mycket stora portioner och då kan det vara bra
att försiktigt begränsa matmängderna och sedan
ringa och stämma av med föräldrarna hur man
brukar göra hemma. Det kan också bli ett bra
tillfälle till diskussioner med barnet om hur mat-
mängderna och vad man dricker till maten kan
påverka blodsockret. Den ökade aktiviteten gör
ofta att man måste minska insulindoserna, speci-
ellt på natten. En senarelagd kvällsmat (vid

Frukt och bär

Mängd Kolh. Kostfiber Fiber 

Vindruvor 100g 17g 1,6g 9%
Vinbär, svarta 100g 16g 4,9g 32%
Björnbär 100g 16g 7,2g 46%
Ananas, kons. 100g 16g 1,0g 6%
Vinbär, röda 100g 13g 3,4g 27%
Ananas, färsk 100g 12g 1,2g 9%
Körsbär, söta 100g 12g 1,7g 13%
Jordgubbar 100g 10g 2,4g 24%
Vattenmelon 100g 9g 0,6g 7%
Hallon 100g 8g 3,7g 46%
Honungsmelon100g 8g 0,9g 11%

Banan 1 st 21g 1,5g 7%
Päron 1 st 16g 3,0g 19%
Äpple 1 st 14g 1,9g 13%
Apelsin 1 st 13g 2,0g 16%
Grapefrukt 1 st 9g 2,0g 22%
Russin 1 msk 8g 1,0g 12%
Kiwi 1 st 7g 1,9g 27%
Plommon 1 st 5g 0,6g 13%

Högre procentandel kostfibrer gör att sockret tas
upp långsammare. Banan innehåller en mycket li-
ten del kostfibrer och höjer blodsockret snabbare
än övriga frukter. Det är därför en bra frukt att ta
vid en känning eller motion. När man räknar kolhy-
drater ska man inte ta med fiberinnehållet om det
5g eller mer.426,1167 Observera att vikterna på fruk-
terna kan variera. Se tabell på sidan 231 för kolhy-
dratinnehåll per 100 g.
(Uppgifter från Statens Livsmedelsverk)

Vanlig måltidsordning

Tid Måltid Ex på insulindos för ett 
barn som väger 33 kg

07.30 Frukost 9 E måltidsinsulin

11.30 Lunch 6 E måltidsinsulin

16.30 Middag 6 E måltidsinsulin

20.30 Kvällsmat 4 E (ca 2 E/smörgås)

Alternativ måltidsordning

Tid Måltid Ex på insulindos för ett 
barn som väger 33 kg

07.30 Frukost 9 E måltidsinsulin

11.00 Lunch 6 E måltidsinsulin

15.00 Mellanmål 4 E (ca 2 E/smörgås)

19.00 Middag 6 E måltidsinsulin

Med en flerdosbehandling eller insulinpump blir du inte
lika beroende av vid vilka tider du äter. Du kan du flytta
måltiderna och ha olika tider för till exempel vardagar och
helger. Med kolhydraträkning är det lätt att justera doser-
na om du ändrar tidpunkt för måltider under dagen.
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20.30 - 21-tiden) gör att barnen står sig bättre
inför natten. På ett diabetesläger på Nya Zee-
land för barn i åldrarna 7 - 12 år med stor andel
fysisk aktivitet (bad och vatten-aktiviteter)
behövde man i genomsnitt sänka insulindoserna
med så mycket som en tredjedel.144

Vegetarisk kost

En rent vegetarisk kost (vegankost) kan inne-
bära att det blir obalans i mängden protein och
kolhydrat i kosten eftersom vegetabiliska födo-
ämnen innehåller mycket mindre protein än ani-
maliska. I en lakto-vegetarisk kost ingår även
mjölk och mjölkprodukter vilket ger mera pro-
tein. Vegankosten kan innehålla en högre andel
socker än en blandad kost beroende på en större
andel frukt och bär.46

De flesta vegetarianer med diabetes klarar av
bra att undvika vitamin- och mineralbrister
genom att vara uppmärksam på hur man åstad-
kommer en balanserad kost. De flesta av dessa
personer är i mitten eller senare delen av tonåren
och råkar därmed inte ut för tillväxtproblem.

Till barn rekommenderar man generellt inte
vegankost pga risk för brist på protein, vitami-
ner och mineraler (zink, järn och kalcium). Att
bara utesluta kött, fisk och ägg är inte detsamma
som att vara vegan. I en vegan- eller laktovegeta-
risk kost ersätts animaliska produkter med fr a
baljväxter. Intaget av vitamin B12 halveras om
vitaminerna i animaliska produkter inte ersätts.

Detta ger stor risk för blodbrist som kan yttra
sig som trötthet. Du bör alltid samråda med din
dietist eller läkare innan du ändrar kosten.

Kost från andra kulturer

Familjer från andra kulturer och med andra reli-
gioner har ofta helt andra matvanor. Antalet
måltider kan vara färre och ibland äter man inte
vissa saker av religiösa skäl. Enligt tradition äter
inte muslimer och judar fläskkött och hinduer är
oftast vegetarianer. Sättet att laga maten är ofta
inte detsamma som vi är vana vid. Laktosintole-
rans är relativt vanligt hos barn från andra län-
der. Självklart får man utgå från familjens nuva-
rande matvanor när man diskuterar diabetes-
kosten. Med en flerdosbehandling och mål-
tidsinsulin torde det inte vara några svårigheter
att anpassa kosten efter familjens traditioner. 

Religiösa fastedagar

Speciella religiösa fastedagar, som t ex Yom
Kippur för judar, kan genomföras på ett bra sätt
genom att följa blodsocker och vid behov sänka
doserna. Prata med din diabetsmottagning om
du är osäker och skriv upp resultaten i din dag-
bok så vet du bättre hur du ska göra till nästa
gång! En studie föreslår en sänkning av basalin-
sulin (med långverkande injektioner eller basal-
dosen i en pump) till 0,2 E/kg/dag, plus korrek-
tionsdoser vid behov för den 25 tim långa fastan
vid Yom Kippur.1070

Ramadan - fastemånaden

Under Ramadan, den 9:e månaden i det mus-
limska året, fastar muslimer från gryningen till
solnedgången. Undantag görs för sjuka personer,
gravida, ammande och menstruerande kvinnor,
yngre barn och resande personer.18 Fasta under
Ramadan rekomenderas inte för personer med
typ 1 diabetes enligt vissa läkare 18 men många
troende muslimer med diabetes vill ändå gärna
delta i fastan. 

Om du är vegetarian bör du prata med din dietist för att 
försäkra dig om att din kost innehåller alla väsentliga 
näringsämnen. Detta är speciellt viktigt för unga männis-
kor.



Kost 243

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019-02-27

Om du har tänkt fasta under Ramadan behöver
man både tillgodose kroppens behov av en basal
insulinnivå under fastetimmarna och behovet av
måltidsinsulin före gryningen och efter solned-
gången. Detta innebär att du måste justera insu-
lindoserna för att undvika känningar på dagen
och höga blodsocker när fastan bryts och du
äter en hel del. 

Fasta påskyndar nedbrytning av fett och bild-
ning av ketoner (syror) genom ökade nivåer av
hormonet glukagon. En 15-årig pojke fick läg-
gas in på sjukhus pga ketoacidos (syraförgift-
ning) orsakad av vätskebrist och att han hoppat
över sin lunchdos under Ramadan.400 

Förutom problemen med att fasta under dagen
så är det en risk att man äter för mycket av kalo-
ririka sötsaker på kvällarna.18 Två doser/dag
med direktverkande (Humalog) och medellång-
verkande (t ex Insulatard, Humulin NPH) insu-
lin gav i en studie lägre blodsockervärden och
färre känningar jämfört med snabbverkande
insulin i kombination med medellångver-
kande.615 Injektionerna togs före morgon- och
kvällsmålet. Fråga ditt diabetesteam om råd om
du planerar att fasta under Ramadan.

Forskning: Ramadan och diabetes

Lantus en gång om dagen eller Levemir 2
gånger om dagen har rekommenderats som
basinsulin för den som skall deltaga i Rama-
dan, och doserna kan minskas med 10 - 20 %
för att undvika känningar enligt en studie där
de tog basinsulinet vid sin vanliga tid på kväl-
len, ca kl 21 - 22.21 

Dessa författare rekommenderar att man tar
extra direktverkande insulin om blodsockret
blir högre än 15 mmol/l och att man bryter
fastan tillfälligt om det blir lägre än 4 mmol/l
eller om man utvecklar ketoner. Man bör und-
vika att hoppa över måltiden före gryningen.
Kolhydraträkning rekommenderas för att
anpassa insulindosen till måltiden efter sol-
nedgången, eftersom den kan innehålla en
hel del kolhydrater och sötsaker. 

En undersökning med 1.070 deltagare med
typ 1 diabetes från 13 muslimska länder fann
man att 43 % fastade under minst 15 dagar
under Ramadan, varierande från 9% i
Marocko till 72 % i Saudi Arabien.987 Det var
dock bara 35 % som ändrade sina insulindo-
ser för att matcha skillnaden i matintag. 

Antalet episoder med svåra känningar som
ledde till sjukhusvistelse var mer vanliga
under Ramadan (0,14 mot 0,03 episo-
der/månad), och det var också fler episoder
med mycket höga blodsockernivåer och
ketonförgiftning (0,16 mot 0,05 episo-
der/månad).

Siffrorna var ungefär likadana när man såg
enbart på gruppen som fastade i minst 15
dagar, vilket talar för att den förändring i mat-
vanorna som övriga familjemedlemmar följer
under Ramadan även påverkar hur personen
med diabetes äter, även om denne inte följer
fastan helt.

21 ungdomar klarade av att fasta 85 % av
dagarna när de använde CGM, och 76 %
kunde fasta 25 dagar eller mer under en
månad.620 Det var stora glukos-svängningar
både när de åt och när de fastade. Det fanns
perioder med låga glukosvärden som de inte
hade upptäckt utan CGM, och som behövde
åtgärdas.

Personer med diabetes undantas vanligen när det gäller 
fastan under Ramadan. Om du ändå vill ta del i fastan är 
det mycket viktigt att du rådgör med din läkare innan du 
börjar fasta. 
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Sötningsmedel

Sockerfritt?

Sockerfritt står det ofta på livsmedel. Egentligen
betyder det inte alls att livsmedlet är sockerfritt.
Det betyder bara att inget socker är tillsatt.
Naturligt socker från t ex bär eller frukter finns
fortfarande där. Sockerfri choklad och glass kan
faktiskt innehålla mer kalorier än den vanliga!
Den innehåller sorbitol som omvandlas till
fruktos i levern. Läs på innehållsförteckningen.
Tyvärr står det ofta inte exakt hur mycket av
varje ingrediens som livsmedlet innehåller men
det som det finns mest av står först i innehålls-
förteckningen. 

Sötningsmedel utan energi

Aspartam

Aspartam (E951) består av två syntetiska äggvi-
teämnen, asparaginsyra och fenylalanin. Det är
200 gånger sötare än socker och används därför
i så små mängder att man kan bortse från ener-
giinnehållet. Vid kokning och bakning kan det
förlora sin sötma. 

Personer med en ovanlig genetisk sjukdom
(fenylketonuri, PKU) måste veta att aspartam
innehåller fenylketoner. Den som har PKU kan
inte bryta ner fenylalanin och måste därför dag-
ligen hålla kontroll på hur mycket fenylalanin de
får i sig från allt som de äter och dricker, inklu-
sive mat och dryck som innehåller aspartam. I
Sverige görs ett PKU-prov på alla nyfödda barn. 

Tyvärr cirkulerar det många myter om aspartam
som skrämmer personer med diabetes och andra
som dricker ”light-drycker”. Faktum är att
aspartam har studerats mycket grundligt. Säker-
heten hos aspartam är väl dokumenterad och
det har visats att intag av mat eller dryck som är
sötad med aspartam är inte förenat med några
negativa effekter på hälsan.612 Ett 2,5 dl glas

mjölk innehåller sex gånger mer fenylalanin och
13 gånger mer asparaginsyra än samma mängd
läskedryck som är sötad med aspartam. Ett 2,5
dl glas med frukt-juice eller tomat-juice innehål-
ler 3 - 5 gånger mer metanol än samma mängd
läskedryck sötad med aspartam.612

En vuxen skulle behöva dricka 14 burkar med
läsk per dag för att överskrida det dagliga
rekommenderade intaget, förutsatt att drycken
var maximalt sötad med aspartam. I praktiken
används aspartam i kombination med andra söt-
ningsmedel i de flesta drycker. Man har visat att

Sötningsmedel utan kolhydrater

Handelsnamn Finns i Innehåll

Suketter Bit, strö,
flytande

Cyklamat och
Sackarin

Hermesetas Bit (vanlig)
Bit röd

Strö

Flytande

Sackarin
Cyklamat och
Sackarin
Aspartam och
Acesulfam K
Cyklamat och
Sackarin

Canderel Bit, strö Aspartam

Människor har ända sedan förhistorisk tid sökt efter födo-
ämnen med söt smak. Detta antas bero på att söta natur-
produkter sällan är giftiga, medan många beska kan vara
det. I Sverige äter vi drygt 40 kg socker och sirap per per-
son och år.153 Barn och ungdomar dricker i genomsnitt
4 dl söt läsk eller saft var tredje dag. Det motsvarar ca 14
kg socker på ett år.1164
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aspartam-intaget är betydligt lägre än det
rekommenderade högsta dagliga intaget, även
hos personer med diabetes som dricker stora
mängder sockerfria drycker.

Sackarin

Sackarin (E954) framställs syntetiskt och är
300 - 500 gånger sötare än socker. Det är helt
fritt från energi. Det ger en lätt metallisk bismak
vid upphettning över 70° och bör därför tillsät-
tas efter kokning.

Acesulfam K

Detta relativt nya sötningsmedel (E950) är
130 - 200 gånger sötare än socker. Det tål upp-
hettning bra och kan användas vid bakning. Det

är uppblandat med mjölksocker (laktos) men i
så små mängder att det inte ger någon nämnvärd
energi.

Sukralos

Sukralos (E955) är upp till 600 gånger sötare än
socker. Det är tillverkat av socker men påverkar
inte blodsockret. Sukralos smakar som socker
och är värmestabilt. Det kan används både till
bakning och matlagning. Ett problem med
sukralos är att det inte bryts ner i reningsverken
och därför ansamlas i sjöar och vattendrag där
det kan påverka naturen negativt.

Cyklamat

Cyklamat (E952) är 30 - 50 gånger sötare än
socker och ger ingen energi. Det är värmestabilt
och passar därför till matlagning och bakning.
Det används ofta i drycker, mejeriprodukter och
choklad.Sockerfritt?

Osötat Inget ämne med söt smak
har tillförts produkten.
Kan dock innehålla annat
socker, t ex fruktsocker,
mjölksocker (ska stå i
innehållsdeklarationen).

Utan vanligt 
socker

Innehåller inte sackaros.
Kan innehålla sötnings-
medel eller annat socker,
t ex fruktsocker, mjölk-
socker (ska stå i inne-
hållsdeklarationen).

Osockrat;
Sötad utan
socker
Socker ej tillsatt
Utan socker-
tillsats

Inget socker är tillsatt
men socker från råvaror-
na, t ex från bär/frukt
finns fortfarande med
(t ex osötad apelsinjuice).
Produkten kan innehålla
sötningsmedel.

Sockerfritt;
Utan socker

Ingen sockerart finns i
livsmedlet (varken natur-
ligt eller tillfört sockert).
Andra sötningsmedel med
energi kan dock finnas
(ska stå i innehållsdekla-
rationen).

Drycker

Mängd Kolh Fett Kcal

Lättmjölk 2 dl 10 g  1g  75
Grön mjölk 2 dl 10 g 3 g 96
Röd mjölk 2 dl 10 g 6 g 120
O´boy (+mjölk) 2 dl ~20g * lägg till mjölk

Juice 2 dl 20 g -  100
Söt saft 2 dl 15 g - 60
D'Light 2 dl  6 g - 24
Fun Light 2 dl  -  -  -

Söt läsk 33 cl 30 g - 120

Fanta Light 33 cl 0 g - 0
Jaffa Light 33 cl 0 g - 0 -
Cola Light 33 cl  0 g - 1

Julmust Light 33 cl 2,5 g - 10
Cider Light 2 dl 7,5 g - 30
Herrgård (kcal kommer från 2,25% alkohol)

Kaffe 2 dl 0,3 g - 2
Te 2 dl 0 g - 2
Örtte Kan innehålla mycket socker!

* Fett- och energi-innehållet i O´boy beror på
vilken sorts mjölk man använder
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Sötningsmedel med energi

Tänk på energitillskottet som dessa sötningsme-
del ger om vikten är ett problem.

Fruktos

Fruktos (fruktsocker) är nästan dubbelt så sött
som vanligt socker. Även om inte fruktos påver-
kar ditt blodsocker omedelbart så ger det kalo-
rier som kan göra att du går upp i vikt. I Sverige
anses inte fruktsocker som ett lämpligt sötnings-
medel för personer med diabetes pga detta.
Utomlands (t ex i Finland och Tyskland) säljs
dock många ”diabetesprodukter” som är sötade
med fruktos. Se även sidan 75.

Sockeralkoholer

Sockeralkoholer (kallas också polyoler) används
inom livsmedelsindustrin för att minska socker
och/eller fettinnehåll och är vanliga i tuggum-
min, ”sockerfritt” godis, glass och bakverk.

Sockeralkoholer ger ungefär hälften så mycket
energi (2,5 kcal/g) som andra kolhydrater (4
kcal/g). Kemiskt sett är de varken alkoholer eller
socker men så småningom omvandlas de till
fruktos och glukos i levern. Namnen på socke-
ralkoholer slutar vanligen på ”-ol”, till exempel
Sorbitol, Xylitol, Mannitol, Maltitol, och Lacti-
tol. Lycasin (Hydrolyserad stärkelsesirap) och
Isomalt räknas också till sockeralkoholerna.
Sorbitol är ungefär hälften så sött som socker.
När man räknar kolhydrater ska man bara ta
med halva av mängden sockeralkoholer.1167 

Sorbitol (E420) ingår naturligt i t ex plommon
och körsbär. Sorbitol och andra sockeralkoholer
drar åt sig vatten i tarmen och fungerar som
näring åt tarmbakterier. Om du äter mycket sor-
bitol kan du därför få ont i magen och diarréer
vilket begränsar mängden man äter av sig självt. 

Light?

Benämningen ”light” på kolsyrad
dricka betyder att den är sötad
med aspartam och inte innehåller
något socker alls. Dessa drycker
kan du i praktiken dricka fritt.
Undantag är Cider Light som kan
innehålla en liten mängd alkohol. Cola-drycker
innehåller dock koffein så det är inte nyttigt att
dricka för stora mängder. Vänj dig redan från
diabetesdebuten vid att inte dricka söt läsk, ex.
Cola. Det finns många bra alternativ utan
socker. För den som är tveksam kan det vara bra
att göra ett s.k. blindtest. Be din förälder att
hälla upp Cola med och utan socker i olika glas
utan att du vet om vilket som innehåller vad,
och prova dig sedan fram till vilken sort som
smakar bäst. Vet du inte om drycken är “light”?
Testa den med en urinsticka. Den ger tydligt
utslag för socker.

När det står ”light” på livsmedel är det svårare,
oftast är det inte sockerfritt. För att få kalla ett
livsmedel ”light” ska sockerhalten vara minskad
med 25 %. Det säger dock ingenting om hur
mycket socker det fanns från början! Light/lätt
på fett-produkter innebär att fetthalten minskats
med minst 50 %. 

Sötningsmedel med energi

Var försiktig med dessa sötningsmedel eftersom de
ger energi (4 kcal/g). Du bör undvika dem helt om
du har lätt för att gå upp i vikt.

Ämne Handelsnamn Finns i

Fruktos Fruktsocker Godis, bakverk
Lycasin Hydrolyserad Godis

stärkelsesirap

Sockeralkoholer

Sorbitol Godis, tugggummi
Xylitol Björksocker Godis, tugggummi
Mannitol Godis, tugggummi
Isomalt Godis, tugggummi
Maltitol Godis, tugggummi
Laktitol Glass

Sockeralkoholer påverkar också blodsockret men
långsammare än sockerarterna. Lycasin har en viss
inverkan på blodsockret och kräver insulin medan
xylitol inte anses göra det. Även maltitol kan i viss
mån påverka blodsockret. 
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Godis och glass
Alla barn med diabetes utsätts förr eller senare
för frestelser i form av glass eller godis genom
sina kamrater. Hemma försöker man oftast ha
mer reglerade former för detta, såsom glass vid
vissa tillfällen, t ex till efterrätt, och godis bara
ibland, t ex som lördagsgodis. Detta är något
som alla föräldrar brottas med, oavsett om bar-
net har diabetes eller inte. Problemet för ett dia-
betesbarn är förstås att allt detta förutom att det
smakar gott också höjer blodsockret (om man
inte tar extra insulin eller byter ut mot andra
kolhydrater). Det blir lätt motiveringen för ett
nej: ”Nej, det går inte eftersom du har diabetes”. 

Man glömmer då ofta bort att det blivit ett nej
även om barnet inte haft diabetes: ”Nej, det
tycker inte tandläkaren om”, ”Nej, det har vi
inte råd med”, eller ”I vår familj äter vi bara
godis på lördagarna”. Effekten blir densamma,
dvs inget godis, men för barnet är skillnaden
stor. Om man alltid hänvisar till barnets diabe-
tes när det blir ett ”Nej!” börjar barnet snart
hata sin sjukdom som sätter alla möjliga gränser
- barnet tror att om det bara inte haft diabetes så
hade allt varit möjligt. 

Vi vill inte ge barn (eller vuxna) godisförbud
men vi vill inte heller på något vis säga att det är
fritt fram. Vårt budskap till barnen är att visst
kan man äta en del godis eller glass - men man
måste tänka sig för och planera. Precis som vi
vuxna unnar oss lite fest emellanåt tycker vi att
barnen ska kunna hantera insulin och kost på ett
sådant sätt att de kan unna sig något gott ibland
utan att blodsockret går rakt upp. Det är roli-
gare att kunna gå på barnkalaset och äta samma

mat som alla andra. Men precis som vi vuxna
inte mår bra av att festa varje dag så poängterar
vi noga för barnen att detta är något man gör
vid speciella tillfällen, inte varje dag. För mycket
sötsaker är inte bra för personer utan diabetes
heller. De innehåller tomma kalorier som ökar
risken att gå upp i vikt och är skadliga för dina
tänder.

Det handlar om frihet under ansvar och för att
kunna hantera detta måste man träna och expe-
rimentera. Det är viktigt att mäta blodsockret
både före och efter man provat något nytt. Blod-
sockervärdet blir oftast inte perfekt vid första
försöket men efter ett par gånger börjar man
lära känna sin kropp. Dagboken är viktig - man
kan sedan gå tillbaka och lära av hur man
gjorde förra gången. 

Hur mycket insulin ska jag ta extra?

Om du har räknat ut din kolhydratkvot (se
sidan 233) så kan du använda den för att
bestämma dosen. Man kan annars räkna med ca
1 enhet insulin per 10 - 15 g extra kolhydra-
ter,259 dvs utöver kolhydratinnehållet i ett van-

Vi kan vara “blodsockertekniker” och berätta för dig hur 
du ska hantera insulinet till olika sorters mat. Men det är 
mycket viktigt att det inte blir en vardagsvana att äta 
godsaker, utan är något “extra”. Det är inte nyttigt för 
någon att äta bakverk varje dag och detta ansvar måste 
du ta själv.
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ligt mellanmål, om man äter godiset eller glassen
som en del av mellanmålet. Det blir förstås inte
perfekt och är inget man rekommenderar varje
dag - men det är en bra metod vid festliga tillfäl-
len. Kom ihåg att undantag måste vara undan-
tag - om man gör det varje dag blir det en vana
och vanan att äta godsaker varje dag fungerar
inte ihop med din diabetes. Hur och när man
äter godis och glass i just din familj ska man dis-
kutera tillsammans i familjen. Vi på diabetes-
mottagningen kan bara berätta hur sockret i
godiset fungerar.

Den extra mängd insulin som behövs beror på
ditt totala insulinbehov. Om du är i puberteten
och har en hög total insulindos (mer än 1
enhet/kg/dygn) kan det behövas mer än 1 enhet
insulin till 10 g kolhydrat. Om du är i remis-
sionsfasen (lågt insulinbehov de första 6 - 12
månaderna efter diabetesinsjuknandet, se sidan
210) så ska du bara ta ¼ - ½ enheter extra per
10 g extra socker. Kroppen producerar själv res-
ten av insulinet som behövs. Mät blodsockret
½ - 1 timme efter lördagsgodiset och prova dig
fram. Se sidan 173 om du använder en insulin-
pump. Se ”Kolhydraträkning” på sidan 229 för
en mer exakt metod att fastställa hur mycket
insulin du behöver till en viss mängd kolhydra-
ter.

Direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog
och Apidra) har en snabbare effekt som passar
bra ihop med godis av socker-typ. Däremot kan
effekten bli för snabb för godis som innehåller
fett, t ex glass och choklad. Om du använder
pump kan du ge en förlängd måltidsdos (se figur

Vad innehåller det ”onyttiga”?

Antal Vikt Kolh Fett Kcal

Jordnötter 100g 15g 53g 630
Ostbågar 28g 15g  9g 150
Potatischips 25g 15g  8g 130
Jordnötsringar  25g 15g  6g 120
Salta pinnar ca 25 st 20g 15g  2g  80
Popcorn 5 dl 23g 15g  3g 110
Hårt bröd 2 skivor 20g 15g  -  60

Mjölkchoklad ca 6 rutor 27g 15g  9g 150
Liten choklad-kaka 24g 14g 8g 132
Sockerfri 
mjölkchoklad 30g 15g 11g 170
Kexchoklad 1 kaka 25g 15g 7 g 128
Fyllda kex 2 st 15g  5g 105
Mariekex 5 st 15g  2g  90

Geléhallon 5 st 19g 15g  -  65
Dumlekola 4 st 17g 15g  3g  77
Polkagrisar 5 st 15g  -  60

Druvsocker 3 bitar  9g 9g -  36

Dietorelle 10 st  5-15g 1-2g 20-70
Gnutten 1 ask 10g  - 40 
Tuggummi 1 paket 10g  - 40

Sockerkaka  1 bit 80 g 45g 12g 300
Liten tårtbit 80 g 15 g 10g 170

Läs listan noga! 15 g kolhydrat motsvarar innehållet i en
smörgås. Vilket äter du helst? Fyra Dumlekolor eller ½ li-
ter popcorn (ca 25 g opoppade popcorn)? 

Kom ihåg att godis och glass är inte bara ett blodsocker-
problem eftersom de ofta innehåller fett som ger extra ka-
lorier, vilket kan innebära risk att du går upp i vikt. Av
7.000 kilokalorier (kcal) blir det ett kilo fett på kroppen.
Jordnötter innehåller mest kalorier - du går upp nästan ett
hekto i vikt av att äta ett hekto jordnötter!

Det är lätt att drabbas av go-
dis-noja när man har diabetes. En
del barn med diabetes äter mer
godis än sina kamrater trots att
de vet att det inte är bra. Försök
att inte göra godis till för stor sak i
ditt liv. Ställ in dig på att du ska
klara att äta bara små mängder
och vid rätt tillfällen. Även om du
inte klarar det idag kan du be-
stämma dig för att du ska klara
det när du blir lite äldre, dvs det
är inte frågan om du ska klara det
utan när du ska klara det...



Godis och glass 249

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019-02-27

på sidan 181). Du kan ta snabbverkande insulin
(Actrapid, Humalog Regular, Insuman Basal)
samtidigt som du äter glass eller choklad men du
bör ta det ½ timme innan du äter godis som
bara innehåller socker eftersom det påverkar
blodsockret snabbare. Isglass (som inte är light)
är frusen saft och kan påverka ditt blodsocker
en hel del. Den kan passa bra om du ligger lågt i
blodsocker på badstranden.

Ett bra sätt är att äta glassen eller godiset som
efterrätt. Sockret i efterrätten blandas då med
den övriga maten i magen och påverkar inte
blodsockret särskilt snabbt. Om du byter ut
exempelvis ett glas mjölk mot 10 g socker i
godis eller glass behöver du inte ändra insulin-
dosen alls. Om du är mycket sugen på sötsaker
är det bästa sättet förmodligen att byta ut andra
kolhydrater i maten. Du kan t ex minska mäng-
den bröd, potatis eller frukt. Om du däremot
lägger till en efterrätt så kommer du att äta mer
kolhydrater än vanligt och då behöver du öka
insulinet enligt kolhydratkvoten (eller enligt
sidan 247 om du använder ögonmåttet). Om du
ofta äter extra riskerar du att gå upp i vikt på

Innehåll i några vanliga 
glassar

Motsvarar ca Kolh Fett Kcal
(röd mjölk)

Dajmstrut 4 glas 37 g 20 g 340
Tip Top 3½ ” 35 g 24 g 370
Cookie 3 glas 31 g 11 g 240
Cornetto jordg. 3 ” 29 g 6 g 180
Cornetto Classic 2½ ” 26 g 13 g 230
Magnum, pinne 2½ ”  25 g 15 g 260
GB-Sandwich 2½ ” 25 g 7 g 180
88:an 2 ” 19 g  12 g 190
Hemglass bägare
Sundborn vanilj  2 ” 18 g 15 g 223
Nogger 1½ ” 15 g 14 g 200
Lakritspuck 1½ ” 15 g 11 g 160
Hemgl. Småstrutar 1 ” 13 g 4 g 91
Sia Jordgubbspinne 1 ” 10 g 4 g 94
Hemgl. Kameleont ½ ” 7 g 5 g 77
Hemglass Knatte ½ ” 7 g 5 g 77
Sia Bris 1 7 g 4 g 77

Isglass = söt saft
Calippo Cola 1½ glas 22 g 0 g 90
Hemglass Rullo 1 ” 20 g 0 g 80
Solero 1 ” 15 g 0g 65
Haribo 1 ” 17 g 2 g 90
Twister 1  ” 16 g 2 g 85
Piggelin 1 ” 13 g  0 g  55
Hemgl. Space Racer1 ” 10 g 1 g 50
Calippo Shots 0,5 4 g 1 g 25

Glasspaket
GB Lättglass ½ lit. 26 g 12 g 288
GB gräddglass vanilj ½ lit. 45 g  40 g 575

För jämförelse
1 glas röd mjölk 10 g 6 g 120
1 mjuk smörgås med lite 15 g 8 g 150
matfett och 2 skivor ost

Innehållet i glassarna kan ändras från år till år
beroende på att man ändrar receptet, så läs därför
alltid på förpackningen. Tabellen är från är 2013
års utbud. Ju mer fett det är desto långsammare
stiger blodsockret.

Glass höjer blodsockret långsammare än vad man kan-
ske skulle tro eftersom fettinnehållet gör att magsäcken
töms långsammare. Kurvorna är från en studie på vuxna
personer med diabetes som ätit 100 g vaniljglass (inne-
hållande 24g kolhydrater och 11 g fett).820 När de tog
snabbverkande insulin (3 - 5 enheter) 30 min. före glas-
sen blev det ingen större blodsockerstegring.
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samma sätt som andra personer som äter för
mycket.

Glass 

En sommar utan glass är ingen sommar tycker
många barn. Och visst går det bra att äta glass
även om man har diabetes. Som vanligt gäller
det att tänka sig för lite extra och att prova sig
fram. Det finns huvudsakligen två sorters glass:
isglass och ”vanlig” glass, dvs glass gjord på
mjölkprodukter. Isglass är som frusen saft och
påverkar blodsockret på samma sätt som saft
förutom att det tar lite längre tid att slicka i sig
en isglass än att dricka ett glas saft. Isglass är
t ex bra att äta om man har en känning på bad-
stranden. Undantaget är isglass av light-typ som
inte påverkar blodsockret alls. 

Glass gjord av mejeriprodukter (”mjölkglass”)
innehåller fett som gör att magsäcken töms lång-
sammare. De ger den största blodsockersteg-
ringen 45 - 90 minuter efter att du ätit glas-
sen.820 Mjölkglass passar därför dåligt när du

har en känning men kan vara bra inför t ex en
fotbollsmatch när du behöver lite extra socker
under en längre tid. 

På våra diabetesläger provar vi oss fram en del
med glass och tabletter. Dietisten har en genom-
gång om vad olika glassar innehåller och vi äter
glass istället för mellanmål vid ett tillfälle. Bar-
nen mäter sitt blodsocker före glassen och disku-
terar sedan med sina ledare hur de ska bära sig
åt för att kunna äta den glass de vill och vid
behov ta extra insulin till. Det är förstås inte så

Popcorn är bra diabetesgodis. En smörgås motsvarar un-
gefär 5 dl popcorn. Mikro-popcorn innehåller ungefär lika
mycket kolhydrater som vanliga popcorn.

När ska jag mäta blodsockret?

Godis, isglass Efter ½ timme 

Vanlig glass, chokladbitar Efter 1 - 1½ timme

Chips Efter 2 - 3 timmar

”Glasstest”

Mät ditt blodsocker före mellanmålet.

Räkna ut hur många gram kolhydrater du
skulle ha ätit till mellanmål (en smörgås är
15 g, ett glas mjölk är 10 g, för frukt se tabell
på sidan 241). 

Bestäm dig för en glass 
(OBS! - Ej isglass, den innehåller bara saft).

Räkna ut hur många gram kolhydrater glas-
sen innehåller (se tabell på sidan 249).

Ta en enhet insulin extra för varje 10 g kolhy-
drat som det skiljer mellan glassen och ditt
vanliga mellanmål (eller enligt din kolhydrat-
kvot, se sidan 233).

Minska insulinet med 1 - 2 E om blodsockret
före glassen är mindre än 4 - 5 mmol/l eller
om du strax ska röra på dig extra mycket. Öka
med 1 - 2 E om blodsockret före glassen är
mer än 10 mmol/l. Om du är i remission
(smekmånadsperioden, se sidan 210) så ska
du bara ta ¼ eller ½ av ovanstående doser av
extra insulin.

Mät ditt blodsocker 1 - 1½ timme efter att du 
ätit upp glassen för att se om du gjort och 
tänkt rätt. 

Skriv upp allt du gjort i dagboken så vet du 
bättre nästa gång du vill äta glass. 

Kom ihåg att inget barn äter glass varje dag, inte
heller barn utan diabetes. Det är föräldrarna som
bestämmer detta och samma regler bör gälla för
barn med diabetes som för friska syskon och kam-
rater.
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lyckat att äta en stor strut om man har ett blod-
socker på 15 mmol/l - men livet kommer ofta att
bjuda på den sortens situationer och det kan
vara bra att veta hur man ska hantera dem. Bar-
nen får äta glassen - men bara om de tar extra
insulin. När vi mäter blodsockret 1½ - 2 timmar
efter glassen brukar det oftast vara lägre än det
var innan glassen åts. 

Choklad

Choklad innehåller fett som fördröjer upptaget
av sockret genom att magsäcken töms långsam-
mare. Man kan t ex äta en liten chokladkaka
(24 g = 14 g kolhydrater) till ett mellanmål istäl-
let för en smörgås. Motsvarande mängd av en
100 g eller 200  chokladkaka är 6 rutor. Detta
kan gå bra när man rör sig mycket men är inte
något som man tar till mellanmål varje dag (pre-
cis som för barn som inte har diabetes).

Tablettaskar

På vårt diabetesläger byter vi ett äpple i mellan-
målet på ”Skatt-jakten” mot en tablettask med
gelatin eller gummi arabicum som gör att tablet-
ten varar längre och sockret tas därmed upp
något långsammare. Sockerfria tabletter inne-
håller dessutom sorbitol som är bättre för tän-
derna än vanligt socker och som tas upp lite
långsammare i kroppen. Andra tabletter som
smakar sött och lätt går sönder när man tuggar
(t ex Smurf frukt-pastiller eller ”påskägg”) inne-

håller mest rent socker. Vi berättar detta för bar-
nen samtidigt som de får smaka en tablett av
vardera sorten för att lära sig skillnaden.

Räkna med att en tablettask av sockerfri
gelé-typ (t ex PimPim) motsvarar ett äpple eller
ett päron. Innehållet i en ask fruktpastiller mot-
svarar däremot ca 6 druvsockertabletter! Om
barnet äter en tablett av gelé-typ i taget under en
eftermiddag påverkar tabletterna inte blodsock-
ret alls. Därmed har vi inte sagt att man får äta
tablettaskar varje dag. Lördagsgodis är en bra
regel för alla barn, med eller utan diabetes. Och
precis som för alla andra barn så är det föräld-
rarna som avgör familjens regler.

Det viktiga är att barnet med diabetes känner att
det får en så rättvis bedömning som möjligt på
godis-området jämfört med friska syskon.

Lördagsgodis

Hur gör man då i praktiken med lördagsgodis?
Mitt råd är att ge godiset som en del av ett ordi-
narie mellanmål eller kvällsmaten. Börja med att
äta ett knäckebröd eller en smörgås (helst fiber-
rikt bröd med margarin och en ostskiva). Blod-
sockret påverkas då inte lika mycket eftersom
både fibrer och fett gör att magsäcken töms
långsammare. Direktverkande insulin ger en
snabbare effekt och det är inte säkert att du
behöver smörgåsen för att få en långsammare

Vanlig glass som du köper i strut innehåller ca:

Mjukglass 20 - 30 g kolhydrater
Hård glass (3 kulor) 20 - 25 g kolhydrater

Glasstrutar

Vad betyder texten på godiset?

Sockerarter Fruktos (fruktsocker)
Laktos (mjölksocker)
Xylos (träsocker)

Sockeralkoholer Xylitol (björksocker)
Mannitol
Sorbitol

Hydrolyserad
stärkelsesirap Lycasin

Gummi Arabicum Gelé som gör godiset segt 

Gelatin Finns i t ex skumgodis.
Löses upp i magsäcken.
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blodsockerstegring. Testa ditt blodsocker före
och efter att ha ätit godis för att se vad som
fungerar bäst för dig. 

Hur mycket godis ska man ge? Prova er fram,
räkna med att 70 - 80 % av godisvikten är rent
socker (se tabellerna på sidan 252). Om du äter
för mycket godis går du upp i vikt på precis
samma sätt som om du inte hade haft diabetes.
Kolhydratinnehållet i en smörgås motsvarar
alltså ca 20 - 25 g godis. Godis som innehåller
mer än bara socker, t ex choklad, höjer blod-
sockret långsammare. Undvik hårda syrliga
karameller och klubbor. De innehåller enbart
rent socker som höjer blodsockret betydligt
snabbare. Lakrits-godis innehåller lika mycket
socker som vanligt godis.

För barnet med diabetes är det ofta svårt att
träffa rätt på insulindosen till 100 g godis (ca
80 g kolhydrater) även om man räknar noga
med kolhydratkvot. Då är det bättre att maxi-
mera till 50 g godis och hellre äta detta både fre-
dag och lördag om 50 g känns för lite på lördag.

Bästa sättet att äta lördagsgodis är att ta med
det och äta det på t ex en skogspromenad, fot-

bollsträning, ridtur eller badutflykt. Barnet rör
sig då lite mer och behöver de extra kolhydrater
som finns i godiset.

Godisstopp?

70 % av alla svenska tonåringar äter godis dag-
ligen enligt undersökningen Ungdom mot år
2000 som studerat ungdomars matvanor i Upp-
sala och Trollhättan. Det är inte så lätt att få sin
diabetes att fungera om man äter godis dagligen,
det vet alla som försökt. Och ändå äter många
personer med diabetes väldigt mycket godis. Om
du är i den situationen kan det nog vara som det
är med rökning för många - det fungerar inte att
bara dra ner utan du måste bestämma dig för ett
totalstopp, åtminstone för en tid. Tyvärr är det
faktiskt så att godis måste vara undantag för den

Godisbitar

Mängd Kolh Fett Kcal

Brejk 30 g 18 g 9 g 161
Co-Co 30 g 17 g 8 g 148
Dajm 28 g 16 g 10 g 158
Dubbelnougat 54 g 25 g 24 g 332
Fransk nougat 46 g 30 g  9 g 209
Frukt & Mandel 55 g 28 g 17 g 285
Helnöt 100 g 44 g 43 g 603
Japp 30 g 21 g  6 g 142
Kexnougat 28 g 16 g 9 g 153
Kvicklunsj 45 g 25 g 9 g 242
”M”kulor 25 g 14 g 7 g 131
Mjölkchoklad 24 g 13 g 8 g 132
Non stop 30 g 21 g 6 g 142
Pigall 20 g 7 g 10 g 122
Skotte 25 g 12 g 9 g 133
Valnöt 42 g 22 g 13 g 221
Kexchoklad 55 g 33 g 15 g 282

Olika typer av godis

Mängd Kolh Fett Kcal

Skumgodis 100 g 83 g 0 g 350
Segt godis 100 g 79 g 0 g 355
Karameller,
tabletter 100 g 97 g 0 g 400
Vingummi 100g 75 g 0 g 300
Mjölkchoklad 100 g 54 g 33 g 570
Mörk choklad 100 g 60 g 32 g 560
Kexchoklad 100 g 58 g 25 g 515
Kolor 100 g 69 g 18 g 470
Fylld choklad 100 g 55 g 25 g 490

Gräddtårta
(en stor bit) 100 g 33 g 12 g 257
Frukttårta 100 g 28 g 19 g 292
Konditoribit 100 g 50 g 28 g 468

Choklad innehåller fett och höjer därmed inte
blodsockret så snabbt. Segt godis höjer blodsock-
ret något långsammare än ”lättuggat” godis. Om
du har tillgång till både direktverkande (Novo-
Rapid eller Humalog) och snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid) så
kan det vara så att snabbverkande insulin funge-
rar bättre till godis som innehåller choklad.

Bästa tillfället att äta godis är i samband med fy-
sisk aktivitet, vid en känning eller i samband med
en måltid.
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som har diabetes. Om man gör undantag varje
dag så är det inget undantag utan det har blivit
en regel.

Ett alternativ till lördagsgodis är godisstopp som
är ett vanligt system i många familjer, oavsett
om barnet har diabetes eller inte. Istället för lör-
dagsgodis får barnet behålla pengarna, gärna
med någon bonus om barnet klarar att vara utan
godis i ett halvt eller ett år. Systemet fungerar
bra även för barn som av andra anledningar mår
bra av att avstå från godis, t ex om barnet har
problem med övervikt. Vuxna kan ge sig själva
en bonus om de lyckas med att vara utan godis
en längre tid, t ex ett nytt klädesplagg eller en
resa.

Om du har problem med vikten så blir det en
svår balans med godis och diabetes. Du går upp
i vikt av fettet i den typ av godis som påverkar
blodsockret mindre. Och äter du godis med min-
dre fett så påverkas blodsockret mer. Godisstopp
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I en svensk undersökning bytte tonåringar ut 2 av 3
smörgåsar till mellanmålet mot gelé-hallon.181 Blod-
sockerstegringen är något snabbare med gelé-hallon
och smörgås men inte alls så snabb som om de bara
ätit gelé-hallon. Franskbröd innehåller nästan inga
fibrer alls men ger däremot en större volym på mel-
lanmålet som gör att magsäcken töms långsammare.
Fettet i margarin och pålägg bidrar också till en lång-
sammare tömning av magsäcken.

Grovt bröd med mycket fibrer (t ex fullkornsbröd med
grova kärnor) till geléhallonen hade sannolikt gjort att
blodsockerstegringen hade blivit ännu mindre utta-
lad. Lördagsgodiset kan man alltså med fördel äta
när det är dags för mellanmål. Ät först en smörgås
och sedan godiset så märks det inte så mycket på
blodsockret.

3 smörgåsar (franskbröd)
1 smörgås och 9 geléhallon

Blodsocker
mmol/l

I en annan undersökning jämförde man 3 olika mel-
lanmål med samma kaloriinnehåll: 2½ skivor grovt
bröd (rågmjöl) med ost och ett äpple, en mjölkchok-
ladkaka (67g) och potatischips (70g).182 Det vanliga
mellanmålet (som innehöll något mer kolhydrater) gav
högst blodsockerstegring medan potatischipsen gav
en mycket långsam blodsockerstegring. Mjölkchokla-
den gav en långsam blodsockerstegring och lämpar
sig alltså inte alls att ta vid en känning. 

Fettet i chokladen och chipsen gör att magsäcken
töms långsammare och påverkan på blodsockret blir
därmed mindre. Processen när man tillverkar chips
gör att sockret blir mer svårtillgängligt och därmed tas
upp mycket långsamt.

Med detta menar Gunilla Cedermark (dietist på Dan-
deryds Barnklinik som gjort undersökningarna) inte
att man ska äta choklad eller chips till mellanmål var-
je dag. Det gör ju inga barn (även om de gärna ville...).
Skillnaden är att det blir nej till chips eller chokladka-
kor på samma villkor som för friska barn. Det är myck-
et viktigt att inte hänvisa till diabetessjukdomen ofta-
re än nödvändigt när man säger nej.

En chokladkaka är ett utmärkt mellanmål för ett dia-
betesbarn på en skogs- eller skidutflykt på samma vis
som för det friska syskonet. På helgen går det utmärkt
att byta ut kvällsmålet (eller delar av det) mot chips
och äta dessa tillsammans med övriga i familjen (med
gott samvete dessutom!)
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Blodsocker
mmol/l

Vanligt mellanmål
Chokladkaka
Potatischips
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kan vara din enda chans i denna situation om du
vill klara både vikten och HbA1c.

Chips

Chips ger en mycket långsam blodsockerstegring
som varar under minst 3 - 4 timmar (se bild på
sidan 253).182 25 g chips (ungefär vad som ryms
i en vuxen handflata) motsvarar en smörgås med

margarin och ost vad gäller innehåll av både fett
(8g) och kolhydrat (15g). Det kan t ex vara en
bra idé att äta chips innan du går och lägger dig
efter en fotbollsmatch för att undvika nattliga
känningar. Men kom ihåg att det är en fråga om
mängd. Om man äter en hel 200 g-påse så stiger
naturligtvis blodsockret en hel del. 

Tuggummi

Tuggummi innehåller så lite socker (ca
10 g/paket) så att det inte spelar någon roll om
du äter dem ett och ett under några timmar. Du
kan då lika gärna äta vanliga tuggummin som
”sockerfria” ur diabetessynpunkt men tandlä-
kare tycker förstås bättre om de som är utan
rent socker. Platta tuggummin, ex. Juicy Fruit,
innehåller dock ca 2g socker/st och Hubba
Bubba Max 5 g/st. Om du tänker sätta i dig flera
tuggummin på en gång är det bättre att ta de
med något sötningsmedel, t ex Bamse som inne-
håller xylitol.

Passa på att äta
veckans godis när du
motionerar. En flicka
åt ”fredagsgodis” var-
je vecka när hon red
och det påverkade
inte hennes blod-
socker alls.

Förslag på lördagsgodis

Barnets vanliga mellanmål:
2 smörgåsar = 30 g kolhydrat 

Lördags-mellanmål:
1 smörgås = 15 g kolhydrat
20 g godis ≈ 15 g kolhydrat

30 g kolhydrat

15 g godis extra ≈ 10 g kolhydrat 1 E extra*
30 g godis extra ≈ 20 g kolhydrat 2 E extra*

Om godiset innehåller fett (t ex choklad som innehål-
ler 50-60% kolhydrater) behövs det mindre extra
insulin än om det innehåller rent socker. Fett gör att
att magsäcken töms långsammare och därmed stiger
blodsockret inte så fort. Om du har snabbverkande
insulin (ex. Actrapid) så kan det passa bättre till chok-
lad. Med pump kan du ta en kombinerad dos, ex
70/30% på 2 - 3 timmar.

*Kolhydratkvot 1E/10g kolh.

Vilken typ är tabletterna?

Rent socker Gelé-typ Gummi 
arabicum

Tutti Frutti Tutti Frutti
Zoo
PimPim
Fruxo

Läkerol
(innehåller en-
bart sorbitol)

7 druvsocker-
tabletter 1 frukt

Jämförelsen gäller tablettaskar som väger 20-25 g.
Tugga tabletterna och känn på skillnaden. Ju segare,
desto längre tid innan sockret når blodet och påver-
kar blodsockret. Om tabletterna innehåller rent
socker så motsvarar en ask 6 druvsockertabletter
medan en ask med tabletter av typ gummi arabicum
motsvarar en frukt. Tabletter med gelatin hamnar
någonstans mittemellan. Ju längre tid du tar på dig
att äta upp tablettasken ju mindre påverkan har den
på blodsockret.
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Vikten
Vikten kan vara ett stort problem för många
yngre personer, speciellt tonårsflickor, även om
de inte har diabetes. Många friska flickor går
upp en hel del i vikt åren efter att de fått sin för-
sta mens, speciellt om de samtidigt minskar på
mängden motion. Det beror på att de fortsätter
att äta lika mycket som tidigare trots att de slu-
tat växa på längden (oftast växer en flicka bara
6 - 8 cm totalt efter att hon har fått sin första
mens). Istället börjar de växa ”på tvären”. Skill-
naden för en flicka med diabetes är att det är
mycket svårare att gå ned i vikt. Det är därför
viktigt för en tonårsflicka med diabetes att
minska både matintaget och insulindoserna när
längdtillväxten mattas av och särskilt när hon
vuxit färdigt på längden. 

Body Mass Index (BMI) är ett mått på vikt i
förhållande till längd. Man kan räkna ut BMI

genom att dela en persons vikt med längden i
kvadrat (kg/m2). Övervikt definieras som BMI
över 25, fetma som över 30 och svår fetma som
över 35 kg/m2. Övervikt är ett resultat av att
man får i sig mer energi än man gör av med. Det
räcker med måttlig aktivitet i 30 minuter/dag
för att förbättra insulinkänsligheten, vilket hjäl-
per dig att gå ned i vikt. 

I en brittisk studie var flickor med diabetes
överviktiga som tonåringar och bägge könen
var överviktiga som unga vuxna. 30 % av flick-
orna (men inga pojkar) hade medvetet minskat
insulindoserna för att hålla vikten nere.157 I en
svensk studie vägde flickor med diabetes 6,5
kilo mer än sina jämnåriga friska kamrater. Vik-
ten var oförändrad mellan 18 och 22 års ålder
men HbA1c förbättrades och de totala insulin-
mängderna/dag sjönk betydligt.301 

Mätt eller proppmätt?

Många barn vill gärna äta sig ordentligt mätta
vid varje måltid och det blir lätt en vana. Visst
säger vi att barnen bör få äta sig mätta men
tänk då på att man kan vara mer eller mindre
mätt. Att äta sig mätt är inte detsamma som att
äta så mycket man vill. Man kan lära ut skillna-

Visst är det orättvist att en del kan äta hur mycket som
helst medan andra går upp i vikt bara man tittar på
maten. Det beror på att våra kroppar fungerar olika när
det gäller hur man använder energin och lagrar den.
Under stenålderstiden var det en mycket bra egenskap
att kunna lagra energi i form av fett när man inte fick mat
så ofta. Idag när vi har god tillgång till mat blir den förmå-
gan istället en nackdel. 
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den mellan att inte vara hungrig längre, att vara
lite mätt och att vara proppmätt. Om man hej-
dar sig när man är bara lite mätt så brukar man
känna sig betydligt mer nöjd efter en stund trots
att man inte ätit något mer. 

Grönsaker mättar utan att ge några kolhydrater
eller kalorier att tala om och är bra att ge efter
en måltid om barnet vill ha mer att äta. Om bar-
net eller tonåringen har viktproblem ser en del
föräldrar till att laga så lite mat att det tar slut
efter att alla ätit en normalportion för att slippa
alla diskussioner om att ta mer och hur mycket
man bör eller får äta. Man kan också se till att
det helt enkelt inte finns några kakor eller något
godis hemma att äta när man blir sugen.

Att äta upp på tallriken är något som alla för-
äldrar brukar vara noga med. Just när du försö-
ker gå ned i vikt kan det vara svårt att veta med
”ögonmåttet” hur mycket man kommer att äta.
Du bör därför få tillåtelse att lämna mat på tall-
riken om du märker att du lagt upp för mycket
och känner dig nöjd innan du ätit upp helt. Om
blodsockret är högt behöver man inte äta lika
mycket. Man brukar också känna sig mer mätt
efter maten.603

Bantning

Prata med dietisten om hur du kan justera mat-
mängder och insulindoser. Med diabetes blir det
väldigt lätt en ond cirkel när man försöker
banta. Insulinet gör att du måste äta även om du
inte är så hungrig just då. Istället måste du för-
siktigt minska insulindoserna lite och samtidigt

äta lite mindre. Det är svårt att hitta den rätta
balansen mellan insulin och mat i den här situa-
tionen. 

Det kan vara svårt att veta vad man ska äta min-
dre av. Skriv ned allt du äter under 3 dagar och
ange exakta mängder (ta med allt, mat, dricka,
godis, glass osv). Lämna listan till dietisten så
kan hon hjälpa dig att räkna ut var du kan
minska på fett- och kalorimängderna. Daglig
motion är också en viktig punkt på schemat om
du vill gå ner i vikt.

Det är lätt hänt att man får lågt blodsocker när
man försöker äta lite mindre och att man sedan
måste äta något sött för att häva känningen.
Men nästa dag kan du tänka på att både minska
matmängden och insulinet och på det viset gå
ned i vikt på ett bra sätt. Kontrollera alltid att
du verkligen har lågt blodsocker (mindre än
3,5 - 4 mmol/l) innan du äter något extra. Se
även ”Vid vilken blodsockernivå får jag kän-
ning?” på sidan 51. Tänk på att inte äta för
mycket när blodsockret är lågt. 10 -15 g druv-
socker är oftast tillräckligt (se sidan 71). Vänta
sedan 10 - 15 minuter även om du fortfarande
känner dig hungrig så att blodsockret hinner
stiga innan du äter något mer. 

Du bör inte gå ned för snabbt i vikt. Det är
bättre med en långsam och stadig viktnedgång
som beror på att du ändrat vanor än en snabb
viktnedgång som beror på att du tillfälligt stål-
sätter dig och äter nästan ingenting. 1 - 3
kg/månad är lagom att gå ned i vikt. Det kanske
inte låter så mycket men det blir många kilo på

Ibland kan det kän-
nas som man skulle
behöva en vakt utan-
för kylskåpet när man
är sugen på något
gott... 
En smörgås extra per
dag blir till 8 kg fett på
ett år! 

Hur räknar man kalorier?

Det du äter består av olika delar. Titta i innehålls-
deklarationen så kan du räkna ut hur många kalo-
rier det blir.

Fett 9 kcal/g
Socker 4 kcal/g
Protein (äggvita) 4 kcal/g
Alkohol 7 kcal/g
Sockeralkohol 
(ex. sorbitol i godis) ~2,5 kcal/g
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ett år. Att fasta kan vara direkt farligt för den
som har diabetes och det avråder jag bestämt
ifrån. Se dock sidan 242 angående Ramadan. Se
även ”Ätstörningar” på sidan 259.

Det pågår en stor debatt om vad som är bäst att
äta om du vill gå ned i vikt, och du ser ständigt
olika exempel i nyheterna där man påstår att en
viss kost är överlägsen jämfört med andra. I en
amerikansk studie med lottades 811 vuxna del-
tagare med ett BMI mellan 25 and 40 (och som
inte hade diabetes) till 4 olika koster med
samma energi-innehåll (en daglig minskning på
750 kcal jämfört med deras vanliga kost).984 Stu-
dien pågick under 2 år, och de fick rådgivning av
en dietist varannan vecka. Efter 6 månader var
den genomsnittliga viktminskningen 6 kg, men
sedan ökade vikten igen, så att efter 2 år åter-
stod endast 3 kg viktminskning. Det var ingen
skillnad på de olika kosterna som var rika eller
fattiga på fett, protein eller kolhydrater. Slutsat-
sen från studien var att det är energi-innehållet
som sådant, inte kostens sammansättning, som
förutsäger framgången med viss kost för att gå
ned i vikt. Det var även så att bara de som del-
tog i uppföljningsbesöken gick ned i vikt (i
genomsnitt 0,2 kg för varje besök!). Så budska-
pet är att minska på mat- och energi-intaget och
använda den support man kan få för att hålla
motivationen uppe. 

Se sidan 236 för en diskussion om LCHF (low
carb high fat) kost hos personer med diabetes.

Småätande

Lite extra mat, godis eller kakor varje dag blir
en hel del innan året är slut. Det behövs ca 7.000
kcal i kosten för att bygga upp 1 kg fett i krop-
pen. 100 kcal/dag extra (t ex en bulle eller en
liten smörgås) gör att du går upp i vikt 5 kg på
ett år! En liten påse jordnötter (175 g) i veckan
ger nästan 8 kg i viktökning på ett år! 

Hoppa aldrig över måltider. Regelbundna målti-
der håller ditt blodsocker uppe och du undviker
att bli alltför hungrig. En missad måltid följs
ofta av att man stoppar i sig stora mängder av

något mindre nyttigt för att döva hungern, t ex
chips som innehåller en hel del tomma kalorier.

Banta med HbA1c?

Med ett högt blodsocker kommer det ut en hel
del socker i urinen. Du äter för två skulle man
nästan kunna säga eftersom du inte bara äter det
du behöver för dagen utan också för det socker
som du kissar ut. Det är inte ovanligt att kissa ut
motsvarande 30 sockerbitar på ett dygn med ett
HbA1c på mellan 75 och 85 mmol/mol. Det
motsvarar knappt ett hekto socker per dag eller
360 kcal. På ett år blir det 33 kg socker som
skulle givit dig en viktökning på ca 19 kg om du
inte hade kissat ut det! Rekordet som jag sett är
205 g socker (68 sockerbitar) i urinen på ett
dygn.

Ett högt HbA1c kan vara ett effektivt men farligt
sätt att gå ned i vikt.248 Många tonåringar hop-
par medvetet över insulininjektioner för att inte
gå upp i vikt. I en amerikansk undersökning

Kaloritabell

Av detta får du i dig
100 kcal

Så här gör du av 
med 100 kcal

Vispgrädde 
Socker
Olja 
Majonnäs
Bulle
Wienerbröd
Chips
Jordnötter
Karameller
Choklad-
kaka
Kokosboll

2 dl
7 bitar (25 g)
2 tsk
1 msk
1 st
½ st
20 st
15 g
8-10 st

ca 20g
1 st

Promenad
långsam 40 min
snabb 15 min

Cykling
normal 35 min
snabb 10 min

Löpning 10 min

Skridskor 25 min

Dans 25 min

Ved-
sågning 15 min

Simning 10 minLättöl
Mellanöl
Vitt vin, torrt
Starksprit
Likör

4 dl
2,5 dl
2 dl
4,4 cl
2,8 cl
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hade 15 % av tonårsflickorna med diabetes
använt sig av denna metod för att gå ned i vikt
(däremot hade inga pojkar gjort det).899 Du kan-

ske blir av med några kilo för stunden men det
höga blodsockret som blir följden ökar starkt
risken för komplikationer till diabetessjukdo-
men. Berätta istället för oss på diabetesmottag-
ningen att du vill gå ned i vikt så ska vi försöka
hjälpa dig att göra det på ett ofarligt sätt! Som
förälder till en tonåring med diabetes bör man
reagera om tonåringen minskar i vikt eller inte
ökar i vikt på ett normalt sätt.

Tonåring, högt HbA1c och dessutom 
väger jag för mycket - vad gör jag?

Problemet är att om du ökar dina insulindoser
så behåller kroppen det socker som du kissade
ut och du går upp i vikt. Tyvärr måste du öka
insulindoserna eftersom det höga blodsockret
givit dig en nedsatt insulinkänslighet (se sidan
211). Vad du kan göra är att öka insulindoserna
en tid (en eller två veckor) för att sedan snabbt
sänka dem igen när insulinresistensen blivit nor-
mal. Om du samtidigt minskar på maten så har
du en god chans att lyckas. 

Kom ihåg att om blodsockret varit högt en tid så
får du symtom på känningar redan vid ett blod-
socker på 4 - 5 mmol/l.142,537,606 Mät därför alltid
blodsockret vid misstänkt känning och ät bara
extra om det är under ca 3,5 - 4,0 mmol/l. Om
blodsockret är högre så gäller det att stå ut trots
att du har symtom på känning. Kroppen ger dig
varningssymtom men kom ihåg att den tror att
du vill ha ett högre blodsocker eftersom det varit
högt tidigare (Se även ”Vid vilken blodsocker-
nivå får jag känning?” på sidan 51). Du måste
vara beredd på att ”pina” dig igenom de första
1 - 2 veckorna men sedan får du känningarna
vid en lägre blodsockernivå. Det är bra att ha
någon kompis eller förälder nära till hands när
du provar detta. Du behöver stöd och förståelse
från din omgivning för att det ska fungera!

Utbytestabell

Det betyder mer än man tror att välja ett alternativ
med färre kalorier. Tabellen visar hur många kalorier
och hur mycket vikt det betyder när du byter ut olika
saker i kosten under ett års tid.

Om du byter 
ut

mot Skillnad i 
kcal

Skillnad i 
vikt

5 dl stan-
dardmjölk

5 dl lättmjölk 120 
kcal/dag

6 kg/år

3 smörgåsar 
med 
margarin och 
ost 30%

3 smörgåsar 
utan marga-
rin med ost 
17%6

205 
kcal/dag

10 kg/år

1 stekt ägg 1 kokt ägg 40 
kcal/dag

2 kg/år

2 msk 
majonäs

½ dl gräddfil 155 kcal 1 kg på 
45 ggr

1 choklad-
kaka

1 äpple 235 kcal 1 kg på 
30 ggr

1 portion 
pommes 
frites

1 portion 
kokt potatis

145 kcal 1 kg på 
50 ggr

1 flaska 
mellanöl

1 flaska 
lättöl

45 kcal 1 kg på 
155 
flaskor

1 påse jord-
nötter (175g)

5 dl popcorn 1000 kcal 1½ kg på 
10 påsar
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Ätstörningar
Både anorexi (självsvält) och bulimi (hets-
ätning) är symtom på en viktfobi, dvs att man
upplever att det är omöjligt att äta utan att man
går upp i vikt. Kroppsupplevelsen är alltid
störd, men det är den känslomässiga störningen
som är den mest väsentliga. Ätstörningar är
mycket vanligare hos flickor men förekommer
även hos pojkar. Flickorna är vanligen 13 - 16
år när anorexi-problemen börjar och något
äldre vid bulimi. 347 Karakteristiskt är att den
som har en ätstörning har själv svårt att se all-
varet i situationen och vill därför inte söka
hjälp. Fysisk misshandel eller sexuella över-
grepp kan ibland vara en del av den bakomlig-
gande orsaken till ätstörningar som anorexi och
bulimi.1159

Anorexi

Anorexi definieras som en viktförlust på minst
15 % av beräknad normalvikt eller en oför-
måga att nå upp till denna vikt under tillväxt-
åren. Man har också en extrem rädsla att gå
upp i vikt och en felaktig uppfattning om hur
kroppen ser ut (man tycker sig se tjock ut i spe-
geln även om andra människor tycker man är
mager). Matfixering är vanlig, dvs man är
intresserad av olika maträtter och lagar även
gärna mat till andra men äter sedan inget av den
själv. Ofta motionerar personen med anorexi
intensivt i sina försök att hålla vikten nere, t ex
genom att springa flera mil om dagen. 

Svälten kan medföra ett flertal kroppsliga
symptom, t ex huvudvärk, sänkt kroppstempe-
ratur, behåring och frånvaro av menstruationer.
De psykologiska svält-symptomen kan yttra sig
som depression, otillräcklighetskänslor, sömn-
störningar och tvångstankar. 

Bulimi

Vid bulimi proppar man i sig mycket stora
mängder mat, mycket mer än vad man normalt
klarar av att äta under en måltid. Man tappar
kontrollen och klarar inte av att sluta ätandet.
För att kontrollera vikten använder man sig
ofta av antingen laxermedel eller självframkal-
lad kräkning. Bulimiker är ofta impulsiva i sitt
sätt vilket kan vara svårt att kombinera med
den regelbundenhet som diabetessjukdomen
fungerar bäst med.958

Diabetes och ätstörningar

Kombinationen av diabetes och ätstörning har
kallats “diabulimi”.149 I en brittisk undersök-
ning var förekomsten av ätstörningar ca 9 % i
åldersgruppen 11 - 18 år både i gruppen med

Det är svårt när det inte fungerar med maten. Ofta försö-
ker man laborera med insulinet när man har anorexi eller
bulimi. Det är inte lätt att hitta rätt doser och man får
ofta problem med låga eller höga blodsocker. Om du har
problem med en ätstörning så behöver du hjälp. Tala om
det för någon av oss på diabetesmottagningen eller
någon annan vuxen du har förtroende för så kan vi
hjälpa dig till en psykologkontakt. 
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diabetes och hos jämnåriga friska.899 I en svensk
undersökning fann man däremot en ökad risk
för ätstörningar i form av hetsätning och själv-
framkallad kräkning hos tonåringar med diabe-
tes.347 

Med ökad användning av intensiv diabetesbe-
handling inklusive kolhydraträkning och strävan
efter lägre HbA1c-värden har det funnits en oro
att risken för ett stört ätbeteende skulle öka. En
tysk undersökning jämförde ungdomar i åld-
rarna 11 - 17 år med ett genomsnittligt HbA1c
på 67 mmol/mol och diabetes sedan 10 - 16 år
tillbaka med jämnåriga utan diabetes. De fann
samma andel med stört ätbeteende i bägge grup-
perna (omkring 30 % hos flickorna och 13 %
hos pojkarna).58 21 % av flickorna och 19 % av
pojkarna angav dock att de hoppade over eller
medvetet tog för lite insulin minst 3 gånger per
vecka.

Hos personer med diabetes och ätstörningar är
det vanligt med både dålig kontroll över blod-
sockernivån och manipulation av insulindoserna
för att kontrollera vikten.899,958,959 Man får låga
blodsockervärden av att äta för lite och höga
toppar av att hoppa över insulindoser. 

Den som har diabetes kan inte på samma sätt
klara att svälta sig pga insulinets hungerverkan.
Det är dessutom mycket farligare för en tonår-
ing med diabetes att framkalla upprepade kräk-
ningar eller laxeringar. Kroppen kommer lätt i
obalans, speciellt om man försöker mixtra med
insulindoseringarna. Ditt tillstånd kan snabbt bli
livsfarligt och kräva sjukhusvård. Ett BMI under
14 - 15 (se sidan 255) betyder oftast att man
behöver medicinsk vård. Risken att dö av akuta
komplikationer till diabetes är avsevärt högre
hos en person med diabetes som också har ano-
rexi.836 Ett högt HbA1c ger dig dessutom ökade
risker för komplikationer från din diabetessjuk-
dom i framtiden. 

Anorexi och bulimi hos en person med diabetes
kräver alltid en längre tids psykiatrisk behand-
ling. Vid anorexi hos unga personer är familjen
alltid engagerad i terapin. Behandlingen brukar
ske i nära samarbete med barnläkare och barn-
psykolog/barnpsykiater. De flesta som drabbas
av ätstörningar blir friska om de får adekvat
behandling. 
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Motion
Motion är nyttigt för alla och en kropp i god
kondition klarar bättre av påfrestningar. Men
motion skall vara rolig och inte upplevas som
något tvång. Små barn är nästan alltid i farten
medan äldre barn är mycket olika. En del gillar
idrott eller hästsport medan andra hellre sitter
stilla framför böcker eller en dator. Vi måste
anpassa insulinbehandlingen efter individen och
inte tvärtom, men eftersom motion och fysiskt
arbete ger en ökad känslighet för insulin i din
kropp så poängterar vi redan vid debuten av
diabetes att det är en mycket viktig del av
behandlingen för alla personer som har diabe-
tes. 

Skolbarn och tonåringar med diabetes verkar
faktiskt vara mer fysiskt aktiva än sina jämnår-
iga vänner utan diabetes.764,927 Både pojkar och
flickor med diabetes väljer samma aktiviteter
och sportgrenar som jämnåriga utan diabe-
tes.927 I en spansk studie hade unga personer
med diabetes i åldrarna 8 - 16 år samma nivå av
fysisk aktivitet som sina syskon. Måttlig och
intensiv fysisk aktivitet var förknippat med
bättre blodsockerkontroll, och förklarade
30 - 37% av skillnaden i HbA1c mellan grup-
perna.225 Valet av fysisk träningskiljer sig inte
mellan pojkar och flickor med diabetes, och är
samma som kamrater utan diabetes.927 Fysisk
aktivitet har visats sig ha positiva effekter på
HbA1c, BMI och blodfetter vilket kan göra att
hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av diabetes
skjuts upp och därmed uppträder senare i
livet.924,

Precis som alla andra bör personer med diabe-
tes uppmuntras till någon form av regelbunden
fysisk aktivitet (även om det bara är att cykla
till och från skolan eller arbetet). Regelbunden
motion ger klart minskade riskfaktorer för
hjärt- och kärlsjukdomar (övervikt, högt blod-
tryck, höga blodfetter) hos vuxna 692 och
ungdomar 53 med diabetes. Uttalad brist på
motion och muskelaktivitet (t ex hos tonår-

Att cykla till och från skolan eller jobbet ger dig lite
motion varje dag. Det är lättare att kombinera daglig
motion med insulindoserna än mycket motion en dag
och stillasittande en annan dag.

Motion - effekter på blodsockret

Ger ökat insulinupptag från det stick-ställe
som du rör när du motionerar, ex. låret när du
springer eller spelar fotboll.

Ökar förbrukningen av glukos utan att öka 
insulinbehovet.

MEN - insulin måste finnas för att 
muskelcellerna ska kunna ta upp glukos!

OBS! - Var försiktig med motion vid insulin-
brist (blodsocker över 15 - 16 mmol/l och
ökade nivåer av ketoner). Ta istället en extra
insulininjektion (ca 0,05 E/kg) och vänta med
motionen tills blodsockret har gått ner (2 - 3
timmar).

Risk för känningar flera timmar senare 
(på kvällen eller natten) pga att du använt
leverns sockerförråd när du motionerat.

Om du motionerar regelbundet kommer du
att veta hur mycket blodsockret påverkas,
men om du sällan motionerar kan det vara så
att ditt blodsocker sjunker mycket mer än du
förväntar dig under och efter motionspasset.
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ingar) förefaller bidra till minskad insulinkäns-
lighet, tendens till övervikt och försämrad
blodsockerkontroll.728 

Det förbränns mer socker (glukos) i musklerna
när man rör på sig. Vid muskelarbete används i
första hand det förråd av socker som finns lagrat
i musklerna (muskelglykogen, ca 400 g hos en
vuxen person 499). I andra hand används socker

från levern och fria fettsyror från nedbrytning av
fettväven som bränsle. Motion verkar åt samma
håll som insulin på blodsockret genom att upp-
taget av glukos i muskelcellerna ökar men utan
att öka den mängd insulin som går åt till detta.
När musklerna drar ihop sig stimuleras samma
glukostransportör (GLUT 4) som insulin använ-
der. GLUT 4 förflyttas till muskelcellens yta och
gör att glukos kan tas upp av cellen.1093 Nivån

Insulin

+ Syre
Koldioxid
Vatten

Energi

Blodkärl Muskelcell

Insulin Glukos (druvsocker)

Stillasittande
Insulinet ”öppnar dörren” och
sockret kan passera in till cel-
len. Storleken på insulindosen
avgör hur snabbt blodsockret
sjunker. Dina vanliga insulindo-
ser är anpassade till din dag-
liga nivå av aktivitet i skolan
eller på jobbet. 

Motion
Om du spelar fotboll eller deltar i
någon annan intensiv motion så
bör du sänka insulindosen. Motion
gör att samma mängd insulin hål-
ler dörren öppen lite längre, dvs
mer socker transporteras in i cel-
len, och blodsockret sjunker lätt
för lågt. Minska därför insulindo-
serna något när du motionerar.

Den blodsockersänkande effek-
ten av kraftig motion kan vara i
minst 8 - 10 timmar vilket betyder
att du även måste minska nattdo-
sen med 1 - 2 (ev. 2 - 4) enheter,
alt. minska basaldosen i pumpen
med 10 - 20 %, för att undvika
nattliga känningar. Ta lite mindre
insulin än vanligt till kvällsmaten.

Hur fungerar insulin och motion tillsammans?

Insulin

+ Syre
Koldioxid
Vatten

Energi

Motion
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av insulin går ner vid motion hos en person utan
diabetes men muskelarbete kan fortfarande öka
upptaget av glukos till cellen påtagligt genom
GLUT 4. Efter motion får muskeln en ökad

känslighet för insulin som sitter i under 1 - 2
dygns tid 139,1093 (se även ”Insulinkänslighet och
insulinresistens” på sidan 211) både hos perso-
ner utan och med diabetes. En person med dia-

Hos en person med diabetes är det omöjligt att snabbt minska nivåerna av insulin så mycket att tillräcklig mängd glu-
kos kan frisättas från glykogen-förrådet i levern. Man är därför beroende av att det kommer glukos från upptaget i tar-
men för att undvika att bli låg i blodsocker. Detta betyder att du behöver dricka något som innehåller socker ungefär
en gång i kvarten.

Motion hos en person med diabetes

Hos en person utan diabetes sjunker insulin-nivåerna i blodet så snart du börjar motionera. Detta gör det möjligt
att frisätta glukos från förrådet av glykogen i levern som kan tas upp av musklerna,

Lever

Muskel

Tarm

Glukos

Glykogen

Kolhydrater

Muskel.
arbete

Blodkärl

Drick saft

Hög nivå av 
insulin

Lever

Muskel

Tarm

Glukos

Låg nivå av 

Glykogen

Muskel-
arbete

Kolhydrater

Blodkärl

insulin

Motion hos en person utan diabetes
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betes får därför en ökad risk för lågt blodsocker
i upp till 24 timmar.746,950 Detta betyder att om
man t ex tränar 3 - 4 gånger/vecka så har man
en ökad känslighet för insulin även mellan trä-
ningarna och förmodligen kan man då sänka sin
totala insulindos under dygnet. Ibland kommer
den ökade känsligheten för insulin först 4 - 6
timmar efter ansträngningen,1157 vilket kan
inträffa under natten om man motionerar på
kvällen. 

Motion och känningar

Motion kan delas in i 2 typer: anaerobisk och
aerobisk.950 Anaerobiska aktiviteter karakterise-
ras av högre intensitet på muskelarbetet (t ex
spurtande, tyngdlyftning, ishockey). Aerobiska
aktiviteter innebär lägre intensitet av muskelar-
betet (t ex joggning, cykling, rodd, simning och
andra sporter som bygger på uthållighet).
Många aerobiska aktiviteter innehåller även
korta ryck med anaerobisk activitet (som fotboll
och handboll). Anaerobisk ansträngning varar
bara en kort tid (ibland bara sekunder) men kan
stegra blodsockret påtagligt genom frisättning
av hormonerna adrenalin och glukagon.950 Blod-

Forskning: Motion och blodsocker

Kontrollerade studier har inte kunnat påvisa
en förbättrad diabetesinställning av
motion.1049,1168 Motion räknas därför inte som
någon behandling av diabetes.505 

Det finns dock en del studier som indikerar
att motion kan ha en positiv effekt på både
HbA1c och fysisk kondition hos barn och ung-
domar. Ett exempel är ett 30 min. program
med intensiv motion 3 gånger/vecka som
sänkte HbA1c effektivt hos barn i åldrarna
5-11 år.170 

Unga personer i åldrarna 10 - 18 år som
motionerade mindre än en timme i veckan
hade högre HbA1c (74 mmol/mol) än de som
motionerade 2 - 6 timmar (67 mmol/mol)
eller 6 - 8 timmar (64 mmol/mol).89 

Lätt och måttlig motion förbättrade HbA1c hos
skolbarn men inte tonåringar i en annan stu-
die.764 

Den fysiska prestationsförmågan påverkas
inte av högt blodsocker (testat vid 12,4
mmol/l).1064

Kan man ersätta
insulin med motion?

Nej! Trots att bägge verkar åt
samma håll, dvs sänker blodsock-

ret, så kan man inte det.

Om det saknas insulin så blir det brist på
socker inuti muskelcellerna. Cellerna skickar då signaler
till levern via hormonerna adrenalin och glukagon att öka
produktionen av socker. Eftersom det fortfarande är brist
på insulin stannar sockret ute i blodbanan och resultatet
blir att blodsockret stiger. Du bör därför inte motionera när
kroppen har brist på insulin. Se fakta-rutan på sidan 261.

Motion när det är brist på insulin

Fettsyror
i levern

Ketoner

Levern

Signaler

via hormoner

Frisättning av glukos till blodet

(adrenalin,
glucagon)
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sockerstegring är oftast övergående, varar vanli-
gen bara i 30 - 60 minuter, och kan efterföljas av
lågt blodsocker timmarna efter träning. Aero-
bisk aktivitet brukar sänka blodsockret både
under (vanligen inom 20 - 60 minuter efter start)
och efter träningen.950

Man rekommenderar ett blodsocker på minst
6 - 7 mmol/l när motionspasset påbörjas för att
undvika känningar.1090 Du kan behöva mäta
blodsockret mycket tätt (ca var 30:e minut) för
att avgöra om ditt blodsocker är på väg upp
eller ner innan träningen börjar. Det är enklare
att se på pilarna på en CGM. Om blodsockret är
< 5 mmol/l utan tendens till att stiga, och aktivi-
teten framför allt är aerobisk, så är det en klar
risk för känningar under motionspasset.950 Om
du haft en känning innan träningen (även under
natten innan) så kan du ha en ökad risk för att

få lågt blodsocker när du motionerar.228 Pga
detta bör man undvika motion dagen efter en
svår känning.

Om du motionerar inom 2 timmar efter en mål-
tid behöver du förmodligen minska måltidsdo-
sen med 30 - 50 %.950 Om motionen varar
under en längre tid (90 minuter eller längre) kan
man behöva minska dosen ännu mer. I en studie
kunde personer med typ 1 diabetes åka längd-
skidor i flera timmar när de minskade måltids-
dosen med 80 %, jämfört med bara 90 minuter
om måltidsdosen minskades med 50 %.994 En
del personer upplever att de presterar sämre pga
att blodsockret stiger när måltidsdosen mins-
kas.950 I sådana fall är det nog bättre att förlita
sig på extra intag av kolhydrater hellre än
sänkta insulindoser för att prestera maximalt.
Om du tar ditt bas-insulin bara en gång/dag

Hur mycket påverkar träningens intensitet mitt blodsocker?

I en andra studie med träning av moderat intensitet
under 20 min. (40% av VO2 max på en motionscykel, ~lätt
joggning eller cykling) avslutade man med en intensiv
spurt med maximal intensitet (cykling så hårt som möj-
ligt) under 10 sekunder.166 Blodsockerfallet under motio-
nen var lika snabbt vid bägge tillfällena, men spurten
förhindrade ett fortsatt blodsockerfall under minst 2 tim-
mar efter träningen. Träningspass för lagsporter varar
oftast i upp till 90 min, och resultaten ovan stämmer där-
för kanske inte för så pass lång tids fysisk aktivitet.

De flesta lagsporter, friidrotter och även spontan lek hos
barn innehåller många snabba ryck med intensiv aktivitet
och däremellan längre perioder med måttlig aktivitet eller
vila. Tvärtom mot vad man skulle tro så ger 30 min. med
denna typ av aktivitet mindre sänkning av blodsockret
både under och efter aktiviteten, jämfört med kontinuerlig
aktivitet av måttlig intensitet.450 Deltagarna i denna studie
hade högre hjärtfrekvens och presterade en större total
arbetsbelastning under aktiviteten med omväxlande hög
intensitet (4 sekunders maximal spurt upprepat varannan
minut, totalt 16 “ryck”). De upprepade rycken med hög
intensitet stimulerade högre nivåer av sk. motreglerande
hormoner som höjer blodsockret (adrenalin, tillväxthor-
mon och kortisol).
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(Levemir eller Lantus) och ska motionera på
morgonen eller delta i en heldags-cup kan det
bästa sättet att minska effekten av bas-insulinet
vara att byta till en injektion med medellångver-
kande insulin, ex. Insulatard, kvällen före (prova
med att ta halva den vanliga dosen). 

När man rör benmusklerna mycket tas insulinet
upp något snabbare från underhudsfettet om
man injicerat i benet.394 Effekten är mera tydlig
med snabbverkande än med direktverkande
insulin. Om du injicerat insulinet så djupt att det
kommit i muskeln tas insulinet upp mycket
snabbare och du riskerar att få en känning (se
sidan 92). Det är viktigt att komma ihåg att
motion sänker inte blodsockret alls om det inte
samtidigt finns insulin tillgängligt. Sockret i
blodet kan inte komma in i muskelcellerna utan
hjälp av insulin. 

Hos en vuxen person är upptaget av socker till
musklerna ca 8 - 12 g/timme vid måttlig motion
och mer än det dubbla vid hård motion.1168

Nivåerna av hormonerna adrenalin, glukagon
och kortisol i blodet stiger vid motion. Glukos
frisätts från förrådet i levern (leverglykogen, se
sidan 41) och det nybildas också glukos i levern
från bl a äggviteämnen. Om levern inte kunde
bidra med mer glukos skulle blodsockret sjunka
med ca 0,1 mmol/l/minut vid motion och man
skulle snabbt få för lågt blodsocker.1168 En hög
nivå av insulin i blodet motverkar bildningen av
glukos i levern och ökar därför risken för lågt
blodsocker. Hos friska personer sjunker insulin-
nivån i blodet när man motionerar.1168 

Kan blodsockret stiga av 
muskelarbete?

Om man har insulinbrist så stiger blodsockret
vid motion. Cellerna ”förstår inte” att det finns
gott om socker ute i blodet utan tror att kroppen

Forskning: Motion och lågt blodsocker

Blodsockernivåerna sjönk med minst 25 %
efter ett 75 minuters motionspass på efter-
middagen hos de flesta deltagarna som var i
åldrarna 10 - 18 år. 30 % fick lågt blodsocker
(< 3,3 mmol/l) när inget extra gavs att äta för
motionen.1090 

Barn och ungdomar i åldrarna 11-17 år som
använde flerdosbehandling eller insulinpump
hade dubbelt så hög risk för nattliga kän-
ningar (< 3,3 mmol/l) när de motionerade på
eftermiddagen utan att äta något extra (4
gånger 15 min. motion motsvarande joggning
med 5 min. vila emellan).1115 

I denna studie var nattliga känningar mycket
vanligare hos de som motionerade 6 - 7
gånger/vecka jämfört med < 4 dagar/vecka.

I en studie på 10 vuxna som använde flerdos-
behandling minskades dosen till mellanmålet
på eftermiddagen med 75 %, och sedan
motionerade de 45 min. på ett löpband.172

Dosen till middagen minskades med 50 %,
och de tog inget insulin till kvällsmaten. När
de minskade dosen av basinsulin med 20 %
klarade sig alla utan nattliga känningar men
när en full dos gavs sjönk glukosnivåerna hos
alla och 9 fick nattliga känningar under 3,9
mmol/l.

Tyvärr kan både låg och måttlig motion med-
föra klart svagare symtom och lägre nivåer av
motreglerande hormoner (se sidan 40) vid
låga blodsockernivåer som uppträder efter
avslutad motion.992 

Denna effekt kan börja inom någon eller
några timmar efter motionen och finnas kvar
under 24 timmar, vilket ökar risken för låga
blodsocker dagen efter. Det är därför viktigt
med täta blodsockerkontroller under (var
30:e min. v.b.) och efter motionspasset (varje
eller varannan timme).951

Dina muskler behöver glukos för att kunna springa
snabbt. Om motionspasset varar mer än 30 minuter
behöver du äta extra kolhydrater, ca 10 - 20 gram kolhy-
drater per 30-minuterspass.
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svälter (se figurer på sidan 32). Det beror på att
vid insulinbrist får muskelcellerna dåligt med
socker inuti sig när du motionerat en stund.
Muskelglykogenet har tagit slut och pga insulin-
bristen kommer det inte in något nytt socker i
cellerna. Levern får då signaler via hormoner att
frisätta mer socker vilket medför att blodsockret
stiger.

Signalerna till levern går via hormonerna gluka-
gon och adrenalin. Den ökade mängden socker
till blodet kommer både från en nedbrytning av
glykogenförrådet och från en ökad nyproduk-
tion av socker i levern. Samtidigt får man vid
insulinbrist en nedbrytning av fett, en bildning
av fettsyror som omvandlas till ketoner och risk
för utvecklandet av syraförgiftning (ketoaci-
dos).1168 

Om blodsockret är över 15 - 16 mmol/l och du
har förhöjda nivåer av ketoner (syror) talar det
för insulinbrist och man bör då inte motionera
(se ”Diabetes-syror” på sidan 112). Att ge sig ut
och springa för att få ned ett mycket högt blod-
socker är alltså ingen bra idé, tvärtom kan det
t o m vara farligt. Prova med halva doserna
enligt tabellen på sidan 115, och vänta med
motionen tills blodsockret sänkts och ketonerna
minskat. Om blodsockret är högt utan ketoner
kan du prova med halva korrektionsdoserna
enligt tabellen på sidan 146.

Några kamrater till mig träffade en man i
45-årsåldern när de skulle bege sig ut på en fjäll-
vandring. Han undrade om han fick slå följe
eftersom han var ensam och det fick han gärna.
Under andra dagens vandring började mannen
må illa, kräktes och blev mycket trött. Han
berättade då att han hade diabetes. Eftersom
han hört att motion sänkte blodsockret hade
han tänkt att ”motionera bort sin diabetes” och
hade därför lämnat sitt insulin hemma. En av
mina kamrater sprang två mil till närmsta tele-
fon och larmade en helikopter men när den kom
fram var mannen redan död. Han avled pga dia-
beteskoma (ketoacidos) orsakat av brist på insu-
lin. Insulinbristen förvärrades av den hårda
kroppsansträngningen.

Detta hände för många år sedan. Idag är kun-
skaperna bättre och alla som har diabetes vet att
det är farligt att inte ta sitt insulin. Trots detta
inträffar det varje år flera tillbud med allvarlig

Blodsockret stiger om du motionerar utan insulin i krop-
pen. Det beror på att det är brist på socker inuti muskel-
cellerna och olika hormoner försöker då höja ditt
blodsocker. Kroppen förstår inte att det redan finns för
mycket socker ute i blodet utan den reagerar precis på
samma sätt som det var logiskt att göra när du var frisk.
Om du har högt blodsocker (över 15 - 16 mmol/l) och
ökade nivåer av ketoner bör du ta insulin och vänta en
stund innan du motionerar. Kurvan är från referens 1152.
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Några generella råd om fysisk aktivitet och diabetes anpassade från 956 

Anpassa insulinbehandlingen efter aktiviteten.
Både flerdosbehandling och pump går bra att
kombinera med idrott och sport på hög nivå.

Använd en dagbok för att skriva upp aktivitet,
insulin, mat och blodsockervärden för att få bra
kontroll på din diabetes vid motion. 

Se till att din blodsockermätare klarar klimatet
där du ska använda den (hög höjd, hög eller låg
temperatur).

Det är farligt att motionera och du bör undvika
det om blodsockret när du ska börja är högt
(> 14 mmol/l) och du har ökade ketoner i blodet
(> 0.5 mmol/l) eller urinen (+ eller mer). Ge
0.05 E/kg eller 5 % av din TDD (totala dagliga
dos, inklusive alla måltidsdoser och bas-insu-
lin/basaldos i pumpen) och skjut upp motionen
tills ketonerna är borta. 

Diskutera hur mycket insulindosen behöver sän-
kas innan olika typer av motion.

Om aktiviteten planeras infalla när insulinet har
som starkast effekt (1 - 2 timmar efter måltids-
dos med direktverkande insulin) bör dosen mins-
kas påtagligt. 

Injicera inte insulinet i ett område som kommer
att användas vid träningen (ex. låret vid fotboll). 

En pump måste kopplas ifrån minst 90 minuter
innan du börjar motionera för att få en minskad
basaleffekt under träningen.

Diskutera typ och mängd kolhydrater som behövs
för olika aktiviteter.

Det behövs 1,0 – 1,5 gram kolhydrater/kg per
timme av ansträngande eller längre träning när
insulineffekten är hög om insulindosen innan trä-
ningen inte minskats.

Om du dricker saft för att hålla blodsockret uppe
behöver du även dricka vatten för att inte riskera
uttorkning vid intensiv motion. 

Man bör utnyttja den ökade insulinkänsligheten
strax efter muskelarbete för att fylla på leverns
förråd av socker (glykogen) genom att äta något
som innehåller mycket kolhydrater. Man minskar
genom detta risken för känningar efter aktivite-
ten.

Extra kolhydrater efter motion är ofta det bästa
alternativet för att förebygga känningar efter en
aktivitet som varit kort, men med hög anaerobisk
intensitet. 

Vid en blandning mellan aerobisk och anaerobisk
aktivitet (ex. fotboll, men också cykling, joggning
och simning med inslag av spurtande) behövs det
extra kolhydrater före, troligen under och ofta
även efter aktiviteten.

Man kan minska risken för lågt blodsocker om
man lägger in korta (10 sekunder) spurter vid
aerobisk träning. 

Stegringen i blodsocker efter intensiv motion kan
förebyggas genom att ge en liten insulindos
(1 - 2 E) i halvtid eller omedelbart när du slutat,
dvs före duschen. Detta gäller speciellt om du har
en insulinpump som varit bortkopplad en stund.

Man kan förvänta sig känningar strax efter motio-
nen men det är en ökad risk under de närmasta
24 timmarna pga en ökad insulinkänslighet. 

Alkohol blockerar nybildningen av glukos i levern
(glukoneogenes), så risken för lågt blodsocker
ökar om du dricker alkohol efter fysisk aktivitet.

Man bör vara extra försiktig om blodsockret är
< 7,0 mmol/L vid sängdags med NPH-insulin som
basinsulin (ex. Insulatard) eftersom risken för
nattliga känningar är hög då. Med Lantus, Leve-
mir eller Tresiba kan blodsockervärdet vara något
lägre utan att risken för nattliga känningar är allt-
för påtaglig. 

Mät blodsockret innan du somnar och minska
basinsulinet (eller basaldosen i pumpen) med
10 - 20% efter träning på eftermiddagen eller
kvällen. 

Kontinuerlig glukosmätning kan vara ett effektivt
redskap för att undvika lågt blodsocker under och
efter fysisk aktivitet.

Noggranna råd och planering inför resor och
fysisk aktivitet är viktiga.

Mellanmål och druvsocker bör alltid finnas till-
gängligt på skolan.

Lärare och andra som har hand om barnet bör ha
skriftliga instruktioner angående idrott och fri-
luftsdagar (sk. egenvårdsplan, se sidan 311)

Deltagande i diabetesläger innebär oftast en
ökning i fysisk aktivitet och doserna bör minskas,
fr a nattetid. Personer som jobbar med diabetes
bör uppmanas att delta i diabetesläger.

Personer som har an avancerad ögonskada bör
undvika aktiviteter som kan ge ett förhöjt blod-
tryck.
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ketonförgiftning (syraförgiftning) som måste
behandlas på sjukhus eftersom man slarvat med
insulininjektionerna. Det är fr a tonåringar som
inte insett hur farligt det kan vara att missa insu-
linet som råkar ut för detta. 

Lågt blodsocker efter motion

Eftersom man använder glykogenförrådet i
levern vid motion finns en starkt ökad risk för
känningar under flera timmar efter kraftan-
strängningen. Oftast uppstår det låga blodsock-
ret 4 - 6 timmar efter ett intensivt motionspass.
Musklerna har en fortsatt ökad känslighet för
insulin som finns kvar under åtminstone 8 - 10,
ibland upp till 24 timmar efter avslutad
motion.746 Efter t ex en fotbollsmatch finns det
därför risk för känningar även under natten
efter matchen. I första hand bör man försöka
fylla på sina glykogenförråd i lever och muskler,
dvs äta extra före, under och efter ansträng-
ningen. Räkna med att kroppen behöver ca
10 - 15 g kolhydrater (15 - 30 g för en vuxen)
extra per 30 minuters träning om motionspasset
varar längre än 30 minuter,1157 eller ca 1 gram
glukos/kg kroppsvikt per timme.387

Det kan löna sig att prova sig fram till en viss
mängd extra kolhydrater som behövs under t ex
en fotbollsmatch och när du funnit en lämplig
mängd använda dig av det varje gång du spelar.
Om du börjar motionera inom en timme efter
insulininjektionen ökar upptaget av insulin och
då behöver du nog öka på intaget av kolhydrat
ytterligare under motionspasset eller minska
insulindosen.1094

Tänk på att det tar mer än en måltid att fylla på
hela glykogenförrådet i kroppen igen efter en
kraftig fysisk ansträngning. Det betyder att även
om du ätit bra efter en fotbollsmatch så kan du
råka ut för lågt blodsocker senare på dagen eller
kvällen eftersom glykogenförråden inte hunnit
fyllas på helt. Om du spelar match både på för-

VIKTIGT! 
Man kan aldrig ersätta insulinet med motion! 

Motion - regler

Planera så att du har ätit och tagit måltidsin-
sulinet ca 1 - 2 timmar innan motionspasset.
Ät gärna pasta som har en långvarig effekt på
blodsockret. Det är annars risk att den maxi-
malt blodsockersänkande effekten av insuli-
net kommer när du just börjat motionera.
Med NovoRapid eller Humalog som måltidsin-
sulin bör du minska måltidsdosen med 1 - 2
enheter om du ska börja motionera innan
1 - 2 timmar har gått efter injektionen.1122

Mät ditt blodsocker innan du börjar motio-
nera. Om det är under 5 - 6 mmol/l bör du äta
något innan du sätter igång.1168 Om du dess-
utom har ketoner i blod eller urin (som tecken
på att cellerna i kroppen svälter) bör du vänta
med motionen tills blodsockret stigit. 

Är blodsockret över 15 - 16 mmol/l bör du
även då kontrollera ketoner i blod eller urin.
Om nivån av ketoner är ökad bör du inte
motionera förrän 1 - 2 timmar efter att du
tagit extra insulin (ca 0,05 enheter/kg).

Ät extra under motionspasset om detta varar 
längre än 30 minuter. ½ kaka kexchoklad 
(15 g kolhydrater) eller ½ banan (10 g kolhy-
drater) kan vara en bra mängd att börja med. 
Du får prova dig fram. Mät blodsockret när du 
motionerar och skriv upp i dagboken så vet 
du bättre till nästa gång. 

Ät ordentligt efter motionen och gärna något 
med högt kolhydratinnehåll, t ex smörgås.

Minska vid behov insulindoserna efter motio-
nen (insulinet till kvällsmaten med 1 - 2 enhe-
ter, natt-insulinet med 1 - 2, ev 2 - 4 enheter
eller 10-20% minskning med temporär basal-
dos med en pump). Om du motionerar mer än
3 - 4 gånger i veckan så kommer den ökade
insulinkänsligheten som motionen för med
sig att ha effekt dygnet runt. Du behöver där-
för förmodligen inte minska insulindoserna
på samma sätt då. Med säsongsvisa sporter
kan man behöva minska sin dygnsdos av
insulin högst betydligt under aktiv säsong,
t ex upp till 40 % när man spelar ishockey.

Om du motionerar för att hålla vikten är det
viktigt att du minskar insulindosen före
maten istället för att äta extra efter motions-
passet.
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middagen och eftermiddagen får du lättare kän-
ningar under matchen på eftermiddagen av
samma orsak.

Risken för lågt blodsocker kan minimeras
genom tillräckliga minskningar av måltidsdo-
serna när man använder flerdosbehandling eller
insulinpump. I praktiken betyder detta oftast
extra kvällsmat (men samma insulindos) om du
t ex spelar fotboll efter middagen. Aptiten bru-
kar vara ett bra mått på hur mycket extra man
ska äta. Man kan behöva minska insulindosen
trots att man äter mer än vanligt. Man bör dock
inte minska den för mycket eftersom levern
behöver insulin för att fylla på glykogenförrå-
den. Om du har problem med känningar trots
minskade doser bör du äta mer kolhydrater.
Oftast behöver man minska nattinsulinet för att
undvika känningar på natten (minska basinsuli-
net eller basaldosen i pumpen med 10 - 20%). I
en studie som gjordes på sjukhus hade 34 %
nattliga hypoglykemier när de använde 2-dosbe-
handling och NPH (ex. Insulatard) som basinsu-
lin. Risken för nattlig känning minskade om
blodsockret innan sängdags var över 7
mmol/l.1178 En annan studie där deltagarna
använde långverkande basinsulin (Lantus) eller
pump fann man bara 13 % nattliga hypoglyke-
mier, men det var inget speciellt värde som ris-
ken ökade vid.1115 Man kan prova att somna
med ett blodsocker på 5 -6 mmol/l om basaldo-
sen med Lantus, Levemir eller pump är sänkt
under natten. Ta prov 1 - 2 gånger under natten
eller använd CGM så vet du hur det fungerar för
dig/ditt barn.

Det innebär också motion när man t ex är på
badstranden en dag, tar en längre cykeltur, en
dag på skridskor eller skidor eller några timmars
dansande på kvällen. Denna typ av aerobisk
motion kan ofta resultera i känningar på natten
eller nästa morgon. Det kan därför vara riska-
belt att ta en sovmorgon efter en dag med ett
långt motionspass. Om man dessutom har
druckit alkohol på kvällen kan det bli extra ris-
kabelt eftersom leverns förmåga att tillverka
socker för att motverka känningar blir blocke-
rad. I värsta fall kan du få svåra känningar med
medvetslöshet eller kramper om du inte sänker
nattinsulinet och äter extra innan du går och
lägger dig. 

Forskning: 
Motion och intag av kolhydrater

Glykogenförrådet i levern kan förstärkas med
intag av en kolhydratrik dryck ca. 1 timma före
träningen (lämplig mängd ~1-2 g kolhydrater/kg
kroppsvikt).951

En dryck som innehåller 6 % socker (rörsocker,
fruktos eller glukos) ger optimalt upptag av
sockret. Mer koncentrerade drycker (t ex. juice
eller kolsyrade drycker) kan ge långsammare
upptag och orsaka att du blir dålig i magen.951

I en amerikansk undersökning drack tonåringar
sportdryck (Gatorade, 6,5 gram glukos/dl) mot-
svarande 2 ml/kg (1,3 g kolhydrat/10 kg
kroppsvikt) och motionerade 10 minuter följt av
5 minuters vila.1094 Trots detta sänktes blod-
sockret ca 4 - 5 mmol/l under 90 minuters
motion (6 träningspass på 10 min.). 

Fastän blodsockret under motion varierar
mycket mellan olika barn så verkar det som om
nivåerna är relativt konstanta för en viss individ,
så länge som motionsförhållandena, insulin
innan motionen och kolhydratintag är
desamma.951,

Under hård motion kan mångden kolhydrater
som går åt vara så stor som 1,0 - 1,5
g/kg/timme för både friska tonåringar och ton-
åringar med diabetes.951

Genom att tillföra denna mängd kolhydrater i
form av 6 - 8 % glukos-lösning minskade risken
för känningar påtagligt i en studie av 20 ungdo-
mar som motionerade i 60 min. med måttlig
intensitet 100 min. efter frukostinjektionen.948

I en annan studie använde tonårspojkar Gato-
rade med tillsats av glukos och fruktos för att få
en dryck med 8 eller 10% kolhydrater.884 När de
drack ca 10 ml/kg (0,9 respektive 1,1 g kolhy-
drat/kg) blev det ingen förändring av blodsock-
ret under 60 minuters motion (på nivån 55-60%
av VO2 max) med någondera drycken. Under 60
min. återhämtning efteråt sjönk blodsockret lite
med drycken med 8% kolhydrater. Trots den
höga koncentration av kolhydrater fick delta-
garna inga problem med magen.

Det enda sättet att komma fram till hur mycket
extra kolhydrater som behövs till din form av
motion är att experimentera själv.
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Skolgymnastik

Barn och ungdomar med diabetes kan och bör
vara med i gymnastik och idrott i skolan i
samma utsträckning som andra barn. För att
minimera risken för känningar bör skolgymnas-
tiken vara tidigast andra timmen efter en måltid
om man använder direktverkande insulin
(NovoRapid, Humalog eller Apidra) eftersom
insulinnivåerna i blodet stiger snabbt under den
första timmen (se figur på sidan 272). Om man
använder snabbverkande insulin (Actrapid,
Humalog Regular, Insuman Basal) är det bättre
med första timmen efter en måltid. Andra tim-
men efter lunch är sämre eftersom åtminstone
yngre barn rör sig en hel del på frukostrasten
också. Prata med gymnastikläraren om schemat
i god tid innan det görs upp för nästa termin.
Det är viktigt att läraren vet om att barnet har
diabetes och vilken hjälp barnet kan behöva.
Läraren måste också veta hur barnet reagerar
om blodsockret är lågt och var barnet har sina
blodsockertabletter.

Ordna så att barnet vid behov kan få ett extra
mellanmål före gymnastiken om blodsockret är
lågt. Många barn kan behöva något extra att äta
efter gymnastiken för att förebygga känningar
senare på dagen. Med tanke på risken för lågt
blodsocker bör barnet med diabetes alltid vara i
par med någon kamrat eller en lärare (som vet
hur man hjälper till) när det t ex klättrar eller
går balansgång eller är på en friluftsdag med t ex
orientering, terränglöpning, simning eller på en
skolresa. 

Sportlov 

Vid sammanhängande fysisk aktivitet (t ex fot-
bollsläger eller en skidvecka) får du en ökad
insulinkänslighet efter 1 - 2 dagar som oftast gör
att du måste sänka insulindoserna rejält, upp till
20, eller i undantagsfall upp till 50 %, speciellt
om du inte är van vid tuffare fysisk träning. Du
måste också äta mer för att kompensera de
ökade energiutgifterna. Oftast blir du också
mycket hungrigare efter att ha rört dig hela
dagen. När du kommer hem så sitter den ökade
insulinkänsligheten i under några dagar.139 Mät
blodsockret så ser du när det är dags att öka
insulindoserna igen. När man åker skidor är det
viktigt att äta ett extra mellanmål med kolhy-
drater innan man ger sig av på en långtur (på
längden eller utför) så att kolhydraterna räcker
för den extra ansträngningen.

Elitidrott

Det går alldeles utmärkt att tävlingsidrotta även
om man har diabetes. Det finns många fram-
gångsrika elitidrottare och landslagsspelare som
har diabetes. Det är då extra viktigt med ett bra
blodsocker eftersom du annars presterar sämre.
Om man tävlingsidrottar kan det även bli aktu-
ellt att minska insulindosen före en kraftig
ansträngning, t ex en fotbollsmatch. Tänk på att
du också fungerar sämre i upp till ett par timmar
efter en kraftig känning. Kontrollera ditt blod-
socker ofta och testa hur du fungerar i olika
situationer under träning och tävling. Det är all-
tid lättare att planera mat och insulin för träning
om den infaller vid samma tid på dagen varje
gång. Ett exempel på en känd idrottsman är
Steve Redgrave som vunnit fem olympiska guld-
medaljer i rodd, en tuff uthållighetssport. Han
behöver få i sig 6000 kcal/dag, vilket gör att han
äter sex gånger/dag och tar insulin till varje mål-
tid. Han mäter även sitt blodsocker före varje

Den blodsockersänkande effek-
ten av motion finns kvar under
åtminstone 8 - 10 timmar. 
Sänk alltid nattinsulinet med
2 - 4 enheter (eller minska basal-
dosen i pumpen med 10 - 20 %)
efter en kraftig motion, t ex en
handbollsmatch.
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måltid för att veta hur mycket insulin han skall
ta.

Högt blodsocker kan minska din prestationsför-
måga på 2 olika sätt.950 Om ditt blodsocker är
högt innan träning kan du redan vara uttorkad

pga ökade urinmängder. Man har även funnit
att högt blodsocker kan minska utsöndringen av
beta-endorfiner under motion vilket medfört en
ökad uttröttbarhet både vid motion av
benen 1163 och helkroppsmotion.949 Man har
funnit en nedsatt maximal aerobisk kapacitet
hos personer med ett högt HbA1c.

916 Det är där-
för mycket viktigt att försöka uppnå både en bra
kontroll av dina dagliga blodsockervärden och
undvika ett förhöjt HbA1c för att kunna prestera
så bra som möjligt.

I många sporter behöver du använda hjärnan för
att ta snabba beslut, ex. ishockey. Föräldrar har
berättat för mig att de kan avläsa sitt barns
blodsockernivå från läktaren beroende på hur
barnet spelar. Det är då viktigt att inse att för-
mågan att tänka påverkas av både lågt och högt
blodsocker (se sidan 313). Tidigare var ett van-
ligt råd att ligga lite högt i blodsocker, ofta över
10 mmol/l, för att undvika känningar när blod-
sockret sjönk under spelet eller träningen.
Många märker dock att deras prestationsför-
måga förbättras om de startar med ett normalt
blodsocker på 5 - 6 mmol/l och sedan dricker
saft var 15 - 30 minuter (se tabell på sidan 275).
På detta sätt förebygger du känningar innan
blodsockret blivit lågt, och kan trots det spela
med ett normalt blodsocker. Dina kamrater kan-
ske tycker det är märkligt att du som har diabe-
tes dricker saft medan de dricker vatten. Då får
du påminna dem om att den som är frisk kan
sänka sina nivåer av insulin under motion på ett
sätt som inte är möjligt för den som har diabe-
tes.

Bästa tidpunkten att börja motionen är lite olika
beroende på om du använder direktverkande
insulin (Apidra, Humalog, NovoRapid) eller
snabbverkande (Actrapid, Humulin Regular,
Insuman Basal) till måltiderna. Första timmen
efter en insulininjektion ökar nivån av insulin i
blodet snabbt, ännu snabbare med NovoRapid
eller Humalog än med snabbverkande insulin.
Om du motionerar ökar insulinupptaget ännu
mer och du riskerar känningar, speciellt om du
injicerat i låret (se bild på sidan 92). Du bör där-
för inte injicera insulinet till måltiden i låret före
ett motionspass som innehåller benarbete.När motionen infaller lång tid efter en måltid (3 timmar i

denna studie) är det större risk för en ordentlig blodsock-
ersänkning med snabbverkande insulin än med Humalog. 
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En finsk studie jämförde snabbverkande insulin (Actrapid)
och Humalog innan måttlig motion på testcykel (motsva-
rande joggning).1122 Detta visar att blodsockret kan sjunka
påtagligt även om du motionerar rätt så måttligt nära inpå
en måltidsdos med Humalog. Med snabbverkande insulin
får du mindre problem med denna aktivitetsgrad men som
du ser på kurvan så sjukner blodsockret trots allt en del
och det kan förvärras vid kraftigare motion. 
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Direktverkande insulin 
Med NovoRapid, Humalog eller Apidra
som måltidsinsulin bör du minska måltids-
dosen med 1 - 2 enheter om du ska börja
motionera inom 1 - 2 timmar efter injektio-
nen.1122

Snabbverkande insulin
Motion inom en timme efter injektion bru-
kar oftast fungera bra.1122 Om du påbörjar
motionen 3 timmar efter måltiden och
injektionen behöver du förmodligen ta ett
extra mellanmål först.

Med tanke på risken för nattliga känningar är
det bättre att lägga träningspassen på eftermid-
dagen än på kvällen.1168 Undvik hårda tränings-
pass när du är ensam eftersom du kan behöva
hjälp av en kamrat om du får en svår känning.
Glöm inte att minska dosen av ditt basinsulin på

natten med 2 - 4 enheter om du motionerat
intensivt, t ex en fotbollsmatch. Om du använ-
der Lantus eller Levemir en gång per dag kan du
behöva minska dosen med 2 - 4 enheter kvällen
före ett motionspass som kommer att vara mer
än 2 - 3 timmar under dagtid.

Om du använder insulinpump kan du prova
med att ta måltidsdosen som vanligt (eller någon
enhet mindre) och koppla ur pumpen när du
motionerar. Ett annat alternativ är att hoppa
över måltidsdosen innan motionspasset och bara
ha basaldosen kvar när du motionerar. 

Vid tävlingar är situationen delvis annorlunda
även om du gör samma fysiska arbete som vid
träningar. Både före och under tävlingen till-
kommer ett stressmoment som via adrenalin
höjer ditt blodsocker (genom att öka leverns
produktion av socker).951 Du får därför ofta
mindre risk för känningar och mindre behov av
att äta extra under tävling än under träning.
Däremot har du ett ännu större behov av att äta
extra för att fylla på dina glykogenförråd i lever
och muskler efter tävlingen. Sportaktivitet i
varmt och fuktigt klimat kan också höja blod-
sockret pga ökade nivåer av de sk. motregle-
rande hormonerna.951

Bör jag minska mina måltidsdoser 
innan jag motionerar? 

I en studie på vuxna som använde Ultralente och
Humalog, sänktes blodsockret ca 3 mmol/l efter 60
minuters lätt motion eller 30 min. hård motion.926

Man bör tänka på detta redan när man tar sin insu-
lindos till måltiden innan motionen. Om blodsockret
är åt det höga hållet kan en sänkning av denna stor-
leksordningen vara bra men om det är lägre (< 6 - 8
mmol/l) kan man behöva sänka måltidsdosen
enligt tabellen nedan. Deltagarna i denna studie åt
inte några extra kolhydrater under motionen. Om du
äter något så ska insulindosen inte minskas lika
mycket. Detta är förstås mycket olika från individ till
individ men efter ett par försök har du lärt dig hur
just din kropp fungerar. 

Minskning av måltidsdos före motionen

Intensitet 30 min. 60 min.

Promenad, simning
(¼ av VO2max*)
Joggning (½ av VO2max)
Fotboll, handboll
(¾ av VO2max)

25%
50%
75%

50 %
75 %
100% (ingen 
måltidsdos)

*Maximal syreupptagningsförmåga

Hur mycket energi går det åt 
per timme? (vuxna) 

Långsam promenad 100 - 200 kcal

Lätt cykling 250 - 300 kcal

Bordtennis, golf, 
tennis (dubbel)  300 - 350 kcal

Dans 300 - 400 kcal

Gymnastik 300 - 400 kcal

Tennis (singel) 400 - 500 kcal

Cirkelträning ca 500 kcal

Joggning, slalom, fotboll 500 - 600 kcal

Simning ca 600 kcal

Längdskidåkning 800 - 1000 kcal
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Effekten av stress märks mest tidigt under täv-
lingen. Adrenalineffekten varar oftast omkring
15 - 30 minutes.594 Olika personer reagerar
olika och du bör därför prova dig fram, t ex
genom att mäta blodsockret i första pausen på
matchen som Gary Mabbut (se sidan 394). 

Om du har problem med ökade blodsockerni-
våer i början på tävlingarna kan du prova med
att ta måltidsinsulinet kortare tid än en timma
innan du sätter igång. I vissa lagsporter (t ex
hockey) sitter man ofta på bänken större delen
av matchen vilket innebär minde fysiskt arbete
totalt sett jämfört med ett träningspass.

Vid mycket kraftig fysisk ansträngning kan det
frisättas så höga nivåer av fr a adrenalin att
blodsockret stiger trots adekvata nivåer av insu-
lin i blodet.760 Efter en kraftigare motion, t ex en
fotbollsmatch, stiger blodsockret hos personer
utan diabetes pga stresshormoner. De kan kom-
pensera för detta med fördubblade insulinnivåer

i blodet. Personer med diabetes får samma reak-
tion men eftersom insulinnivåerna inte ökas så
stiger blodsockret kraftigt istället.793 Kvinnor får

Tips för hård motion, forts.

Tumregel:
För varje 30 minuters kraftig motion behövs det ca
10 - 15 g extra kolhydrat (15 - 30 för en vuxen per-
son). Ta hälften som snabbverkande (t ex juice,
sportdryck) och hälften som långsammare kolhydra-
ter (t ex en chokladkaka) eller ät ½ - 1 banan (ca
10 - 20g kolh.). 

Känningar:
Se till att dina lagkamrater och tränare vet hur de ska
hjälpa dig om du får en känning. Ha alltid druvsocker
med dig.

Vätskebalans:
Det är mycket viktigt att förebygga uttorkning när
man motionerar eftersom det i sig kommer att öka
blodsockernivån. Ett högt blodsockervärde före
motion kan delvis ha orsakats av en dålig vätskeba-
lans. Så lite som 1 % minskning av kroppsvikten pga
uttorkning kan minska prestationsförmågan.894 Väts-
keintaget under träning bör matcha svettningen.
Börja med att dricka ca 250 ml 20 minuter innan trä-
ningen och sedan samma mängd ungefär var 20:e
minut så länge träningen varar.894

Tips för hård motion, t ex fotbollsmatch

Kl 16 Middag (gärna pasta)
Minska med 1 - 2 E om du använder 
NovoRapid eller Humalog och ta helst 
måltidsinsulinet minst 1 timme innan 
matchen.  Med snabbverkande insulin 
kan du ta din vanliga insulindos.

Mät ditt blodsocker:

< 5-6 mmol/l Ta extra kolhydrater, gärna saft för snabb 
effekt.

6-10 mmol/l OK för att sätta igång. Många vill gärna 
ha normoglykemi, dvs normalt blod-
socker 4 - 8 mmol/l under passet för 
maximal prestation. Drick då saft eller 
sportdryck med regelbundna mellanrum 
för att du inte ska bli låg under passet. 
Det är bättre än att starta lite högt 
(10-12 mmol/l) för att ha marginal för 
sjunkande blodsocker under passet. 

11-15 l Motionera men mät blodsockret igen
mmol/l efter ca ½ - 1 timme. Drick vatten när 

du blir törstig. Om blodsockret sjunker
så finns det insulin i kroppen och det är
bara att fortsätta. Om blodsockret 
stiger har du insulinbrist och bör ta
extra insulin innan du fortsätter.

> 15 - 16 Kontrollera ketoner i blod eller urin. Om
mmol/l positivt för ketoner ta ca 0,05 enhet/kg

direktverkande insulin och vänta 1 - 2 
timmar på att det ska hinna ge effekt.

Kl 17 Fotbollsmatch 
½ (-1) banan i pausen.

Kl 20 Kvällsmat (kolhydratrik)
Mer mat än vanligt. Du kan prova med 
din vanliga insulindos men oftast behö-
ver man sänka med minst 1 - 2 enheter.

Kl 22 Nattinsulin
Sänk alltid dosen med 1 - 2, ev. 4 enhe-
ter (10 - 20 %) eller vid behov ännu mer 
och ät något innan du somnar. Minska 
basaldosen med 0,1 - 0,2 enhe-
ter/timme (ca 20%) om du har pump 
(använd temporär basaldos).
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högre blodsockerstegringar än män vid jämför-
bara grader av fysisk ansträngning.760 Blodsock-
erstegringen går oftast över av sig själv men
varar upp till 2 timmar.760 Det kan vara svårt att
träffa rätt med extra insulindoser i den här situa-
tionen men om du ofta råkar ut för den här
typen av blodsockerstegringar så kan du prova
med att ta lite direktverkande insulin (1 - 2 E) i
halvlek eller direkt efter avslutad motion.760 Att
varva ner i lugnt tempo en stund innan aktivite-
ten avslutas kan också hjälpa. 

Att hålla formen med diabetes

Ungdomar med diabetes som hade högre HbA1c
hade sämre fysisk arbetsförmåga i en undersök-
ning.64 Det betyder att om du vill prestera på
toppen av din förmåga så måste du också ha ett
bra HbA1c. Tävlingsidrottare löper risk att
minska insulinet alltför mycket för att undvika
låga blodsocker och de hade i en studie högre
HbA1c än de som motionerade måttligt.320 I en
grupp unga individer i åldrarna 10 - 18 år hade
dock de som ägnade sig åt någon tävlingssport
minst 6 timmar/vecka lägre HbA1c.

89 Trots att
motion ökar kroppens känslighet för insulin för-
bättras HbA1c enbart om man samtidigt är noga
med att justera insulindoserna. 

Regelbunden motion (minst varannan dag) ger
en ökad känslighet för insulin (se sidan 211)
som varar mellan träningspassen medan inakti-
vitet (t ex pga sängläge) inom ett par dygn ger
minskad insulinkänslighet.1157 Aktiva idrottare
behöver därför oftast minska alla doser på dyg-
net en hel del. När träningssäsongen är slut
måste man oftast öka doserna rejält för att und-
vika högre blodsockervärden, ibland upp till

Hur mycket extra kolhydrater
behövs vid motion? 

Denna tabell från referens 951 visar det uppskattade
antal minuter som en viss aktivitet varar för att man
ska behöva 15 g extra kolhydrater för att hindra
blodsockret från att falla. Till exempel så behöver ett
barn som väger 40 kg inta 15 g kolhydrater för varje
15 min. fotbollspel, medan ett barn som väger 60 kg
behöver inta 15 g kolhydrater för varje 10 min. fot-
boll. Om du minskar måltidsdosen eller basalinsuli-
net innan motionen behöver du förmodligen inte lika
mycket kolhydrater som tabellen anger. Se referens
882 för en mer fullständig lista på olika sporter.

Kroppsvikt

Aktivitet, minuter 20 kg 40 kg 60 kg

Basketboll (spel)
Längdåkning skidor
Cykling 10 km/h

15 km/h
Konståkning
Ishockey (tid på isen)
Löpning 8 km/tim

12 km/tim
Fotboll
Snösko-gång
Simning 
Bröstsim, 30m/min.
Tennis
Promenad 4 km/tim

6 km/tim

30
40
65
45
25
20
25

-
30
30

55
45
60
40

15
20
40
25
15
10
15
10
15
15

25
25
40
30

10
15
25
15
10

5
10
10
10
10

15
15
30
25

Motion för en person som har 
komplikationer av sin diabetes

En noggrann medicinsk historia och fysikalisk
undersökning minskar risken med tävlingsidrott hos
en person som har komplikationer av sin diabetes. I
nedanstående situationer kan det vara lämpligt
med ett formellt arbetsprov för att avgöra graden av
lämplig fysisk aktivitet för en idrottare:563

Ålder > 35 år.

Ålder > 25 år och typ 1 diabetes sedan > 15 år. 

Förekomst av ytterligare riskfaktorer för hjärt-
sjukdom (övervikt, högt blodtryck, förhöjda
blodfetter).

Förekomst av ögonskador (sk. proliferativ reti-
nopati) eller njurskada (inkluderande microal-
buminuri).

Diabetes-komplikationer i fötterna.

Skada på det sk. autonoma nervsystemet (se
sidan 349).
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30 - 50 % mer än när man tränar regelbundet.
En stor vinning för alla unga personer med dia-
betes är att daglig motion av en eller annan sort
hjälper till att hålla vikten nere och minskar på
lång sikt också risken för skador på blodkärlen.

En person som har diabeteskomplikationer från
ögon, njurar eller nerver bör dock konsultera sin
läkare angående vilken typ av motion som är
lämplig. Man bör vara försiktig med intensiv
motion om man har svårare diabeteskomplika-
tioner från ögon, njurar eller nervtrådar med
tanke på risken för högt blodtryck och sår i
huden.1168 Ett kallt bad efter en bastu ger också
en snabb blodsockerstegring. Personer med
komplicerad ögonskada (sk proliferativ retino-
pati) bör undvika ansträngande motion och per-
soner med nedsatt känsel i fötterna bör begränsa
motion av typ löpning eller fotboll.27 Personer
med njurskada har ofta en nedsatt kondition vil-
ket gör att deras nivå av fysisk aktivitet begrän-
sas av sig självt.27

Vasaloppet eller maraton!?

Vid tung fysisk aktivitet hela dagen kan du
behöva sänka insulindoserna rejält, ofta med
20 % och ibland upp till 50 %.90 Du behöver
tillskott både av energi, socker och vätska med
jämna mellanrum (ca 40 g kolhydrater/tim 320).
Vid långvarigt fysiskt arbete (flera timmar) är
det bäst att prova sig fram genom att successivt
öka aktivitetens längd med 1 - 2 timmar i taget.
Ofta kan basinsulinet behöva sänkas en hel del.
Kontrollera blodsocker och blodketoner regel-
bundet under ett långt motionspass. Extra energi
i form av snabba kolhydrater behövs varannan
till var fjärde timme, och man tar måltidsinsulin
till detta enbart om det behövs (om blodsockret
stiger). 

Det finns en risk för ketonförgiftning (ketoaci-
dos) om man minskar insulindoserna för mycket
i kombination med ett lågt intag av kolhydrater
och låga förråd av glykogen i levern.950 Det kan
behövas att du håller koll på ketonerna även
efter motionspasset är avslutat.

En annan strategi har framgångsrikt provats där
man strävar efter att efterlikna normal fysiologi.

Man behåller ordinarie dos av basalinsulin (med
pump eller penna), och ökar istället intaget av
kolhydrater påtagligt (75 g/tim under hela lop-
pet).12 Om blodsockret stiger får man ge lite
extra insulin med penna, alternativt öka på
basaldosen lite med pumpen. Efter loppet åt del-
tagarna 2 måltider (ca 1 g kolhydrater/kg
kroppsvikt) och 1 mellanmål (ca 0,5 g kolh./kg)
med insulin till, sammanlagt ca 2,5 g kolh./kg,
för att fylla på förråden i muskler och lever.

Rutger Clovén som har diabetes åkte Vasaloppet
år 2007.707 Han tog 5 enheter direktverkande
insulin till första frukost kl 03 och åt en andra
frukost kl 07 utan insulin. Kvällen innan hade
han tagit sin ordinarie Lantusdos på 8 enheter.
Vid start var blodsockret 16,7 mmol/l. Han
drack 3 dl sportdryck vid varje kontroll utan att

Hos en frisk person sänks nivån av insulin i blodet när
man tränar för att socker ska kunna komma ut från
levern till musklerna. Detta är svårare att åstadkomma
hos en person med diabetes. Du kan istället fylla på den
mängd socker som musklerna behöver genom att
dricka saft med jämna mellanrum (se tabell på sidan
275). Då kan du starta med ett lite lägre, dvs normalt,
blodsocker, vilket gör att du presterar bättre (A enligt
ovan). Om du istället startar lite högt för att ha marginal
till att få en känning och inte tillför kolhydrater under
träningen, så är risken ändå stor att du får ta druv-
socker pga för lågt blodsocker med risk för en efterföl-
jande rekyleffekt (B enligt ovan). 
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Hur får man kontroll på blodsockret under 
träning?
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ta extra insulin till. Det blev inga låga blod-
socker på vägen och vid målgång 9 timmar
senare var blodsockret nere i 5,6 mmol/l. 

Äventyrsresor

Man kan klara extrema fysiska prestationer om
man planerar mycket noga, men det kan ändå
vara riskfyllt. Höjdsjuka definieras som huvud-
värk, ofta svår, och ett av följande symtom: illa-
mående, kräkning, aptitlöshet, orkeslöshet, yr
och virrig i huvudet eller sömnsvårigheter.154 Om
symtomen fortsätter är den enda behandlingen
att gå ner till en lägre höjd. Mer allvarliga sym-
tom är ostadig gång (som talar för svullnad av
hjärnan) och andfåddhet även när man vilar

(som talar för vätska i lungorna). Bägge är all-
varliga medicinska tillstånd som kan vara död-
liga om de inte behandlas. Konsultera en läkare
med erfarenhet av höjdsjuka innan du ger dig ut
på denna typ av äventyr. 

I övrigt friska individer med typ 1 diabetes som
har god kondition, är väl förtrogna med sin dia-
betes och är väl förberedda kan uppmuntras att
delta i hög-höjdsaktiviteter. De kan uppnå sina
mål med topp-bestigningen trots de risker som
finns enligt en sammanfattning.797 Det verkar
inte vara någon ökad risk för personer med dia-
betes att få höjdsjuka.154 Däremot kan många av
symtomen på höjdsjuka vara svåra att skilja från
symtom på lågt blodsocker. Andelen deltagare
med diabetes som lyckas ta sig ända upp till top-
pen på berget verkar vara nästan lika hög som
för personer utan diabetes.154

Deltagarna i en expedition till Kilimanjaro som
hade diabetes minskade sina insulindoser till
hälften.803 De hade inte mer symtom på höjd-
sjuka än de andra deltagarna. Däremot fick flera
personer problem med svåra känningar och två
hade symtom på ketoacidos (syraförgiftning).
Bägge personerna hade tagit en medicin som
heter acetazolamid (Diamox®) för att förebygga
höjdsjuka. Denna medicin gör blodet lite surt
vilken kan ha bidragit till utvecklandet av syra-
förgiftningen. I en annan rapport använde dock
8 av 11 deltagare med diabetes acetazolamid

Använder du en sensor när du sportar?

En sensor är ett mycket praktiskt sätt att få en upp-
fattning av blodsockernivåerna i realtid. Du kan
prova att använda schemat nedan för att se vad
som fungerar för dig. Om ditt blodsocker är < 7
mmol/l under motion och på väg ned så behöver du
åtgärda det:

*3 g druvsockertabletter
Om blodsockret är < 3.9 mmol/l bör du vila tills det
börjar stiga. Tabellen är anpassad från referens 952.
Barnen och ungdomarna i denna studie var 8 - 17 år
och vägde ca 40 - 70 kg. Mängden kolhydrater enligt
ovan förhindrade lågt blodsocker under åtminstone
60 minuters fortsatt aktivitet. Intaget av glukos orsa-
kade inga höga blodsockernivåer över 10 mmol/l.
De flesta deltagarna hade minskat sina insulindoser
(måltids- eller basaldoser) med 20 - 50% och tagit
ett mellanmål innan aktiviteten började om de
behövde det. Cirka hälften hade pump och hälften
pennbehandling. 

Blodsocker Pilar  Åtgärd

6.1-6.9 mmol/l eller 9 g kolh. (3 tabl*)

5.0-6.0 mmol/l 15g kolh. (5 tabl)

21g kolh. (7 tabl)

<5 mmol/l Ingen pil

eller

15g kolh. (5 tabl)

21g kolh. (7 tabl)
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utan biverkningar och tog 2 dagars extra ackli-
matisering på vägen upp. Sju av de 11 nådde
toppen på 5895 m.ö.h., en lika stor andel som
hos de utan diabetes.616 Alla 19 deltagare med
typ 1 diabetes nådde toppen av Mt Damavand
(5670 m).766 Olika pumpar (Accucheck Combo,
Medtronic 640G, Veo och Paradigm), CGM
(Medtronic Enlite and Abbott Libre) och blod-
sockermätare (Accucheck Performa Combo,
Contour Link, Contour Plus One) verkade fung-
era bra. Alla apparater var godkända av tillver-
karen för upp till 3000 meter; 6300 meters för
Contour Plus Link och Contour Plus One. Trots
att de flesta deltagarna upplevde symtom på
höjdsjuka så fick ingen ketoacidos eller svår
hypoglykemi.

En noggrann planering kan dock minska ris-
kerna. En man paddlade runt hela Sverige (från
Strömstad till Haparanda) med sina 2 tonårssö-
ner. En av pojkarna var 15 år och har diabetes.
Han klarade hela turen utan allvarliga kän-
ningar. Diskutera med din läkare hur du ska
lägga upp insulindoser, matintag och blodprover
i den här typen av extrema situationer.

Anabola steroider 

Anabola steroider används av många aktiva
idrottare trots alla varningar från medicinskt
håll och trots risken för att bli upptäckt vid en
dopingkontroll. Vad gäller då speciellt för dig
som har diabetes? Hos friska personer har vissa
anabola steroider medfört rubbad sockeromsätt-
ning genom att kroppens eget insulin fått sämre
effekt (nedsatt insulinkänslighet). Detta har inte
studerats hos personer med diabetes men sanno-
likt kan även den som har diabetes få problem
med minskad insulinkänslighet.1229 På längre
sikt finns risken att drabbas av hormonella
rubbningar och det har börjat komma rapporter
om impotensproblem. Långtidseffekterna av
anabola steroider är idag i stort sett okända,
men är förmodligen mycket allvarliga, speciellt
om man har diabetes.

Dykning
Dykning är en fascinerande sport som ställer
stora krav på den som dyker. Saker som är enkla
att utföra på land (som t ex att öppna en burk
med druvsocker) kan vara mycket svårt att göra
i vattnet även om man inte har minsta symtom
på lågt blodsocker. Känningen kan snabbt ge all-
varliga symtom och medvetslöshet med risk att
drunkna. Lågt blodsocker innebär därför risker
även för dykar-kamraten som inte har diabetes.
Det har varit många diskussioner bl a i tid-
ningen Diabetes 702 och bland läkare om det är
lämpligt för en person med diabetes att dyka. De
flesta dykar-organisationer tillåter numera per-
soner med diabetes att dyka under förutsättning
att graden av vaksamhet och försiktighet är
klart högre än för dykare utan diabetes. Vissa
förutsättningar bör vara uppfyllda (se fakta-
ruta). Kontinuerlig blodsockermätning (CGMS
som bars under en torr-dräkt) vid 5 dykningar
ned till max. 29 meters djup visade inga låga
blodsockervärden i en studie.11

Olle Sandelin, Dykhusets läkarmottagning, har
en helt klar inställning.991

“Friskintyg för ett normalt dykarcertifikat är
fullkomligt uteslutet när det gäller en person
med insulinbehandlad diabetes. Däremot kan
man dyka med instruktör eller få ett sk ”handi-
kapp-certifikat” som gäller när man dyker med

Det går att dyka även om man har diabetes. Du måste
vara extra försiktig för att undvika låga blodsocker. Din
dykar-kamrat måste vara förtrogen med de problem som
kan uppstå vid diabetes och bör vara en person som du
känner sedan tidigare eller en medicinskt utbildad per-
son.
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två parkamrater istället för en som är det van-
liga.” 

Marinens dykeri-överläkare Bengt Pergel citeras
i tidningen Diabetes.703

“Vid en kurs i dykerimedicin ansåg en församlad
expertis av cirka 20 dykläkare att ett vanligt cer-
tifikat för dykning ej borde utfärdas. Dels av
hänsyn till dykaren men även av hänsyn till den
dykare som vederbörande dyker ihop med. Helt
klart är att om den som har diabetes ska dyka
måste samtliga inblandade vara medvetna om
att dykaren har diabetes.” 

Tips för dykning (modifierade efter 670)

För att du ska få tydliga symtom på känning
när blodsockret går ned under 4 mmol/l den
dagen du dyker måste du undvika alla blod-
sockervärden under 4 - 5 mmol/l under 1 - 2
veckor före dykningen. 

Dyk aldrig om du har omedvetna känningar
eller om du haft en känning med blodsocker
under 3,5 mmol/l under dygnet innan dyk-
ningen (då märker kroppen av lågt blodsocker
sämre, se sidan 57).

Drick inte alkohol under dygnet innan dyk-
ningen.

Ät större mängder kolhydrater än vanligt under
dagen som du ska dyka och drick tillräckligt för
att undvika uttorkning.

Dyk efter en måltid. Börja dykningen tidigast
1 - 2 timmar efter att du tagit måltidsinulinet
om du använder direktverkande insulin. Prova
med att minska dosen 1 - 2 enheter. Blodsock-
ret ska vara minst 8, gärna 10 mmol/l när du
börjar dyka. Ät extra kolhydrater precis innan
du dyker.

Ha 2 förpackningar med flytande glukos i våt-
dräkten och träna på att använda det i vattnet.
Pipen på en tub med flytande glukos kan
stickas in mellan mundelen av valvet och mun-
gipan så behöver man inte ta bort mundelen
från munnen. Glukagon för injektion ska alltid
finnas i båten och på land nära till hands och
det ska finnas en person som kan ge en akut
injektion.

Dyk alltid med en kamrat (som inte har diabe-
tes) som vet hur han eller hon ska hjälpa dig
om du får en känning, dvs som kan ta fram fly-
tande glukos under vattnet och ge dig. 

Bestäm i förväg vilka signaler som betyder att
du börjar känna symtom på lågt blodsocker.

Mät ditt blodsocker efter dykningen och
åtgärda med mat eller insulin. Om du medvetet
ligger lite högt i blodsocker innan dykningen
bör du ta lite extra insulin om blodsockret är
högt efter dykningen, annars påverkas ditt
HbA1c negativt om du dyker ofta. Tänk på ris-
ken för lågt blodsocker efter en kroppsan-
strängning och dosera insulinet försiktigt!

Se referens 324 och 670 för ytterligare synpunk-
ter.

Dykning och diabetes

Dykarklubbarna i England (BSAC, SAA och SSAC)
och USA (DAN och UHMS) tillåter en person med
diabetes att dyka under vissa förutsättningar: 325 

Behandlingsregimen för en dykare med diabe-
tes bör inte ha ändrats på ett väsentligt sätt
under de senaste 12 månaderna.

Inga svåra känningar (som krävt hjälp av
annan person, glukagoninjektion eller inlägg-
ning på sjukhus) under de senaste 12 måna-
derna. 

Inga inläggningar på sjukhus som orsakats av
diabetes under de senaste 12 månaderna 

Tillfredsställande blodsockerkontroll under de
senaste 12 månaderna (HbA1c lägre än 75
mmol/mol).

Inga tecken på långtidskomplikationer från
diabetes (ögonskador, njurskador inkl sk mik-
roalbuminuri, nervskador, hjärt- och kärlsjuk-
dom). 

Läkaren som är ansvarig för dykarens diabete-
sjukdom bör bekräfta att han eller hon anser
att dykaren är i form (både fysiskt och psy-
kiskt) för de krav som sportdykning innebär.

Dykaren med diabetes bör varje år föreläsa för
sina dykarkamrater om de problem som kan
uppstå när en person med diabetes dyker. 

Man skall alltid ha på sig ett SOS-halsband
eller armband som talar om att man har dia-
betes (t ex. Medic Alert).



280 Motion

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

“När det gäller själva läkarundersökningen
måste den undersökande läkaren kunna påstå
att patientens diabetessjukdom inte på något
sätt ökar hans risk för hypoglykemi vid det rela-
tivt tunga arbete som dykning är. Detta tycker
jag borde vara ett knepigt beslut även för en
kvalificerad diabetesläkare. Någon möjlighet att
justera sockervärdet under dykningen torde

knappast finnas och man kan nätt och jämnt
räkna med det ens vid simning vid ytan. Den
dykare som räknar med att ha druvsocker i flyt-
västen har sannolikt aldrig dykt i strömt vatten
eller med sjögång på ytan.” 

Praktiska försök i lugnt vatten visar dock att det
går utmärkt att få i sig flytande glukos från en
tub när man är i undervattensläge.11

När man ska dyka måste man tydligt märka av
blodsocker under 4 mmol/l. Om du har sk
omedvetna känningar (se sidan 57), dvs att du
kan ha blodsocker under 2,5 - 3 mmol/l utan att
ens märka av det, så är det livsfarligt att dyka!

Innan du dyker bör du äta extra kolhydrater
som inför en maximal kroppsansträngning så att
blodsockret ligger tillräckligt högt (ca 10 - 12
mmol/l) för att så gott det går utesluta risken för
känning under vattnet. Kyla under vattnet ökar
energiförbrukningen i kroppen! Om du har högt
blodsocker pga insulinbrist så mår du dåligt och
det blir livsfarligt att dyka. Kontrollera även
ketonerna i blod eller urin innan! Se ”Diabe-
tes-syror” på sidan 112. Det är alltså mycket
bättre att du har högt blodsocker för att du ätit
mycket än om du har högt blodsocker för att du
tagit för lite insulin.

Begränsningar för dykaren som har 
diabetes 325

Alla som dyker samtidigt måste veta om att du
har diabetes.

Det är tillrådligt att dyka högst 2 gånger/dag
och inte under mer än 3 dagar i rad för att inte
bygga upp alltför mycket kväve i vävnaden.324 

En dykare med diabetes bör inte dyka djupare
än 30 meter.324 

Tänk på att symtom på dykarsjuka och lågt
blodsocker kan likna varandra (förvirring, med-
vetslöshet, kramper). I denna situation bör man
behandla för bägge tillstånden, dvs ge syrgas
och glukos eller en glucagon-injektion.

Lågt blodsocker är det största
problemet i eller under vattnet
när man dyker och har diabe-
tes. Att få fram druvsocker kan
vara svårt nog i vattenytan.
Om du får en känning under
vattnet kan det vara i stort
sett omöjligt eftersom det låga
blodsockret gör att du funge-
rar sämre än vanligt. Träna på
att ta fram ditt druvsocker
både i och under vattnet! Fly-
tande glukos kan fungera
bättre än tabletter.

Du kan få frågeformulär, råd
inför dykning och formulär för
speciellt läkarintyg av:
Docent Stig Attvall, Diabetes-
centrum, Sahlgrenska Sjuhu-
set, 413 45 Göteborg.

DRUVSOCKER
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Stress
Det pratas mycket om stress och stressinverkan
på diabetes. Stress och psykiska påfrestningar
påverkar kroppen och höjer ibland blodsockret
genom olika hormoner. Olika personer är olika
känsliga för dessa reaktioner i kroppen.

I samband med stress utsöndrar binjurarna hor-
monet adrenalin som ökar produktionen av
socker från i levern. Bakgrunden till detta finns
från vår tid som stenåldersmänniskor. När man
då blev stressad var det oftast något farligt som
hade inträffat, t ex en anfallande björn, och det
gällde då att antingen slåss eller springa mycket
fort därifrån. För båda dessa reaktioner krävs
bränsle till kroppen i form av en ökad mängd
socker i blodet. 

Idag kan man få samma stressreaktion framför
TV-n när man ser något spännande men har då
ingen nytta av sitt ökade blodsocker. Den som
inte har diabetes får då automatiskt en utsönd-
ring av insulin från bukspottkörteln vilket åter-
ställer blodsockerbalansen. Teoretiskt kan man
tänka sig att personen med diabetes skulle ta lite
extra insulin i sådana situationer. Praktiskt är
detta mycket svårt att genomföra eftersom man
har svårt att värdera sin stressnivå och den dess-

utom är olika från dag till dag. Man bör vara
försiktig med att försöka behandla ett stressbe-
tingat högt blodsocker med extra doser insulin.

Om du ofta upplever samma nivåer av stress, ex.
vid dataspel, kan det dock löna sig att försöka
hitta en fungerande strategi. Experimentera för
att hitta en lagom insulindos som kan ta hand
om den snabba stegringen i glukosnivån. Ta
dosen innan du börjar spela. Eftersom effekten
av en dos sitter i 2- 3 timmar bör du inte prova
detta för kortare spel. Om du har en pump kan
du prova att sätta en temp basal på +30 %
under återstående speltid. När du väl har hittat
en fungerande lösning kommer den förmodligen
ge samma effekt varje gång. 

I en undersökning med vuxna personer med dia-
betes som genomförde ett mentalt stresstest
under 20 minuter steg blodsockret efter en
timma och fortsatte sedan att vara ca 2 mmol/l
högre under ytterligare 5 timmar.796 Även blod-
trycket steg och stressen orsakade en nedsatt
insulinkänslighet (se sidan 211) via ökade nivåer
av hormonerna adrenalin, kortisol och tillväxt-
hormon. De patienter som hade en viss egen
produktion av insulin fick mindre påverkan på
blodsockret. En annan studie använde ett

En skilsmässa innebär alltid en påfrestning för barnet.
Om föräldrarna inte kommer överens utan drar i barnet åt
varsitt håll så är detta mycket svårt för barnet. Barnet mår
dåligt på alla vis och det avspeglar sig också i högre blod-
sockervärden och högre HbA1c. 

Kroppen är egentligen byggd för att klara av livet som
stenåldersmänniska. I en stress-situation utsöndras
stora mängder adrenalin som hjälper till att förbereda
kroppen för strid eller flykt undan faran.
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stress-test som bestod av en 5 min. förberedande
uppgift, ett 5 min. tal där personen skulle intro-
ducera sig och ansöka om ett jobb och 5 min.
huvudräkning.1184 Blodsockret steg ca. 1,4
mmol/l med en fördröjning på 30 min efter testet
och var förhöjt i ca. 2 timmar. Effekten på blod-
sockret sågs dock bara om stress-testet utfördes
efter en måltid, inte om det gjordes på fastande
mage. Efter jordbävningen i Kobe i Japan 1994
steg HbA1c hos de personer med diabetes som
bodde i det drabbade området. Det steg mest om
någon nära anhörig hade skadats eller förolyck-
ats eller om hemmet hade skadats svårt.581

Från undersökningar om hjärtinfarkt har man
funnit att sk positiv stress inte är lika farligt.
Med positiv stress menar man att man har
mycket att göra men själv har bestämt detta och
själv kan påverka sin situation. Den typ av nega-
tiv stress som är skadlig för hjärtinfarkt är när
man inte kan påverka sin situation, t ex vid pro-
blem på jobbet eller problem hemma i familjen,
t ex en skilsmässosituation. Liknande situationer
stämmer också erfarenhetsmässigt väl med den
som kan ge ett ökat blodsocker. Vi har t ex sett
en liten pojke som fick högt blodsocker i sam-
band med att man satte en intravenös nål. Blod-
sockret fortsatte sedan att vara högt under flera
dagar trots ökade insulindoser. Han var mycket
besvärad av sin nål och så snart vi tog ut den
sjönk hans blodsockervärden ned till normala
nivåer och doserna fick minskas igen. I en
undersökning på ungdomar fann man högre
blodsockervärden efter negativ stress.488

Blodsockervärden uppmätta i sjukhusmiljö blir
ofta högre än hemma, både när patienten är
inlagd på avdelningen 466 och vid mätning på
mottagningen.171

Stress i dagliga livet

Dagliga stressmoment kan ge ett högre
HbA1c.

216 En skrivning i skolan kan t ex ge höga
blodsocker. Stress ändrar dina rutiner och du
kan glömma att ta insulinet eller att ta med
druvsocker till skrivningen. Det är ingen bra idé
att ta extra insulin före skrivningen men när den

väl är över kan det vara befogat med en liten
extra dos. 

I en undersökning fann man att personer med
högre HbA1c angav sämre livskvalité och hade
mer ängslan och depression.773 När HbA1c blev
högre eller lägre under studiens gång så ändra-
des också livskvalité, ängslan och depression på
samma sätt. Dessa resultat antyder att man mår
bättre med ett bättre HbA1c. Men man kan
också vända på dem och säga att det är lättare
att uppnå ett lägre HbA1c när man mår bra. Per-
soner som upplevt många svåra stressfaktorer de
senaste tre månaderna (obehagliga livsupplevel-
ser, pågående långsiktiga problem, konflikter
med andra personer) hade i en studie högre
HbA1c.

717

En undersökning visade att stress ger högre
HbA1c men bara hos personer som hanterar
stressen på ett ineffektivt sätt.900 Som exempel
på ineffektiva sätt att hantera stress angavs
ilska, otålighet och ängslan. Som effektiva sätt
att hantera stress angavs stoicism (att inte rea-
gera känslomässigt i stressade situationer), prag-
matism (att angripa stressen på ett
problem-orienterat sätt) och förnekande (att för-
neka stressen och därmed inte låta sig påverkas
av den). Förnekande har dock tidigare satts i

Stress 

Skadlig stress är fr a den som man inte kan
påverka själv t ex problem i familjen eller på
jobbet.

Stress påverkar också ditt blodsocker genom
att du inte har samma tid och ork att ta hand
om din diabetes när du har för mycket att
göra och stressen tar över vardagen.

Adrenalin (stresshormon) ger 

Ökat blodsocker genom:
A) Frisättning av socker från levern
B) Minskat upptag av socker i cellerna

Ketoner genom:
Nedbrytning av fett till fettsyror som
sedan omvandlas till ketoner i levern.668
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samband med sämre blodsockerkontroll 900 vil-
ket kan bero på att man först måste ta till sig ett
problem innan man kan lösa det. Att först
acceptera en kronisk sjukdom men sedan inte
låta den påverka det dagliga livet kan vara en
effektiv form av förnekande. 

I en sammanställning av 24 studier (en sk
meta-analys) fann man ett samband mellan
depression och högre HbA1c.

736 Det är dock
svårt att säga om depressionen orsakar ett högre
HbA1c eller tvärtom. Det finns en del data som
tyder på att behandling med antidepressiv medi-
cinering kan sänka HbA1c.

736

Föräldrarnas stressreaktioner är viktiga och
påverkar barnets psykologiska anpassning till
diabetessjukdomen. HbA1c var lägre i de famil-
jer där mamman och speciellt barnet initialt pro-
testerade och visade oro inför injektionerna men
hade mindre av generell ångest och ängslan.1102

Detta antyder att ångesten och ängslan i sig för-
svårar anpassningen till sjukdomen. I de familjer
där den känslomässiga oron kunde förläggas till
sjukdomens praktiska moment befrämjades
istället en problem-orienterad inställning. Efter-
som den dagliga skötseln av diabetessjukdomen
innefattar så många praktiska moment är det
förmodligen en fördel att kunna kontrollera
känslorna för att kunna fungera mer pro-
blem-orienterat.1102

Inlärd hjälplöshet är ett fenomen som kan upp-
stå när man känner att man inte kan kontrollera
en situation och när orsaken till detta är orealis-
tiska förväntningar på vad man kan åstad-

komma i praktiken snarare än bristande
förmåga hos individen.315 Ett exempel är när
man följer alla råd man fått på diabetesmottag-
ningen och blodsockret ändå svänger alldeles för
mycket. Man lär sig då att det inte går att
påverka blodsockret och slutar efter en tid att
försöka. Felet är då att man har orealistiska för-
väntningar, dvs tror att man kan åstadkomma
en jämn blodsockernivå bara man anstränger sig
tillräckligt. Detta har också kallats för ”diabe-
tisk utbrändhet”.914 Realistiska förväntningar är
istället att blodsockret alltid kommer att svänga
en hel del och att det i praktiken är omöjligt att
undvika att man så gott som varje dag har blod-
socker över 10 vid något tillfälle. Det kan också
vara realistiskt att uppnå ett lägre medelblod-
socker över dygnet (lägre HbA1c) utan att öka
antalet besvärliga känningar. Andra mer långsik-
tiga förväntningar och mål kan vara att klara
skola eller arbete utan att störas av sin diabetes.

Negativ stress, dvs
när man inte kan
påverka den situa-
tion som man blir
stressad av (t ex på
arbetet eller hemma),
kan bidraga till ökade
blodsockervärden. 
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Feber och sjukdom
I samband med infektioner, och speciellt om
man har feber, ökas utsöndringen av blodsocker-
höjande hormoner (fr a kortisol och
glukagon 1155) och därmed höjs insulinbehovet.
Samtidigt äter man oftast lite mindre och rör sig
lite mindre när man är sjuk. Dessa faktorer tar
till en del ut varandra. Grundregeln är därför att
inte sänka insulinet trots att man äter mindre.
Börja istället med samma dos som du brukar.
Mät blodsockret före varje måltid och justera
sedan insulindosen innan du äter. enligt korrek-
tionsfaktorn (se sidan 146) om det är över 8
mmol/l. Korrektionsfaktorn behöver räknas om
varje dag enligt 100-regeln allteftersom den
totala dagliga insulindosen ändras när barnet är
sjukt. Räkna med extradoser givna pga högt
blodsocker i den totala insulindosen. 

Vid temperatur över 38° brukar det behövas upp
till 25 % dosökning. Ibland kan det krävas upp
till 50 % ökad insulindos totalt under dygnet
när man har feber över 39°.90,728 

Under remissionsfasen (smekmånadsfasen, se
sidan 170 och 210) behöver man också oftast
höja doserna rejält vid sjukdom. Räkna med att
ett barn och en tonåring ofta behöver upp till
1 E/kg/dygn eller ännu mer extra, en vuxen
något mindre. Den stora ökningen av insulindo-
serna beror på att den egna bukspottkörteln i
denna situation inte längre bidrar med någon
större mängd insulin. 

En bra blodsockerinställning ökar kroppens för-
måga att bekämpa infektionen.90 Skriv upp
blodsocker, ketoner och insulindoser i din dag-
bok så har du lättare att snabbt hitta rätt dos i
samband med nästa sjukdomstillfälle. Ta kon-

Skillnaden sjuk - frisk 

Frisk

Utgå från behovet av mat och aptiten. 

Dosera insulinet i förhållande till hur mycket
du äter.

Se till att blodsockret inte blir för högt.

Sjuk

Utgå från behovet av insulin.

Ta ordinarie dos insulin till att börja med
(undantag är magsjuka eller lågt blod-
socker) och se sedan till att du får i dig
socker och mat tillräckligt så att insulinet
har något ”att jobba med”.

Se till att hålla blodsockret uppe genom att
dricka något sött om blodsockret sjunker!

Sjukdom och insulinbehov

Feber ger ökat insulinbehov.

Men - minskad aptit och mindre mat ger
minskat insulinbehov.

Alltså - minst samma insulinbehov som van-
ligt.

Oftast ökat insulinbehov vid febersjukdomar
(upp till 25 - 50 % mer insulin).

Risk att utveckla ketonförgiftning pga insu-
linbrist - kontrollera ketoner i blodet!

Men det är ofta minskat insulinbehov vid
magsjuka med kräkningar och diarré (gast-
roenterit).
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takt med diabetes-sköterskan eller akutmottag-
ningen om du är det minsta osäker på hur du
eller ditt barn mår eller hur du ska göra. 

Det ökade insulinbehovet i samband med t ex en
förkylning med feber brukar vara några dagar,
ibland upp till en vecka efter att man blivit frisk.
Det beror på att det ökade blodsockret under
sjukdomstiden givit upphov till en nedsatt insu-
linkänslighet (se sidan 211 och figurer på sidan
214 och 215). Ibland kan man även märka ett
ökat insulinbehov under inkubationstiden ett
par dagar innan sjukdomen bryter ut.1029 Illamående och kräkningar

Illamående eller kräkningar är vanliga symtom
när man är sjuk. Samtidigt är illamående och
kräkningar vanliga symtom på insulinbrist, spe-
ciellt hos barn. Kontrollera därför alltid blod-
socker och ketoner om du mår illa. Om
blodsockret är högt och det finns ketoner (syror)
i blod eller urin beror illamåendet sannolikt på
att du/ditt barn fått för lite insulin. Det kan vara
så att insulinbehovet ökat pga att du blivit sjuk
och då har en relativ insulinbrist uppstått trots
att du tagit samma doser som tidigare. Se fakta-
rutan ”Insulinbehandling vid sjukdom” på sidan

Kom ihåg att kontrollera både blod-
socker och ketoner i blodet ofta vid
sjukdom! Fortsätt alltid med insulinet
och ge alltid något att dricka eller äta
som innehåller kolhydrater. 

VIKTIGT! 
När man är sjuk måste man justera ”ögonmåttet”
eller kolhydratkvoterna för att avgöra insulindo-
serna till måltiderna! 

Korrektionsfaktorn:
Börja med dina vanliga korrektionsfaktorer
när du är sjuk. Räkna sedan om korrektions-
faktorn enligt 100-regeln varje dag. Använd
200-regeln för natten.

Kolhydratkvoten:
Vid infektion med feber räcker oftast inte de
vanliga kolhydratkvoterna till. Sänk kvoterna
med 10 - 20% för att få högre doser och prova
dig sen fram med ledning av blodsockerprover
2 timmar efter måltiderna. Om du får problem
med lågt blodsocker, ex. vid magsjuka, så
behöver kvoterna istället höjas för att få lägre
insulindoser.

Ögonmåttet:
Öka eller minska doserna till måltiderna med
ca 10 - 20% beroende på blodsockret.

Olika sjukdomars påverkan på 
insulinbehovet 

(modifierad efter 1030)

Liten påverkan på blodsockret 
Sjukdomar som ger ingen eller bara liten
påverkan på allmäntillståndet påverkar
oftast inte insulinbehovet. Det gäller t ex för-
kylningar utan feber och en mild form av vat-
tenkoppor (hos barn). 

Lågt blodsocker 
Vid dessa sjukdomar brukar det huvudsak-
liga problemet vara att tillgodogöra sig födan
pga diarré, illamående eller kräkningar, t ex
vid en magsjuka eller en virusinfektion med
ont i magen.

Högt blodsocker
De flesta sjukdomar som ger påtagliga sjuk-
domstecken, feber och allmänpåverkan höjer 
blodsockret och ökar därmed insulinbehovet. 
Om man inte ökar insulindosen när blodsock-
ret stiger finns det risk för utveckling av 
ketonförgiftning. Typexempel är förkylningar 
med feber, öroninflammation, urinvägsinfek-
tion med feber eller lunginflammation. En 
herpesinfektion i underlivet kan också ge ett 
kraftigt ökat insulinbehov.1098 
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286 för anvisningar om hur du ska öka insulin-
doserna.

Om blodsockret är lågt bidrar förmodligen sjuk-
domen i sig till illamåendet. Det kan finnas keto-
ner i blod eller urin som tecken på en brist på
mat (och kolhydrater) när barnet har dålig aptit
och dessa kan då bidra till illamåendet. 

Om man mår illa eller äter mindre mat än van-
ligt när man är sjuk är det viktigt att maten och
drycken innehåller socker och kolhydrater, både
för att kroppen skall få näring och för att
minska risken för lågt blodsocker. Illamåendet
brukar bli värre om man dricker större mängder
vätska, t ex ett helt glas, på en gång. Det är
bättre att istället dricka små mängder och ofta,
t ex några klunkar var tionde minut. Vätskeer-
sättning som finns på apoteket är en utmärkt
dryck i denna situation. Den kan dock vara svår
att få lite större barn att dricka eftersom den
smakar salt. Prova med att smaksätta den med
lite saft. Sportdrycker (t ex Gatorade) kan fung-
era bra eftersom de innehåller både socker och
salt som hjälper till att förebygga både uttork-
ning och saltrubbningar. Man kan ev. prova med
en liten dos av Primperan® eller Zofran® för att
minska illamåendet. Om barnet kräks och inte
får behålla vätskan så ska du höra av dig till
sjukhuset!

Det är mycket viktigt att ge insulin även om man
inte kan äta vanlig mat. Ge något sött att dricka
så att blodsockret inte sjunker. Se till att
drycken verkligen innehåller socker om blod-
sockret är under 10 - 15 mmol/l. Glass, sockrad
nyponsoppa, juice eller blåbärssoppa brukar
smaka gott och vara rätt så lätt att få i barnen.
Light-dricka är helt fel i den här situationen.

Man kan ge extra vatten att dricka, speciellt om
barnet har feber, sedan man försäkrat sig om att
barnet fått i sig tillräckligt mycket söta drycker
för att hålla blodsockret uppe. 

Magsjuka

Med ”magsjuka” menar man en infektion i
mag-tarmkanalen med kräkningar och diarré.
Om man har både kräkningar och diarré får
man behålla så lite näring att man ofta får pro-
blem med för lågt blodsocker och man behöver
då sänka insulindoserna en hel del. Magsjuka
och matförgiftning är därför undantag från
regeln att insulinbehovet ökar när man är sjuk.
Det minskade insulinbehovet kvarstår en tid
(ofta 1 - 2 veckor) efter att barnet blivit friskt,
eftersom den låga blodsockernivån i sig har

Skriv upp alla prover och doser i din
dagbok så har du lättare att hitta
rätt doser nästa gång du står inför
samma situation. Anteckna alltid hur
många enheter du tagit per dygn -
det är det bästa måttet på hur sjuk-
domen påverkat ditt insulinbehov.

Insulinbehandling vid sjukdom 
(utom magsjuka)

Börja alltid med att ta minst din ordinarie
insulindos (undantag vid magsjuka). 

Mät blodsockret före varje måltid och 2 tim-
mar efter, extra prover vid behov. Kontrollera
ketoner i blod regelbundet.

Justera insulindoser efter blodsockerprover.
Öka v.b. med 1 - 2 enheter i samband med
de vanliga måltidsdoserna eller enligt kor-
rektionsfaktorn. Sänk kolhydratkvoterna
med 10 - 20% för att få högre måltidsdoser
och prova dig sen fram med ledning av blod-
sockerprover.

Ge extra direktverkande insulin (NovoRapid
eller Humalog) vid behov (0,1 enheter/kg)
om blodsockret är mer än 15 - 16 mmol/l
och du har ketoner i blodet som är > 1,0
mmol/l. Upprepa dosen efter 2 timmar om
blodsockret inte har sjunkit. 

Ge aldrig mer än 0,1 enhet/kg som extra-
dos. Större dos ger inte mer blodsockersän-
kande effekt utan ökar bara risken för
känningar.

Kontakta sjukhuset vid kräkningar eller
påverkat allmäntillstånd!
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minskat insulinresistensen (dvs ökad insulin-
känslighet, se figur på sidan 215). 

En långsam tömning av magsäcken bidrar till att
blodsockret blir lågt vid magsjuka.63 Man kan
behöva minska insulindoserna med ca
20 - 50 % eller ibland ännu mer för att undvika
känningar. Om det blir problemen med lågt
blodsocker blir långvariga kan upprepade små
doser av glukagon hjälpa bra (se sidan 45).

Insulinbehandling vid magsjuka 

Försäkra dig om att det verkligen är magsjuka:

Kräkningar och diarré

Lågt blodsocker

Lätt eller måttligt ökade nivåer av ketoner i blod
(se sidan 113) eller urin. Svältketoner i blodet
överstiger sällan 3 mmol/l. Hos vuxna räcker ett
dagligt intag av 150 - 200 g kolydrater (45 - 50 g
var 3:e - 4:e timma) för att minska eller förebygga
svältketoner. 389

Ring sjukhuset om du är det minsta osäker eller
om det är första gången ditt barn har magsjuka
sedan det fick diabetes. Om barnet kräks mycket
ska du åka in till sjukhuset. Ofta ger vi både
vätska och insulin i dropp i den här situationen.

Ge små portioner av söt dryck (ej light!), några
klunkar åt gången var 10:e - 15:e minut, så länge
barnet kräks. Bra drycker är t ex nyponsoppa, blå-
bärssoppa, te med druvsocker i, söt saft, vätske-
ersättning (finns på apotek) eller sportdryck (t ex
Gatorade). Skriv upp hur mycket barnet får i sig.

Mät blodsockret ofta (varannan timma, varje
timma vid risk för känning) och kontrollera keto-
ner i blod varje eller varannan timme.

Insulindoserna brukar behöva sänkas. Det blir all-
tid en balansgång mellan hur mycket barnet kan
få i sig och hur mycket man ska sänka insulinet.
Ge små bolusdoser när barnet fått i sig något som
innehåller socker och blodsockret stiger lite. Om
det bildas ketoner så har insulindosen minskats
för mycket. Barnet behöver både socker och insu-
lin!

Man kan prova från 5 månaders ålder med en
engångsdos av tabletter eller mixtur ondansetron
(receptbelagd) mot illamående och kräkningar. Ge
2 mg till 8 - 15 kg, 4 mg till 15 - 30 kg, 6 - 8 mg till
> 30 kg.86 Ge något sött att dricka 15 - 30 min.
efter intaget av medicinen.

Om problemen med låga blodsocker blir långva-
riga kan man prova med att injicera en liten dos
glukagon (se sidan 45). Denna dos kan upprepas
med god effekt.

Det låga blodsockret ökar kroppens känslighet för
insulin (sänker insulinresistensen, se sidan 211)
och man kan behöva sänka doserna med
20 - 50 %.

Börja med vanlig mat så fort kräkningarna mins-
kar eller upphör. 

När ska man åka till sjukhuset?
(modifierad efter 1030)

Stora eller upprepade kräkningar

Ökande mängder ketoner i blod eller urin,
speciellt om barnet andas häftigt (tecken på
begynnande ketonförgiftning)

Blodsockret fortsätter att stiga trots ökade
insulindoser

Barnet blir förvirrat eller påverkat i allmän-
tillståndet

Den bakomliggande sjukdomen är oklar

Svåra magsmärtor

Barnet är litet (< 2-3 år) eller har andra sjuk-
domar förutom diabetes

Uttröttade föräldrar eller anhöriga, t ex pga
nattvaka

Ring alltid om du är det minsta osäker på
hur du ska göra eller bedöma situationen

En förkylning med feber ökar ditt insulinbehov, ofta med
25, ibland ända upp till 50 %. Börja med att öka alla doser
1 - 2 enheter och öka sedan vid behov ytterligare efter
kontroll av blodsocker.
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Tänk på att dricka rikligt med vätska som inne-
håller socker men ta små mängder åt gången så
länge du kräks (se ovan). Missa aldrig chansen
att ge barnet något sött. Drick inte vatten om
blodsockret är under 15 mmol/l! Även om blod-
sockret är högt, så är det inte så mycket socker
som finns i blodet. Man kan räkna med en
mängd på ca 1 gram för varje mmol till en vuxen
person, ca hälften till ett barn som väger 35 kg.
Det betyder att barnet bara har ca 6 g glukos,
dvs 2 druvsockertabletter, som reserv i blodet
vid ett blodsocker på 12 mmol/l.

Börja med vanlig mat så fort kräkningarna
minskar eller upphör.När kräkningarna upphört
kan du börja med vanlig mat. Idag rekommen-
derar vi inte längre någon sk skonkost (t ex kokt

fisk, ris, rostat bröd) utan det är bättre att äta
det man tycker om. Med skonkost blev det ofta
problem att få i sig tillräckligt med socker och
kalorier. Enda undantaget är mjölk till små
barn. Om diarréerna fortsätter att vara ett pro-
blem bör man utesluta mjölk och mjölkproduk-
ter någon vecka. 

 Diabetes och sjukdom hos barn
(modifierade efter 1030)

Behandla sjukdomen
Orsaken till att barnet är sjukt måste bedö-
mas och behandlas på samma sätt som hos
friska barn.

Symtomatisk behandling
Vid feber eller huvudvärk kan man ge parace-
tamol (Alvedon, Curadon, Panodil) för att
lindra besvären. Barnet blir piggare och kan
oftast äta bättre.

Hemma från skolan
Man bör vara frikostigare med att ha ett dia-
betessjukt barn hemma från skolan eftersom 
blodsockret påverkas av infektionen.

Vätskebalans 
Det är viktigt att dricka mycket när man har 
feber. Det är speciellt viktigt för ett barn med 
diabetes om blodsockret är högt (> 12 - 15 
mmol/l) eftersom man då kissar större urin-
mängder än normalt. Risken för uttorkning 
kan då snabbt öka, speciellt om barnet mår 
illa, kräks eller har diarré. 

Näring
Det är viktigt att barnet får i sig både insulin 
och socker/näring. Man kan därför ofta (pre-
cis som för friska barn) behöva gå ifrån de 
vanliga rutinerna och istället servera något 
som barnet tycker om och gärna äter. 

(Insulin)

Blodkärl Cell

Fett- i levern

Ketoner

syror

Svält och insulinbrist vid 
magsjuka

Blodsockret blir ofta lågt vid magsjuka, och
det blir då en svältsituation för cellerna. Keto-
ner bildas som tecken på detta. Om du ger
insulin i denna situation så sjunker blodsock-
ret ännu lägre. Du måste därför först se till att
barnet får i sig något sött så att blodsockret
går upp lite. Sedan kan du ge en liten dos
insulin som gör att ketonerna minskar.

Kräkningar utan diarré?!? 

OBS! Tänk på att kräkningar och illamående kan
vara symtom på insulinbrist. 

Vid kräkningar utan diarré ska man alltid
missstänka insulinbrist i första hand. Man har då
högt blodsocker och höga nivåer av ketoner i blo-
det. Se vidare ”Insulinbrist” på sidan 36 och
”Ketoner i blodet” på sidan 113.
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Observera att enbart kräkningar mycket väl kan
vara symtom på insulinbrist som istället skall
behandlas med mer insulin. 

Kontrollera därför både blodsocker och keton-
prov om du eller ditt barn kräks eller mår illa.
Om du har insulinbrist är blodsockret högt och
ketonprovet visar höga värden. Då behöver du
ta extra doser av direktverkande insulin snarast.
Rådgör med din diabetesläkare eller sköterska
angående resultaten innan du ändrar din insulin-
behandling om du är tveksam till hur du ska
tolka dem. 

Sårläkning 

Man hör ofta talas om att sår läker sämre hos
den som har diabetes och att det därför behövs
regelbunden fotvård. Det gäller den som haft
diabetes i många år och börjat få komplikatio-
ner i form av nedsatt cirkulation och nedsatt
känsel i fötterna och tårna. Hos ett barn med
diabetes som har bra blodsockervärden läker sår
och skador precis lika bra som hos ett friskt
barn om man bara sköter om såret noggrant för
att undvika infektion.

Vid en okontrollerad diabetes med högt blod-
socker fungerar infektionsförsvaret sämre och
man blir därför mer känslig för infektioner.683

Operationer

Vid större operationer blir det en ordentlig
stressreaktion från kroppen som frisätter stress-
hormonerna adrenalin, kortisol, glukagon och
tillväxthormon. Alla höjer blodsockret genom
att frisätta och nytillverka glukos från levern.
Detta innebär problem med insulindoseringen
för den som har diabetes medan den som inte
har diabetes reglerar detta själv genom en ökad
frisättning av insulin. Man kan förbereda sig
inför en planerad operation genom att äta bra

och ställa in blodsockret innan inläggningen.
Det är viktigt att vara noggrann med justering
av insulindoser under och efter operationen
eftersom höga blodsockervärden (> 11 - 13
mmol/l) har visat sig öka risken för infektioner
efter en operation.433 

Om man har diabetes bör även mindre kirur-
giska ingrepp ske på sjukhus. Operationen bör
göras så tidigt på dagen som möjligt. Vid opera-
tioner när man ska sövas och som varar mer än
20 - 30 minuter ges insulinet lämpligen intra-
venöst (se sidan 79).627,901 Detta är ett mycket
lättstyrt sätt att ge dig bra nivåer av blodsocker
och insulin under operationen och uppvaknan-
det. Vid kortare operationer kan man lämpligen
fortsätta med sitt vanliga basinsulin (eller basal-
dosen i pumpen) som v.b. stöttas med intra-
venöst insulin. När du kan äta och dricka kan
man gå tillbaka till de vanliga insulindoserna 

Om barnet blir akut inlagt på en barnkirurgisk
avdelning bör man ta kontakt med ansvarig
barnläkare innan operationen för att rådgöra
om lämplig insulinbehandling. Som förälder till
ett barn med diabetes bör du framföra dina egna
synpunkter på barnets diabetesbehandling och
komma ihåg (och stå på dig) att du oftast vet
mer om barndiabetes än personalen på en
kirurgavdelning.

Mediciner som påverkar blodsockret

Mediciner som innehåller socker kan påverka
blodsockret. Ofta är dock innehållet av socker
så litet att det inte ger någon nämnvärd blod-
sockerstegring. Om man ger medicinen i sam-
band med måltid innebär 5 g extra socker oftast
ingen märkbar blodsockerstegring. Om man
tycker sig märka att blodsockret stiger kan man
prova med lite extra insulin, ½ - 1 enhet
insulin/10 g sockerinnehåll. 

Andra mediciner kan påverka blodsockret utan
att innehålla socker. Kortison i tablettform (ex
Betapred, Prednisolon) höjer blodsockret kraf-
tigt, ofta över 20 mmol/l, även om man bara tar
en dos, t ex vid astma eller krupp. Vid kortison-
behandling under flera dagar eller längre tid
måste man öka insulindoserna rejält. Ofta krävs
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en dubblering av den totala insulindosen/dygn.
Man behöver öka både måltidsinsulinet och det
medellång- eller långverkande insulinet. Korti-
son för inandning (spray eller pulver) ger betyd-
ligt mindre påverkan på blodsockret. Ibland ser
man dock en höjning eftersom en mycket liten
del av kortisonet tas upp till blodet. Man bör
försöka hitta den lägsta dosen som har effekt
mot astman. Det kan vara en fördel att ta under-
hållsdosen till kvällen eftersom det kan vara lätt-
tare att vid behov höja nattinsulinet något för
att motverka kortisoneffekten på blodsockret.
Vid ett svårt astmaanfall kan kombinationen av
sk beta-stimulerande medicin (t ex Bricanyl,
Ventoline) och kortison höja blodsockret avse-
värt.

Tänder

Om du regelbundet går till tandläkaren så kan
du få råd om din tandhygien i god tid för att
undvika skador. Tala om för din tandläkare att
du har diabetes!

Barn med diabetes har normalt inte mycket
karies (hål i tänderna). Tvärtom har de ofta fina
tänder och färre hål än barn i samma ålder.1038

Vad som kanske förvånar är att de överhuvudta-

get har några hål med tanke på att de äter min-
dre socker än sina kamrater. Förklaringen kan
vara att diabetesbarnen regelbundet äter mellan-
mål och dessutom druvsocker eller något annat
sött när de får känningar vilket bidrar till en
ökad bakteriehalt i munnen. I en studie på
vuxna hade de med diabetes lika mycket karies
som den friska kontrollgruppen.1095

En annan bidragande orsak är att det utsöndras
socker i saliven när blodsockret är högt.1063,1095

På samma sätt som urinen innehåller saliven

Vid operationer är det en fördel att få insulinet intra-
venöst. Det är ett enkelt och säkert sätt att få ett jämnt
blodsocker utan risk för låga värden. Vid mindre ingrepp
fungerar det dock bra att ha kvar sitt ordinarie basinsulin
(med penna eller pump) och bara ge extra intravenöst
insulin vid behov.

Små sår och fattiga vänner...

Tvätta såret med tvål och vatten. 

Sätt på ett torrt och rent förband.

Tecken på infektion? sök akut sjukvård!

Värk eller bultande känsla i såret efter
första dygnet.

Rodnad som tilltar runt kanterna på
såret.

Röd strimma från såret in mot kroppen 
(kallas blodförgiftning men är en sprid-
ning av infektionen längs lymfkärlen).

Ömmande knuta i ljumske eller armhåla 
(infekterad lymfkörtel).

Feber

Även om du som har diabetes äter mindre godis än dina
kamrater så har du också risk för att få hål i tänderna. Det
beror på att det kommer ut socker i saliven när ditt blod-
socker är högt. Glöm inte att borsta tänderna minst 2
gånger/dag.
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normalt inte socker men när blodsockret når
över en viss nivå får man ökande mängder
socker i saliven. På så vis har den som har ett
högt eller svängande blodsocker större risk för
karies. Tyvärr är överensstämmelsen mellan
nivån av socker i blodet och saliven dålig vilket
gör att man inte kan använda salivprover för att
uppskatta blodsockret.1095 Barn och ungdomar
med högt HbA1c hade högre socker-nivåer i sali-
ven och mera karies i en undersökning.1127

Tandlossning (parodontit) och tandköttsinflam-
mation (gingivit) är vanligare hos personer med
diabetes, även i unga år.908 Detta är vanligare när
blodsockret är högt och beror på en inflamma-
tion i tandköttet orsakad av bakterier som sam-
las kring tandköttsranden. Bakteriebeläggningen
hårdnar sedan till tandsten. Tandköttet rodnar
och blöder när man borstar tänderna. Hos per-

soner med diabetes är det risk att detta förlopp
går snabbare och ger allvarligare skador än hos
den som inte har diabetes. Risken för parodontit
är större hos rökare. Behandling av parodontit
har haft positiv effekt på HbA1c hos vuxna med
diabetes.447

Operation av visdomständerna är inte ovanligt
hos tonåringar och unga vuxna. Detta görs
oftast utan att man läggs in på sjukhus men man
bör försöka få det gjort på specialist-tandvår-
den, helst på sjukhus, och det är viktigt att pla-
nera vad som ska hända i förväg. Man kan
behöva både intravenöst glukos för att undvika
låga blodsocker och intravenöst insulin om ope-
rationen drar ut på tiden. Man bör se till att det
finns en person som är ansvarig för blodsocker-
mätningar under operationen. För tonåringar är
det viktigt att föräldern följer med och “beva-
kar” blodsockret.

Vaccinationer

Barn med diabetes skall ha samma vaccinationer
som andra barn. Beträffande vaccinationer vid
utlandsresa se sidan 327.

Innehåller medicinen socker? 

Mediciner mot förstoppning innehåller ofta laktu-
los, men denna sockeart tas ej upp av tarmen och
påverkar därför inte blodsockret. I en del mediciner
(fr a flytande) finns det socker:

”Sockerfria”: Amoxicillin sorbitol (Mylan)
Amoxicillin aspartam (Sandoz)
Alvedon sorbitol 2g/10 ml
Bricanyl sorbitol 1g/10 ml
Eusaprim sorbitol 5g/10 ml
Mollipect inget socker alls
Tavegyl sorbitol 5g/10 ml

Ej sockerfria: Kåvepenin fruktos + 7g/10 ml
aspartam

Kåvepenin
Frukt socker 6g/10 ml

Ery-Max socker 4g/10 ml
Clarityn socker 6g/10 ml

En frisk kropp fungerar automatiskt som den ska.
Innan du fick diabetes skötte din bukspottkörtel
insulinet utan att du behövde tänka. Nu måste du
själv lyssna av din kropp och dosera insulinet på ett
sätt som passar bra i livets olika situationer.
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Rökning
Alla vet att det inte är nyttigt att röka. Ändå
röker väldigt många människor utan att någon
verkar bry sig. Konstigt nog är vi ofta inte sär-
skilt moraliskt bekymrade över detta. Många
personer med diabetes känner däremot att
omgivningen fungerar som ”godispoliser”. Om
en person med diabetes står i kön till kiosken
och köper godis tittar alla som känner honom
eller henne och tänker att ”så där får ju han eller
hon inte göra”. Många säger också ifrån på ett
sätt som kan vara sårande. Om däremot en
rökare står i samma kö och köper cigarretter så
är det ingen som säger något trots att rökningen
på sikt kan innebära ännu mer problem för häl-
san än för mycket godisätande kan innebära för
den som har diabetes.

Svenska personer med diabetes röker lika
mycket som andra svenskar.90 Rökning ger en
starkt ökad risk för lungcancer, kronisk luftrörs-
katarr och hjärt-kärlsjukdomar inklusive åder-
förkalkning. Om man har diabetes så har man
också en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar
såsom åderförkalkning, hjärtinfarkt och slagan-
fall. Problemet för den som har diabetes är att
om man dessutom röker så läggs riskerna
ovanpå varandra. Om man tänker sig diabetes-
sjukdomen som en balansgång på slak lina så

kan rökning vara den extra faktor som gör att
man trillar ner, ungefär som om man försöker
göra samma sak fast med en bindel framför ögo-
nen. Flera undersökningar på vuxna bekräftar
att dödligheten hos en person med diabetes som
röker är 1,5 - 2 gånger så hög som hos en person
med diabetes som inte röker men också att död-
ligheten minskar hos de som har diabetes och
som slutat röka.197,815 

Vid 1994 års världskongress om tobak konstate-
rades att varannan rökare kommer att dö av en
sjukdom som har samband med rökningen.122

Man kallade rökningen för 1900-talets största
epidemi som kräver fler dödsoffer än både pest
och AIDS. Man drog också liknelsen att en 14-
åring som börjat röka borde behandlas som en
smittsam tuberkulos-patient med tanke på ris-
ken att hon eller han kan locka även andra ung-
domar att börja röka! 

Nikotinet från rökningen påverkar blodsockret
genom att blodkärlen drar ihop sig och ger ett
långsammare upptag av insulin från injektions-
stället.648,655 Nikotinet ger också en sk insulinre-
sistens, dvs en sämre blodsockersänkande effekt
av insulinet,51,334 vilket gör din diabetes mer svå-
rinställd (se även ”Insulinkänslighet och insulin-
resistens” på sidan 211). Det kan därför

”En 14-åring som röker är lika smitt-
sam som en tuberkulos-patient med
tanke på risken att hon eller han kan
locka även andra ungdomar att börja
röka”, menade man på 1994 års
världskongress om tobak.122
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behövas en större insulindos för en rökare jäm-
fört med en icke-rökande person för att uppnå
samma effekt på blodsockret.333 Risken att få
typ 2 diabetes är dubbelt så stor för både män
och kvinnor som röker jämfört med den som
aldrig rökt, och 5 gånger så stor för den som
röker mer än 8 cigaretter/dag.386

Den som röker får i sig koloxid genom röken.
Denna koloxid binds mycket starkt till de röda
blodkropparna och hindrar syre från att binda
på samma ställen. Mängden röda blodkroppar
ökar i blodet för att kompensera detta. Veten-
skapliga undersökningar visar att rökning hos
en person med diabetes ökar risken för njur-
svikt, synnedsättning, kärlnybildning i ögon-
bottnarna, sår på fötterna, benamputation och
hjärtinfarkt. 90,812,815,1000 Rökning orsakar ett för-
sämrat blodflöde i ögat,805 vilket ökar risken för
komplikationer från ögonen. I en studie där
rökare jämfördes med en grupp icke-rökare med
samma ålder, år med diabetes och HbA1c var
komplikationer från ögon och njurar vanligare
och mer uttalade hos gruppen som rökte efter 6
års uppföljning.1035 

Rökning ökar risken för svåra känningar 2,6
gånger enligt en studie.535 15% av deltagarna i
denna studie rökte. En förklaring kan vara att
rökare behöver större insulindoser pga insulinre-
sistens (se sidan 211),752 en annan att rökning är
en slags riskbeteende, och samma person kanske
tar andra risker med sin insulindosering (som att
inte mäta blodsockret tillräckligt ofta). 

Passiv rökning

Även passiv rökning ger skadliga effekter. Det
har visat sig att barn tar upp nikotinet i blodet
dubbelt så mycket som vuxna gör vid passiv
rökning. Ju mindre barnen är, desto känsligare
är de. Barn till rökande föräldrar har förhöjda
halter av bly och kadmium i blodet. Att röka
under köksfläkten hjälper inte, röken sprids
ändå i huset. Någon har sagt att ”Det är ungefär
lika effektivt som att kissa i ena hörnet av en
simbassäng”.

Hur slutar man röka?

Det lättaste sättet är att aldrig börja röka. De
flesta rökare har börjat röka i ungdomsåren. Det
är svårt att stå emot kamrattrycket men det kan
rädda många år av ditt liv och dessutom sparar
du en massa pengar om du slutar röka. 

Det kan vara svårt att sluta röka på egen hand.
Vi på diabetesmottagningen kan hjälpa dig med
råd och det finns också nikotin-tuggummin och
plåster med nikotin som kan hjälpa dig. Men
utan din egen vilja går det aldrig att sluta röka! I
en studie gick HbA1c ned från 61 till 53 mmol/l
när deltagarna slutade röka.454 Det finns en risk
att du går upp några kilo i vikt när du slutar
röka men det är inte alls säkert. Se därför till att
du pratar med ditt diabetesteam och tar kontakt
med dietisten så att du kan förebygga detta. Om
du får specifika råd hur man slutar röka så ökar
dina chanser att lyckas medan riskerna för pro-
blem under tiden du slutar minskar. Det finns
läkemedel som minskar röksuget, men de är

Passiv rökning är också farligt för din hälsa. Små barn
utsätts ofta för passiv rökning av sina föräldrar. En kvinna
som aldrig hade rökt fick en dödlig form av lungcancer
som bara rökare får. Man kunde slå fast att hon fått sin
cancer av att man rökte i rummet där hon arbetade. Stu-
dier visar på ca 25% ökad risk för lungcancer hos den
som utsätts för passiv rökning i hemmet, på jobbet eller i
privat umgänge.148 

Du får mycket bättre kondition om du slutar röka!
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bara godkända från 18 års ålder (Champix®,
Zyban®).

Emotionella attityder (eller avsaknad av sådana)
som framförs av betydelsefulla personer i omgiv-
ningen (inkl. diabetesteamet) utövade en stark
påverkan både vad gäller att komma igång och
fortsatt motivation till att sluta röka.939 Dessa
attityder upplevdes både som avgörande och
meningsfulla av tonåringarna med diabetes
enligt en svensk studie.939 Så, föräldrar och
andra, ge aldrig upp!

Snus

I Sverige snusar 30 % av männen under 30 år.
Snusare beskriver pysslet och känslan omkring
dosan som något mysigt. När du lägger in en
prilla så sugs nikotinet lika snabbt upp genom
munslemhinnan som om du fick en intravenös
injektion. Precis som för rökare så har nikotinet
starka effekter på hjärta, kärl och blodtryck.
Beroendet av nikotin blir lika starkt som för
kokain eller heroin. 

Man vet ännu inte så mycket om hur snusande
påverkar den som har diabetes. Eftersom nikoti-
net ger en nedsatt känslighet för insulin borde
även snusare (som har en högre nikotinhalt i
blodet än rökare) få problem med insulininställ-
ningen. Från en undersökning av byggnadsarbe-
tare som snusade vet man att snusarna oftare än

rökarna hade högt blodtryck som är en riskfak-
tor för njurskador vid diabetes.351

Det är lika svårt, om inte svårare, att sluta snusa
som att sluta röka. Vi har kanske lättare att
acceptera att någon snusar ur medicinsk synvin-
kel eftersom man inte utsätter någon annan för
rök och därmed risken för lungcancer. Man
misstänker att snusning ökar risken för munhå-
lecancer men det är ännu inte bevisat.

Kan man dö av rökning?

På världskongressen om tobak 1994 redovisades
statistik om rökning.122 Man uppskattade risken i
Sverige så att av 1.000 20-åringar som röker
regelbundet så kommer

1 att mördas

6 att dödas i trafiken

250 att dö i medelåldern av sjukdomar orsa-
kade av rökning.

250 att dö i högre ålder av sjukdomar orsa-
kade av rökning.

Det är aldrig försent att fimpa. För varje dag som går utan
att du röker minskar tobakens skadliga verkningar på din
kropp.

I en undersökning av skolungdomar fann man, kan-
ske något förvånande, att det betyder mer för rökva-
norna om man förbjuder barnen att röka än om
föräldrarna själva inte röker.1

Föräldrarna förbjuder sitt barn 
att röka och röker 
inte själva

Föräldrarna förbjuder sitt barn 
att röka men 
röker själva

Föräldrarna tillåter sitt barn att 
röka men röker 
inte själva

Föräldrarna tillåter sitt barn att 
röka och 
röker själva

10%
av barnen 
röker

19%
av barnen 
röker

52%
av barnen 
röker

72%
av barnen 
röker
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Alkohol 
Vi brukar inte säga att det är totalförbud att
dricka alkohol om man har diabetes. Däremot
är det viktigt att man känner till hur alkohol
fungerar och att man tar det lite lugnt, dvs inte
dricker sig berusad. Först när du är 20 år kan du
köpa alkoholhaltiga drycker själv på Systembo-
laget. Kom ihåg att det alltid är dina föräldrar
som har det avgörande ordet i den här typen av
frågor innan dess. Vi på diabetesmottagningen
kan varken ge dig lov till något eller förbjuda
något. Vi kan bara tala om hur det fungerar och
vad du som har diabetes speciellt måste tänka
på.

Levern blockeras

Alkohol hämmar leverns förmåga att bilda nytt
socker (kallas glukoneogenes) genom att den blir
upptagen med att bryta ner alkoholen.54 Levern
kan fortfarande frisätta socker från glykogen-
förrådet (se sidan 41) men när det är slut får
man ett lågt blodsocker.54 Koncentrationen av
kortisol och tillväxthormon i blodet minskar
efter alkoholintag.54 Bägge hormonerna har en
blodsockerhöjande effekt som sätter in först
efter 3 - 4 timmar (se sidan 40) vilket bidrar till
risken för känningar flera timmar efter att du
druckit alkohol. Även leverns förmåga att bilda
fria fettsyror minskas.54 Dessa faktorer samver-
kar till en klart ökad risk för lågt blodsocker om
man har druckit alkohol. 

Risken om man har diabetes är att blodsockret
sjunker alltför lågt. Den här effekten av alkohol
sitter i under hela den tid som det tar för levern
att bryta ned den alkohol man har druckit.
Levern förbränner ca 0,1 gram ren alkohol/kg
kroppsvikt och timme.350 Väger man t ex 70 kg
tar det en timma att förbränna alkoholen i en
flaska lättöl, 2 timmar för 4 cl starksprit och 10
timmar att förbränna alkoholen i en flaska vin.
Om man dricker på kvällen så är det alltså risk
för lågt blodsocker hela natten och även en bit
in på nästa dag.

Varför är det farligt att dricka sig
berusad om man har diabetes?

Den som har diabetes måste kunna tänka klart i
många situationer, t ex ta insulinet i rätt tid och
rätt mängd eller känna efter om man mår dåligt
pga insulinbrist eller lågt blodsocker. Den som
är berusad klarar inte detta - precis som man
inte klarar att köra bil när man druckit alkohol.
Svåra känningar efter att man druckit alkohol
har i sällsynta fall orsakat dödsfall hos unga per-
soner med diabetes. Vetenskapliga undersök-
ningar visar att alkoholens effekt att öka antalet
känningar sker mer genom att minska förmågan
att upptäcka låga blodsocker än genom att
hämma leverns förmåga att tillverka
socker.401,635,656

I en undersökning fann man att morgonblod-
sockret var 3 - 4 mmol/l lägre på morgonen efter
att försökspersonerna druckit 2 - 3 glas vitt vin.
Fem av 6 individer fick känning 2 - 4 timmar
efter frukost trots att all alkohol från kvällen
innan var borta ur blodet redan före frukost.1125

En annan undersökning visade på en dubblering
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av risken för känning under det närmast dygnet
efter att man druckit ungefär samma mängder
alkohol.947 Man bör alltså vara förberedd på en
ökad risk för känningar under förmiddagen
dagen efter att man druckit och det är motiverat
att sänka både insulindosen till natten och dosen
före frukost. 

Grundregler

Amerikanska diabetesförbundet rekommenderar
att en kvinna med diabetes inte bör dricka mer
än en drink (definierat som en 33 cl flaska
starköl, ett glas vin eller 4 cl sprit) och en man
inte mer än 2 drinkar på en dag.389 Se till att
dina kamrater vet om att du har diabetes och
bär någonting som talar om att du har diabetes
(t ex halssmycke eller armband). Ät alltid
någonting samtidigt som du dricker alkohol.
Tänk på att det måste vara ”långverkande” kol-
hydrater eftersom risken för lågt blodsocker
varar ända till nästa dag. Alkohol med socker
(t ex likör) gör att du först får ett högt blod-
socker under kort tid och därefter risk för lågt

blodsocker. Ett glas öl innehåller ungefär lika
mycket kolhydrater som ett glas mjölk.

En vuxen person med diabetes kan dricka mått-
ligt om man äter mat samtidigt. 1 - 2 glas vin
eller 6 - 8 cl starksprit till maten ger t ex ingen
risk för lågt blodsocker under natten som föl-
jer.145,350

Det tar lång tid för levern att bryta ner alkoho-
len, vilket ökar risken för svåra känningar. Där-
för kan det vara extra riskfyllt att ta en
sovmorgon dagen efter man druckit alkohol.
Detta gäller speciellt om du varit fysiskt aktiv
dagen innan, t ex med någon lagsport eller dan-
sat. Då bör du vara extra noga med att äta något
innan du somnar och att sänka din insulindos
till natten. 

Vad gör man om man har druckit för
mycket?

Ät extra mat det sista du gör innan du går och
lägger dig. Potatischips är bra att äta i denna
situation eftersom det ger en långsam blodsock-
erstegring under många timmars tid (se sidan
63). Blodsockret bör inte vara under 10 mmol/l
när du somnar. Minska nattinsulinet med 2 - 4
enheter för att undvika känningar. Gå inte och
lägg dig ensam - om du får en svår känning på

Exempel på alkohol och kalorier 

Dryck Alkoholhalt Kcal Kolh

1 flaska, 33 cl
Lättöl 2,3 %  95 13
Folköl 3,5 % 112 14
Starköl 5,6 % 154 11

1 glas, 15 cl
Rött vin 12 % 108 1
Vitt vin, torrt 12 % 101 0,6
Vitt vin, sött 13,5 % 148 9

6 cl
Sherry 17 % 75 2

4 cl
Vodka 40 %  80 0
Whisky 32 %  80 0
Punsch 26 %  93 10
Likör, söt 24 %  101 13

Uppgifter från Livsmedelsverkets tabeller 2010.
Alkoholhalten är angiven i volymprocent.

Det är inte farligt för en vuxen person med diabetes att
dricka något glas men dricker du för mycket blir det svårt
att tänka klart...
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natten behöver du någon som hjälper dig. Om
du kommer hem sent så väck någon hemma och
tala om hur det är - det kan faktiskt bli din liv-
försäkring även om det kan kännas pinsamt att
visa hur dåligt man mår. Sätt väckarklockan och
sov inte för länge på morgonen! Ät en rejäl fru-
kost så fort du vaknat. Om du mår illa bör du
kontrollera blodsocker och ketoner - det kanske
inte är baksmälla utan högt blodsocker som är
orsaken.

Det är viktigt att komma ihåg att glukagon har
sämre blodsockerhöjande effekt om man druckit
alkohol.389 Det beror på att alkohol blockerar
glukagonets förmåga att öka nytillverkningen av
glukos i levern. Om en person som druckit alko-
hol får en svår känning med medvetslöshet eller
kramper kan man behöva ge ett glukosdropp på
sjukhuset.

Får man dricka hemma?

Tidigare trodde man att ”förbjuden frukt sma-
kar bäst”, dvs att det bara var bra om ungdomar
fick smaka alkohol hemma. Men nu har under-
sökningar visat att fler barn börjar dricka alko-
hol om man i familjen har en tillåtande attityd
hemma, dvs att man får prova alkohol.759 Ett
totalförbud mot alkohol gentemot tonåringen
hemma i familjen tycks ha en bättre förebyg-
gande effekt än den tidigare inställningen att det
är nyttigt att prova hemma. Man fann även
samma sak vad gäller rökning.1 Föräldrarnas

tillåtande eller inte tillåtande till att prova
hemma hade i dessa undersökningar större bety-
delse än om föräldrarna själva drack alkohol
eller rökte. 

Om du får en svår känning när du har druckit alkohol är
det lätt hänt att den som hittar dig tror att du är berusad.
Det är mycket viktigt att du har någonting som visar att du
har diabetes väl synligt, t ex ett ID-kort eller en halskedja.

Man fann samma sak beträffande alkoholva-
norna.759 ”Förbjuden frukt smakar bäst” gäller såle-
des inte. Det är istället viktigt att man som förälder
är tydlig med sina gränser för vad man tillåter och
inte tillåter sina ungdomar.

Bjuder ej 
på alkohol

Låter smaka
ur sitt glas

Bjuder 
på alkohol

Dricker
inte alls

Sällan eller
aldrig fulla 

Föräldrarnas vanor

Fulla ibland
eller ofta

Tonåringens vanor

Föräldrarnas inställning är viktig för tonåringens alko-
holvanorna.759 ”Förbjuden frukt smakar bäst” gäller
således inte. Det är istället viktigt att man som för-
älder är tydlig med sina gränser för vad man tillåter
och inte tillåter sina ungdomar.

Kom ihåg att vi på diabetesmottagningen varken kan ge
dig lov att eller förbjuda dig att dricka alkohol om du är
under 18 år. Den frågan måste du ta upp med dina för-
äldrar. Vad vi kan göra är att tala om hur alkohol påverkar
dig som har diabetes och vilka speciella risker du kan
råka ut för.
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Narkotika
En ung person kommer förr eller senare oftast i
kontakt med eller blir erbjuden att prova olag-
liga droger. Det kan finnas ett aktivt grupptryck
från vänner och skolkamrater att vara “som alla
andra” och prova en drog som är på modet.
Detta kan orsaka problem för vilken ung person
som helst, men om du har diabetes måste du
vara medveten om att användning av droger
medför ytterligare risker. 

Narkotika påverkar hjärnan och nervsystemet
och gör att du har svårare att ta hand om din
diabetes. Många droger gör att man minns
sämre vilket ökar risken för syraförgiftning
(ketoacidos) när du tagit för lite insulin eller
missat att ta insulinet. En person som tar narko-
tika har stor risk att få lågt blodsocker eftersom
drogen gör att du tänker mindre klart. Om dina
vänner vet om att du har diabetes och hur kän-
ningar behandlas så kan de hjälpa dig (om inte
de också är alltför påverkade av droger eller
alkohol). Om inte den som är påverkad av dro-
ger har en ID-bricka på sig som talar om att han
eller hon har diabetes, så kan det ta tid att få
adekvat hjälp även om polis eller ambulansper-
sonal tillkallas. 

Narkotika ger dig snabbt ett beroende som du
har mycket svårt att komma ur utan hjälp. Du
som har diabetes bör veta att det är medicinskt
helt fel och mycket riskfyllt att använda eller ens
prova alla former av narkotika. 

Vissa droger för med sig extra risker för blod-
kärlen i din kropp. Amfetamin är känt för att
kunna skada blodkärlens väggar 748 och kan på
så sätt öka risken för diabeteskomplikationer.
Många personer som tar tunga droger har
mycket svårt att ta hand om sig själva och sin
diabetes eftersom drogerna påverkar beteendet
så kraftigt. 

I en studie från England med anonyma frågefor-
mulär medgav 29 % av unga vuxna i åldrarna
mellan 16 och 30 år med diabetes att de

använde någon typ av droger, och två tredjede-
lar gjorde detta minst en gång per månad.830

Nästan hälften av dem brukade varna sina vän-
ner att de hade diabetes och/eller tog extra blod-
prover i samband med användandet. Två
rapporterade känningar efter användning av
cannabis, och 2 hade blivit inlagda på sjukhus
med ketonförgiftning efter användandet av
ecstacy och cannabis. En amerikansk studie på
tonåringar med diabetes rapporterade att 25 %
hade provat droger och 5 % använde droger
regelbundet.429

”Uppåt-tjack”

Uppåt-tjack som amfetamin (tjack, speed, pul-
ver), metamfetamin (crystal meth, glass, ice),
ecstacy (E, X, Adam), och kokain (coke, kola,
crack, snö, koks) används för att ge mer energi
och för att öka självförtroendet och har varit
populära vid rave-partyn. Det finns en risk för
uttorkning när kroppen förlorar vätska vid tims-
långt dansande eller andra ansträngande aktivi-
teter, vilket kan medföra extra risker vid
diabetes. Uppåt-tjack kan hämma aptiten och i
kombination med dans ger detta en påtaglig risk
för svåra känningar. Dessa droger kan därige-
nom vara extremt farliga för en person med dia-

Narkotika fungerar som ett gift för din hjärna som du blir
kemiskt beroende av.
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betes, speciellt om man inte dricker tillräckligt
med vätska eller glömmer bort att äta innan
man somnar. Två tonåringar fick ketonförgift-
ning (ketoacidos) efter intag av ecstacy.1022 

GHB (gamma-hydroxismörsyra) är ett lug-
nande medel som verkar på centrala nervsyste-
met. Det kan därför vara farligt att blanda med
liknande droger eller alkohol. GHB stimulerar
kortisol och tillväxthormon, och orsakar med
detta en insulinresistens (se sidan 211). Det har
rapporterats en blodsockerstegring till mer än
28 mmol/l och produktion av ketoner efter intag
av GHB.77 

Kokain används också för att bli “hög” och öka
självförtroendet. Priset på dessa droger har
minskat starkt under senare år, vilket innebär att
de finns mer tillgängliga på gatan och inte bara
för den som kan skaffa fram mycket pengar. De
är starkt beroendeframkallande och missbruka-
ren förlorar ofta sitt sömn-, mat- och törstbehov
och kan vara i gång flera dygn, varefter kroppen
blir slutkörd. Har man diabetes kan tillståndet
bli mycket allvarligt.

Benzodiazepiner

Detta är en grupp droger (piller, fludder, benzo,
roppar), som förskrivs av läkare som sömnme-
del eller till den som har ångest-besvär. Men det
finns även en svart marknad där dessa läkeme-
del missbrukas. 

Rohypnol är det mest välkända preparatet i
Sverige men utomlands är temazepam vanligare.
Du kan känna dig avkopplad och sömnig, men i
stora mängder liknar effekten den som för
mycket alkohol ger. Du kan bli väldigt pratig
eller uppjagad och ibland aggressiv. Benzodiaz-
epiner ger en falsk självsäkerhet och försämrar
ditt omdöme. Det kan bli mycket svårt att lägga
märke till tecken på lågt eller högt blodsocker
och du kan lätt glömma att ta insulinet. 

Cannabis 

Cannabis (weed, braj, röka) är samlingsnamnet
för marijuana (grönt, gräs, maja, ganja) och
hasch (brunt). Marijuana är gröna delar av väx-
ten, medan hasch är en slags kåda som utvinns
ur växten. Hasch är oftast starkare, och ger
större risk för överdosering speciellt när man
äter (brownies) eller dricker det (milkshake).
Effekten kommer då senare, vilket ofta gör att
man kan hunnit få i sig betydligt större mängder.
Användningen av marijuana och hasch ses ofta
som mindre skadlig än användningen av tyngre
droger som heroin, kokain eller amfetamin. En
engelsk rapport pekar dock på tydliga skadeef-
fekter både på den fysiska och psykiska hälsan.13 

När det gäller rationellt beslutstagande i kom-
plexa situationer som bilkörning eller egenbe-
handling av diabetes kan marijuana påverka
omdömet negativt på samma vis som för mycket
alkohol. Kombinationen av marijuana och alko-
hol (som inte är ovanlig) ökar riskerna när du

Kokain var en gång en drog för de rika och berömda. 
Men fallande priser betyder att det är mycket lättare att 
få tag på idag.

Cannabis kan ge dig “munchies”, då du vill äta allt som 
du kan få tag på.
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ska ta beslut som påverkar din diabetes, t ex när
du ska stiga upp nästa dag. Många personer som
använder marijuana kan bli vrålhungriga och
vill då äta allt som finns inom synhåll (the
“munchies”), vilket höjer blodsockernivåerna
avsevärt. 

Opium

Opium och opiumliknande substanser (heroin,
metadon) kan störa hypofysen som är en viktig
körtel i hjärnan och som producerar många hor-
moner. Man kan få en minskad produktion av
testosteron som medför en nedsatt sexuell funk-
tion,459 sämre muskelkraft och nedsatt mental
energi.962 Sköldkörtelns funktion kan också
påverkas. Man kan även få en kortisol-svikt, dvs
en nedsatt produktion av hormonet kortisol,
som kan leda till en livshotande kris vid infektio-
ner. Detta kan kanske förklara en del av de
akuta dödsfall bland heroinmissbrukare som
brukar skyllas på överdos eller orent heroin.962

Även produktionen av tillväxthormon kan bli
ordentligt störd, vilket skulle kunna påverka till-
växtspurten hos den som inte vuxit färdigt.

Hallucinogena droger

Hallucinogena droger förändrar din uppfattning
av omvärlden. LSD (acid, A, syra) började
användas under hippie-kulturen på 60- och 70-
talet. LSD finns idag mest som små piller (mik-
rodots) eller indränkt på färgglada “frimärks-
papper”. Intag kan ge en bisarr och drömlik-
nande resa eller en mardröm som överstiger den
vildaste fantasin. Det finns risk att du går in i en
psykos som kan vara svår att häva. Effekten är
svår att förutsäga, men kan sitta i mellan 7 och
12 timmar. 

Ketamin är ett läkemedel som kan användas vid
narkos och som blev narkotikaklassat år 2005.
Mycket av det ketamin som säljs illegalt är för
veterinärt bruk. Eftersom medlet utvecklades för
att användas vid narkos kan det ge en sövande
effekt och göra att du inte kan röra dig. Det kan
ge hallucinationer och en känsla av att vara
utanför kroppen och är mycket beroendefram-
kallande. Vid några tillfällen har man misstänkt
att det används i samband med drogad våldtäkt.
Vid användning av hallucinogena droger får du
mycket svårt att ta hand om din diabetes.

Riskbeteende

Rökning, alkohol och droger är alla exempel på
riskbeteende under tonåren. Se sidan 387 för
mer information om detta.

Råd till föräldrar

Var förberedd: Ta reda på hur droger fungerar 
— fakta, inte myter. Din tonåring blir mer 
benägen att lyssna och prata om han eller hon 
inser att du vet vad du pratar om. 

Ta det lugnt: Lättare sagt än gjort men försök 
att inte höja rösten eller låta diskussionen 
spåra ur genom att skälla på varandra. 

Var öppen: Lyssna på vad din tonåring har att 
säga. Skriv ned det om det hjälper och 
begrunda senare i lugn och ro. Överreagera 
inte på ordval eller chockerande historier.

Var vidsynt: Fokusera inte bara på din tonår-
ings drogbruk eller uppförande. Försök att se 
helheten och de goda sidorna som alltid finns 
där också. 
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Graviditet och sexuella 
frågor
En av de första saker som en flicka med diabe-
tes (och hennes familj) brukar fråga om är om
hon kan få barn. Att vara gravid är en viss
påfrestning för varje kvinna men det finns ingen
anledning att avråda en kvinna med diabetes
från att skaffa barn. Risken att senare i livet
utveckla diabeteskomplikationer påverkas inte
av genomgångna graviditeter.91 

Ca 200 - 300 kvinnor med typ 1 diabetes föder
barn varje år i Sverige.92 Mellan 1 000 och
3 000 kvinnor råkar ut för sk graviditetsdiabe-
tes, dvs att diabetes upptäcks under gravidite-
ten.92 Vanligen försvinner symtomen på diabe-
tes efter graviditeten men kvinnan har en ökad
(40 - 60 %) risk att senare i livet insjukna i typ
2 diabetes.865 

Om mammans blodsocker är högt finns det risk
för påverkan på fostret. Om kvinnan har en bra
blodsockerkontroll med ett HbA1c inom nor-
malområdet för friska redan vid befruktningen
och under tidig graviditet så är det ingen ökad

risk för missbildningar eller spontanabort enligt
äldre studier.269,485,1074 Detta gäller även om
modern har diabeteskomplikationer.485 Risken
ökar med ökande HbA1c och är mycket stor (ca
25 % risk!) över 97 mmol/mol.885,1074 Det är
därför viktigt att graviditeten är planerad och
att man har ett lågt värde på sitt HbA1c
(< 48mmol/mol) redan före graviditeten.28,290

Under 53 mmol/l är inte tillräckligt lågt.356 En
engelsk studie fann en missbildning hos 4,1 %
av barnen till mammorna med diabetes jämfört
med 2,1 % hos normalbefolkningen.210 En fjär-
dedel av de kvinnor som fick ett barn med en
missbildning hade haft ett HbA1c under 53
mmol/mol vid 13 veckor in i graviditeten.210 

Det är dock viktigt att påpeka att även med ett
mycket högt HbA1c så får fostret oftast inte
någon missbildning. Ett högt HbA1c är alltså
inte orsak till ett avbrytande av graviditeten.885

50 % av alla kvinnor med högt HbA1c (över 86
mmol/mol) hade i en undersökning helt nor-
mala graviditetsförlopp.92 

De flesta missbildningar kan upptäckas med
hjälp av ett tidigt ultraljud och ett blodprov.1074

Riskerna för missbildningar och problem vid

En kanadensisk meta-analys av 1977 graviditeter där
mamman hade diabetes visade att om HbA1c vid tiden
för befruktningen var inom normalområdet för personer
utan diabetes så var risken för missbildningar nere i 2%,
dvs samma som för en kvinna utan diabetes.452 Figuren
ovan visar att risken ökar påtagligt med högre HbA1c-vär-
den. 
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Bestäm dig för att ha ett bra HbA1c (< 48 mmol/mol) re-
dan innan graviditeten så mår ditt barn bättre när det väx-
er och utvecklas i livmodern.
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förlossningen för barn till kvinnor med typ 2
diabetes är jämförbara med de hos barn till
kvinnor med typ 1 diabetes.210 Man har funnit
en ökad risk för missbildningar 666 och kompli-
kationer vid förlossningen 887 även vid gravidi-
tetsdiabetes. Risken för missbildningar är inte
ökad om endast pappan har typ 1 diabetes. 

Humalog, NovoRapid och Lantus är alla kate-
gori A enligt FASS, dvs de har använts av ett
stort antal kvinnor under graviditeten utan att
man märkt några negativa effekter på foster
eller moder. Detemir är kategori B och FASS
skriver 2018 “Behandling med Levemir kan
övervägas under graviditet”. De studier som
finns visar inte på någon ökad risk för fostret
och Levemir är godkänt för användning under
graviditet i USA.1110 Eftersom det saknas studier
på Apidra och Tresiba bör dessa inte användas
under graviditet.

För den enskilde individen måste effektiviteten
av insulinbehandlingen vägas mot möjliga risker
för fostret och beslutet om vilket insulin som
används under graviditeten bör tas i samråd
med din diabetesläkare. Humalog har funnits på
marknaden längst och en rapport från 533 gra-
viditeter fann 5,4 % missbildningar, vilket är i

samma nivå som för kvinnor som använder
andra insuliner.1198 Det har funnits en viss oro
att användningen av Humalog under graviditet
skulle kunna förvärra diabetiska ögonskador
men en studie från Finland visar att så inte är
fallet.722 En studie om NovoRapid under gravi-
ditet visade att det är minst lika säkert och effek-
tivt som Actrapid 768 och det är nu godkänt för
användande vid graviditet i Sverige. Det finns nu
flera rapporter om kvinnor som använt Lantus
under graviditeten utan negativ påverkan på
fostret.412,1196 En studie med Levemir på gravida
kvinnor fann ingen ökning av negativa påföljder
för det nyfödda barnet.545

Insulinbehovet kan sjunka i början av gravidite-
ten, speciellt om kvinnan har problem med illa-
mående, men stiger sedan successivt och blir
som högst (ofta dubbelt så stort som innan gra-
viditeten) nära fullgången graviditetstid (36 - 38
veckor).311,885 Det ökade insulinbehovet beror
bl a på viktökningen under graviditeten men
även på att moderkakan utsöndrar hormoner
som motverkar insulinets blodsockersänkande
effekt. Normalt ökar kvinnan 11 - 12 kg i vikt
under en graviditet men variationerna är stora. 

Om man redan har svåra ögon- eller njurskador
kan de försämras av en graviditet 641 men i
DCCT-studien fann man att dessa försämringar
gick tillbaka efter graviditeten.274 Om modern
har en njurskada orsakad av sin diabetes ökar
lider barnet avsevärt högre risk för tillväxthäm-
ning och fosterdöd.92,641 

Kortvariga känningar är inte farliga för fost-
ret.878 Svåra känningar med kramper eller med-
vetslöshet kan däremot vara skadliga för fost-
ret.885 Låga blodsocker kan ge ökade problem
med illamående och kräkningar under gravidite-
ten.311 Om man mår illa kan det vara svårt med
regelbundna måltider vilket i sin tur ger lågt
blodsocker. En ond cirkel uppstår lätt. Använ-
dandet av insulinpump kan vara ett effektivt sätt
att minska dessa problem. 

Fostret förbrukar en del av moderns glukos kon-
tinuerligt under hela dygnet genom att socker
(glukos) från mammans blod kan passera genom
moderkakan över till fostret.610 Detta ökar beho-

Diabetesgraviditet - risker för fostret

Tidigt i graviditeten

Ökad risk för missbildningar vid förhöjt
HbA1c, speciellt om det är högre än 75-95
mmol/mol.

Komplikationer vid förlossningen

Fostret får samma blodsocker som mamman
eftersom glukos kan passera över moderka-
kan fritt. Ökad mängd glukos till fostret ger en
ökad tillväxt eftersom fostret kan tillverka
eget insulin.

Barnet blir stort och det är risk för en svårare
förlossning.

Risk för hypoglykemi (”känningar”) hos bar-
net de första dagarna eftersom det fortsätter
att producera en stor mängd eget insulin.
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vet av mellanmål under dagen och kan öka ris-
ken för känningar på natten. 311 

Ökat blodsocker hos modern innebär i prakti-
ken en ökad mängd mat för fostret eftersom glu-
kos i moderns blod lätt passerar över moderka-
kan till fostret. Barnet tillverkar eget insulin i sin
bukspottkörtel för att ta hand om det extra
sockret. Insulinet kan dock inte kan passera till-
baka till mamman över moderkakan. Om blod-
sockret är högt under en längre tid av gravidite-
ten växer fostret extra mycket och väger mer när
det föds. Förlossningen kan bli besvärligare och
det finns därmed ökad risk för förlossnings-
komplikationer.

Sikta på ett HbA1cunder 42-48 mmol/mol under
graviditeten om detta kan uppnås utan problem
med låga blodsockervärden.28 Trots ett bra
HbA1c kan dock fostret växa för mycket. Det
viktiga tycks vara blodsockervärdet efter maten
enligt en undersökning där man rekommenderar
att man siktar på ett blodsocker på ca
7,2 mmol/l en timma efter maten.209 Vid lägre
blodsockervärden efter maten fanns en viss risk
att fostret istället blev tillväxthämmat vid föd-
seln. Användning av CGM under graviditeten
har resulterat i ett något sänkt HbA1c (2
mmol/mol) och mer tid inom målområdet för
glukosvärden: 3.5-7.8 mmol/l (68 vs. 61%%).
Utfallet för det nyfödda barnet var klart förbätt-
rat med mindre risk för stora barn, mindre neo-
natal hypoglykemi och färre inläggningar på
neonatal intensivvård.367

Man strävar efter ett normalt blodsocker hos
modern under värkarbete och förlossning efter-
som högt blodsocker hos fostret ger en ökad
insulinproduktion hos fostret. Detta medför en
sämre förmåga att motstå den relativa syrebrist
som förekommer under en normal förlossning.91

När sedan navelsträngen klippts av fortsätter
barnets höga insulinproduktion med lågt blod-
socker som följd. Barnet till en diabetesmamma
övervakas därför extra noga med blodsocker-
prover och om blodsockret blir lågt sätter man
ett sockerdropp. Barnen får också mat tidigt,
redan innan moderns egen bröstmjölk har kom-
mit igång.

Insulinbehovet sjunker snabbt efter förloss-
ningen och är redan efter ca en vecka tillbaka på
samma nivåer som före graviditeten.818 I början
av amningen får modern lätt känningar trots att
insulindoserna oftast har sänkts till lägre nivåer
än innan graviditeten. Om man inte sänker insu-
lindoserna en hel del så är det stor risk för svåra
känningar.1162 Efter någon eller några månader
återgår insulindoserna till vad kvinnan hade
innan graviditeten. Amning sänker blodsockret
och ett mellanmål som innehåller kolhydrater är
ofta nödvändigt före eller under amningen. Ofta
behövs även ett extra mål på kvällen eller nat-
ten.818 

Innan du blir gravid

Om du funderar på att skaffa barn så berätta
detta för ditt diabetes-team så att de kan hjälpa
dig att få bästa möjliga kontroll på din diabetes
innan barnet blir till. Du kan få både goda råd
och stöd av teamet.

Man bör vänta med att bli gravid till efter ton-
åren eftersom en tonårsgraviditet alltid medför
ökade medicinska risker för både barnet (för
tidig förlossning, svåra komplikationer i nyfödd-
hetsperioden) och modern (bristtillstånd, blod-
brist, havandeskapsförgiftning).

Mödravården

Gravida kvinnor med diabetes brukar vara
mycket motiverade och man får också en nog-
grannare och tätare uppföljning både från diabe-
tesmottagningen och specialistmödravården. Säg
därför till på diabetesmottagningen så snart du
misstänker att du är gravid så kan vi hjälpa dig
med ett graviditetstest (sk choriongonadotropin
i serum) som ger ett tillförlitligt resultat redan
några dagar efter utebliven mens.

Man brukar säga att det är ett heltidsjobb att
vara gravid om man har diabetes. Med detta
menar man att det fordras en hel del arbete för
att hålla blodsockret så normalt som möjligt
under graviditeten. Man vill att HbA1c ska vara
högst inom normalområdet för personer utan
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diabetes redan när du påbörjar graviditeten.
Behandling med insulinpump kan vara ett effek-
tivt sätt att uppnå detta. 

Under senare delen av graviditeten brukar man
få svårare att uppfatta symtom på låga blod-
socker beroende på att tröskeln för att utlösa
symtom på lågt blodsocker från kroppen sjunker
när man ofta har låga blodsockervärden 966 (se
även sidan 51). Normalområdet för HbA1c hos
friska kvinnor faller med ca 5-10 mmol/mol
under en normal graviditet vilket gör att man
siktar på ett HbA1c ned mot 42 mmol/ml (övre
normalgränsen för friska) mot slutet av gravidi-
teten.431,486 I en engelsk undersökning lyckades
hälften av kvinnorna uppnå ett HbA1c inom
nivån för personer utan diabetes under någon
del av graviditeten.431 Däremot hade de flesta
inom ett år ökat sitt HbA1c igen till samma nivå
som innan graviditeten. Sannolikt är detta ett
uttryck för att man helt enkelt inte hinner med
sin diabetes när man samtidigt har ett litet späd-
barn hemma. Kvinnor som födde sitt 2:a eller
3:e barn hade högre HbA1c under graviditeten
vilket också visar att arbetsbelastningen hemma
påverkar möjligheterna att hinna ta hand om sin
diabetes.

Under graviditeten bildar man lättare ketoner
vid insulinbrist och får därför lättare syraförgift-
ning (ketoacidos).91 Ketoacidos under gravidite-

ten medför en mycket stor risk för fosterdöd
(35 - 50 %).311,802 Risken för att fostret ska dö
var 16 % i en färskare studie, för neonatal inten-
sivvård 59 % och för tidig födsel 46 %.807 Kon-
trollera därför ketoner i blod eller urin regelbun-
det, speciellt om du mår illa eller har någon
infektion med feber. En gravid kvinna med dia-
betes behöver ofta ett extra mål innan sänggåen-
det för att minska risken för nattliga känningar
och svält-syror. Ketoner visar sig i urinen redan
efter 12 - 14 timmars fasta.389 Om man kontrol-
lerar urinen varje morgon upptäcker man om
det finns ”svält-syror” som tecken på för dåligt
matintag på kvällen. 30% av de gravida kvinnor
som inte har diabetes har ketoner i urinen på
morgonen.25 Man fann en lätt fördröjd utveck-
ling hos barn i åldrarna 2 - 9 år vars mödrar
hade haft förhöjda nivåer av ketoner under gra-
viditeten.954 

Om du använder insulinpump får du lättare
syraförgiftning (ketoacidos) eftersom depån av
insulin är mycket liten (se sidan 185). Om
pumpnålen lossnar på natten kan du ha högt
blodsocker och ketoner (syror) på morgonen.
Ett sätt att undvika detta är att komplettera
basaldosen på natten med en injektion av medel-
långverkande insulin (0,2 E/kg).757 

Utsöndringen av socker i urinen är ofta ökad
(pga sänkt njurtröskel) under graviditeten trots
bra kontroll varför urinsocker inte ger tillförlit-
lig information.

Hur utvecklas barnen?

Barn till mödrar med diabetes hade i en svensk
undersökning utvecklats normalt vid 5 års
ålder.91 Barnens längd och vikt utvecklades
också normalt enligt en annan undersökning.91 I
en australiensisk undersökning följde man bar-
nen till 3 års ålder.1020 Barnen till de mödrar som

Ungefärligt insulinbehov under 
graviditeten 311

E/kg aktuell kroppsvikt

Före graviditeten 0,6

Vecka 6 - 18 0,7
Vecka 18 - 26 0,8
Vecka 26 - 36 0,9
Vecka 36 - förlossning 1,0

Under förlossningen Mycket lågt

Efter förlossningen Under 0,6

Amning Minskar ytterligare
insulinbehovet



Graviditet och sexuella frågor 305

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

hade låga HbA1c utvecklades normal medan
barnen till mödrar med högt HbA1c under gravi-
diteten hade en försenad språkutveckling och ett
mindre huvudomfång. Om modern har en svår
njurskada när hon blir gravid är det en större
risk att barnet får en utvecklingsförsening.641

Får barnet diabetes?

Om man själv har diabetes kan man undra om
man bör skaffa barn pga risken att barnen skall
få diabetes. I en undersökning hade 3 % av bar-
nen fått diabetes vid 10 - 13 års ålder 886 (vilket
är ca 10 gånger större risk än för ett barn till en
mamma som inte har diabetes). Även om man
brukar säga att man ärver halva förklaringen till
varför man får diabetes så är det bara ungefär
vart tionde nyinsjuknat barn som har en för-
älder eller ett syskon med diabetes.233 Det ärft-
liga anlaget för att få typ 1 diabetes är mycket
spritt i befolkningen, minst 40 % enligt vissa
undersökningar.234 Man avråder därför inte på
något sätt personer med diabetes från att skaffa
barn. Se även ”Ärftlighet” på sidan 363.

Enstaka familjer har istället valt att adoptera
barn (se sidan 320) och motiverat detta både
med risken för barnet att få diabetes och den
påfrestning som en graviditet innebär för en
kvinna med diabetes, speciellt om mamman har
börjat få diabeteskomplikationer. 

Det verkar som om risken att barnet ska få dia-
betes minskar när mammans ålder ökar. Om en
mamma med diabetes är äldre än 25 år när hon
föder sitt barn fann man i en undersökning näs-
tan ingen ökad risk för barnen att utveckla dia-
betes senare i livet jämfört med jämnåriga friska
mammor.1165 En annan undersökning visade att
8,9 % av barnen till pappor med diabetes men
bara 3,4 % av barnen till mammor med diabetes
fick diabetes innan 20 års ålder.107 Om mamman
var 8 år eller yngre när hon fick sin egen diabe-
tes var risken för barnet däremot högre, 13,9 %,
i denna studie.

Infertilitet

Kvinnor med ordinär diabetesinställning har
samma möjligheter att bli gravida som friska
kvinnor.91 Om du har bekymmer med infertilitet
kontakta oss på diabetesmottagningen så kan vi
vid behov skriva remiss till en gynekolog.

Påverkas menstruationerna av 
diabetes?

För många kvinnor stiger blodsockret dagarna
före menstruationen,8,735 vilket i en studie ökade
insulinbehovet med i genomsnitt ca 3 enhe-
ter/dag.1087 Under mensens första dagar sjunker
istället blodsockret vilket kan orsaka känningar.
Om du märker att det är så här för dig så kon-
trollera ditt blodsocker extra noga dagarna runt
menstruationerna. Du kan sedan vid behov ge
lite högre insulindoser dagarna innan mens och
lite lägre dagarna efter. 

Det är helt normalt att en tonårings menstrua-
tioner är oregelbundna och oförutsägbara under
de första 6 - 12 månaderna. Flickor med diabe-
tes har dock dubbelt så ofta för täta menstrua-
tioner trots god blodsockerkontroll jämfört med
friska flickor.407 Ett högt HbA1c ökar risken för
oregelbundna eller missade menstruationer.1014

Risken för mens-störningar ökade i denna studie
7 gånger om HbA1c var högre än ca 85
mmol/mol och hela 18 gånger om HbA1c var
högre än ca 110 mmol/l. I en annan studie fann

Nästan alla kvinnor funderar un-
der graviditeten och undrar om
det är något fel på barnet. För dig
som har diabetes är det viktigt att
veta att för de allra flesta mam-
mor med diabetes fungerar gravi-
diteten helt normalt och barnet är
helt friskt när det föds. Med ett
bra HbA1c före och under gravidi-
teteten har ditt barn inte större ris-
ker än om du varit helt frisk utan
diabetes.
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man att mensen blev fördröjd med ca 5 dagar
för varje 10 mmol/l ökning av HbA1c.

407

Sexualitet

En tonåring med diabetes fungerar precis som
sina jämnåriga kamrater i sexuella relationer.
Enda skillnaden är att det är extra viktigt att
använda preventivmedel för att undvika en oön-
skad graviditet. Tänk på att du kan råka ut för
en känning efter ett samlag - att älska är också
motion. En del personer med diabetes fungerar
inte bra sexuellt om blodsockret ligger högt.60,915

Enligt en del studier påverkas den sexuella lus-
ten för både vuxna män och kvinnor med diabe-
tes medan andra inte funnit någon skillnad.348 

Män som haft diabetes i många år kan drabbas
av Impotens som kan vara en komplikation till
diabetes. Detta beror sannolikt dels på för tidig
åderförkalkning och dels på en nedsättning av
intensiteten i nervretningarna orsakade av stör-
ningar i det självreglerande nervsystemet (se
sidan 349). I en studie av alla män som var 21
eller äldre inom ett visst upptagningsområde (sk
populationsbaserad studie) och var yngre än 30
år när de fick sin diabetes-diagnos, rapporterade
20 % att de hade erektions-problem.595 Dessa
problem ökade med åldern, från 1,1 % bland de
som var 21 - 30 år till 47,1 % bland de som var
43 år eller äldre. En annan studie fann att risken
för att få erektions-problem hos män med diabe-
tes i åldern 40 - 69 var 1,8 gånger vanligare än
hos den övriga befolkningen.647

Precis som för den som inte har diabetes så
beror erektionssvårigheter ofta på psykologiska
faktorer. Om du har erektioner på morgonen
när du vaknar så talar detta för en psykologisk
orsak till impotensen.60 Tillfälliga erektionsstör-

ningar är något som alla män råkar ut för någon
gång ibland. Problemet som kan uppstå för den
som har diabetes är man tror att den tillfälliga
erektionsstörningen är orsakad av diabetes-sjuk-
domen. Det blir lätt en ond cirkel med negativa
förväntningar och rädsla för ett nytt misslyck-
ande. Dra dig inte för att prata med din diabe-
tesläkare eller sköterska om problemen.

Om impotensen skulle vara en komplikation till
diabetes så finns det goda chanser till en effektiv
behandling. Tidigare användes mest injektions-
behandling men den nya impotensmedicinerna
Viagra®, Cialis® och Levitra® fungerar bra även
för män som har diabetes med god effekt hos ca
60 %.1072 Dessa tabletter ingår dock inte i hög-
kostnadsskyddet. Om du har en hjärtsjukdom
skall du rådgöra med din läkare innan du använ-
der Viagra®. I behandlingen ingår också att
minska på alkohol, tobak och mediciner (t ex
vissa blodtrycksmediciner) som kan bidra till
problemen.

En otillfredsställande diabetesinställning med
högt HbA1c ger en ökad risk för impotens.1005 På
samma vis som med andra komplikationer så
kan problemen hejdas eller gå tillbaka om de
upptäcks tidigt och man ändrar sin diabetesbe-
handling så att blodsockret blir mer normalt (se
även sidan 349).

Kvinnlig sexualitet påverkas vad man vet inte
lika mycket av diabetes.60,348 Problem med flyt-
ningar och svampinfektioner i underlivet är van-
ligare hos kvinnor med diabetes och kan
påverka sexlusten negativt. Slemhinnorna i sli-
dan kan bli torrare vid ett tillfälligt högt blod-
socker och ge besvär vid samlag. Det är mer osä-
kert i vilken mån komplikationer efter många
års diabetes (nervskada) bidrar till detta pro-
blem.348 Apoteket kan ge dig råd angående
lämpligt glidmedel. Förmågan till orgasm är san-
nolikt inte påverkad.348 Viagra® kan förbättra
den sexuella funktionen hos kvinnor med diabe-
tes.178

Preventivmedel

Tidigare rekommenderades sk mini-piller ofta
till kvinnor med diabetes. Dessa har dock ökad
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risk för mellanblödningar och även en mindre
slarvmarginal (maximalt 27 timmar mellan
tabletterna). En ny typ av mini-piller är Cera-
zette® som även hämmar ägglossningen. Dessa
tabletter har bättre slarvmarginal, upp till 36
timmar mellan tabletterna. Sk kombinerade
p-piller (”vanliga” p-piller) är säkrare ur gravi-
ditetssynpunkt. De innehåller två sorters kvinn-
liga könshormoner. Östrogen hindrar ägget att
mogna och lossna från äggstocken och gestagen
hindrar spermierna från att tränga igenom slem-
proppen i livmoderhalsen (mini-piller innehåller
bara gestagen). Användandet av p-piller medför
ingen ökad risk för att senare utveckla kompli-
kationer från ögon eller njurar.414

Tidigare ansåg man att kombinerade p-piller
höjer blodsockret något men nyare studier visar
ingen negativ effekt på blodsockret.893 Om blod-
sockerkontrollen blir annorlunda under den
tablettfria veckan och det är svårt att justera
insulindoserna, kan man göra uppehåll med
längre intervall, dvs äta p-piller tre månader
utan uppehåll.15 Vi rekommenderar idag i första
hand kombinerade s.k. andra generationens
p-piller innehållande gestagen-hormonet
levonorgestrel (t ex Prionelle), spiral och
p-stav.455 Sekvenstabletter (olika hormonmäng-
der olika dagar) rekommenderas inte. På grund
av ökad risk för blodpropp och hjärtinfarkt är
kombinerade p-piller olämpliga för den som
röker, har högt blodtryck, svåra migränattacker
eller komplikationer från ögon eller njurar.15,710 

Spiral är ett säkert preventivmedel som fungerar
mycket bra för kvinnor med diabetes enligt flera
undersökningar.710,640 Den ger inte mer problem

med infektioner eller mellanblödningar hos den
som har diabetes än andra.642 Det är dock
olämpligt med spiral om man har rikliga eller
oregelbundna menstruationer. Pga en viss risk
för infektioner i livmoder och äggstockar (och
därmed risk att inte kunna få barn) rekommen-
deras idag inte spiral till kvinnor som ännu inte
fått barn. För den som har komplikationer från
ögon eller njurar och därför inte kan använda
vanliga p-piller kan spiral vara ett bra alterna-
tiv.640

P-sprutan innehåller samma hormon (gul-
kroppshormon, sk gestagen) som mini-piller.
Den ger dock högre koncentrationer av hormo-
net och påverkar blodsockret mer än mini-piller.
Många reagerar med illamående, aptitökning
eller dåligt humör, faktorer som gör det svårare
att sköta blodsockret. P-sprutan anses som
olämplig till personer med diabetes eftersom
effekten av en spruta sitter i under flera måna-
der.

P-staven (Norplant®) innehåller samma hor-
mon som p-sprutan. Den opereras in under
huden i lokalbedövning. Fördelen är att den kan
tas bort om kvinnan får svåra biverkningar och
den lämpar sig därför bättre för den som har
diabetes än p-sprutan.

Vilket preventivmedel ska jag välja om jag 
har diabetes? 91,710

Vanliga p-piller till tonåringar.

Spiral och p-stav fungerar också bra.

Kondom är alltid ett bra alternativ och dess-
utom det enda som skyddar mot sexuellt 
överförda sjukdomar. Vid tillfälliga förbindel-
ser bör du därför alltid använda kondom.

För dig som har diabetes är det extra viktigt att gravidite-
ten är planerad. Säg till på diabetesmottagningen om
du/ni vill ha hjälp med preventivmedel så kan vi hjälpa dig
med recept och remiss till en gynekolog.
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Kom ihåg att de flesta preventivmedel bara för-
hindrar en oönskad graviditet. Minst lika viktigt
kan det vara att skydda sig mot infektioner i
underlivet. Det är inte ovanligt att sådana infek-
tioner kan leda till att kvinnan sedan inte kan få
barn. Kondom är det enda preventivmedlet idag
som kan ge dig ett sådant skydd.

Din läkare på diabetesmottagningen kan skriva
ut recept på preventivmedel för en kortare tid.
Du får samtidigt en remiss till gynekologmottag-
ningen för undersökning och fortsatt diskussion
angående vilket preventivmedel som kan vara
mest lämpligt i just din situation.

Glömd tablett?

Ta den glömda tabletten så snart du kommer
ihåg det – även om det innebär att du måste ta

två tabletter samtidigt. Om det gått mer än 36
timmar (mer än 27 timmar med mini-piller utom
Cerazette®) så har du inget skydd längre utan
måste använda t ex kondom vid sexuell kontakt
under närmaste veckan. Om du har glömt detta
bör du använda “dagen efter” skydd och ta ett
graviditetstest. Säkerheten vid glömd tablett kan
vara lite olika för olika p-piller, så läs på för-
packningen eller kontakta en barnmorska för
råd. Det kan vara lättare att komma ihåg den
första tabletten efter mens om man tar tabletter
varje dag (28 tabletter i förpackningen). Det är
nämligen betydligt större risk om du glömmer
första eller andra tabletten jämfört med om det
är en av de sista i kartan.

Dagen-efter metoder

P-piller

Receptfria dagen-efter piller (Norlevo®, Posti-
nor®) ger minst biverkningar och bäst säker-
het. 

Två p-piller senast 72 timmar efter samlaget
och 2 tabletter efter ytterligare 12 timmar.
OBS! Det måste vara speciella p-piller med
höga hormonhalter (t ex Tetragynon® eller
Follinett®). 

Hör av dig till en läkare eller barnmorska så
snart som möjligt för att få hjälp med recept.
Du ska också komma på återbesök efter
3 - 4 veckor.

Insättning av spiral

Bör sättas in inom 72 timmar, allra senast
inom 5 dygn.418

Rekommenderas fr a till kvinnor som tidigare
varit gravida pga risk för biverkningar (smär-
tor och blödningar).

Preventivmedel

Kondom Det enda preventivmedlet
som skyddar även mot
sexuellt överförda sjukdo-
mar.

Vanliga p-piller Ibland lätt höjning av 
blodsockret.

Mini-piller Risk för mellanblödningar. 
Mindre slarvmarginal.

P-spruta Kan påverka blodsockret.
Ger ibland besvärliga
biverkningar.

P-stav Som p-spruta men man
kan lätt ta bort den om
det blir biverkningar.

Pessar, p-kudde Dålig skyddseffekt.
Ger ofta klåda.

Spiral Bra effekt hos kvinnor
med diabetes. Används
fr a om man varit gravid
tidigare (pga viss infek-
tionsrisk).

Dagen-efter piller Vid ”nödsituation”!
Fråga oss på diabetesmot-
tagningen, en barnmorska
eller en gynekolog om det
är aktuellt!
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”Dagen efter”-skydd

”Dagen-efter”-tabletter (akut-p-piller) kan du
använda i nödsituationer, dvs om du haft ett
oskyddat samlag.430 De kan användas när som
helst under menstruationscykeln. Risken att bli
gravid efter ett oskyddad samlag är så hög som
6 - 7 %, vid ägglossningen hela 20 - 30 % 15,42.
Med ”dagen-efter”-tabletter minskas risken till
1 - 3 %.

Tabletterna innehåller gestagen (gulkroppshor-
mon) och fungerar så att man hindrar det
befruktade ägget att fästa sig i livmoderns slem-
hinna. Den skyddande effekten är större ju tidi-
gare tabletterna tas. De måste dock tas senast 72

timmar efter samlaget.15,42 Illamående är tyvärr
en relativt vanlig biverkan. En receptfri typ av
tabletter (Norlevo®, Postinor®) ger mindre risk
för illamående och bättre säkerhet.418 Hör av dig
till diabetesmottagningen, en ungdomsmottag-
ning eller till en gynekologisk mottagning så kan
vi hjälpa dig. Om det är aktuellt på helgen så
kan du höra av dig till akutmottagningen. På
många ställen kan man få ”dagen efter”- tablet-
ter även under jourtid. 

Upprepad användning av akut-p-piller under
samma menscykel ger ett sämre skydd mot gra-
viditet. Dagen-efter tabletter kan inte avbryta
eller skada en redan påbörjad graviditet.
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Socialt

Skolan

När du kommer tillbaka till skolan eller arbetet
igen efter att ha fått diabetes så är det viktigt att
berätta för kamraterna hur din diabetes funge-
rar. Det är mycket förståeligt att du helst inte vill
prata om din diabetes i det här läget. Det behövs
kurage att berätta för dina vänner och klass-
kamrater men det brukar göra livet lättare att ha
berättat det så snart du kommer tillbaka. Det är
bättre att ha det gjort än att undra om den eller
den personen vet om att du har diabetes. Vår
diabetessköterska brukar komma till klassen
och berätta om diabetes. Det kan vara bra att
bjuda in även andra lärare som barnet har, t ex i
slöjd eller gymnastik. Diabetessköterskan bru-
kar också komma till klassen när du byter klass
eller skola och får nya kamrater. Barn med dia-
betes är borta från skolan bara något mer (ca.
2-3 dagar) än sina syskon och vänner utan dia-

betes och det kan förklaras av besök på diabe-
tesmottagningen.428

Oftast har lärarna god förståelse för ett barn
eller en tonåring med diabetes i skolan. Ibland
kan det vara svårt för dem att veta om något
barnet gör eller visar (t ex trötthet, irritation)
beror på lågt blodsocker eller något annat. I en
studie blev uppmärksamheten i klassrummet
bättre efter att blodsockervärdena förbättrats
med mindre svängningar när barnen använde en
insulinpump.245 Det är viktigt att barnet har
möjlighet att mäta blodsockret i skolan. En del
föräldrar har berättat att de tyckt att skolan och
lärarna tagit barnets diabetes på allvar först när
barnet haft en kraftig känning i skolan.

Känningar

Det är viktigt för barnet att prata med sina kam-
rater om diabetes och hur det märks att blod-
sockret är för lågt. Vännerna bör veta var han
eller hon har sitt druvsocker. Känningar gör att
skolresultaten blir sämre, inte bara just när
blodsockret är lågt utan också i upp till 3 - 4
timmar efter att blodsockret blivit normalt. I en
undersökning på barn och ungdomar i åldrarna
11 - 18 år såg man försämrade resultat på upp-
gifter som krävde planering, beslutstagande,
uppmärksamhet av detaljer, översiktliga synin-

Känningar i skolan

En akutplan bör upprättas där man skriver
ned vem som gör vad om diabetesbarnet
skulle må dåligt eller få en känning.

Det är bra om läraren kan hjälpa till med ett
blodsockerprov om det behövs.

Se till att kamrater och lärare vet var druv-
sockret förvaras och när det ska tas.

Barnet bör ha tillgång till fria mellanmål och
något att äta vid lågt blodsocker. Han eller
hon måste ha tillåtelse att äta mellanmål i
klassrummet för att förebygga eller behandla
lågt blodsocker.

De andra barnen måste förstå varför diabe-
tesbarnet måste äta druvsocker, en frukt
eller en smörgås på lektionen och varför bar-
net ibland får speciell mat (som en del tycker
är godare än den vanliga skolmaten).
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Rutiner i skolan

Önskvärd anpassning av skolrutiner för att möta ett
barn med diabetes i skolan (modifierad efter 83). 

Förståelse och respekt för att den viktigaste
experten på barnets/ungdomens diabetes fak-
tiskt är hon/han själv och föräldrarna.

Personalen bör ha adekvata grundkunskaper om
diabetes och veta att barn- och ungdomsdiabetes
inte fungerar på samma sätt som äldre släkting-
ars (typ 2) diabetes.

Det kan vara bra att komma överens med skolan
hur mycket barnet/tonåringen förväntas klara av
själv och hur mycket han/hon behöver hjälp med,
t ex att komma ihåg att ta insulinet till skollun-
chen.

Förstå att barnet kan behöva gå på toaletten
oftare när blodsockret är högt.

Möjligheter till ostörd provtagning av blodsocker
vid behov blodsockerprov under lektion och skriv-
ning.

Möjligheter till att ostörd ta sitt insulin innan lun-
chen (kunna gå ifrån lektionen några minuter tidi-
gare om barnet vill det).

Åldersadekvat hjälp med provtagning (blodsocker
och ketoner), insulininjektioner och reaktioner på
lågt blodsocker, både i skolan och på friluftsda-
gar. Skolsköterskan och vid behov diabetesskö-
terskan kan hjälpa till med instruktioner och
stöd. 

Enligt Skolverket (www.skolverket.se, sök på
egenvård) har skolan ett ansvar för att eleverna
får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sin
medicin när barnet vistas i skolan. Även om bar-
net självt utför egenvården har kommunen det
yttersta ansvaret för barnens välbefinnande
under skolpliktig tid. Detta kan t.ex. ske genom
att personal med behörig kompetens finns att
tillgå för utbildning i samråd med föräldrar och
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Men i sådana fall där personalen inte klarar av
att utföra åtgärden på ett säkert sätt kan åtgär-
den inte bedömas som egenvård i skolan. Ansva-
ret för åtgärden ligger då på hälso- och
sjukvården. En lärare eller annan icke sjukvårds-
utbildad personal kan aldrig åläggas att mot sin
vilja ta på sig en sjukvårdande uppgift. Skolan
bör dock i sådana fall ombesörja att annan per-
sonal finns att tillgå som kan få utbildning av
sjukvårdspersonalen.

Samma regler gäller även i förskolan.

Varje barn i skola och förskola skall ha en ifylld
egenvårdsplan som upprättas i samarbete med
föräldrarna och diabetesteamet.856 Det är viktigt
att man planerar egenvården så att den kan utfö-
ras på ett säkert sätt. Det ska bland annat vara
klart för alla inblandade vad som ska göras om
barnets situation förändras och vem som ska
kontaktas om barnet behöver hjälp. 

Skicka inte hem ett diabetesbarn på egen hand
tidigare än det står på schemat, t ex efter en
idrottsdag, utan att man försäkrat sig om att det
finns någon hemma som kan ta emot och hjälpa
barnet. 

Efter en känning bör man kontakta föräldrarna
innan barnet tar sig hem på egen hand. Det finns
risk att känningen återkommer och att barnet blir
påverkat på vägen hem.

Ha förståelse för att barnet kan få sämre resultat
på prov pga tillfälligt lågt blodsocker. Barnet/ton-
åringen bör då få möjlighet att göra om provet.
Barnet kan ha svårare att tillgodogöra sig skolar-
betet under flera timmars tid efter en känning.

Diabetesanpassad kost skall erbjudas. Mat har
dock ingen effekt på blodsockret om barnet inte
äter den. Man måste respektera att diabetesbar-
net inte som sina jämnåriga kamrater kan välja
att vara hungrig om maten inte smakar. Ett alter-
nativ utanför den vanliga matsedeln måste
kunna ordnas. Gå gärna igenom matsedeln i för-
väg med personalen i bespisningen.

Om man använder direkt-verkande insulin
(Humalog eller NovoRapid) bör man schema-
lägga skolgymnastiken andra eller tredje timmen
efter en måltid eftersom insulinnivån i blodet sti-
ger snabbt under den första timmen (se figur på
sidan 272). Med snabbverkande insulin (Actra-
pid, Humulin Regular, Insuman Basal) som mål-
tidsinsulin bör man däremot schemalägga
skolgymnastiken så att den infaller första (eller
andra) timmen på morgonen eller första (eller
möjligen andra) timmen efter lunch (se även
sidan 271).

Meddela förändringar i skolschemat i god tid, t ex
idrottsdag eller besök i badhuset.

Vid behov ordnas elevvårdskonferenser där bar-
nets diabetessköterska eller barnläkare deltar.

Skolans personal kan komma till barnkliniken på
en studiedag för att lära sig mer om diabetes.

Kunna ge en realistisk yrkesvägledning.
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tryck och snabba reaktioner när blodsockret
gått ner till 3,3 - 3,6 mmol/l. 974 

Skrivningar

Se alltid till att du har något extra att äta på en
skrivning! Många väljer att ligga lite högt i blod-
socker under en skrivning för att undvika kän-
ningar och detta tycker jag är helt OK som ett
tillfälligt undantag. Stress inför ett prov kan
göra att blodsockret stiger (se sidan 282).

Mät gärna ditt blodsocker om du känner att du
har svårt att koncentrera dig under en skrivning.
Då vet du om du behöver äta något extra. Skriv
upp blodsockervärdet på skrivningen så att du
kan visa om du haft ett lågt eller högt värde om
du känner att du gjort sämre ifrån dig än vanligt
och vill göra om skrivningen. Ibland kan det
behövas ett intyg till läraren angående detta. 

Se även sidan 77, 240 och 271 angående låga
blodsocker, mat och gymnastik i skolan.

Dagis

Ett barn med diabetes på dagis eller hos dag-
mamma tar mera tid och omsorg i anspråk än
sina jämnåriga kamrater. Ibland kan man få
räkna barnet med diabetes som två barn, t ex
istället för 18 barn har man 17 i gruppen. Perso-
nalen eller dagmamman får därmed mera tid
över för diabetesbarnet. Detta beslut kan fattas

av socialnämnden med stöd av socialtjänstela-
gen.294 I vissa fall kan kommunen även ställa
upp med en personlig assistent till diabetesbar-
net, t ex om daghemmets resurser är otillräck-
liga eller om barnet har någon annan sjukdom
eller handikapp.

Personalen har ingen formell skyldighet att
hjälpa till med blodsockerprover men oftast
finns det någon intresserad som kan hjälpa till
åtminstone med ett prov när barnet mår dåligt.
På många ställen ger personalen också insulin.
Detta är ibland lättare för personlen att genom-
föra om barnet har ett injektionshjälpmedel
(i-port eller Insuflon, se sidan 135) eller en
pump. Ibland kan det också vara lämpligt att det
finns glukagon tillgängligt och att personalen vet
hur och när det ska ges. 

Det är mycket olika hur det fungerar på dagis på
olika ställen. Det som brukar vara bra att tänka
på är att personalen inte har någon skyldighet
att utföra medicinska bedömningar eller
behandlingar. Allt som görs är genom ett förtro-
ende mellan förälder och personal, inte på upp-
drag av oss inom sjukvården. Det brukar vara
bra att prata igenom dessa förutsättningar så
känner personalen mindre press på att de
”måste” klara av det. 

Dagmamman eller dagispersonalen kan lämpli-
gen följa med barnet på ett återbesök eller så
kan diabetessköterskan komma till dagis eller
dagmamman och berätta om hur barnets diabe-
tes fungerar. Se även sidan 98.

Yrkesval

Nästan alla yrken passar bra ihop med diabetes.
Det är viktigt att du i första hand funderar på
vad du själv skulle vilja arbeta med. Du bör
dock med tanke på risk för känningar inte välja
ett yrke där ditt eget eller andras liv hänger på
att man fungerar perfekt i alla situationer. Ett
yrke där du rör dig mycket eller som innebär en
del fysiskt arbete kan vara en fördel genom att
du automatiskt får regelbunden motion.Skicka inte hem ett barn med diabetes ensamt från sko-

lan eller fritids utan att först kontrollera att någon är
hemma som kan ta emot. Om barnet får lågt blodsocker
på vägen och ingen är hemma som kan hjälpa till så kan
det bli en allvarlig känning.
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Det brukar gå bra att anpassa insulinet till de
flesta arbetsscheman, även med oregelbunden
arbetstid. Om det är nattskift eller stora väx-
lingar i arbetstider och måltider kan det ibland
vara svårare att få det att fungera bra. Skiftar-
bete har hos friska visats ge förhöjda blodfetter
(triglycerider). Hos personer med diabetes skulle
detta kunna ge en ytterligare ökad risk för hjärt-
sjukdom.653 En pump med olika basalprofiler för
arbetsdagar och lediga dagar kan fungera bra.

Risken för insulinkänningar hindrar en person
med diabetes från att bli polis, pilot, flygvär-
dinna, busschaufför, taxichaufför, lokförare och
spårvagnsförare. Dykare eller arbete på höga
höjder är heller inte lämpligt. Brandman och
ambulansförare kan däremot gå bra om din dia-
betes är väl fungerande utan besvärliga kän-
ningar om enbart B-behörighet krävs för kör-
kortet. Man får inte hälsointyg för sjöfolk som
sjökapten eller andre styrman om man har typ 1

Forskning:
Blodsockernivåer och inlärning

En studie på vuxna visade sämre resultat på
psykomotoriska tester när blodsockervärdet
var över 15 mmol/l. De hade förlängd reak-
tionstid och ökat antal fel när det gällde att
komma ihåg ord och på subtraktion vid
huvudräkning.218 Det var dock bara ca. hälf-
ten av deltagarna som uppvisade försämrade
testresulat, dvs det är en stor individuell skill-
nad. De som hade ett högre HbA1c preste-
rade lite sämre när blodsockret var högt,
vilket talar för att det inte går att vänja sig vid
högre blodsockernivåer. 

En studie på barn i åldrarna 6 till 11 år fann
ca. 20 % försämring i reaktionstiden och ca.
20 % långsammare prestation (men samma
antal rätt) på matematikprov (subtraktion och
addition), både när blodsockret var under 3,0
mmol/l och över 22,2 mmol/l.435 Barnen
märkte att det var svårare att klara proven
när blodsockret var lågt, men inte när det var
högt. Precis som hos de vuxna var det en stor
individuell skillnad. 21 % av barnen hade
uppenbara svårigheter när blodsockret var
lågt och 27 % när det var högt.

Dessa resultat och andra som undersökt pre-
stationer när blodsockret är lågt visar att
blodsockret bör vara mellan 3-4 och 15-20
mmol/l för att skolresultaten ska bli så bra
som möjligt. Det blir då också viktigt att inte
äta eller dricka för mycket före en skrivning
för att förebygga eventuella känningar. 

Barn brukar bli påverkade i humöret både av
lågt och högt blodsocker. Vanligast är att bli
irriterad vid lågt och att få kort stubin vid
högt. Det är viktigt att kamraterna är informe-

Din hjärna fungerar inte bra när blodsockret är för högt
eller för lågt. Se texten till vänster angående detaljer av
denna studie. Figuren är från referens 435.
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humör i vanliga fall.
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diabetes, inte ens i begränsad fart (svenska far-
vatten). Det är också tveksamt att rekommen-
dera någon att gå en utbildning på sjögymna-
sium eller liknande för att bli maskinist i begrän-
sad fart eftersom utbildningarna kräver sjöerfa-
renhet och skolan ofta vill att vederbörande ska
göra en öppen sjöresa, t ex från Afrika till Kana-
rieöarna, för att få denna. Kortare eller längre
prao kan vara ett bra sätt att få en uppfattning
om hur ett yrke passar ihop med diabetes. Se
även Diabetesförbundets hemsida www.diabe-
tes.se angående yrkesval.

Forskning:
Diabetes och skolan

En svensk nationell studie där 5.159 barn med
diabetes deltog fann att medelvärdet på skolbe-
tygen var något lägre (3,15 mot 3,23 när vi hade
en 5-gradig betygskala).244 Barnen som hade
insjuknat i diabetes före 2 års ålder hade lägst
medelvärde på betygen, och de hade också dub-
belt så hög risk att inte gå ut grundskolan med
godkända betyg. Barnen i kontrollgruppen var i
samma ålder och deras mödrar hade samma
nivå på skolutbildning. 

En amerikansk studie med 244 barn med diabe-
tes i åldrarna 8 - 18 år med diabetes fann
sämre läsresultat och lägre medelbetyg hos de
barn och ungdomar som hade högre HbA1c
(>86 mmol/mol).777 Men det hade även deras
friska syskon. Som grupp presterade barnen
med diabetes bättre än syskonen på matematik,
och bättre än sina klasskamrater på läsning.
Barnen med diabetes hade större skolfrånvaro
än sina syskon (7,3 dagar/år jämfört med 5,3).
Socioekonomiska faktorer och allmänt uppfö-
rande hade dock starkare samband med skol-
prestationerna än medicinska faktorer, inklusive
inläggning på sjukhus för diabetes.

En kanadensisk studie undersökte skolnärvaro
hos 78 barn med diabetes. De var borta från
skolan bara något oftare (ca 2 - 3 dagar/år) än
sina syskon och vänner utan diabetes,428 vilket
kan ha orsakats av läkarbesök pga diabetes.

I en studie i åldersgrupperna 10 - 17 år med
HbA1c på 75 mmol/mol eller högre mätte skol-
sköterskan blodsockret när det var lunchdags,
hjälpte till att justera dosen och övervakade
injektionen av Lantus (som gavs vid lunchtid i
denna studie) och NovoRapid.831 Föräldrarna
eller andra vårdnadshavare följde samma ruti-
ner på helgerna. Efter 3 månader hade HbA1c
sjunkit till 60 mmol/mol. Detta visar att det kan
vara en bra idé att engagera skolsköterskan för
att förbättra diabetesläget.

I en australiensisk studie hade barnen med
högre HbA1c sämre resultat på nationella prov i
matematik och språk.213 Man registrerade dock
inte blodsockret under skrivningarna, så det är
svårt att säga i vilken mån höga eller låga vär-
den påverkade resultaten. Det fanns inget sam-
band med svåra känningar eller ketoacidos.

Polis, brandman och pilot är exempel på yrken där det
kan bli farligt för ditt eget eller andras liv om du får en
svår känning. Det är inte tillåtet att bli polis eller pilot
men det kan fungera bra att jobba som brandman eller
ambulansförare om du inte har problem med besvärliga
känningar och arbetsgivaren inte kräver mer än B-behö-
righet för körkortet. I England och Kanada är det dock till-
låtet att flyga kommersiellt. Sex länder (USA, England,
Kanada, Australia, Israel och Filippinerna) tillåter flygning
med ett privat plan. Se www.pilotswithdiabetes.com för
mer information.
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Militärtjänst

Värnpliktsutbildningen ersattes med en frivillig
utbildning 2010 men återinfördes 2017. Reg-
lerna för vem som får göra militärtjänst har änd-
rats genom åren eftersom behovet av värnplik-
tiga har minskat med minskande militär budget.
För den som har diabetes finns 2018 ingen möj-
lighet att bli antagen till Försvarsmaktens
Grundutbildning. Militära myndigheter kan ge
dig ytterligare upplysningar. Se även www.rekry-
teringsmyndigheten.se.

Körkort

Du behöver ett speciellt intyg angående din dia-
betes från din läkare när det är dags för körkort.
Vi intygar bl a att du känner igen symtomen på
lågt blodsocker och vet hur du ska åtgärda dem.
Din vanliga diabetesläkare kan skriva ett intyg
om att ett nyligen taget ögonbottenfoto inte
visar några tecken på diabetesförändringar och
att det inte finns klinisk misstanke på påverkan
av synfältet.1114 För körkortsinnehav krävs syn-
skärpa på minst 0,5 (med eller utan glasögon).
Om man bara har syn på ett öga ändrades 2010
kravet på synskärpa till 0,5. Intyg beträffande
diabetessjukdomen ska sedan lämnas efter ett år
och därefter minst vart tredje år.1114 Om du har
C-behörighet eller högre krävs intyg varje år. 

Vanligt körkort för personbil (B och BE) eller
motorcykel (A och A1) är inga problem att få
när man har diabetes, förutsatt att denna är
under godtagbar kontroll med avseende på ris-
ken för hypoglykemi (lågt blodsocker). Att köra
lätt lastbil (totalvikt under 3,5 ton) och traktor

går också bra. Tidigare kunde personer med typ
1 diabetes få körkort med begränsad C-behörig-
het (efter dispens från länsstyrelsen) under förut-
sättning att diabetessjukdomen är välreglerad.345

Reglerna har dock skärpts och från 2008 får en
person med typ 1 diabetes inte körkort för tung
lastbil (C och CE), buss (D och DE) eller taxi.1114

Det kom dock nya övergångsregler 2010 som
säger att den som 2008 hade körkort med högre
behörighet kan få behålla det enligt de villkor
som gällde enligt de gamla reglerna från
1996.1114 

Personer med diabetes typ 2, och förmåga att
känna varningstecken på akut hypoglykemi får
ta körkort både för tung lastbil och buss under
förutsättning att blodsocker kontrolleras minst
två gånger dagligen samt i samband med kör-
ning.

I 2010 års regler skärps kraven angående hypo-
glykemi (lågt blodsocker) i enlighet med
EU-direktiv.1114 Blodsockerkontroller måste
göras tillräckligt ofta för att upptäcka hypogly-
kemi och förhindra trafikrisk. Svår hypoglykemi
(som krävt hjälp av annan person) och hypogly-
kemi med tecken på nedsatt hjärnfunktion (sk
neuroglukopena symptom, t ex koncentrations-
svårigheter, oförmåga att fatta riktiga beslut
t.ex. om bilkörning, trötthet, sömnighet, irrita-
tion och aggressivitet) som inte föregåtts av
andra varningssymtom (ex. skakighet, kallsvett-
ning) kan vara hinder för utfärdande av kör-
kort.346 I intyget från 2016 poängteras att hypo-
glykemierna ska innebär en trafiksäkerhetsrisk,
vilket torde innebära att nattliga svåra kän-
ningar inte räknas med. Svår hypoglykemi som
upprepas inom ett år innebär att man inte får
köra bil under ett års tid efter den senaste svåra
känningen. Om man haft en episod med svår
hypoglykemi i trafiken ska man göra ett uppe-
håll i körningen på minst 6 månader utan nya
episoder med svår hypoglykemi. Särskilda regler
gäller om man har ögonskador som kan med-
föra synnedsättning.

Du kan läsa mer om de bestämmelser som gäller
i Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för
innehav av körkort (TSFS 2010:125, senast änd-
rad TFTS 2013:2). En ny översyn beräknas vara



316 Socialt

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

klar 2019. Ytterligare upplysningar om de medi-
cinska kraven för innehav av körkort hittar du
på www.transportstyrelsen.se. Se även Diabetes-
förbundets Internetsida www.diabetes.se.

Trafik och diabetes

När det gäller trafik och diabetes är täta blod-
sockerprover och åtgärder för att förebygga
känningar (speciellt omedvetna känningar) vik-
tiga säkerhetsfrågor. Detta är av stor betydelse
både för personen med diabetes och för att
värna om säkerheten för andra personer i trafi-
ken.

Låga blodsockervärden är ett riskmoment för
alla personer med diabetes i trafiken. Personer
med diabetes är totalt inte mera olycksdrabbade
än andra trafikanter enligt de flesta undersök-
ningar.40,224,1230 Tyvärr inträffar det dock flera
allvarliga olyckor varje år som en följd av insu-
linkänningar.298,1230 I DCCT-studien (se sidan
353) var låga blodsocker bidragande faktor till
36 % av bilolyckorna som deltagarna råkade ut
för under de 9 år som studien pågick.266 I en
skotsk studie menade patienterna att 25 % av
bilolyckorna orsakats av låga blodsocker.749

16 - 17% av de rapporter som inkommer till de
brittiska myndigheterna angående personer som
kollapsat vid ratten gällde personer med diabe-
tes.373 Trots att dessa studier ger exempel på en
ökad risk för trafikolyckor hos ett litet antal
individer så är slutsatsen från en litteraturge-
nomgång att för den genomsnittlige personen
med diabetes är risken för trafikolyckor inte
större än för befolkningen i övrigt.750 Som jäm-

Det finns många situationer när man kör bil som man
måste vara helt skärpt för att klara. Kör aldrig bil om ditt
blodsocker är under 4 - 5 mmol/l även om du känner dig
helt bra!

Att tänka på i 
trafiken:

Kontrollera ditt blodsocker innan du sätter dig
bakom ratten så att du har god marginal mot
känningar. Börja aldrig köra med ett lägre blod-
socker än 4-5 mmol/l utan att behandla det
först. Även om du känner att du mår helt bra får
blodsockret aldrig sjunka under 4 mmol/l
eftersom din förmåga att köra bil då försäm-
ras.756 

Ge dig inte ut på en biltur eller cykeltur om det
har gått lång tid sedan du åt.

Ha alltid extra mat och druvsocker med dig i
fickan eller handskfacket i bilen.

Kör alltid åt sidan om du får en känning och
vänta en stund efter att känningen gått över
innan du startar igen. Tänk på att din reaktions-
förmåga och ditt omdöme inte är på topp igen
förrän efter upp till ett par timmar efter kän-
ningen!

Var extra försiktig när risken för känningar är
större, t ex efter motion eller när du nyligen jus-
terat dina insulindoser.

Alkohol ökar risken för känningar förutom att det
gör dig olämplig som bilförare i övrigt. Ta för
vana att aldrig köra bil (eller moped) om druckit
alkohol.

Du kan få tillfällig synförsämring av svängningar
i blodsockret. Stanna bilen och låt någon annan
ta över ratten om detta inträffar.

Avstå från bilkörning någon vecka om du byter
insulinbehandling (t ex om du byter från 2 till 4
eller 5 doser/dag eller en insulinpump) tills du
blivit van vid hur den nya behandlingen fungerar.

Du bör inte köra bil om du har sk omedvetna
känningar, dvs inte märker några varningssym-
tom förrän blodsockret är mycket lågt. Se på
sidan 57 hur du ska komma tillrätta med detta
problem.

Kör aldrig bil om du rökt marijuana eller tagit
andra droger, eftersom de försämrar din hjärn-
funktion och ditt omdöme på samma sätt som
alkohol.
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förelse skulle ett förbud för alla unga manliga
bilförare betyda mer för trafiksäkerheten men
vore förstås totalt oacceptabelt för allmänhe-
ten.750

Du bör alltid testa ditt blodsocker innan du sät-
ter dig bakom ratten och om det är lägre än 4 - 5
mmol/l bör du äta något innan du startar biltu-
ren. Om du inte märker av dina känningar (sk
omedvetna känningar) så är du olämplig som
bilförare. Även om du tycker att du mår utmärkt
med ett blodsocker på 2,6 mmol/l så försämras
din reaktionsförmåga redan vid ca 2,8
mmol/l.756 Se sidan 57 angående hur du ska
åtgärda detta fenomen som beror på att din
kropp vant sig vid för låga blodsockervärden.
Efter en känning dröjer det ett tag innan reak-
tionstiden är normal igen. I en studie där man
sänkte blodsockret till 2,7 mmol/l var reaktions-
tiden fortfarande förlängd 20 minuter efter att
blodsockret blivit normalt igen.355

Vårdbidrag

Vårdbidrag söker man som ersättning för den
extra vård och tillsyn samt merkostnader som
ett barn med kronisk sjukdom eller handikapp
behöver jämfört med andra jämnåriga barn. Det
kan vara svårt att beskriva hur mycket arbete du
lägger ner på att vårda ditt barn och att räkna ut
vilka extra kostnader du har. Kuratorn på barn-
kliniken kan hjälpa dig med detta. Vårdbidrag
kan beviljas tidigast från den månad du lämnar
in ansökan. 

Helt vårdbidrag motsvarar 2,5 basbelopp (9.479
kr/mån 2018). Man kan få helt, tre kvarts, halvt
eller fjärdedels vårdbidrag. ¼ vårdbidrag till-
kom bl a med tanke på barn med diabetes.
Vårdinsatser som omfattar minst sju timmar per
vecka i kombination med ett uttalat tillsynsbe-
hov ger rätt till ¼ vårdbidrag. Vårdbidraget är
inte inkomstprövat men däremot skattepliktig
(och ATP-grundande) inkomst. Det är dock inte
sjukpenninggrundande och ger inte rätt till
ledighet från jobbet. Om du anser att beslutet är

felaktigt kan Försäkringskassan pröva ärendet
igen. Skriv i så fall till Försäkringskassan och
begär omprövning. Information om hur du gör
finns i beslutsbrevet. Om Försäkringskassan vid
omprövningen kommer fram till att inte ändra
beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten.
Information om hur man överklagar finns i
omprövningsbeslutet.

Vårdbidraget betalas ut till den förälder som
ansöker om bidraget eller den som har den rätts-
liga vårdnaden om barnet. Det är möjligt för två
föräldrar att dela på utbetalningen av vårdbidra-
get. Föräldrar som är skilda kan dela upp vård-
bidraget om barnet bor hos bägge föräldrarna.
För att få ersättning för merkostnader pga sjuk-
dom måste dessa uppgå till minst 18 % av bas-
beloppet (8190 kr 2018). Som merkostnad räk-
nas t ex kostnad för dextrosol, medlemsavgift i
diabetesförbundet, resor till läkar- och sköter-
skebesök men inte diabeteskost (se sidan 319).
Ersättning för merkostnader är inte skatteplik-
tiga (och inte heller pensionsgrundande). Om
man har fler barn i familjen med kronisk sjuk-
dom grundas vårdbidraget på barnens samman-
lagda behov av vård och tillsyn. Barnen kan till-
sammans få mer än ett helt vårdbidrag. Se Väg-
ledning 2002:20 på Försäkringskassans hemsida
(www.fk.se) för utförlig information om vårdbi-
drag.

Helt vårdbidrag bör utgå insjuknandeåret (oav-
sett barnets ålder) och för yngre barn fortsatt
fram till och med första skolåret, därefter ½
vårdbidrag t o m 16 års ålder. Helt vårdbidrag
bör även kunna utgå till barn och ungdomar
med speciellt svårskött diabetes t o m 16 års
ålder. Försäkringskassan är dock vanligen mer
restriktivt inställd. Man kan få helt eller ½ vård-
bidrag (beroende på barnets ålder) första året
efter insjuknandet och därefter för yngre barn
“som regel ½ vårdbidrag fram till och med för-
sta skolåret”. Försäkringsöverdomstolen (FÖD,
numera ersatt av regeringsrätten) har i de flesta
fall ansett att vården av skolbarn med diabetes
berättigar till ¼ vårdbidrag. 

Vårdbidraget som man ansöker om hos Försäk-
ringskassan kan man få till och med juni månad
det år barnet fyller 19 år. Du ansöker om vårdbi-
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draget på en speciell blankett och det behövs
också ett läkarintyg. Fråga kuratorn eller din
läkare hur det fungerar. 

Det brukar vara bra att skriva ned timme för
timme hur en dag med barnets diabetes ser ut.
Ta med hur lång tid det tar att ta blod- och urin-
prover, att ge insulin, att sätta en Insuflon eller
pumpnål om barnet har en sådan, hur mycket
tid som går åt till att passa barnet för känningar
osv. Fråga din fadderfamilj (se sidan 322) hur de
gjorde eller ta kontakt med någon annan familj
via Diabetesföreningen.

Reglerna för att få vårdbidrag retroaktivt har
ändrats så att nu får man bara för den månad
som förälderns ansökan inkom till försäkrings-
kassan. Om barnet t ex insjuknat i diabetes den
20:e i en månad måste ansökan vara inne innan
månaden är slut, annars betalas vårdbidraget ut
först fr o m nästa månad. Det kan vara bra att
snabbt skicka in en preliminär ansökan som
man sedan kan komplettera när man fått en
bättre bild av hur barnets diabetes fungerar.
Ibland kan det ta lång tid att få ett beslut från
försäkringskassan. Du kan då begära att få ett
provisoriskt beslut på vårdbidragets storlek om
du har behov av pengarna tidigare. 

Du har enligt lagen om allmän försäkring (18:e
kap § 22) rätt att själv ”bli hörd”, dvs muntligen
berätta på Försäkringskassan hur ditt barns dia-
betes fungerar. Det brukar vara bra att ta med
barnet till Försäkringskassan när man diskuterar
vårdbidraget. Att se barnet som har diabetes gör
att det inte bara blir ett namn på ett papper för
den som handlägger ärendet.

I Diabetes nr 6, 1991 citeras en socialförsäk-
ringsnämnd som anser att oro och konflikter i
familjen som kan hänföras till barnets sjukdom
ska kunna räknas som merarbete.

Många gånger får man avslag på eller sänkt
vårdbidrag med hänvisning till ”barnets diabetes
fungerar ju så bra”. Man ser då inte det enorma
arbete som ligger bakom från föräldrarnas sida
för att barnets diabetes ska kunna fungera bra. 

Forskning: Bilkörning och diabetes

I en amerikansk undersökning lät man perso-
ner med diabetes köra bil i en simulator.215 De
fick inte veta sina blodsockervärden (sk blind
undersökning). 

Vid 3,6 mmol/l i blodsocker var det bara 8 %
som körde sämre men vid 2,6 mmol/l körde
35 % av försökspersonerna långsammare och
hade svårigheter med styrningen (vinglig kör-
ning, ofta över mittlinjen och ute i vägrenen).
Bara hälften lade märke till att de körde
sämre.

När man gjorde om undersökningen 3 måna-
der senare var resultaten likartade, dvs
samma personer körde sämre vid lågt blod-
socker.923 

Samma författare gjorde en ny blind studie i
en mer avancerad simulator där blodsockret
sänktes ned till 2,2 mmol/l. Då påverkades
bilkörningen klart vid värden under 4,0
mmol/l, fr a fortkörning över hastighetsgrän-
sen och körning i dikesrenen. Under 3,3
mmol/l körde många över medellinjen, brom-
sade på fel ställen, körde för långsamt eller i
dikesrenen.

Resultaten var mycket individuella, så att bara
38 % av deltagarna uppvisade en ordentligt
sänkt körförmåga jämfört med när de hade
normalt blodsocker. Trots att 15 % kunde
säga att blodsockret var lågt när det var under
4,0 mmol/l, 33 % under 3,3 mmol/l och hela
79 % under 2,8 mmol/l, så var det bara 30 %
av dem som åt något sött och/eller stannade
bilen (och då vid ett genomsnittligt blodsocker
på 2,7 mmol/l!).

I en annan undersökning sänkte man blod-
sockret stegvis från 6,7 till 2,2 mmol/l utan
att försökspersonerna var medvetna om vilket
blodsocker de hade.1171 Vid 6,7 mmol/l ansåg
70 % att de skulle kunna köra bil säkert. När
blodsockret var nere i 2,2 mmol/l ansåg fort-
farande 22 % att de skulle kunnat köra.

Dessa studier visar hur allvarliga omedvetna kän-
ningar kan vara och pekar på vikten av att ta ett
blodsockerprov innan du sätter dig vid ratten. 
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Den praxis som riksförsäkringsverket använder
vid bedömningen tar oftast inte hänsyn till att vi
idag har en intensivare diabetesbehandling som
innebär att man i ”normalfallet” lägger ner
betydligt mer tid och ansträngningar för att bar-
nets diabetes ska fungera bra än vad som var
brukligt när praxis skrevs för ca 10 år sedan. Är
man missnöjd med beslutet kan man överklaga
till kammarrätt och regeringsrätt. Försäkrings-
överdomstolen lades ner 1995. Att överklaga
innebär också en möjlighet till ändring av praxis
eftersom nya domar blir prejudicerande. I en
dom från 1988 (FÖD 1988:42) konstaterar För-
säkringsöverdomstolen att föräldrarnas insatser
när det gäller tillsyn och vård av små barn med
diabetes vanligen blir betydande, och många
gånger så omfattande att förutsättningar för att
utge helt vårdbidrag föreligger. 

I ett mål från Försäkringsöverdomstolen (mål
nr 1149/86:1) slår man fast en åttaårig pojkes
rätt till fortsatt ½ vårdbidrag med följande moti-
vering (han fick diabetes vid 4 ½ års ålder):
”Journalanteckningarna ger inte vid handen att
pojkens diabetessjukdom varit särskilt svårbe-
handlad eller varit förenad med några komplika-
tioner. Å andra sidan är det också klarlagt att E
inte på egen hand kunnat sköta kontrollen av sin
sjukdom och injicera insulinet. Docent Jan Öst-
man har i sitt utlåtande funnit skäl att anta att
den goda diabeteskontrollen i pojkens fall är en
direkt funktion av föräldrarnas omsorg.”

I en dom i försäkringsöverdomstolen fick en
trettonårig flicka med besvärlig diabetes ¼ vård-
bidrag. En tioårig pojke med mycket svårinställd

diabetes fick efter överklagande helt vårdbidrag.
En 11-årig pojke som använde insulinpump fick
efter överklagande (mål nr 2661/90 i Försäk-
ringsöverdomstolen) fortsatt ½ vårdbidrag med
motiveringen att ”man inte kan begära att ett
barn som är 11 eller 12 år på egen hand skall
vidtaga de åtgärder som är en följd av använ-
dandet av insulinpump”. I en dom från 1993
(Försäkringsöverdomstolen 1993:2) slår man
fast att behandling med insulinpump medför ett
större vårdbehov än vad som är normalt för
barn med diabetes. En pojke med insulinpump
fick efter överklagande helt vårdbidrag från
3 - 7 års ålder med hänvisning till föräldrarnas
arbetsinsats och de krav på medverkan från
deras sida som föreligger även när barnet vistas i
barnomsorg och skola (Göteborgs kammarrätt
2365-1997).

Man kan beställa riktlinjer och tidigare domar i
vårdbidragsmål (”Vårdbidrag för barn med dia-
betes. Rättslägesanalys”, RFV anser 1986:6)
från Försäkringskassan tel 0771-524524.
Domarna som nämns ovan är publicerade i
Domstolsverkets rättsfallssamling. 

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut om
vårdbidrag så kan du överklaga det.

Merkostnader för glutenfri mat

Konsumentverket gör varje år en uträkning hur
mycket dyrare det är om man äter specialkost. En
person med diabetes betalade drygt 30 % mer för
maten enligt 2004 års beräkningar. Merkostnaden
togs dock bort 2005 eftersom Konsumentverket
nu räknar med att diabeteskosten motsvarar en
allmän näringsriktig kost och därmed inte innebär
någon merkostnad. I en kammarrättsdom i Stock-
holm (mål nr 6315-98) finns en beräkning som
visar att merkostnaden för kombinationen glutenfri
kost och diabeteskost blir väsentlig mycket högre
än summan av merkostnaden för en glutenfri kost
och merkostnaden för en diabeteskost.

Ålder Merkostnad för en 
person 2018

6 - 9 år
Vuxen kvinna
Vuxen man

1.200 kr
1.920 kr
2.760 kr
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Adoption

Tidigare har det varit svårt för personer med
diabetes att få adoptera barn pga farhågor att
komplikationer till diabetessjukdomen skulle
försvåra för den vuxne att ta hand om barnet.
Idag går detta lättare. Man ansöker om adop-
tion hos socialförvaltningen där man bor och
det är socialnämnden som fattar beslut efter en
utredning. Det behövs ett utlåtande från den
behandlande läkaren eller invärtesmedicinsk
specialist och även ett särskilt läkarutlåtande
från ögonspecialist. Barnets företrädare i utlan-
det kan ha en annan inställning till sjukdomen
och en eventuell funktionsnedsättning. Det gäl-
ler därför olika regler beroende på varifrån bar-
net kommer. Mer information finns hos Myn-
digheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
www.mfof.se.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning (TFP) gäller normalt
till 12 års ålder. För barn med kronisk sjukdom
kan det förlängas 2 år i taget till 16 års ålder. Du
kan då sjukskriva dig själv för vård av sjukt
barn på samma sätt som innan barnet fyllde 12
år. Bägge föräldrarna kan få TFP för samma
barn när så behövs, t ex vid nyinsjuknad diabe-
tes, vid inläggning på sjukhus av annan orsak
eller utbildning, t ex i samband med start av
insulinpump. Vi brukar skriva TFP på två för-
äldrar i ca 2 veckor vid debuten av diabetes. Det
är viktigt att föräldrarna får reda på detta så
tidigt som möjligt så att de kan planera de
närmsta 1-2 veckorna. Efter utskrivning brukar
vi följa upp med TFP (heltid eller halvtid) för en
förälder i 2-4 veckor eller så lång tid som behövs
för att familjen ska klara av barnets diabetes
hemma på ett bra sätt. För ungdomar mellan 16
och 18 år kan föräldrarna oftast få ersättning
för livsviktig vård av svårt sjuk anhörig. Enligt 

Man kan även få TFP för läkarbesök, men
endast för de besök som inte ingår i underlaget
för vårdbidraget. Det betyder att om du uppgivit
ett visst antal läkarbesök i din ansökan för vård-
bidraget så kan du bara få föräldrapenning för
extra läkarbesök, ex. vid annan sjukdom eller
pga högt HbA1c.

Normalt får man inte tillfällig föräldrapenning
för samma sjukdom som man har vårdbidrag
för. Det innebär att det måste vara en försämring
i barnets diabetes eller annan samtidig sjukdom
för att försäkringskassan ska godkänna tillfällig
föräldrapenning. I ett fall i försäkringsöver-
domstolen (mål nr 676/91) avslogs föräldrapen-
ning för en pappa som stannat hemma därför att
man på fritidsgården gjorde utflykter under ett
par dagar som krävde sådana tider och sådan
mat att den tioåriga pojken inte kunde följa med
utan pappans närvaro.296

Handikappersättning

Om du är äldre än 19 år kan du söka sk handi-
kappersättning som är till för att täcka merkost-
nader som uppstår t ex vid kronisk sjukdom.
Ersättningen är uppdelad i en behovsprövad och
en merkostnadsdel. Hjälpbehovet för att klara
den allmänna livsföringen måste uppgå till minst
2 timmar/dygn. Man kan beviljas ersättning
enbart för merkostnader så måste merkostna-
derna 2018 vara högre än 12 768 kronor om
året. Om hjälpbehovet eller merkostnaden inte
uppfyller dessa krav kan man ändå ansöka efter-
som försäkringskassan gör en sammanvägning
av både merkostnader och hjälpbehov vid
bedömningen. Den som har diabetes uppfyller
sällan kraven för att få handikappersättning om
inte andra sjukdomar föreligger samtidigt.
Denna ersättning är skattefri och inte inkomst-
prövad. Du ansöker om handikappersättning
hos Försäkringskassan.

Deklaration

Avdraget för merkostnader på grund av sjuk-
dom togs bort 1991. Man diskuterar en ändring
av reglerna för handikappersättning för att kom-
pensera för detta men ännu är ingen proposition
lagd. Däremot kan man motivera en höjning av
andra ersättningar och bidrag med en ökad
kostnad för diabetesmat. En person med diabe-
tes i Blekinge överklagade socialnämndens
beslut och fick sitt socialbidrag höjt med 30 %
med hänvisning till konsumentverkets beräk-
ningar av ökad levnadskostnad för diabetes-
mat.706
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Försäkringar

Om ni har en barnförsäkring (sjukdomsförsäk-
ring) när barnet insjuknar i diabetes så utbetalas
en ersättning som vanligen är beroende av hur
stort vårdbidrag barnet får. Rutinerna varierar
dock starkt mellan olika försäkringsbolag. Vid
tecknande av barnförsäkring jämför gärna för-
säkringsvillkoren mellan bolagen på Konsumen-
ternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas-
forsakringsbyra.se/). Eftersom det brukar bli ett
betydande tillskott till familjeekonomin är det
viktigt att kontrollera vilket försäkringsskydd ni
har i familjen. Det är betydligt svårare att teckna
en barnförsäkring när barnet redan har insjuk-
nat i diabetes. Diabetesbarnen är dock inte sju-
kare i övrigt än andra barn. Diabetesförbundet
erbjuder en barnförsäkring utan hälsodeklara-
tion på sin hemsida. Se https://www.diabe-
tes.se/medlem/medlemsformaner/medlemsforsa-
kringar/barnforsakring2/ 

De vanliga föräkringsbolagen erbjuder liv-, sjuk-
och olycksfallsförsäkringar till vuxna personer
med diabetes om man har en acceptabel diabe-
tesinställning och inte har några allvarliga kom-
plikationer men då får man betala en förhöjd
premie. Försäkringsbolagen gör alltid en indivi-
duell medicinsk bedömning som grundar sig på
den egna hälsoförklaringen, läkarintyg från
behandlande läkare och eventuella uppgifter
från försäkringskassan. Bolagen tar även hänsyn
till aktuell ålder, ålder vid diabetesdebuten och
eventuella komplikationer. En möjlighet kan
vara att teckna en gruppförsäkring där det inte
krävs hälsoprövning, kanske genom arbetet eller
facket. Se www.diabetes.se för ytterligare infor-
mation om diabetes och försäkringar.

Nuvarande praxis med förhöjda olycksfallspre-
mier och begränsad täckning är inte förenlig
med vetenskapliga undersökningar. En dansk
studie baserad på 7.599 vuxna med diabetes
visade att risken för olycksfall var jämförbar
med friska jämnåriga.767 Författarna fann också
en ökning i förväntad livslängd på mer än 15 år
under en 40-års period (fr a beroende på en
minskning av njurkomplikationer).138 Man
ansåg att detta borde kunna motivera försäk-
ringsbolagen till att erbjuda personer med diabe-

tes olycksfallsförsäkring till samma premier som
andra. 

Barnens olycksfallsförsäkringar i skola och dag-
hem gäller för diabetesbarn på samma sätt som
för friska barn. Däremot omfattas ofta den som
har diabetes inte av den kollektiva olycksfalls-
försäkringen på arbetsplatsen. 

Diabetes och Internet

Mängden information som finns att hämta om
diabetes på Internet ökar lavinartat hela tiden.
Både läkemedelsfirmor och kliniker har egna
hemsidor med information och nyheter. Använd
någon av sökmotorerna för att hitta den typ av
information du är ute efter. När du läser om
HbA1c på Internet bör du vara medveten om att
de flesta forskningsrapporterna mäter med
DCCT-värden som visar ca 1 % lägre värden än
den gamla metoden i Sverige (se sidan 354).
IFCC-värden i mmol/mol är dock jämförbara
över hela välden. Se omvandlingstabell på sidan
119 eller www.ngsp.org/convert1.asp.

En sak är väldigt viktig att tänka på när man
söker information på Internet. Det mesta som
du hittar är inte genomläst eller kontrollerat av
personer som arbetar med diabetes utan är ofta
helt enkelt åsikter hos den person som har skri-
vit det. Om du bara tänker på detta och är lite
kritiskt inställd till vad du läser så finns det
mycket ”matnyttigt” om diabetes på Internet
och du kan gärna diskutera det med oss på mot-
tagningen.

ID-kort 

Det är bra att ha något på sig som talar om att
man har diabetes. En del har en speciell hals-
kedja eller ett armband. Det har hänt flera
gånger att man trott att en tonåring eller vuxen
person med diabetes varit berusad när han eller
hon istället haft en känning. Har man druckit

Diabetes
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bara lite och det luktar alkohol så går många
förbi utan att hjälpa.

Du kan få ett ID-kort med foto på vår diabe-
tes-mottagning där det står att du har diabetes.
Där står det på svenska och på engelska vilket
insulin du använder och hur man ska göra om
någon hittar dig när du har en besvärlig kän-
ning. Diabetesförbundet har ett identitetskort
(utan foto) med text på fem olika språk
(svenska, engelska, tyska, franska och spanska)
där det står vad som bör göras för att hjälpa den
som är omtöcknad eller medvetslös pga lågt
blodsocker.

Många saker är svåra att lära sig ur böcker eller
av oss på mottagningen. Det är ju ändå inte
samma sak som att ha diabetes i verkligheten
och de flesta av oss i diabetesteamet har varken
diabetes själva eller barn med diabetes. Vi bru-
kar försöka hitta en fadderfamilj med diabetes-
barn i samma ålder till alla som insjuknar i dia-
betes. Ofta kan man få bra tips hur man gör
praktiskt i olika situationer - skolan, barnkalas,
dagis osv. Även vuxna med diabetes kan ha stor
nytta av ett system med faddrar.

Svenska Diabetesförbundet är en organisation
som arbetar för att minimera konsekvenserna av
diabetes, bl a genom att arbeta med att påverka
olika områden i samhället, t ex sjukvården och

rätten till försäkringsskydd, som är viktiga för
människor med diabetes och/eller närstående.
Förbundet arbetar med påverkan utifrån ett
vårdkonsumentperspektiv, vilket bl a innebär att
förbundet anser att diabetesvården skall bedri-
vas så att du, som människa med diabetes eller
närstående, dels behandlas utifrån dina unika
förutsättningar och behov, dels bereds möjlighet
att utöva det inflytande som du vill och kan
utöva.

Svenska Diabetesförbundet har mer än 20.000
medlemmar i 89 lokalföreningar och arbetar för
att förbättra de medicinska, sociala och ekono-
miska villkoren för människor med diabetes.
Det finns lokala diabetesföreningar i de flesta
större orter och många har en speciell sektion
för barn och ungdomar. Stiftelsen Svenska Dia-
betesförbundets Forskningsfond arbetar med att
stödja och stimulera diabetesrelaterad forskning
och utveckling. Vi rekommenderar dig starkt att
bli medlem i Diabetesförbundet. Du får en
mycket bra tidning och lokalt ordnas möten,
kurser mm. Ytterligare information får du från
Diabetesföreningens kansli i din hemort eller
Diabetesförbundet (www.diabetes.se, 08-564
821 00). Se även www.ungdiabetes.se för dig
som är mellan 15 och 30 år.

Fadderfamilj

Diabetesförbundet

SVENSKA       DIABETES
FÖRBUNDET

Tidningen Allt om Diabetes utkommer med 6 nummer/år.
Den innehåller många läsvärda artiklar och bevakar vad
som händer på diabetesfronten inom forskning och ut-
veckling.
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Barndiabetesfonden 

Barndiabetesfonden bildades 1989 på initiativ
av bl a Professor Johnny Ludvigsson i Linköping
för insamling av ekonomiska medel till barndia-
betesforskning. HKH Kronprinsessan Victoria
är Barndiabetesfondens beskyddare. Verksamhe-
ten består till stor del av lokala aktiviteter och
lokalföreningar har bildats på många orter i lan-
det. Ytterligare information får du på
www.barndiabetesfonden.se eller tel 013 - 10 56
90.

International Diabetes 
Federation (IDF)

Den internationella diabetesföreningen heter
International Diabetes Federation (IDF) och ver-
kar bl a för att öka förståelsen för diabetes värl-
den över. Vartannat år anordnas en internatio-

nell konferens som innehåller föredrag både för
personer med diabetes och sjukvårdspersonal.
Du kan få mer information av din diabetesfören-
ing eller på Internet (www.idf.org).

International Society for Pediatric
and Adolescent Diabetes (ISPAD)

ISPAD (www.ispad.org) är en internationell för-
ening för diabetesteam (doktorer, sköterskor,
dietister, kuratorer, psykologer) och alla andra
som jobbar med barndiabetes. Föreningens mål-
sättning beskrivs i Deklarationen från Kos 1993:

Att göra insulin tillgängligt för alla barn och ung-
domar med diabetes i hela världen.

Att minska sjuklighet och dödlighet som är för-
knippade med akuta försämringar i diabetessjuk-
domen eller när den debuterar.

Att öka tillgängligheten av ändamålsenlig utrust-
ning för att själv kunna testa blod och urin för alla
barn och ungdomar med diabetes. 

På diabetesläger får
barnen träffa kamra-
ter med samma
sjukdom och som
förstår hur det är att
ha diabetes utan att
allt behöver förkla-
ras. Målsättningen
är både att ha roligt
tillsammans och att
lära sig ta hand om
sin diabetes.

LÄGER
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Att driva och uppmuntra forskning om barn och
ungdomar med diabetes runt om i världen.

Att skriva och uppdatera riktlinjer för praktisk och
realistisk vård och utbildning av unga patienter
med diabetes och deras familjer där den viktiga
rollen av alla yrkeskategorier i diabetesteamet
(inte bara doktorer) i dessa uppgifter världen över
poängteras. 

Diabetesläger

Varje sommar ordnar och Barn- och Ungdoms-
mottagningarna i Uddevalla, Göteborg, Kungs-
backa, Skövde och Borås i samarbete med Dia-
betesföreningen ett läger på Lysestrands Scout-
gård för barn i åldrarna 8 - 13 år och ett tonårs-
läger för ungdomar i åldrarna 15 - 18 år. På vin-
tern har vi en skidresa för ungdomar i åldrarna
13 - 15 år. Diabetesföreningens föräldrasektion
ordnar ett familjeläger för yngre barn med för-
äldrar. 

På många andra håll i Sverige ordnas också
lokala diabetesläger. Fråga hos din lokala Diabe-
tesförening så får du reda på vad som finns där
du bor. Diabetesförbundet ordnar också läger
för barn och ungdomar, och man har en ung-
domskonferens och andra aktiviteter för dig som
är mellan 15 och 30 år via Ung Diabetes
(www.ungdiabetes.se). 

Det ger ett ökat självförtroende att under läger-
vistelsen uppleva kamratskap med andra barn
med diabetes som måste följa samma regler
beträffande insulin, kost och provtagning. I små
grupper får barnen undervisning i injektionstek-
nik, testmetodik och kostbehandling. Vi berättar
om hur kroppen fungerar när man har diabetes.
Det är roligare att ta sitt insulin och att se vad
man har för blodsockervärde när alla kamrater
gör samma sak. Den som har svårt att sticka sig
själv brukar snabbt lära sig på ett diabetesläger.
Barnen tycker det är skönt att kamraterna redan

kan diabetes - de behöver inte hela tiden för-
klara vad en känning är, varför de tar injektioner
osv, som de brukar få göra hemma.

Många träffar nya vänner som de sedan träffar
på Facebook eller håller kontakt via e-mail med.
Förutom vanliga lägeraktiviteter har vi undervis-
ning och samtal om diabetes i grupper. Målsätt-
ningen med våra diabetesläger är både att lära
sig mer om diabetes och att ha roligt tillsam-
mans med kamrater. Vi lär barnen i förpuberte-
ten att klara sin diabetes på ett självständigt sätt
på lägret. Om barnen har lärt sig att till stora
delar klara av sin diabetes själva under puberte-
ten hjälper man dem i deras strävan efter själv-
ständighet och förhoppningsvis behöver diabe-
tessjukdomen inte dras in i pubertetskonflik-
terna alltför mycket (se även sidan 384). På läg-
ret vill vi i första hand att barnen ska kunna del-
taga fullt ut i alla aktiviteter. Det innebär att vi
inte kommer att ha någon perfekt diabetesin-
ställning under lägerveckan - en del barn har
kanske t o m haft sämre värden än hemma. De
allra flesta barnen rör sig betydligt mer än
hemma - därför sänker vi ofta doserna, speciellt
nattinsulinet, något för att förebygga känningar. 

Att känna att man klarar sig utan mamma och
pappa ger ökat självförtroende, speciellt för ett
barn som det kanske är första gången det är
borta mer än någon natt från föräldrarna. För
föräldrarna kan det kännas bra att få vara
”barnfria” och veta att deras barn med diabetes
har det bra under sakkunnig ledning.

STRAND
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När blir man vuxen?

Barn- och ungdomskliniken ansvaret för din dia-
betes tills du fyller 18 år. När det är dags att
byta till medicinkliniken brukar vi i Uddevalla
göra så att en diabetessköterska från medicinkli-
niken är med på de sista besöken på barn- och
ungdomsmottagningen. Tillsammans berättar vi
hur din diabetessjukdom har fungerat genom
åren. Diabetessköterskan från medicinkliniken
följer sedan med dig till sin mottagning och visar
dig runt. På andra kliniker har man andra ruti-
ner, t ex att din barnläkare följer med på första
besöket till din nya läkare eller att man har
gruppverkssamhet där personal från bägge klini-
kerna träffar ungdomarna samtidigt.

Kostnadsfria hjälpmedel

Insulin, pennor, sprutor, injektionsnålar och
Insuflon är kostnadsfria. Glukagon och

EMLA®-kräm och andra läkemedel är numera
kostadsfria för barn. Blodsockermätaren får du
oftast utan kostnad på mottagningen och stick-
orna, lancetterna och blodprovstagaren är kost-
nadsfria. Insulinpumpar och material till dessa
är kostnadsfria. 

Kontinuerlig glukosmätning är kostnadsfri för
patienten, men pga hög kostnad har det varit
begränsningar i möjligheten att använda detta
hjälpmedel. Vid bokens tryckning 2018 använ-
der dock mer än 90 % av alla barn och ungdo-
mar i Sverige någon typ av CGM, och på de
flesta kliniker erbjuder man en Abbott Freestyle
Libre® inom någon vecka efter debuten. Alla
som behöver larm för låga blodsockervärden
bör erbjudas en CGM som har detta. De flesta
kliniker har som rutin att förskolebarn börjar
med pump och CGM inom några veckor från
debuten, och de får då en CGM med larm. 
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Resetips
Att resa är en viktig del av livet för många män-
niskor och du ska inte låta dig hindras av att du
har diabetes. Om du tänker dig för lite mer och
planerar resan noga så är inget resmål eller färd-
sätt omöjligt även om du har diabetes. Du måste
kunna mäta ditt blodsocker under resan och
anpassa insulindoserna till tillfälliga förhållan-
den.

Du kommer att behöva testa ditt blodsocker
oftare än vanligt. Det kan stiga om du suttit
stilla i bilen eller på ett flygplan eller ätit mat
som innehåller mer kolhydrater än du är van
vid. Spänningen som det innebär att besöka en
ny stad eller ett nytt land kan också höja ditt
blodsocker. 

Tänk på att alltid ha med insulin i reserv, ta med
minst 2 - 3 gånger den mängd du beräknar att
använda. Ha insulin och pennor/sprutor i hand-
bagaget men se också till att ha en reserv-upp-
sättning i en annan väska om du skulle bli av
med en väska. Lägg inte insulinet i bagaget när
du checkar in eftersom det är risk för minusgra-
der i bagagerummet på flyget vid höga höjder.
Risken finns också att ditt bagage blir försenat
eller borttappat. Röntgenstrålarna vid säkerhets-
kontrollen påverkar inte insulinet. Ett ID-kort
som talar om att du har diabetes är viktigt att ha
med men oftast behöver du inte visa upp det i
tullen.

Det brukar gå bra att få ut insulin på apotek
utomlands om du kan visa att du har diabetes.
På en del mottagningar kan du få ett ID-kort där
de olika insulinsorterna finns angivna på engel-
ska. Om du har med original-förpackningarna
som du hämtade ut på apoteket så kan du få rätt
sorts insulin från ett utländskt apotek. Det kan
vara svårt att förvara insulinet kallt hela tiden
men det brukar gå bra om man bara undviker
värme över 25 - 30°. Tänk på att det kan bli
extremt varmt (upp till 50°) i en stängd bil en
solig dag. Ta med en termos som du kan fylla
med kallt vatten om det är mycket varmt ute
(kyl med is innan du lägger i insulinet). En kyl-
box för 12V är bra att ha i bilen på längre resor.
Tänk på att insulinet tas upp snabbare från
injektionsstället om du blir mycket varm och du
därmed kan råka ut för oväntade känningar (se
sidan 90). 

På badsemester bör du tänka på att insulinet inte
tål solljus och värme. Om du har en insulin-
pump bör du täcka över denna, och helst även
slangen, om du ligger och solar. När du kommer
hem på eftermiddagen kan du spola igenom
slangen med fräscht insulin om du misstänker
att insulinet i slangen har utsatts för solljus. En
11-årig flicka råkade ut för ketonförgiftning
(ketoacidos) 48 timmar efter att hennes pump
exponerats för solsken och värme (35 grader i
luften) när den låg på ett bord i solen medan hon

Problem med åksjuka?

Ta med åksjukemedel (tabletter eller skopola-
minplåster)

Risken för illamående minskar om du äter
små måltider och rätt så ofta

Undvik kolsyrade drycker

Sitt fram i en bil eller buss så att du ser vägen



Resetips 327

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

badade i poolen.920 Om hon hade bytt ampullen
till nytt insulin när hon kom hem hade detta
kunnat undvikas.

Insulinet tål inte frost, då förlorar det sin effekt
helt. Det kan alltså inte ligga kvar i bilen om du
är på skidsemester. Förvara insulinampullerna
eller insulinpennan i en innerficka om det är
minusgrader ute. Undvik att lägga insulinet för
nära frysfacket i kylen. En 13-årig flicka fick en
ketonförgiftning (ketoacidos) pga att insulinet
råkat frysa i kylskåpet under en semesterresa.792

Av misstag använde man detta insulin i pumpen
vid ett senare tillfälle. Skadat insulin blir ofta
grumligt eller flockigt, ibland med en brunaktig
missfärgning. Vissa blodsockerstickor kan ge för
höga värden när det är mycket hett ute och för
låga värden när det är mycket kallt ute. Många
blodsockermätare varnar när temperaturen är
för hög eller låg.

Tänk på att i vissa länder används andra kon-
centrationer på insulin, oftast 40 E/ml. Om du
använder insulin med 100 E/ml i sprutor för 40
E/ml eller tvärtom så blir det helt fel. Det är då
bättre att köpa både insulin och sprutor för 40
E/ml om du inte kan få tag på 100 E/ml. Du kan
då fortsätta att ta dina vanliga doser när du räk-
nar i enheter. Enheterna är desamma och ger i
stort sett samma insulineffekt oavsett om insuli-
net är 40 eller 100 E/ml. Enda skillnaden är att
ett 40 E/ml insulin kan ge lite snabbare insulinef-
fekt. Se även ”Enheter och koncentration” på
sidan 83.

Utomlands används ofta sorten mg% eller mg/dl
istället för mmol/l för att mäta blodsockret (se
tabell på sidan 102). 

1 mmol/l = 18 mg/dl (18 mg%)
100 mg/dl = 5.6 mmol/l

Se till att ha druvsocker och glukagon med på
resan, seglingen eller fjällvandringen. Med glu-
kagon kan du behandla en allvarlig känning
även om du är långt från sjukhus. Se till att dina
kamrater vet när och hur druvsocker och gluka-
gon ska användas.

Vaccinationer 

Det gäller inga speciella regler för vaccinationer
eller gammaglobulin pga din diabetes.90 Däre-
mot är det viktigare för dig som har diabetes att
verkligen ta de vaccinationer som rekommende-
ras eftersom en eventuell sjukdom får besvärli-
gare följder med svårigheter i diabetesinställ-
ningen. Vaccination mot hepatit och ”turist-
diarré” kan vara en bra idé om du åker till
områden där detta kan bli ett problem. Det är
bra om man kan ta vaccinationerna i god tid
före avresan eftersom man ibland får feber som
kan påverka blodsockret under några dagar. 

Sjuk utomlands? 

Glöm inte att ta med papper från din försäk-
ringskassa så att du kan få ersättning om du blir
sjuk utomlands. Kontrollera även med ditt för-
säkringsbolag vad som gäller om du blir sjuk
utomlands. Reseförsäkringen i din hemförsäk-
ring gäller oftast bara vård av akut sjukdom
(eller akut försämring av kronisk sjukdom). Om
du ofta varit inlagd pga diabetes kan det vara
svårare att få försäkringen att täcka en inlägg-
ning utomlands. 

Tala alltid om att du har diabetes om du måste
söka läkarvård. Blir man sjuk under vistelse i
länder utanför Västeuropa och USA bör man
om möjligt försöka undvika kirurgiska ingrepp,
blodtransfusioner och injektioner. Vid sjukdom
som kräver medicinering bör man kräva att få
tabletter istället för injektioner. Undvik om möj-

Vi på diabetesmottagningen är aldrig längre bort än ett
telefonsamtal även om ni är på semester utomlands.
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ligt även tandläkarbehandling med tanke på
infektionsrisken.

Turistdiarré 

Antibiotikabehandling i förebyggande syfte för
att undvika turistdiarré är ett kontroversiellt
ämne. Eftersom en person med diabetes får pro-
blem med insulininställningen vid sjukdom bör
man kunna vara mer frikostig med att skriva ut

medel för förebyggande behandling mot turist-
diarré.176 Denna indikation är också godkänd av
Socialstyrelsen. Man kan ge det vid korttidsresa
(3 - 4 veckor eller kortare) till högriskområden
(Afrika, Asien och Latinamerika) med ca
70 - 90 % skyddseffekt.1080 Risken att få en tar-
minfektion är ca 25 - 35 % utan profylaktisk

Hur hittar jag mitt insulin när jag är 
utomlands?

Många insuliner har olika namn i olika delar av värl-
den. Om du planerar en längre resa bör du be din
läkare att skriva ner vilken typ du har så att du kan få
tag på det från det lokala apoteket om du blir av med
ditt förråd. Observera att förblandade insuliner har
omvänd ordning på proportionerna i namnet i Eng-
land och USA! Lente och ultralente-insulinerna är
indragna i USA och Europa men kan finnas tillgäng-
liga i andra länder.

Typ Europa USA

Direktverkande
insulin

NovoRapid
Humalog

NovoLog
Humalog

Snabbver-
kande insulin

Actrapid
Humulin S

Novolin R
Humulin R

NPH insulin Insulatard
Humulin I

Novolin 
Humulin N

Basala 
analoger

Lantus
Levemir
Abasaglar

Lantus
Levemir
Basaglar

Lente insulin Monotard
Humulin L

Novolin L
Humulin L

Ultralente Ultratard
Humulin Zn

Ultratard
Humulin U

Mix-insulin
(70% NPH)

Mixtard 30
Humulin M3

Novolin 70/30
Humulin 70/30

Mix direktverk.
(70-75% basal)

NovoMix 30
Humalog Mix 25

NovoLog Mix 70/30
Humalog Mix 75/25

Undvik detta i varmt klimat och vid dålig 
hygienisk standard

Kranvatten (även till tandborstning)
Is
Mjölk, grädde, majonnäs
Glass utan förpackning
Spädd juice
Kalla bufféer
Varmhållen mat
Skaldjur
Rå mat
Dåligt tillagad kyckling
Sallad, grönsaker och frukt som är sköljda 

i vatten

Övriga råd: 1191

Tvätta händerna ofta
Maten ska vara nytillagad och rykande varm
Ät inte mat som tillagats på gatan.
Drick endast vatten som är köpt på flaska. 
Öl, vin, kaffe och te är också riskfritt.

Tänk på att insulinet inte tål värme och solsken lika bra
som du gör. Bagageutrymmet i en bil eller buss blir för
varmt för insulinet på sommaren och för kallt på vintern.
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behandling.176 Vid längre resa ger man istället
antibiotika bara om man får diarré. Bäst är att
ha antibiotika med sig hemifrån. Undvik att
köpa det på platsen - du vet inte vad du får och
det ger bara större risk för biverkningar. Det
finns ett vaccin mot turistdiarré (Dukoral) som
ger ett visst skydd.

Med tanke på risken för magsjuka bör du vara
försiktig med att dricka vatten om det inte är
helt rent. Undvik allt vattenledningsvatten (även
fryst, dvs isbitar!). Buteljerat vatten (cola-dryck,
Fanta eller liknande) brukar vara säkert. Se
referens 90 för utförligare resetips. Vätskeersätt-
ning (köps på apotek) kan vara bra att ha om du

skulle må illa eller kräkas (se även ”Illamående
och kräkningar” på sidan 285).

Om du reser under primitiva förhålladen så des-
inficeras vattnet bäst genom en kort uppkokning
eller något vattenreningsmedel (t ex Xinix
AquaCare, Puritabs, Klorin). 1191

Ett dåligt vätskeintag när det är varmt ute i
solen kan ge vätskebrist. Detta för med sig att
insulinet tas upp långsammare.494 När du sedan
dricker ordentligt kan mer insulin frigöras och
du kan få en ordentlig känning. Ett högt blod-
socker som överstiger den sk njurtröskeln (se
sidan 102) gör också att du förlorar extra vätska
i form av ökade urinmängder. 

När du flyger till andra världsdelar blir det tids-
förskjutning. När man reser västerut blir dygnet
längre och när man reser österut blir det kortare.
Räkna med att din dygnsdos insulin under resan
behöver minskas eller ökas med 2 - 4 % för
varje timmes tidsförskjutning.625,993 Stillasittan-
det på planet kan göra att behöver öka dina
insulindoser, beroende på hur mycket du brukar
röra på dig. Beställ inte speciell diabetesmat -
den smakar inte alltid så gott och risken är stor
att portionen innehåller för lite kolhydrater. Lär
dig istället att anpassa insulinet till den vanliga
maten som serveras. Pga tryckskillnaden i kabi-
nen blir det lätt luftbubblor i ampullerna till
insulinpennan. Se till att få ut luften när du lan-
dat innan du börjar injicera igen (se sidan 132).

Man brukar bli extra trött innan man kommer
in i den nya dygnsrytmen (kallas jet-lag) och det
tar oftast några dagar innan man anpassat sig. 

Kamelen klarar många dagar i öknen utan vätska tack
vare sina pucklar. Du som har diabetes är mer känslig för
uttorkning. Se till att alltid dricka mycket när du är i varmt
klimat, speciellt om du får problem med diarré eller kräk-
ningar. Om du kräks eller mår illa bör du dricka ofta men
lite åt gången - se avsnittet om sjukdom på sidan 284.

Vätskeersättning

Vätskeersättning finns att köpa som färdigblandat
pulver på apoteket hemma i Sverige. Du kan
också blanda din egen vätskeersättning. Tänk på
att vattnet du använder måste vara rent! Köp vat-
ten på butelj om du är tveksam.

1 liter rent vatten 
½ tesked salt
8 druvsocker-tabletter (Dextrosol®)
eller 2-3 matskedar vanligt socker

Tidsförskjutning
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Flerdosbehandling

Ta direkt- eller snabbverkande insulin och ät var
4:e till 5:e timma under resan. Om du flyger väs-
terut blir det någon eller några extra doser, om
du flyger österut blir det någon eller några doser
mindre. Minska basinsulinet som du tar innan
flygresan om dygnet blir kortare. Börja med din
vanliga dos nattinsulin igen till den ”nya” natten
först när du kommit fram till ditt resmål, oavsett
om den infaller tidigare eller senare än den tid
du skulle gått till sängs i vanliga fall hemma.
Om du tar basinsulin på morgonen bör du ta

även denna dos så att den passar med dygnet på
resmålet. Med en insulinpump låter du basaldo-
sen gå som vanligt, och ställer om klockan i
pumpen när du landat. Det är viktigt att ta blod-
socker före varje måltid när du improviserar på
detta sätt. Se även ”Om jag är uppe hela nat-
ten?” på sidan 96.

Tidsförskjutning 

Flerdosbehandling

Västerut (längre dygn):
Extra doser måltidsinsulin till
1 - 2 måltider
Vanlig dos bas- och nattinsulin anpassat
till det ”nya” dygnet.

Österut (kortare dygn):
Minska antalet måltider. 
Vanlig dos nattinsulin till den ”nya” 
natten.

2-dos behandling

Västerut (längre dygn):
Extra doser måltidsinsulin till
1 - 2 måltider
Vanlig dos medellångverkande insulin 
anpassat till den ”nya” natten.

Österut (kortare dygn):
Nattflyg:

Ta måltidsinsulin till middagen.
Minska basinsulinet med 3 - 5 % per tim-
mes tidsförskjutning.993 Om natten på
planet är kortare än 4 - 5 timmar kan du
prova med att hoppa över basinsulinet
och istället ta någon extra dos med
direkt- eller snabbverkande insulin.

Dagflyg:
Vanlig dos insulin till frukost
Minska basinsulinet till kvällen på planet
med 3 - 5 % per timmes tidsför-
skjutning.993

Liten utrustningslista för resan

ID-kort och halsband/armband som visar att
du har diabetes

Extra insulinpenna och sprutor (engångs-
pennor, Penset, är bra som reservinsulin) 

Insulin packat i flera olika handbagage

Kylskåpstermometer (för insulinet)

Ett Frio® kylfodral för insulin på dagsutflykter

Provtagare + lancetter

Blodsockerstickor + mätare (ta med en i
reserv)

Stickor för mätning av ketoner 
(blod och/eller urin)

Druvsocker

Febertermometer

Tel. och fax nr till diabetes-mottagningen
hemma

Lägg in ICE (In Case of Emergency) i mobilte-
lefonen, dvs ett telefonnumer (med prefixet
+46) ex. till en förälder som snabbt kan
bistå med medicinska råd vid olycka eller
sjukdom.

Kamrater bör instrueras att ringa detta num-
mer om du inte mår bra.

Se över försäkringar och ta med aktuella
handlingar. Det är bra att ha med papper
från Försäkringskassan eftersom man då
slipper lägga ut egna pengar om man
tvingas söka sjukvård utomlands (gäller
vissa länder).
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Husapotek för resan

Glukagon

Alvedon® eller Magnecyl® (vuxna) 

Näsdroppar

Imodium®(mot diarré) för barn över 12 år
(receptfritt).
Ges vid ≥ 4 lösa avföringar/dag eller
≥ 2 lösa avföringar/dag och feber.
Dos: 2 tabl. initialt, därefter 1 tablett
efter varje diarré. 
Max 8 tabl./dygn i 3 dagar.
Sök läkare vid allmänpåverkan, försämring
eller om du inte blivit förbättrad inom 3
dygn.1080

Vätskersättning
Pulver (Semper) eller tabletter (Resorb®)

Antibiotika mot turistdiarré (recept) vid resa
till Sydeuropa, Asien, Afrika eller Latiname-
rika:

Ciprofloxacin (ej vid graviditet eller amning)
Dos:10 mg/kg 1 gång dagligen som profylax
eller 10 mg/kg 2 ggr dagligen i 1-3 dagar vid
akut diarré eller kräkning (kontrollera keto-
ner!).1080 Finns som 250 och 500 mg tablet-
ter eller mixtur. Sluta med medicinen så
snart symtomen blivit bättre.

Utebliven effekt kan bero på resistenta bak-
terier och man kan då ta azithromycin (Azith-
romax) 1000 mg som engångsdos eller
500mg/dag i 3 dagar.161

Barn under 12 år kan ges azithromycin i
dosen 10 mg/kg/dag en gång/dag i upp till 5
dagar alternativt Eusaprim®eller liknande
preparat.161

Gravida kan ta Eusaprim®, 2 tabletter 2
gånger dagligen i 5-10 dagar.161

Ev. medel mot åksjuka (plåster eller tabletter)

Ta alltid med glukagon
så kan du själv ge akut-
behandling om en svår
känning skulle inträffa.

Att flyga med en pump eller sensor

Det är inga problem att gå igenom metalldetek-
torn, men om du blir uttagen till en kropps-scan-
ning bör du ta av pumpen och en ev. CGM
först.214

Beroende på fysikens lagar kommer luftbubblor
att lösas ut i insulinreservoaren eftersom trycket
i kabinen är lägre än på marken (trycket i kabi-
nen på marschhöjd motsvarar ungefär trycket på
2.500 meters höjd). Eventuella luftbubblor i
reservoaren kommer att utvidgas.

Byt därför infusionssetet omkring 12 timmar
innan flygningen, och fyll det inte med mer insu-
lin än att det räcker till 12 - 24 timmar efter land-
ningen.

Den ökade volymen i insulin-reservoaren kan
trycka ut lite insulin genom slangen, och därmed
orsaka att blodsockret sjunker.643 

För att vara på säkra sidan kan du koppla ifrån
pumpen strax innan planet lyfter. När planet
kommit upp till marschhöjd efter ca 30 min. kan
du koppla in den igen efter att du spolat ut even-
tulla luftbubblor ur systemet.

Om det blir en nödsituation i planet och syrgas-
maskerna faller ner så tyder detta på ett tryckfall
i kabinen. Du måste då genast koppla ifrån pum-
pen för att inte riskera att extra insulin sprutas in
i kroppen (eftersom trycket i ampullen blir högre
än i omgivningen). Kontrollera om det bildats
några luftbubblor i ampullen innan du kopplar in
pumpen igen.

När planet landat blir lufttrycket normalt, vilket
kan göra att eventuella luftbubblor i ampullen
krymper. För att vara på säkra sidan kan du
koppla isär och fylla på slangen med några enhe-
ter så att du ser att det kommer ut insulin i kopp-
lingen till nålen.

Om du använder en subkutan glukossensor
(CGM) så beror det på vilket märke det är. Dex-
com går bra att ha på under hela flygningen.
Vissa flygbolag tillåter Medtronic CGM ombord,
speciellt kommersiella flyg i USA.785 Kontrollera
flygbolagets policy för instruktioner om använd-
ning av medicinsk utrustning under en flygning.
Om de tillåter medicinsk utrustning som kommu-
nicerar via radiofrekvens (RF) behöver du inte
sätta insulinpumpen på flygplansläge och kan
därmed använda hela systemet som vanligt.
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2-dos behandling

Om du använder 2-dos behandling kan det vara
svårt att anpassa denna till ett kortare eller
längre dygn. Det bästa är att tillfälligt gå över
till 4 eller 5 doser måltidsinsulin/dag under
resan. Du bör ha provat denna regim i god tid
före resan så att du vet vilka doser som du behö-
ver till olika måltider.

Om du trots allt använder 2-dosbehandling och
reser västerut (längre dygn) så ger du extra mål-
tidsinsulin till måltiderna på planet och tar din
vanliga eftermiddagsdos så att den passar till
den ”nya” natten när du kommer fram. Om du
reser österut (kortare dygn) så tar du en dos
måltidsinsulin till det sena kvällsmålet på planet.
Om natten på planet är kortare än 4 - 5 timmar
kan du prova med att hoppa över det medellång-
verkande insulinet och istället ta någon extra
dos med direkt- eller snabbverkande insulin. Om
det går längre tid så behövs det ytterligare en
liten dos direkt- eller snabbverkande insulin. Ta
din vanliga dos måltidsinsulin till frukost men
minska det medellångverkande insulinet med
20 - 40 %.625

Säkerhetsregler för flygning inom USA

Sprutor, pennor och pumpar är tillåtna om
man har med insulin i original-förpack-
ningen (pappersasken med ditt namn på). 

Lancetter för blodprover ska ha ett lock som
döljer spetsen och firmanamnet måste vara
inpräntat på blodsockermätaren.

En oöppnad glukagon-förpackning måste-
förvaras i original-förpackningen med ditt
namn på. 

Inga undantag görs. Recept och intyg gäller
inte som bevis på att du behöver ha med
dig insulin och injektionsmaterial.

En passagerare med diabetes som har svå-
righeter med säkerhetsreglerna bör be att
få tala med en Complaints Resolution Offi-
cer (CRO) som arbetar på flygbolaget.
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Andra sjukdomar 
En del andra sjukdomar är vanligare om man
har diabetes. Glutenintolerans och olika former
av struma är exempel på sk autoimmuna sjuk-
domar (se sidan 362) där immunsystemet är
inblandat. Eftersom diabetes till en del är en
ärftlig sjukdom så är det också vanligare med
autoimmuna sjukdomar hos övriga medlemmar
i familjen.

Både brist på sköldkörtelhormon och intolerans
mot gluten kan vara svåra att upptäcka. Därför
tar vi blodprover på detta i samband med års-
kontrollen. 

Glutenintolerans

Celiaki (intolerans mot gluten som finns i vete,
havre, råg och korn) är 10 gånger vanligare hos
barn och vuxna som har diabetes. Undersök-
ningar har visat att 3 - 6 % av alla diabetesbarn
har denna sjukdom,578 men vid noggrannare
screening är förekomsten närmare 10%.685 Ris-
ken för syskon är något lägre, men fortfarande
klart förhöjd jämfört med personer utan diabe-
tes i släkten.1075

Om man har obehandlad glutenintolerans så är
tunntarmsslemhinnan skadad vilket gör att
maten tas upp sämre. Det brukar märkas så till-
vida att man inte så lätt får höga blodsocker

efter maten. Insulinbehovet brukar vara lågt och
man har lätt för att få känningar.578,799 Ofta mär-
ker man inte så många andra symtom men man
kan ha oklara tarmbesvär, buller i magen, för-
stoppning, lös avföring eller lågt blodvärde.
Infertilitet kan orsakas av celiaki (även om det
är pappan som har sjukdomen).787 Personer med
celiaki och personer med typ 1 diabetes har
samma genetiska bakgrund. Om du har någon
släkting med oklara symtom där det varit svårt
att ställa diagnos, bör du uppmuntra personen
att begära ett blodprov för celiaki. 

Screening med ett blodprov för glutenintolerans
rekomenderas för både barn 998 och vuxna 554

med diabetes. Vanligen testar man humant
transglutaminas (HTG) både för att diagnosti-
cera och följa upp sjukdomen. Hos barn som är
under 2 år kan även gliadinantikroppar använ-
das. Diagnosen verifieras genom att ett prov tas
på tunntarmsslemhinnan, vanligen med hjälp av
sk gastroskopi. Vid misstanke om celiaki är det
mycket viktigt att man inte börjar laborera med
kosten på egen hand. Om man själv börjar ute-
sluta gluten, så minskar antikropparna, och där-
med möjligheten att ställa en korrekt medicinsk
diagnos. Du bör alltså inte ändra kosten alls om

Andra sjukdomar som är vanligare hos en 
person med typ 1 diabetes 
(autoimmuna sjukdomar)

Glutenöverkänslighet

Sjukdom i sköldkörteln (för låg eller för hög
produktion av sköldkörtelhormon)

Addison’s sjukdom (för lite kortisol produce-
ras i binjuren)

Tarmens slemhinna är ordnad i veck med små utskott
som ser ut som fingrar (kallas för villi eller tarmludd). På
det viset ökar ytan som tarmen kan ta upp näring med till
hela 200 kvadratmeter. Vid glutenintolerans förstörs
dessa villi och ytan som kan ta upp näring minskar avse-
värt, ända ned till 2 kvadratmeter.
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du misstänker celiaki innan prover är tagna och
en ev. gastroskopi har genomförts. 

Idag rekommenderas screening för glutenintole-
rans vid debuten av diabetes och därefter årligen
i minst 3 år. Man kan sedan ta prov varannat
eller vart tredje år och om barnet har några sym-
tom som kan tala för celiaki.685

Behandlingen för celiaki är att undvika all mat
som innehåller gluten. Glutenfri mat kan höja
blodsockret snabbare än motsvarande produkt
med gluten. En studie visade dubbelt så hög risk
för njurkomplikationer när ungdomar inte
följde den glutenfria kosten.903 Det finns en
något ökad risk för cancer i lymfkörtlarna (lym-
fom) hos personer med obehandlad celiaki: ca
0,4 % risk på 15 år, knappt 3 gånger risken för
friska personer.332 Om slemhinnan i tarmen
läker på glutenfri kost går risken ned till ca 1,5
gånger. Personer med sk latent celiaki (förhöjda
antikroppar men normala villi vid biopsi) har
inte någon ökad cancerrisk.332

Zonulin är ett ämne som produceras lokalt i
tarmslemhinnans celler. Det öppnar de sk “tight
junctions”, dvs bindningarna som håller ihop
cellerna och om de öppnas släpper igenom pro-
teiner och andra ämnen från tarmen ut i blo-
det.363 När det finns något giftigt i tarmen (ex.
bakterier eller kemikalier) släpps vätska från
blodet ut i tarmen. Detta orskar diarré och hjäl-
per till att spola ut det som inte är bra för tar-
men. Vi vet att gliadin, proteinet i gluten, ökar
produktionen av zonulin. Detta gör det möjligt
för gliadin att passera mellan cellerna i tarms-
lemhinnan in i blodet där det presenteras för
immun-försvaret. En del personer som är extra
känsliga för detta får då en sk autoimmun reak-
tion och gliadin-antikroppar kan då börja för-
störa tarmluddet. 

Man har funnit en ökad nivå av zonulin och en
ökad genomsläpplighet i tarmslemhinnan hos
personer med pre-diabetes (innan diabetes-sjuk-
domen bryter ut).997 Det kan finnas mekanismer
som liknar gliadinets funktion i utvecklandet av
diabetes, även om vi för närvarande inte vet vil-
ket ämne som är “skurken” som triggar immun-
systemet när det gäller diabetes.

Sköldkörteln

Sköldkörteln (på halsen, strax under adamsäpp-
let) kan skadas av egna antikroppar (kallas
Hashimotos sjukdom) och tillverkar då för lite
hormon (kallas hypothyreos på latin). Kroppen
försöker kompensera detta genom att öka storle-
ken på sköldkörten (kallas struma). Sköldkörtel-
hormonet reglerar ämnesomsättningen och har
man brist på det blir man trött, frusen och trög i
magen. Det är dock inte alltid man märker
något alls trots att man har för låg halt av sköld-
körtelhormon i kroppen. Barn med diabetes och
brist på sköldkörtelhormon kan ha ökad risk för
känningar.800 

Hypothyreos är en hormonbristsjukdom precis
som diabetes men behandlingen är oerhört
mycket enklare. Man tar 1 - 2 tabletter/dag av
sköldkörtelhormon på morgonen. Kroppen
använder sedan hormonet när den behöver det.
Tidiga faser av Hashimotos sjukdom kan debu-
tera med förhöjda nivåer av sköldkörtelhormon
(hyperthyreos).

Även en ökad produktion av sköldkörtelhormon
(giftstruma, hyperthyreos) med symtom i form

Sköldkörteln sitter framför luftstrupen och syns normalt
inte utifrån. När körteln inte klarar av att producera till-
räckligt med hormon växer den i storlek och syns då tyd-
ligt (kallas struma). Struma kan även orsakas av en över-
produktion av sköldkörtelhormon och kallas då hyperthy-
reos. Detta är dock ovanligare.

Sköldkörtel

Luftstrupe

Sköldkörtel-
brosket
(Adamsäpplet)
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av bl a avmagring, värmekänsla och lös avföring
är vanligare om man har diabetes. 

Huden

Om blodsockret är högt förlorar kroppen vätska
genom ökade urinmängder vilket kan ge klåda
pga torr hud (orsakat av en viss uttorkning). 

På underbenens framsida kan man få rödbruna
2 - 10 mm stora, oregelbundna hudförändringar
som kallas för Melins fläckar. De kan även fin-
nas på underarmarna och låren. Orsaken är
oklar men möjligen har det börjat med att man
slagit i underbenen i t ex en bordskant. Denna
typ av hudförändringar är relativt vanlig, speci-
ellt hos män, och uppträder vanligen efter ca 30
års ålder. 

En annan hudförändring som förekommer hos
ca 1 % vid diabetes är nekrobiosis lipoidica dia-
beticorum (NLD, svenskt namn saknas) med

runda eller oregelbundna rödbruna förändringar
med mycket tunn hud, ibland med sår.881,1206 De
finns på underbenens framsidor men förekom-
mer ibland samtidigt på fötter, armar och hän-
der, i ansiktet eller i hårbotten.591 De kan upple-
vas som störande, särskilt för personer som är
noga med sitt utseende, t ex. när man använder
shorts eller kjol. Förändringarna kommer vanli-
gen i 30 - 40-års åldern men kan debutera redan
under tonåren.881 De tillväxer sakta under flera
års tid och påverkas inte av blodsockerkontrol-
len.881 Orsaken är okänd men vissa data talar för
en immunologisk orsak. De är svårläkta men
man kan pröva med en sorts plåster som heter
Duoderm®. I svårare fall med sårbildning har
man provat hudtransplantation med gott resul-
tat. 

Vuxna personer med diabetes kan få blåsor på
fingrar eller tår som liknar brännblåsor men
huden under är oretad.591 Vanligen torkar de in
efter någon vecka men de kan efterlämna svår-
läkta sår. Man behandlar genom att sticka hål
på blåsorna med en steril nål och lägga på ett
torrt förband. Acanthosis nigricans är en hud-
sjukdom med en mörk pigmentering som man
kan se hos personer med ökad insulinresistens
(se sidan 20). Såvitt vi vet, har ingen av dessa
hudförändringar något samband med hur högt
eller lågt ditt HbA1c är. 

Sjukdomar som kan leda till ett minskat 
insulinbehov

Brist på kortisol:

Låg produktion av kortisol från binjurarna sänker
blodsockret. Detta kan orsakas av fel i binjurarna
(binjurebarksinsufficiens, Addisons sjukdom)
eller störd funktion i hypofysen.

Brist på tillväxthormon:

Låg produktion av tillväxthormon (hypofys-
insufficiens) sänker blodsockret.

Gluten:

Intolerans mot gluten (celiaki) gör att maten tas
upp sämre från tarmen.

Brist på sköldkörtelhormon:

För lite sköldkörtelhormon (hypothyreos) ger låg
ämnesomsättning.

Nedsatt njurfunktion:

Njurinsufficiens ger minskad nedbrytning och
utsöndring av insulin. 

Om du inte mår bra eller är mycket trött kan du ha en 
annan sjukdom utöver diabetes. Det är då viktigt att ta 
upp detta med din läkare och ta nödvändiga blodprover. 
Om du har magproblem (förstoppning eller diarré) kan du 
ha överkänslighet mot gluten eller en sjukdom i sköldkör-
teln. Om du är trött, speciellt när du har en annars rätt så 
enkel sjukdom som en vanlig förkylning, bör du kontollera 
nivåer av kortisol och sköldkörtelhormoner i blodet.
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Addisons sjukdom

Detta är en sällsynt sjukdom som drabbar ca
0,3 % av personer med typ 1 diabetes, vilket är
10 gånger mer vanligt än i den vanliga befolk-
ningen.193 Den orsakas av att produktionen av
kortisol i binjurarna förstörts. Om den inte dia-
gosticeras i tid kan den orsaka en Addisonkris
eftersom kortisol är kroppens viktigaste stress-
hormon. Om du får en svår infektion eller råkar
ut för en trafikolycka så behöver kroppen akut
öka nivåerna i blodet av kortisol akut, och om
det inte går kan det inträffa en kris som kan vara
dödlig om inte rätt diagnos ställs. Risken att dö
av olika orsaker hos en person med typ 1 diabe-
tes är ökad 10 gången om personen även har
Addisons sjukdom.192 5 - 10 % av dödligheten
orsakas av Addisonkris, ofta i kombination med
en infektion. Högst risk är det om diagnosen
ställs i samband med annan akut sjukdom. Man
bör därför kontrollera kortisol-nivåerna hos alla
svårt sjuka patienter med diabetes. Symtoms på
nedsatt kortisol-produktion kan vara extrem
uttröttbarhet, speciellt i samband med en enk-
lare infektion, ex. vanlig förkylning. Det kan bli
en ökad pigmentering av huden som syns bäst i
fårorna på handflatorna och knogarna.

Infektioner

De vita blodkropparna som ska bekämpa infek-
tioner i kroppen fungerar sämre om blodsockret
är högre än ca 14 mmol/l vilket ger en ökad risk
för infektioner.59 Det finns en ökad risk för urin-
vägsinfektioner och infektioner i huden hos de
personer med diabetes som har en sämre inställ-
ning.683,881 Ett så normalt blodsocker som möj-
ligt är därför förutom antibiotika (medel mot
bakterier, t ex penicillin) en mycket viktig del av
behandlingen hos en person med diabetes som
har en infektion. I en studie fann man bakterier i
urinen utan några symtom hos 26 % av kvinnor
med typ 1 diabetes.417 Med ett blodsocker under
11 mmol/l minskade risken för infektion efter
operation högst betydligt i en annan studie.433

Svampinfektioner

Klåda i underlivet pga svampinfektion är vanli-
gare hos kvinnor och tonårsflickor med diabetes
(som har puberterat och fått mens). Svampen
trivs bättre när blodsockret är högt.266 I DCCT-
studien (se sidan 353), hade gruppen med ett
HbA1c på 53 mmol/mol en 46% minskad
mängd infektioner i slidan jämfört med gruppen
som hade ett HbA1c på 75 mmol/mol.266 Klådan
kan vara intensiv och man får en vitaktig,
flockig flytning. Den kan ofta börja i samband
med en antibiotikakur som stör den normala
bakteriefloran i slidan. Behandlingen innebär att
man använder ett svampdödande medel och att
man förbättrar blodsockerkontrollen.123,881 Man
behandlar tills symtomen försvunnit vilket kan
ta 6 - 14 dagar.123 Prata med diabetesmottag-
ningen så kan vi hjälpa dig och vid behov skriva
remiss till en gynekolog. Män kan få samma typ
av infektion under förhuden. Barn kan få
svampinfektioner i form av sprickor i mungi-
porna, sår i nagelbanden eller mellan fing-
rarna.881

Symptom på Addisons sjukdom

Extrem utmattning och trötthet

Nedsatt muskelstyrka

Viktnedgång och sämre aptit 

Brun missfärgning av huden (hyperpigmen-
tering), särskilt i fårorna i handflatorna och
på knogarna 

Lågt blodtryck, svimning

Smak för salt mat, ökad törst 

Ökade problem med låga blodsockervärden

Illamående, diarré eller kräkningar

Magsmärta

Muskelkramper, ledsmärtor

Nedstämdhet, irritabilitet, depression
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Hörselnedsättning

Hörselproblem kan orsakas av diabetes. En Aus-
traliensisk studie fann att nästan hälften (47 %)
av barn och ungdomar i åldrarna 9 - 18 år hade
hörselnedsättning i sådan omfattning att den
begränsade kommunikation och kunde påverka
inlärning.929 Uppfattningen av tal vid samtidigt
bakgrundsljud var nedsatt dubbelt så ofta. Per-
soner utan diabetes hade svårt att uppfatta min-
dre än 10 % av vardagligt tal på konversations-

nivå, medan barn med typ 1 diabetes rapporte-
rade detta ungefär dubbelt så ofta.

Detta skulle kunna orsakas av minskad isolering
av hörselnerver (minskat myelin, se sidan 348.
Det var dock inget samband mellan hörselned-
sättning och HbA1c (som varierade från 47 till
84 mmol/mol), ålder vid debut eller hur många
år den unga personen hade haft diabetes. Prata
med din doktor om du upplever att du eller ditt
barn med diabetes upplever svårigheter med
hörseln. 
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Komplikationer 
Det kan vara jobbigt att tänka framåt i tiden -
man undrar alltid hur det ska bli. Många har
släktingar eller bekanta med diabetes sedan
åtskilliga år, andra hör om den och den som haft
diabetes och råkat ut för både det ena och det
andra. Det är viktigt att tänka på att det vi ser
av diabeteskomplikationer idag orsakats av 30 -
40 års diabetes med den diabetesbehandling
som fanns att få då. Resultatet av detta är ned-
slående med allvarliga komplikationer bl a från
ögon och njurar och en kortare livslängd där
njurskador och hjärt- och kärlsjukdomar är den
dominerande orsaken.

Vi vet att komplikationerna orsakas av högt
blodsocker, och att många års diabetes med ett
högt HbA1c ökar risken för komplikationer.
Komplikationerna drabbar framför allt blodkär-
len i kroppen. Olika personer är olika känsliga
för att drabbas av dessa skador men vi vet ännu
inte varför det är så. Det viktiga budskapet är
att ju bättre blodsockerinställningen är och ju
lägre HbA1c är, desto mindre är risken för kom-
plikationer under åren framöver.

Risken för blindhet och synnedsättning är ca 3
gånger högre hos en person med diabetes jäm-
fört med den som inte har diabetes.498 Ca 2,3 %
av alla personer med typ 1 diabetes blev blinda i
en europeisk studie.1039 Det är då viktigt att veta
att det inte alls samma utsikter för den som får
diabetes idag. Insulinbehandlingen är mycket
bättre och dessutom finns det betydligt bättre
möjligheter att både förebygga och tidigt
behandla komplikationer. 

Det kan vara svårt att veta hur mycket man ska
berätta för barnen om komplikationer. Tonår-
ingen förstår mer och vill veta hur det är. Vi på
diabetesmottagningen vill att ni i familjen ska ha
”korten på bordet”, dvs veta vilka komplikatio-
ner man kan råka ut för på sikt och hur stora
riskerna är. Det är viktigt att veta hur det är men
det är inte något man behöver eller bör prata om
varje dag hemma. 

En 13-årig flicka trodde t ex att det var godiset
som sådant (inte det höga blodsocker som det
kan orsaka) som medförde blindhet. Inte undra
på att hon hade ångest när hon åt något sött.
Och ändå kunde hon bara inte låta bli...

Jag vill att barnen eller tonåringen är med i rum-
met när vi pratar om komplikationer men jag
tvingar ingen att lyssna. Mindre barn behöver
veta så mycket som de förstår men kanske inte
så många detaljer. Om barnet hellre vill läsa en
tidning så är det OK - jag brukar då och då
inflika en fråga till barnet för att se hur intresse-
rat det är. Om barnet vill gå ut i korridoren och
leka efter en stund har det tydligt markerat att
det inte var intresserat av ämnet. 

Ta gärna upp frågan om komplikationer hemma
lite försiktigt någon gång ibland. Passa på när
barnet är på humör för att prata och det finns

”Mamma, är en biverkan något man
får när man blivit stungen av ett bi
och det gör ont?” 

David, 12 år.
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tid att fundera och reflektera. Många barn fun-
derar i tysthet över de här frågorna. De vill
ibland inte ta upp det med mamma eller pappa
för att inte göra någon ledsen. Vi brukar ta upp
vad som kan vara farligt med diabetes när vi
pratar i grupper på diabetesläger och det finns
nästan inte något barn/någon tonåring som inte
ibland funderar över de här frågorna. 

Att hota med njurskador eller blindhet om bar-
net/tonåringen inte gör som du säger fyller ingen
funktion utom att inge en känsla av hopplöshet
och att ha dragit en nitlott i livet. Jag har mer än
en gång träffat barn som berättar att de fått
höra: ”Ät inte godis för då blir du blind!” Barn
kan inte förstå tidsperspektivet utan det skapar
bara ångest. Dessutom är det faktiskt inte sant.
Försök istället förklara och motivera barnet till
att tänka på mängden godis och när det kan
vara OK att äta det.

Diabetes är så vanligt omkring oss att om vi inte
berättar om komplikationer när barnen är
gamla nog att förstå så gör någon annan det.
Förr eller senare kommer någon (i all välme-
ning) att säga till barnet ”Stackars dig som har
diabetes, då blir du ju blind...” Då är det viktigt
att barnet ska veta hur det är och svara: ”Så var
det förr i tiden men nu finns det mycket bättre
sätt att behandla diabetes!”

Tidigare trodde man att åren före puberteten
inte räknades när det gällde risken att utveckla
komplikationer. Idag är det klart visat att
HbA1c-nivåerna även under åren före puberte-
ten tydligt bidrar till risken för framtida kompli-
kationer,199,783 även om åren efter puberteten
bidrar mer.304,858

Man kan vid noggrann undersökning finna
begynnande tecken på komplikationer efter 10 -

20 års diabetes hos en del personer med diabe-
tes, beroende på hur blodsockernivåerna varit
under dessa år. Eventuella tecken på komplika-
tioner brukar inte ge upphov till några praktiska
besvär förrän tidigast efter 20 - 30 års diabetes.
En del personer har haft sin diabetes i 60 år utan
tecken på komplikationer. En kvinna som fick
diabetes 1924 vid 7 års ålder levde till hon blev
93 och bodde hemma tills hon var 90 år!

I texten har jag beskrivit de olika diabeteskom-
plikationerna rätt så överskådligt. Mer informa-
tion finns bl a i Diabetesförbundets skriftserie. 

Stora blodkärl

De stora blodkärlen i kroppen har en ökad risk
att drabbas av åderförkalkning hos en person
med diabetes vilket ökar risken för hjärt-kärl
sjukdomar. Man tror att den ökade risken för
åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar inte

Komplikationer

Stora blodkärl: Åderförkalkning 
Hjärt-kärlsjukdom

Små blodkärl: Ögon, njurar, nerver

Hjärt-kärlsjukdomar - Diagnos

Kontroll av blodtryck

Undersökning av pulsar i fötter och under-
ben med en sk doppler 

Kontroll av blodfetter (kolesterol och 
triglycerider)

Behandling

Samma riktlinjer ges till alla svenskar med ökad
risk för hjärt-kärl sjukdomar oavsett om de har
diabetes eller inte.90

Sluta röka

Mer fysisk träning eller sjukgymnastik

Undvik övervikt

Undvik negativ eller onödig stress (se sidan 
281)

Drick inte för mycket alkohol

Behandla högt blodtryck

Ät en kost som innehåller mycket fibrer och 
lite fett. Öka mängden frukt och grönsaker.



340 Komplikationer

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

enbart beror på ett för högt blodsocker. Andra
bidragande faktorer är högt kolesterol, högt
blodtryck och hyperinsulinism (hög halt insulin i
blodet mellan måltiderna).353 Med medellång-
och långverkande insulin på dagen (2-dos
behandling) får du högre insulinnivåer mellan
måltider än om du använder direkt- eller snabb-
verkande insulin till måltiderna (flerdosbehand-
ling). 

Hjärt-kärl sjukdomar är den huvudsakliga fak-
torn bakom den förkortning av förväntad livs-
längd som personer med diabetes har. I USA
fann man att den förväntade livslängden för per-
soner med typ 1 diabetes förbättrades 15 år när
man jämförde de som fått diabetesdiagnos mel-
lan 1950 - 1964 med 1965 - 1980, och var 68,8
år jämfört med 72,4 hos personer utan diabe-
tes.791 I England fann man att fram till 1999
hade män med typ 1 diabetes 4,5 gånger högre
risk för för tidig död och 3,3 gånger högre för
kvinnor jämfört med personer utan diabetes.1051

I Sverige hade personer med typ 1 diabetes som
fick sin diabetes diagnosticerad i åldrarna 15 -
34 en fördubblad risk för för tidig död.1151 För-

väntad återstående livslängd för en person med
diabetes vid 20 års ålder var ungefär 11 år kor-
tare jämfört med en person utan diabetes.896

Kom ihåg att dessa studier har gjorts på perso-
ner som haft diabetes under en mycket lång tid,
med den typ av behandling som då fanns till-
gänglig. 

Åderförkalkning kan bromsas upp tidigt i för-
loppet om blodsockret förbättras 593,822 och det
finns bevis som talar för att intensiv insulinbe-
handling stabiliserar hjärtsjukdom och förebyg-
ger en försämring hos risk-patienter.690,822 För
varje mmol/l som ditt medelblodsocker sjunker
så minskas risken för hjärtsjukdom med
11 %.639 Flerdosbehandling med penna eller
pump av unga personer som hade haft diabetes i
högst 8 år gav efter 1 år en förbättrad funktion i
blodkärlen jämfört med 2 - 3 doser/dag.388 388 I
en svensk registerstudie med 18.000 personer
med diabetes hade de som använde insulinpump
nästan halva risken för dödlig hjärtsjukdom
jämfört med de som använde penna, trots
samma HbA1c i bägge grupperna.1060

En del familjer har ärftligt förhöjda kolesterolni-
våer. Om så är fallet rekommenderas provtag-
ning av blodfetter när diabetessjukdomen upp-
täcks (efter att blodsockret normaliserats).1032

För andra personer rekommenderas den första
provtagningen vid 12 års ålder och därefter vart
femte år. Om blodfetter som tagits fastande visar
förhöjda värden är första åtgärden att få blod-
sockerkontrollen så bra som möjligt och att
prata igenom kosten med din dietist för att
minska den totala mängden fett och särskilt det
mättade fettet. Viktnedgång, motion och att
sluta röka för den som gör det är också viktiga
åtgärder. Tablettbehandling rekommenderas
starkt om blodfetterna fortsätter att vara för-
höjda, dvs LDL kolesterol är > 3,4 mmol/l.305

S k. statiner kan ges till ungdomar men de är
inte godkända för användning under gravidi-
tet.1032

Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar är
den huvudsakliga anledningen till att vi rekom-
menderar att man inte röker och använder rätt
sorts fett i maten. Fett i sig har ingen direkt
påverkan på blodsockret annat än genom att
magsäckens tömningshastighet blir långsam-

Risker med högt HbA1c

*OR = odds ratio. 1,75 betyder 1,75 gånger risken
för en person utan diabetes, dvs 75 % högre risk.
Mortalitet inkluderar alla orsaker till död. Stroke
data är från referens 1057 och mortalitetsdata från
701.

Riskerna ökar påtagligt med högre HbA1c. Med det
lägre HbA1c-målet på 48 mmol/mol som nu används
i Sverige och England kan riskerna förväntas sjunka.

HbA1c  Stroke OR* Mortalitet OR*

≤ 52 mmol/mol 1,74 2,36

53-62 mmol/mol 2,16 2,38

63-72 mmol/mol 3,52 3,11

73-82 mmol/mol 4,38 3,65

≥ 83 mmol/mol, 7.98 8,51
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mare (se sidan 222). Ett ökat intag av frukt och
grönsaker är också en viktig del i strategin för
att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Små blodkärl 

Långvarigt högt blodsocker gör att socker binds
till cellerna i blodkärlens väggar vilket medför
att dessa blir skörare.995 Detta drabbar framför
allt ögonen, njurarna, nervtrådarna och blod-
kärlen, dvs de organ i kroppen som inte behöver
insulin för att glukos ska komma in i cellerna.
Eftersom glukos fritt kan passera in i cellerna så
utsätts dessa alltid för en hög sockerhalt när
blodsockret är högt. Eftersom cellerna i tarms-
lemhinnan inte är beroende av insulin så trans-
porterar de socker från tarmen till blodet efter
en måltid, även om blodsockret redan är högt.880

Inlagring av glukos i de röda blodkropparna gör
att dessa blir styvare och får svårare att passera
genom de allra tunnaste blodkärlen vilket ger en
syrebrist.804 Förbättrat blodsocker är viktigt för
de röda blodkropparna eftersom 24 timmar med
normalt blodsocker återställer mjukheten helt.804 

Ögon
Risken för ögonskador (retinopati) har minskat
betydligt med modern diabetes- och ögonbe-
handling. Omkring 1990 fann man att de flesta
personer med diabetes utvecklade någon form
av ögonbottenförändringar efter 15 - 20 års dia-
betes, varav ca hälften behövde laserbehand-
las.1004,1049 Då drabbades årligen mellan 100 och
300 personer med diabetes (ungefär 1 av 1.000)
Sverige av allvarlig synnedsättning (synskärpa
0,1 eller mindre) men blindhet var en mycket
sällsynt följd av diabetes tack vare nyare
behandlingsmetoder.1004 I en svensk undersök-
ning från 2010 hade 42 % av de vuxna med
typ 1 diabetes någon form av ögonbottenför-

Ögat sett i genomskärning. Ögonskador kan först märkas
på näthinnan. Vid kontroller fotograferas näthinnan (kal-
las ögonbottenfoto) och ögonläkaren tittar sedan på bil-
derna. 

Glaskropp

Näthinna

Regnbågshinna

Hornhinna

Lins

Kammar-
vatten

Att bli blind tycker många är det värsta en person med di-
abetes kan råka ut för. När det känns besvärligt (t ex när
man ätit för mycket godis) tänker man på detta, men det
kan vara svårt att ta upp med sina föräldrar (eller sin
partner) eftersom de också är oroliga.

Om du insjuknar i diabetes idag och har ett bra HbA1c ge-
nom åren är det mycket liten risk för svår synskada eller
att bli blind. Detta beror på att vi under senare år fått
mycket bättre behandlingsmetoder både för diabetes och
för eventuella ögonbottenförändringar. 

Försök att prata om detta hemma även om det känns
svårt. Det är viktigt att du känner till fakta och att du vet
att du kan påverka utvecklingen själv. Många vuxna har
sett hur det gått för personer med diabetes i deras omgiv-
ning, och har svårt att tro att samma utveckling inte gäller
för den som insjuknar i diabetes idag.
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ändring, och 12% hade en risk för synpåver-
kan.504 Risken att bli blind pga diabeteskompli-
kationer halverades från 2008 till 2012 i en tysk
studie, en minskning med 16 % per år.205 Detta
kan förklaras med både bättre förebyggande
genom lägre HbA1c och bättre behandling av
ögonskador.

En skörhet i kapillärerna kan ge upphov till små
punktformiga utbuktningar (kallas mikroaneu-

rysm, se bild på sidan 343). Detta kallas för bak-
grundsförändringar och påverkar inte synen.
Det är viktigt att veta att den här typen av tidiga
förändringar kan gå tillbaka om man förbättrar
sin kontroll av blodsockret så att detta blir mera
normalt. Om du däremot fortsätter med ett högt
blodsocker och högt HbA1c så fortskrider pro-
cessen och man kan få tilltagande förändringar
på näthinnan med bildning av nya blodkärl. De
nybildade blodkärlen är sköra och kan lätt

Varför skadas bara vissa celler av högt blodsocker?

Även om blodsockret är högt så kommer bara en del av
sockret i blodet in i cellen eftersom den är beroende av
insulin för att “öppna dörren”. Så här fungerar de flesta
av kroppens celler.

Insulin

Protein

Fett

Många mycket viktiga celler i kroppen tar upp socker
(glukos) utan hjälp av insulin. I dessa celler tas sockret
istället upp helt i proportion till blodsockernivån. Det
gäller t ex hjärnans celler och nervtrådarna, näthinnan,
njurarna, binjurarna, cellerna i blodkärlens väggar och
de röda blodkropparna. Det kan verka ologiskt att vissa
celler kan ta upp glukos utan insulin, men i en situation
när det är ont om socker i en frisk kropp så stryps insu-
linproduktionen helt. Därmed kan den lilla mängd sock-
er som finns reserveras för de viktigaste organen i krop-
pen. 

Med diabetes blir det däremot en nackdel eftersom det
då kommer in en stor mängd glukos i dessa celler när
blodsockret är högt. Glukos binds till olika ämnen i cel-
len och bildar sk AGE-produkter som på sikt skadar cel-
lens funktion (se sidan 366).

AGE (glukos bundet till fett)

AGE (glukos bundet till protein)Glukos

Cell som inte är beroende av insulin 
(ex. ögon-, njur- eller nervcell)

Cell som är beroende av insulin 
(ex. lever, fett eller muskelcell)
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brista vilket gör att blödningen skymmer synen.
Oftast absorberas blodet (tas upp av vävnaden)
och synen återkommer. Stora eller upprepade
blödningar som inte behandlas ger risk för
bestående synskador och i värsta fall blindhet.
Man kan också få nedsatt färg- och mörker-
seende som del i en neurologisk diabeteskompli-
kation.847 Rökning ökar risken för synnedsätt-
ning.812 

Behandling

Den viktigaste behandlingen är en bra blodsock-
erbalans som kan få tidiga förändringar att gå
tillbaka (se ovan). Till den som just fått diabetes
brukar vi säga att man ska inte behöva riskera
att bli blind eftersom vi idag har mycket bättre
möjligheter att behandla själva diabetessjukdo-
men och dessutom bättre möjligheter att
behandla ögonen om skador skulle uppstå. Men
man måste ta hand om sin diabetes, eftersom
med ett högt HbA1c under 20-30 års tid är ris-
ken att bli blind fortfarande rätt så hög.

Man kan få en viss försämring av ögonbott-
narna om man förbättrar sin diabetesinstäl-
lingen väldigt mycket (t ex om man börjar med
insulinpump).487,273 Det är då viktigt att veta att
undersökningar har visat att detta är en tillfällig
försämring. Om man fortsätter med samma
goda diabetesinställning ytterligare en tid så går
ögonförändringarna tillbaka igen, även om
enstaka patienter kan behöva laserbehandling.
Se faktaruta på sidan 343 angående extra ögon-
bottenkontroller. Man har föreslagit att man bör
förbättra blodsockerinställningen långsamt för
att undvika en försämring av ögonskadorna 487

men enligt en undersökning på patienterna i
DCCT-studien finns denna risk även vid en lång-
sam förbättring av HbA1c.

273 Man har sett en
tillfällig försämring av ögonen hos kvinnor som
blev gravida under DCCT-studien vilket kan för-
klaras av en snabb förbättring av diabetesinställ-
ningen. Mot slutet av studien hade dock ögon-
skadorna gått tillbaka igen och var nere på
genomsnittsnivå.274

Man har goda erfarenheter av laserbehandling
som kan göra att synen bevaras och i en del fall
förbättras. I en undersökning hos patienter med
svåra ögonbottenskador minskade risken för
svår synnedsättning från 26 % för obehandlade
ögon till 11 % efter laserbehandling.22 En del
ögonförändringar kan opereras. 

Behandling med anti-VEGF (anti-vascular
endothelial growth factor) har potential att för-
bättra ögonskador (retinopati). Det ges som
månatliga injektioner direkt i ögat. I en studie

Ögonskador - Diagnos

Ögonbottenundersökning (helst fotografering 574) 
Första gången efter 2 - 5 års diabetes, eller
vid 10 års ålder om barnets diabetes debu-
terat före 8 års ålder.845

Därefter kontroller vartannat år, varje år om
ögonförändringar förekommer 1004,845 eller
personen haft diabetes i > 10 år.305

Vid snabb förbättring av långvarigt högt 
HbA1c rekommenderas ögonbottenfoto var 
3:e månad under sammanlagt 12 månader 
om det finns ögonbottenförändringar initi-
alt.305,845

Behandling

Bra blodsockerinställning

Sluta röka 812

Laserbehandling

Injektion av anti-VEGF (se sidan 343)

Blodkärlen i näthinnan blir lite skörare efter långvarig på-
verkan med högt blodsocker och det kan bildas små
”blåsor” på blodkärlen som kallas mikroaneurysm. De
påverkar inte synen men syns vid ögonbottenfotografe-
ring. 

Blodkärl
Mikroaneurysm
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fick vuxna med nedsatt syn månatliga injektio-
ner under 3 år.582 Utvecklingen av proliferativ
retinopati (den värsta sortens skada som hotar
synen) minskade till en tredjedel jämfört med
ingen behandling. Nästan 40 % av patienterna
fick en förbättring av retinopatins svårighets-
grad (≥2 steg), och 15 % hade en påtaglig för-
bättring (≥3 steg). Det är viktigt att
behandlingen påbörjas tidigt för att undvika
ytterligare försämring om du har en ögonskada.

För att upptäcka förändringar i tid undersöks
alla med ögonbottenfotografering första gången
efter 5 års diabetes eller vid 10-11 års ålder och
därefter vartannat år.845 Det behövs dessutom en
extra ögonundersökning innan man får sitt kör-
kort om inte din diabetesdoktor använder Tra-
fikverkets formulär och där intygar att du går på
regelbundna ögonbottenundersökningar. Innan
fotograferingen får man en droppe i vardera
ögat som vidgar pupillerna så att man ska se en

Mikroaneurysm bildas på blodkärl i ögonbotten

Celler längs 

Blodkärlet sett uppifrån

Celler som blivit förgiftade
med AGE har svårt att hål-
la ihop blodkärlen. Då bil-
das det små bubblor på
kärlen (mikroaneurysm)

Mikroaneurysmen stör inte
synen men är första teck-
net på att ögonen tagit
skada av långvarigt högt
blodsocker.

AGE (Advanced Glyca-
tion Endproducts) består
av glukos bundet till pro-
tein och fett. Se blid på
föregående sida.

Högt HbA1c under många år

AGE

AGE

AGE

AGE

AGE

AGE

AGE

AGE

ett blodkärl

AGE
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större del av näthinnan när man fotograferar.
Man kan undersöka ögonbottnarna med en spe-
ciell lampa (kallas ofthalmoskop) men det är en
sämre metod att upptäcka diabetes-föränd-
ringar.811 

Om du får någon sorts synproblem ska du alltid
höra av dig så snart som möjligt till din diabetes-
mottagning. En blödning kan ge en snabb
synnedsättning om du har svårare ögonföränd-
ringar, eller suddig syn pga svullnad. Man kan
även få ett fenomen med mörka skuggor över
synfältet eller flytande fläckar som flyttar på sig
som ett tidigt tecken på att något är på gång. 

Synrubbningar vid svängande 
blodsocker

Dimsyn som varar någon timme är ett vanligt
symtom på svängande blodsocker. Det är inte på

något sätt farligt för synen eller kopplat till
framtida synbesvär. Detta är mest vanligt under
första veckan med diabetes när insulinbehand-
ling påbörjats och blodsockernivåerna sjunker
mycket (se sidan 39). Man kan även få tillfälliga
skiftningar i färgseendet av svängande blod-
socker. 

Ibland kan synrubbningen finnas kvar några
veckor och orsakas då av att sockret i linsen lag-
rats i form av sorbitol som stör vätskefördel-
ningen. Detta påverkar tillfälligt linsens optiska
egenskaper och gör dig närsynt.203

Om blodsockret är högt under lång tid (flera
månader eller år) finns det däremot en viss risk
att det blir bestående grumlingar i linsen (grå
starr, katarakt). Det kan inträffa om man har ett
högt blodsocker under lång tid (flera månader)
innan diabetessjukdomen upptäcks.258 Grå starr
är ovanligt idag 203 och kan opereras med gott
resultat. 

Glasögon

Tänk på att blodsockernivån bör vara stabilise-
rad innan du provar ut nya glasögon så att
synen inte påverkas av tillfälliga ändringar i
blodsockret. Vid nyupptäckt diabetes kan det
ibland ta 2 - 3 månader med normaliserat blod-
socker innan linsen blivit som vanligt igen.281

Det är därför olämpligt att byta eller skaffa glas-
ögon under denna tid. 

Forskning: Ögonskador

I en australiensisk studie fann man ögonbot-
tenförändringar hos 28 % av en grupp barn
och tonåringar i åldrarna 10 - 14 år som hade
haft diabetes i 4 - 10 år.302 

I en grupp med äldre ungdomar (15 - 22 år)
fann man förändringar hos 52 %. 

I en dansk undersökning av barn och ungdo-
mar i åldern 12 - 27 år som hade haft diabe-
tes i 9 - 25 år, hade 58 % en eller annan grad
av ögonskada.857 I gruppen 12 - 15 år hade
16 % retinopati. 

I Sverige har vi en lägre risk - en svensk
undersökning visade ögonbottenföränd-
ringar hos bara 14,5 % av patienterna i åld-
rarna 8 - 25 år.634

Andelen personer med någon form av ögon-
skada ökade gradvis från 4,1 procent vid 0 -
4 års diabetes duration till 12,1 procent vid
5 – 9 års och till 30,4 procent vid 10 – 15 års
duration av diabetes enligt det Nationella
registret för barn- och ungdomsdiabetes
(SWEDIABKIDS) 2017.1221 Övergående synrubbning vid högt blodsocker ger inga be-

stående synskador!
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Kontaktlinser

Det går bra att använda kontaktlinser även om
man har diabetes. Man bör undvika permanenta
linser (som byts varannan eller var tredje vecka)
eftersom hornhinnans skyddande cellskikt är
något skörare hos personer med diabetes.203

Njurar

I njurarna finns små kärlnystan där slaggpro-
dukter i blodet filtreras ut till urinen. Skador på
väggarna i dessa kärlnystan medför ett ökat
läckage av äggvita ut i urinen. Detta mäts först
som en spårmängd äggvita (kallas mikroalbumi-
nuri). Om läckaget fortsätter riskerar man att få
högt blodtryck och konstant läckage av äggvita i
urinen (proteinuri) vilket kan inträffa efter 15 -
30 års diabetes. Obehandlat kan detta leda till

uremi (urinförgiftning, dvs att kroppen inte kla-
rar av att göra sig av med sina slaggprodukter)
inom 7 - 10 år.

Bara ca 30 - 40 % av alla som har diabetes
utvecklar mikroalbuminuri och därmed risk att
senare utveckla bestående njurskada.81,1049 God
diabetesinställning minskar risken för njur-
skada (nefropati). Vi vet inte varför mer än hälf-
ten av alla personer med diabetes inte alls är
mottagliga för njurskador men det finns ärftliga
faktorer som har betydelse.271 

Mikroalbuminuri definieras som > 20 µg/min
eller > 30 mg/24 tim i minst två av tre på varan-
dra följande prov tagna inom 2 - 3 måna-
der.81,212 Makroalbuminuri (proteinuri, njur-
skada) definieras som > 200 µg/min eller
> 300 mg/24 tim. Mikroalbuminuri kan mätas
på natturinen antingen genom ett stickprov på
koncentrationen av äggvita (t ex Micral-test®,
gränsvärde 20 mg/l) eller per tidsenhet (skickas
till laboratoriet, gränsvärde 20 µg/min).212

Nivån är lägre i ett prov på morgonurin efter-
som du har legat ner hela natten. Ett nytt och
tillförlitligt sätt att mäta på morgonurinen är
kvoten mellan äggvita och kreatinin (A/C ratio
eller ACR).592 Med denna metod definieras mik-
roalbuminuri som > 2,5 mg/mmol hos män 25

och > 3,5 hos kvinnor pga lägre muskelmassa.305

Gravida kvinnor utsöndrar dock mer kreatinin i
urinen och där bör gränsen vara > 2,5
mg/mmol.614 Eftersom motion senaste dygnet,
infektion, feber, rökning, menstruation, tillfälligt
högt blodsocker och blod i urinen kan öka
mängden äggvita i urinen bör man upprepa ett
förhöjt prov.28,1032 Sexuell aktivitet (ejakulation)
påverkar inte nivån av microalbuminuri.538 

Gränsvärdet för mikroalbuminuri med ACR på
ett stickprov som tagits under dagen har satts till
> 4,5 mg/mmol för pojkar och > 5,2 mg/mmol
för flickor.1128 En del tonåringar har mikroalbu-
minuri trots att de haft diabetes bara en kort
tid.1128 Denna kan ha orsakats av puberteten i
sig och kan vara övergående, men dessa perso-
ner kan också ha en ökad känslighet i sina nju-
rar med risk att få en njurskada längre fram om
de har höga HbA1c-nivåer. Man kan även ha
äggvita i urinen av andra orsaker än diabetes.

Behandling

Precis som vid ögonförändringar är den vikti-
gaste behandlingen en skärpt insulin- och diabe-
tesbehandling eftersom en tidigt upptäckt mik-
roalbuminuri kan gå tillbaka om man får ett mer
normalt blodsocker och lägre HbA1c.

126 Det är
viktigt att tidigt behandla en blodtrycksstegring.
Att gå ned i vikt hjälper dig att hålla blodtrycket
inom önskvärda gränser. För varje kilos viktned-
gång minskar blodtrycket med 1 - 2 mm Hg.389

Blodtryckskontroll är en mycket viktig del av behandling-
en för att förebygga och minska njurskador. Vi mäter
blodtrycket på dig regelbundet vid återbesöken.
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Mikroalbuminuri läcker i njurarna

Blodkärl

Mikro-äggvita (mikro-
albuminuri) i mycket
små mängder finns i
urinen från en frisk
njure

Äggvita läcker ut i urinen
när cellerna blivit förgifta-
de med AGE. Först blir det
mikroalbuminuri som över-
går i albuminuri (större
mängder) om HbA1c inte
sjunker.

Högt HbA1c under många år

Njure med diabetesskada

Cellerna längs ett blod-
kärl håller tätt ihop i en
frisk njure. De bildar ett
membran mellan blod
och urin.

Frisk njure

Urin

Urin

Tänk dig njurarna som ett
kaffefilter som det kom-
mer ut vätska ur. Om du
sticker hål på filtret med
en gaffel så kommer även
kaffesumpen att rinna ige-
nom. Det är den effekten
som lång tid med för högt
blodsocker har.

AGEAGE AGE AGE AGE AGE AGE

Blodkärl
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Behandling av mikroalbuminuri med blod-
trycks-sänkande tabletter (ACE-hämmare) visar
goda resultat även om patienten har normalt
blodtryck. Detta rekommenderas idag som
behandling så snart som möjligt när mikroalbu-
min konstaterats.81,1144 I en studie fann man att
risken för att mikroalbuminuri utvecklades till
manifest njurskada minskade från 21,9 % till
7,2 % vid behandling med ACE-hämmare.1145

ACE-hämmare bör dock ej användas under gra-
viditet med tanke på risken för påverkan av fost-
ret.14

Med proteinreducerad kost kan man bromsa
upp försämringen om man har fått en njur-
skada.879 Urinförgiftning kan behandlas med
dialys. Om njurarna inte fungerar alls kan man
transplantera in en ny njure. Även avancerade
njurförändringar kan läka ut om blodsockret

blir normalt, vilket man sett 10 år efter en trans-
plantation av bukspottkörteln.372

Nervtrådar

Nervtrådarna som går ut i kroppen är mycket
långa och kan få skador efter många års diabetes
(neuropati). Blodkärlen som går till nervtrå-
darna fungerar sämre vilket gör att nerverna får
mindre syre.1099 Detta medför skador på nerver-
nas ”isolering” (fettskida, myelin) och sämre
nervimpulser. Man kan få minskad känsel, dom-
ningar eller ”pirrningar”. De längsta nerverna är
mest utsatta och därför drabbas fötterna och
underbenen först. Senare kommer en känselned-
sättning som börjar i tårna och vandrar uppåt.

Forskning: Njurskador

I en dansk studie på personer med diabetes i
åldrarna 12-27 år, hade 9% mikroalbuminuri
och 4% makroalbuminuri.857

I en svensk studie ökade risken att en redan
utvecklad njurskada förvärrades hos perso-
ner med diabetes som hade diastoliskt blod-
tryck (undertryck) över 80 mm.816 

I ett annat forskningsprojekt fann man att
53 % av de som rökte, 33 % av de som tidi-
gare rökt men bara 11 % av de som inte rökte
fick en förvärrad njurskada inom ett års
tid.1000

Unga rökare (medelålder 19 år, som rökte 5
eller fler cigaretter/dag under 1 år eller
längre), hade 2,8 gångers högrerisk för att få
mikroalbuminuri.194 Microalbuminurin mins-
kade påtagligt hos de som slutade röka.

6,2 procent av personerna i det Nationella
registret för barn- och ungdomsdiabetes
(SWEDIABKIDS) 2017 hade mikroalbuminuri
vid upprepade tillfällen. En procent hade
makroalbuminuri vid upprepade tillfällen.1221

Njurskador - Diagnos

Mät blodtryck minst en gång/år

Kontroll av äggvita (mikroalbuminuri) i urinen
minst 2 gånger/år efter 5 års diabetes eller
10 års ålder.1111

Mät njurfunktionen vid behov.

Behandling

Förbättra blodsockerinställningen

Sluta röka

Behandling av äggvita i urinen (mikroalbumi-
nuri) med ACE-hämmare (ges ej till gravida!)

Behandling av blodtryck över 95:e percenti-
len hos barn och ungdomar.1111 Blodtryck 
över 130/80 behandlas hos vuxna med 
diabetes 816 och över 125/80 hos personer 
med mikroalbuminuri 

Behandling av urinvägsinfektioner

Proteinreducerad kost vid svårare njurskador
(gäller ej växande barn) 389 

Dialys

Transplantation
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Man kan också få ont i händer och axlar som
uttryck för nervskador.

Om man förutom nedsatt känsel har en minskad
genomblödning i de små hudkapillärerna bety-
der det att småsår både känns mindre och läker
sämre. Nedsatt svettning på fötterna gör att
huden lätt blir torr med små sprickor. Med bris-
tande fotvård kan små sår utvecklas till större
och besvärligare sår. Om de inte behandlas kan
det i värsta fall leda till att man måste amputera.
Den som har besvär med nedsatt känsel bör
undvika sporter med risk för fotskador (skavsår,
skärsår), t ex löpning och fotboll.

Om du trampar på en spik eller träflis finns det
alltid en risk för att såret infekteras. Om man
har en nervskada med nedsatt känsel blir det
lättare en djup stickskada eftersom det gör min-
dre ont. Den nedsatta smärtkänsligheten gör att
personer med diabetes söker senare för sin skada
(9 dagar efter skadan jämfört med 5 dagar för
friska personer i en undersökning 688). Infektio-
nen har då hunnit sprida sig och risken är större
för att skadan kompliceras av en infektion i väv-
naden eller benet. I ovannämnda undersökning
hade 35 % av personerna med diabetes en infek-
tion i benet jämfört med 13 % av de utan diabe-
tes. Anmärkningsvärt var att 42 % av perso-
nerna med diabetes hade skadat sig när de var
barfota jämfört med 19 % av de friska. 

Den del av vårt nervsystem som är självregle-
rande, dvs som vi inte kan kontrollera med vår
vilja, kallas det autonoma nervsystemet. Även
detta kan drabbas av diabetesskador. Det kan
yttra sig i olika symtom, t ex oförmåga att svet-
tas på vanligt vis, diarré förstoppning, impotens
(se sidan 306) eller långsammare tömning av
magsäcken. 

Barn med diabetes har friska fötter och behö-
ver inte speciell fotvård. Det räcker med van-
lig hygien och de får gärna gå barfota på
stranden.

Fotmassagebad kan kännas skönt för trötta,
friska fötter och det finns inga restriktioner
för barn och ungdomar med diabetes. Det är
bara om man har nervskador (se sidan 348)
som man inte bör använda fotmassage-
bad.150 Är du tveksam så rådgör med din
läkare.

Det självreglerande nervsystemet

Olika organ kan drabbas av skador i det autonoma
(självreglerande) nervsystemet efter många års dia-
betes (modifierad efter referens 741). Risken för
denna typ av komplikationer minskar med modern
diabetesbehandling.

Organ Problem

Hjärta Yrsel när man reser sig upp

Blodkärl Nedsatt fysisk arbetsförmåga

Matstrupe Sväljningssvårigheter

Magsäck Kräkningar
Långsam tömning av magsäcken

Tarmar Förstoppning, nattlig diarré

Ändtarm Svårigheter att hålla avföringen

Urinblåsa Svårt att tömma blåsan helt
Täta trängningar 
(om blåsan är överfull)

Penis Erektionsstörning (se sidan 306)
Sädesavgång bakåt till urinblåsan
(kan ge infertilitet)

Slidan Torra slemhinnor

Svettkörtlar Rikliga svettningar i ansiktet och
på halsen efter intag av kryddor,
stark mat, t ex Cheddarost 
Minskad svettning på fötter, ben
och bål

Hud Ökad hudtemperatur

Pupiller Små pupiller
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Typiska problem vid fördröjd tömning av mag-
säcken kan vara att man får en besvärlig kän-
ning en eller två timmar efter maten. Vid denna
tidpunkt är insulinnivån som högst när man
använder flerdosbehandling. När upptaget av
sockret från maten fördröjs kommer insulin-
effekten för tidigt, speciellt om du använder
direktverkande insulin (NovoRapid, Humalog
eller Apidra). Man kan då prova med att ta insu-
linet efter istället för före maten. Andra symtom
är tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla och upp-
spändhet i magen. Man kan undersöka hur
snabbt magsäcken tömmer sig med en speciell
sorts röntgenundersökning (scintigrafi). Ett för-
bättrat HbA1c med undvikande av höga blod-
socker kan göra att den här typen av besvär
minskar. Vid svårare besvär kan man försöka
undvika allt som gör att magsäcken töms lång-
samt (fett, fibrer, mycket kall eller mycket varm
mat). Se även sidan 219. Det finns även medici-
ner som kan påskynda rörligheten i magsäcken.

Svårigheter att tömma urinblåsan helt kan orsa-
kas av diabetes. Den som haft diabetes i många
år bör därför tömma blåsan ofta och noga.

Hjärnans celler kan ta upp socker utan hjälp av
insulin men tycks trots detta inte vara så käns-
liga för sockrets giftverkan på lång sikt.977 Det

kan bero på den sk blod-hjärnbarriären som
hindrar ämnen i blodet från att fritt transporte-
ras in i hjärnan. Sockerhalten i hjärnans celler är
mycket lägre än i blodet. 

Behandling

Den viktigaste behandlingen är precis som för
övriga komplikationer en förbättrad diabetesin-
ställning. God fotvård är också viktigt. Vid svår-
läkta diabetessår har syrgasbehandling i tryck-
kammare visat sig vara en effektiv behandling.358

Övriga komplikationer

Nedsatt rörlighet i leder (limited joint mobility,
LJM) kan vara en komplikation till diabetes.1117

Det märks fr a i de små lederna i fingrarna. Om
man håller ihop handflatorna och fingertop-
parna så kan man inte pressa fingrarna helt mot
varandra. Det brukar vara tydligast på lillfing-
ret. Detta fenomen kan även finnas innan
insjuknandet i diabetes.

Fot- och nervskador - Diagnos

Test av vibrationssinne (stämgaffel)

Test med tunt känselspröt (monofilament)

Mätningar med speciella instrument

Behandling

Förbättrad blodsockerinställning

Fotvård, bra skor som inte klämmer

Behandling av sår på fötter och ben

Syrgasbehandling i tryckkammare prövas 
ibland på svårläkta fotsår

Tablettbehandling - forskning pågår

Långsam tömning av magsäcken - Diagnos 52

Typiska symtom:Känning 1 tim. efter maten
Tidig mättnadskänsla
Fyllnadskänsla 
Uppspändhet i magen

Speciell röntgen (scintigrafi)

Behandling

Bra blodsockerinställning 

Koständring: Minskat fiberintag
Mindre fett i kosten
Mindre och tätare måltider
Matens temperatur 4° - 40°

Ta insulinet efter maten

Tablett-behandling 
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Fotvård om du har en nervskada 

Gå inte barfota

Använd alltid torra och rena strumpor. Sätt
på strumporna ut- och in (mindre risk för
skavsår av sömmarna).

Titta på fötterna varje dag - rodnader eller 
skoskav? Använd en spegel för att se fotsu-
lorna.

Använd skor som inte klämmer och töm 
skorna på grus ofta.

Tvätta fötterna ordentligt och smörj in dem
så att du inte får hudsprickor.

Sök sjukvård tidigt vid minsta tecken till
infektion

Se till att du får regelbunden fotvård på dia-
betesmottagningen. Lär dig hur du ska 
klippa tånaglarna så att de inte skadar 
huden.

Sluta röka!
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Lönar det sig verkligen
med ett lägre blodsocker?
Många gånger kan det kännas svårt att ständigt
försöka få kontroll på blodsockret. Många, inte
minst tonåringar, har också berättat att de inte
riktigt vågar tro på att det kan hjälpa. ”Det
känns ibland som om det går åt skogen vad jag
än gör”. 

Det finns många vetenskapliga bevis för att bra
blodsockerkontroll lönar sig i form av att kom-
plikationerna kommer senare och blir färre. Att
under ett långt liv helt undvika alla typer av dia-
beteskomplikationer tycks dock i det närmaste
vara omöjligt även med dagens moderna
behandlingsformer. Däremot kan man klart

säga att den som har ett högt HbA1c löper
mycket större risk att drabbas av tidigare och
svårare komplikationer. Målet med en intensiv
behanding är att man ska kunna skjuta upp
begynnande komplikationer så långt upp i åren

Från samma norska undersökning visar man att njur-
skador bara uppkommer hos den som har ett högt
HbA1c. För att få njurskada överhuvudtaget måste man
också ha en nedärvd ”känslighet” i njurarna. Med ett ge-
nomsnittligt HbA1c under 6,5 - 7 % utvecklas sannolikt
inte någon mikroalbuminuri även om man har en ärftlig
känslighet.

Mikro-
albuminuri

Mikro-
albuminuri

Ingen
njurskada

Antal år med diabetes

Antal år med diabetes

Ingen
njurskada

Ärftligheten
påverkar

Njurskada

HbA1c < 6,5 - 7 %

HbA1c > 7 - 8 %
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Många tror att det bara är slumpen som avgör vem som
får komplikationer från sin diabetes. Andra menar att det
spelar ingen roll om man ”sköter sig”, man får ändå kom-
plikationer. Sanningen är att modern forskning klart har
visat att graden av komplikationer direkt är beroende på
blodsockernivåerna under alla år som du haft diabetes. 

?

Bilden är från en norsk undersökning och visar hur anta-
let mikroaneurysm ökar kraftigt om man har ett genom-
snittligt HbA1c över 8 % under många år.487 Med ett lågt
HbA1c blir ögonförändringarna sannolikt inte så svåra att
de påverkar synen. HbA1c-nivåerna är omräknade till
svensk standard (se sidan 354).

Ingen synpåverkan

Antal
mikroaneurysm

Antal år med diabetes
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HbA1c < 6,5 - 7 %

HbA1c =
7 - 8%

HbA
1c 

>
8%
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att de aldrig kommer att ge några märkbara
besvär, ex. i form av synförsämring. Men det
finns alltid undantag. En del personer med dia-
betes drabbas av komplikationer trots att de all-
tid varit mycket noga med sin diabetes medan
andra som vet med sig att de av olika orsaker
inte kunnat vara lika noga klarar sig utan kom-
plikationer. Det kan kännas orättvist men det
kan också kännas bra för den som fått någon
komplikation att veta att man inte säkert kan
säga att om han eller hon bara hade haft ett
lägre blodsocker så hade inget hänt.

Ett lite udda exempel kommer från Kuwait där
en njursjuk man (utan diabetes) fick en njure
donerad från en person med diabetes som avlidit
i en trafikolycka. Njuren hade svåra diabetesför-
ändringar men det fanns ingen annan njure som
passade. Eftersom han inte hade diabetes fick
njuren nu ett perfekt blodsocker. Efter 2 år tog
man ett prov på njuren och då var diabetesför-
ändringarna borta!

Om du har haft högt HbA1c i några år och sedan
bestämmer dig för att sänka det så tar det ytter-
ligare några år innan risken för komplikationer
minskar.700 Detta är logiskt om du jämför med
rökning, eftersom risken för lungcancer försvin-
ner ju inte omedelbart om du slutar röka. I verk-
ligheten kan du råka ut för att ögonbottenfotot
som tas efter att du sänkt ditt HbA1c till din för-
våning visar att du fått mikroaneurysm (så kal-
lad bakgrunds-retinopati, se sidan 343). Ibland
kan detta bero på en snabb sänkning av ett
mycket högt HbA1c (se sidan 343), men oftast
beror det på den ackumulerade risken som orsa-
kats av ett högt HbA1c under många år. Ingen
orsak till panik, vi har ofta sett att ögonbotten-
fotot blir normalt igen om något eller några år
bara du lyckas hålla kvar vid den lägre HbA1c
nivån. 

Oslo-studien

Knut Dahl-Jørgensen och medarbetare i Oslo
har gjort en långtidsstudie där man jämförde 2-
dos behandling, flerdosbehandling och pumpbe-
handling.487 Undersökningen visade att risken
för komplikationer minskade avsevärt med ett
lägre HbA1c (se figurer på sidan 352).

DCCT-studien

Den stora amerikanska DCCT-undersökningen
visar tydligt att det blir klart mindre komplika-
tioner med ett lägre HbA1c.

264 Man jämförde
1.441 personer med diabetes i åldrarna 13 - 39
år under 9 års tid, uppdelade i 2 grupper med
genomsnittligt HbA1c på ca 53 mmol/mol (7 %
med amerikansk DCCT-standard) som fick
intensivbehandling i form av flerdosbehandling
med sprutor eller insulinpump respektive ca 75
mmol/mol (9 %) som fick konventionell
behandling med 1 - 2 doser/dag. Observera att
HbA1c mättes med en metod som ger ca 1,2 %
högre värden den tidigare svenska Mono-S stan-
darden (se sidan 354). 

Det var inte bara insulinbehandlingen som var
olika i de 2 grupperna. I flerdos/pumpgruppen
mätte man blodsocker 4 gånger dagligen och
justerade vid behov doserna. Man var på återbe-
sök en gång/månad med telefonkontakter där-
emellan. HbA1c mättes varje månad. Man sik-
tade uttryckligen på låga blodsockervärden
(3,9 - 6,7 mmol/l före måltid) och ett HbA1c på
högst 42 mmol/mol. I gruppen med 1 - 2

Dina HbA1c-värden från 2 - 3 år tillbaka i tiden bidrar mest 
till risken för komplikationer. Som du kan se på denna 
figur så kommer alla höga blodsockervärden som du haft 
under tidigare år (mätt som ett för högt HbA1c) att ge dig 
en fortsatt ökad risk under 2 - 3 år, men sedan minskar 
risken påtagligt under kommande år.700 Från detta följer 
att den bästa möjligheten är förstås att hålla ditt HbA1c så 
lågt som möjligt redan från debuten av diabetes för att 
undvika denna typ av ackumulerad risk. Denna analys 
gjordes av data från DCCT-studien, och förklarar “minnet 
för högt blodsocker” (“metabolic memory”) som man fann 
i uppföljningen (kallas EDIC-studien, se sidan 355).
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doser/dag var behandlingsmålet att må bra och
frånvaro av symtom på högt eller lågt blod-
socker. Man var på återbesök var 3.e månad, tog
huvudsakligen urinprov men blodprover vid
behov och fick undervisning vid återbesöken.
HbA1c togs men resultaten visades inte för delta-
garna i denna grupp.

I gruppen med intensivbehandling minskade ris-
ken för utveckling av ögonskada med 76 %,
lättare njurskada (mikroalbuminuri) med 39 %,
svårare njurskada (albuminuri) med 54 % och
nervskada med 60 %. Risken för svår hypogly-
kemi, dvs en så svår känning att det behövdes
hjälp att klara upp den, ökade 2 - 3 gånger. Neu-
ropsykologiska test visade dock inga bestående
skador av dessa låga blodsockernivåer.268 I grup-
pen med intensiv insulinbehandling var det fler
som ökade i vikt. Intensivgruppen fick 46 %
minskning av antalet underlivsinfektioner men
det var ingen skillnad för övriga infektioner.266

Ett annat sätt att presentera resultaten är att
intensivbehandling (jämfört med konventionell
behandling) under 9 år kan ge en person med
diabetes bevarad syn under ytterligare 7,7 år,
bevarad njurfunktion under 5,8 år, fungerande
cirkulation i benen under 6 år och ökad livs-

längd med 5,8 år. För varje 10 % minskning i
HbA1c (t ex från 80 till 72 mmol/mol) minskade
risken för komplikationer med nästan 50 %.267

Gruppen som hade en viss kvarvarande egen
insulinproduktion bevarade den bättre (mätt
genom nivån av C-peptid, se sidan 359) med
intensivbehandling, vilket i sin tur medförde
bättre blodsockerkontroll, färre känningar och
färre komplikationer.272 Dessa observationer för-
stärker vikten av att börja med intensiv behand-
ling redan under de första åren med diabetes.

I gruppen med ungdomar i åldrarna 13 - 17 år
hade de med 1 - 2 doser per dag ett HbA1c på 84
mmol/mol och de med flerdos/pump-behand-
ling 65 mmol/mol.265 Gruppen med fler-
dos/pump-behandling hade efter 4 - 9 års
behandling 53 - 70 % färre ögonkomplikationer
och 55 % färre njurkomplikationer. 

Vid mätning av livskvalité och psykiatriska sym-
tom fann man samma värden hos bägge grup-
perna trots att personerna i intensivgruppen tog
fler injektioner och blodprover och ägnade
mycket mer tid åt läkar- och sköterskekontak-

HbA1c i olika undersökningar

Nivå på HbA1c %

Linköping 125 5,4 7,4 9,5
Stockholm 942 5,0 7,1 9,2
Oslo 230 6,6 8,3 10,1
Steno (Danmark) 368 6,7 8,7 10,8
DCCT (USA) 264 6,3 8,4 10,5
IFCC (mmol/mol 46 68 91

Tyvärr har det blivit olika nivåer på HbA1c när man
mätt på olika laboratorier. Tänk på det när du jäm-
för ditt eget HbA1c med resultatet som du hittar i
studier från olika länder, ex. på Internet, och i
detta kapitel. Tabellen är från referens 671. Den
svenska standard (Mono-S) som användes i
Sverige fram till 2010 är samma som Linköping i
tabellen ovan. Se sidan 119 angående den nya
IFCC-standarden som används fr o m 2011 i
Sverige.

Svenska registrerdata

I Sverige hade 4.250 individer i åldrarna 13 - 40 år
data både i barnregistret (SWEDIABKIDS) som tonår-
ingar och i vuxenregistret (NDR) som unga vuxna.39

Resultaten visar att det är försent att förbättra
HbA1c när man blivit vuxen eftersom det var samma
höga risk för ögonskador även om det lyckades att få
ned HbA1c till under 57 mmol/mol som ung vuxen.39

Även med HbA1c under 57 mmol/mol både under
tonåren och som vuxen var det 27 % risk för ögon-
skada, vilket talar för det lägre HbA1c-målet som
infördes 2015 av NICE i England och 2017 i Sverige
(se sidan 118).

HbA1c Retinopati Makroalbuminuri 
SWE NDR (Ögonskada) (Njurskada)
<57 <57 27% 2%%
<57 >78 33% 0%
>78 <57 86% 3%
>78 >78 82% 7%

Longitudinella data från patienter som hade data i
bägge registren.
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ter.270 Bara de patienter som upplevt tre eller fler
svåra känningar som medförde medvetslöshet
eller kramper angav en försämrad livskvalité.
Sammanfattningsvis menar man att den ökade
risken för svåra känningar mer än väl uppvägs
av den minskade risken för komplikationer på
sikt. 

Många föräldrar frågar oss om det kan vara nyt-
tigt att blodsockret svänger så mycket som det
kan göra vid behandling med flerdos eller pump
när man försöker hålla HbA1c nere. Personerna i
DCCT-studien som hade mer svängande blod-
socker hade inte högre risk för komplikationer
än de med jämnare blodsocker när man jäm-
förde deltagare med samma HbA1c-värden.637

De personer som använde flerdosbehand-
ling/pump hade ett lägre medelvärde på sina
blodsockervärden jämfört med de som tog 1 - 2
doser per dag när man jämförde vid samma
HbA1c-värden.638 Hela 96 % av skillnaderna i
komplikationer mellan grupperna förklarades av
skillnaden i HbA1c.

675 Det finns individuella
variationer i förhållandet mellan HbA1c och
blodsockervärden, så att en del personer har en
risk för komplikationer vid lägre blodsockervär-
den än andra (se sidan 119). Ditt genomsnittliga
HbA1c-värde genom åren är det som avgör hur
stor din personliga risk är.

I en uppföljning av DCCT-studien (EDIC-stu-
dien, Epidemiology of Diabetes Interventions
and Complications) har man funnit att det ver-
kar finnas en kvarstående effekt av ett lägre
HbA1c i form av ett slags “högt blodsocker-
minne”.276,277,762 När DCCT-studien var avslutad
gick 75% av den tidigare konventionella grup-
pen över till intensivbehandling med flerdos eller
pump och deras HbA1c-värden var under upp-
följningen i stort sett på samma nivå som den
grupp som hade intensivbehandling i studien.
Trots detta var risken för skador på ögon,276

njurar 277 och nerver 762 under 7 - 8 års uppfölj-
ning fortfarande mycket lägre (ca 50 %) i den
grupp som hade haft intensivbehandling under
DCCT-studien. Intensiv behandling med lägre
HbA1c under åren i DCCT minskade risken för
någon typ av händelse orsakad av hjärtsjukdom
med 42 % och risken för icke dödlig infarkt,

stroke eller död pga hjärtsjukdom med 57 %.823

18 år efter DCCT-studiens slut hade deltagarna
med intensivbehandling 46% lägre risk för för-
värrade ögonskador 40% lägre risk för njurska-
dor trots att grupperna haft ungefär samma
HbA1c under dessa år.449 Effekten av 6 - 9 år
med lägre HbA1c sitter alltså i under mycket
lång tid efteråt, vilket kan vara värt att tänka på
när det känns svårt att motivera sig att orka
fortsätta med en noggrann blodsockerkontroll.

Hos de som var 13 - 18 år i DCCT-studien mins-
kade risken för ögonskador med ca 75 % under
4 års uppföljning i EDIC hos de som använt fler-
dosbehandling eller pump under DCCT-studien,
trots att de nu hade samma HbA1c som den
andra gruppen (ca 68 mmol/mol).1180 Det var
dock fler som använde intensivbehandling under
uppföljningen i denna grupp (90 % mot 70 % i
den konventionella gruppen), vilken kan vara en
bidragande orsak till att det gick bättre. Med
andra ord så lönar det sig verkligen att börja ta
hand om sin diabetes så tidigt som möjligt. 

Detta är jämförbart med en stor svensk studie
me 7.454 personer med diabetes som följdes upp
under 5 år, där gruppen med ett genomsnittligt
HbA1c på 55 mmol/mol hade en 41 % lägre risk
för kranskärlssjukdom i hjärtat och 37 % lägre
risk för allmän hjärt-kärlsjukdom jämfört med
gruppen som hade ett HbA1c på 75 mmol/l.328

För varje 11 mmol/l minskning i HbA1c så mins-
kade risken för hjärt-kärlsjukdom med 31 -
34 % och för kranskärlssjukdom med 26 -
32 %.

Genomsnitt År innan ögonbotten-
HbA1c förändringar

< 53 mmol/mol 25
53-64 mmol/mol 16
64-75 mmol/mol 13
> 75 mmol/mol 12

Tabellen visar HbA1c-värden i Berlins ögonstudie. 
Siffrorna är omräknade till IFCC-standard.
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Berlins ögonstudie

I Berlin undersökte man 346 personer med dia-
betes i åldrarna 8 - 35 år med röntgen av kärlen
i ögonbottnarna (fluoresceinangiografi). Man
fann att ögonbottenförändringarna uppträdde
senare ju lägre genomsnittligt HbA1c varit under
åren.249

Varje procents sänkning av HbA1c gav mindre
risk för ögonbottenförändringar. Med ett HbA1c
över 53 mmol/mol ökade risken för ögonbotten-
förändringar kraftigt.

Linköpings-studierna

I ett par studier har man undersökt hur risken
att drabbas av långtidskomplikationer ändrats
under senare år.125,126,127,844 Man har jämfört
barn och ungdomar som insjuknat i diabetes

under åren 1961 - 1980, och man har kunnat
visa på en klart lägre risk för komplikationer
från både ögon och njurar för de som insjuknat
under senare år. Se resultaten i figurerna.
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En undersökning från Linköping visar att risken att få
njurskada (albuminuri) har minkskat avsevärt under se-
nare år.125 Av de som insjuknade i diabetes före 15 års
ålder under åren 1961-65 fick ca 30 % njurskada efter
25 år. Av de som insjuknade från 1966 och framåt har
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HbA1c < 65 mmol/mol hade behövt laserbehandla ögo-
nen.127 Bara 2 personer med HbA1c < 77 mmol/mol
hade fått en njurskada (sk makroalbuminuri). Slutsatsen
är att det behövs lite lägre blodsockervärden för att und-
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Andra studier

Hvidøre-studien samlade in data från 2.269
barn och ungdomar från 18 länder i Europa,
Japan, Australien och Nordamerika.278 Patien-
terna deltog i klinikernas rutinvård och alla
hade tillgång till diabetesteam. Alla HbA1c-prov
skickades till samma laboratorium i Danmark.
Det genomsnittliga HbA1c-värdet för alla
patienter var 66 mmol/l. Det var dock en påfal-
lande stor skillnad både mellan olika länder och
olika kliniker inom samma land (från 57 till 77
mmol/mol). 

Studiegruppen SWEET inkluderade 5.749
patienter från 13 länder, och kunde visa en för-
bättring i genomsnittligt HbA1c från 66
mmol/mol år 2009 till 63 mmol/mol år 2012.663

Andelen med HbA1c under 58 mmol/mol ökade
från 33 % år 2010 till 37 % år 2012.663

Det svenska nationella registret för barn- och
ungdomsdiabetes (SWEDIABKIDS) som inklu-
derade 7.437 barn och ungdomar upp till 18 års
ålder år 2017 visade ett genomsnittligt HbA1c på
56,6 mmol/mol. Andelen som hade HbA1c< 52
mmol/mol i åldersgruppen 0 - 6 år var 49%, i
åldrarna 7 - 11 år 41% och i åldrarna 12 - 17 år
29%.1221 Svåra känningar med medvetslöshet
inträffade hos 1,5 % av patienterna och 0,5 %
hade ketoacidos under 2017.

Frekvensen svåra känningar jämfördes mellan
USA, Tyskland och Australien, och var 7.1 %,
respektive 3.3 % och 6.7 %.497 Lägre HbA1c var
inte kombinerat med en ökad risk för svåra kän-

ningar när man jämförde per land, behandlings-
metod (pump eller injektioner) eller åldersgrupp.

I en svensk studie hade barnen under 13 års
ålder aldrig haft några svåra känningar med
medvetslöshet eller kramp trots ett medel-HbA1c
på 51 mmol/mol. Hos tonåringarna som hade
ett lite högre medel-HbA1c på 60 mmol/mol var
risken bara 2 %.483 Amerikanska undersök-
ningar från senare år visar en lägre risk för svåra
känningar.116,755

I en amerikansk studie räknade man ut medelti-
den innan man drabbades av komplikationer
med olika HbA1-värden (äldre HbA1c-
metod).863 Med ett genomsnittligt värde på ca 10
mmol/mol över det friska normalintervallet (53
mmol/mol) tog det i genomsnitt 83 år innan all-
varliga komplikationer uppträdde, 42 år med
HbA1c över 64, 28 år över 75, 21 år över 86 och
18 år över 97 mmol/mol. Varje 10 mmol/mol
sänkning av HbA1c ger alltså en avsevärd minsk-
ning i risken för komplikationer. 

En australiensisk långtidsstudie över 20 år fann
att risken för ögonskador minskade från 53 %
till 12 % samtidigt som andelen patienter som
tog 1 eller 2 injektioner per dag minskade från
83 % till 12 %.309 Tidiga tecken på njurskada
(mikroalbuminuri) minskade också från 8 % till
3 %. Genomsnittligt HbA1c ändrades inte så
mycket under dessa år (från 76 to 69
mmol/mol), vilket talar för att intensifieringen
av insulinbehandlingen med flerdosbehandling
eller pump starkt bidrog till det förbättrade
resultatet.
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Forskning 
Antalet barn och ungdomar med diabetes ökar
både i Sverige och andra länder. Det verkar som
om det är någonting i vår miljö som orsakar
detta eftersom genetiska förändringar inte kan
ske så snabbt hos människan. 

Det forskas väldigt mycket om diabetes runt om
i världen. Årligen skrivs mer än 10.000 veten-
skapliga artiklar som handlar om diabetes. En
hel del av detta handlar om sk grundforskning,
dvs att man söker orsakerna till diabetes och till
varför olika saker händer när man har diabetes.
Även om man hör talas om nyheter angående
diabetes-behandling i tidningar och TV måste
man komma ihåg att det oftast tar flera år innan
metoderna blir tillgängliga utanför forsknings-
klinikerna och tyvärr blir många ”under-medici-
ner” aldrig någon etablerad behandling.

Implanterbara pumpar

Det finns pumpar som man kan operera in i
bukhålan. I Sverige har man använt denna typ
av implanterbara pumpar under några år och
hittills har ett tiotal patienter fått en sådan pump
inopererad. Man fyller på insulinet i pumpen
genom ett gummimembran med hjälp av en
spruta. Med hjälp av en magnet kan man få
pumpen att ge extra insulin när man äter. Insuli-
net från pumpen sprutas ut i bukhålan (kallas
intra-peritonealt) och tas snabbt upp i blodet.
Tvärtemot mot vad man skulle kunna tro så
minskar risken för känningar med denna typ av
insulinbehandling.821 Detta beror på att insulinet
först kommer till levern innan det når övriga
delar av kroppen på samma sätt som när insulin
utsöndras från en frisk bukspottkörtel.

En annan möjlighet är en helt konstgjord buk-
spottkörtel som man kan koppla till ett blod-
kärl. Maskinen mäter då både blodsockret och
doserar insulinet direkt i blodet. Det är idag

fortfarande en mycket komplicerad apparat som
bara finns på forskningslaboratorier.

Blodsockermätare

Det innebar en revolution i diabetesbehand-
lingen när man kunde börja mäta blodsockret
hemma. Vi väntar nu på nästa generation av
blodsockermätare där man kan mäta blodsock-
ret utan att man sticker hål på huden. Man har
fått goda resultat genom att mäta med hjälp av
en infraröd ljusstråle,753 även vid låga blodsock-

Pågående forskningsprojekt 

Konstgjord bukspottkörtel som inopereras.

Blodsockermätare utan nål och stick.

Implanterad eller subkutan insulinpump 
med kontinuerlig blodsockermätning (sen-
sor) som reglerar insulindoserna automa-
tiskt.

Transplantation av hel bukspottkörtel eller 
cellöar.

Andra insulinberedningar.

Immunbehandling vid nyupptäckt diabetes.

C-peptid som tillsats till insulinet.
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ervärden.406 Man kan även mäta glukoshalten i
själva huden med ett mycket ytligt stick (mindre
än 1½ mm djupt).1021

Glukossensor 

En apparat som klarar av att mäta blodsockret
kontinuerligt under en längre tid kallas för glu-
kossensor (sensor = kännare). Hittills har man
bara fått dessa att fungera under ett par dagars
eller någon veckas tid. De flesta sensorerna sitter
instuckna i underhudsfettet och mäter där glu-
koshalten som skiljer sig mycket lite från blo-
dets. Den vanligaste tekniken bygger på en
enzymatisk metod som genererar svaga elek-
triska strömmar. Medtronic Enlite® och Dex-
Com® sänder kontinuerligt och larmar för låga
glukosvärden medan man med Abbot Libre®

måste man scanna för att se glukoskurvan och
den ger inga larm. Se sidan 106 för mer informa-
tion. En annan teknik kallas för mikro-dialys
och man mäter då sockerhalten i en saltlösning
som mycket sakta spolas genom nålen.129 

Man kan även mäta direkt genom huden med en
elektro-osmotisk metod 319 (GlucoWatch®).
Denna mätaren fanns på den amerikanska
marknaden ett tag, men har slutat säljas pga för
mycket problem med irritation av huden.

Med en sensor kan man mäta blodsockret under
hela dygnet och därmed få en bättre förståelse
för hur insulinet ska doseras. Med ett larm för

låga blodsockervärden sover många småbarns-
föräldrar (och andra anhöriga) lugnare på nat-
ten. Några pumpar kan reagera på mätvärden
från sensorn och stänga av basaldosen när glu-
kosvärdena blir för låga. Se sidan 186. Man har
i studier kunnat använda en bärbar dator eller
smart telefon för att styra pumpen efter glukos-
värden från en sensor i underhudsfettet, och
framgångsrika försök med en “artificiell buk-
spottkörtel” pågår på många ställen i världen.838

Det finns en implanterbar sensor (Eversense®)
med en livslängd på sex månader.669 Blodsocker-
värdet sänds till en mottagare på överarmen.

Glukagon

Glukagon har hittils bara funnits för injektion.
Eftersom det inte är hållbart i färdig lösning
måste det blandas innan det injiceras. Det är lätt
att göra fel i en stressad situation som en svår
känning innebär. En nässpray är under utveck-
ling som är hållbar i rumstemperatur, och dosen
kan ges på mindre än 2 minuter.283 Alla perso-
nerna i studien hade kommit upp i blodsocker
över 3,9 mmol/l inom 15 minuter. Med denna
enkla form av behandling kan man ge glukagon
vid besvärliga känningar istället för att ta druv-
socker. Man kan även tänka sig att personen
med diabetes själv kan använda nässprayen vid
behov. Det pågår forskning på pumpar som kan
leverera både glukagon och insulin, dvs som kan
ge en liten dos glukagon när glukosvärdet är på
väg ner.335

C-peptid 

I en frisk bukspottkörtel tillverkas insulinet i
form av proinsulin. Innan insulinet utsöndras till
blodet spjälkas en del av som kallas för C-pep-
tid. Man kan mäta C-peptid för att få en upp-

Nästa steg är att låta en subkutan sensor styra en insulin-
pump och på så vis konstruera en konstgjord bukspott-
körtel på utsidan av kroppen. Även om det är en 
fördröjning av upptaget av insulin till blodet när det ges 
subkutant, så är blodsockret ett par timmar efter maten 
och på natten nära nog normalt i denna studie på 6 vuxna 
med typ 1 diabetes.1058 Liknande resultat har också visats 
hos barn, där en liten manuell bolus före måltiderna ytter-
ligare förbättrade blodsocker-resultaten.1173
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fattning hur mycket en person med diabetes har
kvar av sin egen insulinproduktion. Tidigare har
man inte trott att C-peptid har någon effekt i
kroppen men man har i Stockholm visat goda
effekter på ämnesomsättningen och minskat
HbA1c. Under en månads behandling med
C-peptid minskade läckaget av äggvita i urinen
och kapillärfunktion i ögonbottnarna förbättra-
des.597 C-peptid stimulerar upptaget av glukos i
muskelcellerna och förbättrar därmed insulinef-
fekten (insulinresistensen minskar). Nervfunk-
tionen hos patienter med diabetesorsakad
nervskada förbättras också.598 Behandling med
C-peptid skulle kunna ha positiva effekter på
blodkärlen i kroppen och därmed kunna före-
bygga skador i ögon, njurar och nerver, ge för-
bättrad sårläkning och minskad inflammation i
kärlen.95 Långtidsstudier har påbörjats och det
är mycket möjligt att vi i framtiden kommer att
ge C-peptid parallellt med insulin.

Vaccinationer

Man har diskuterat om vaccinationer kan utlösa
diabetes. Enstaka barn har insjuknat i diabetes
kort tid efter den sk MPR-vaccinationen (vacci-
nation mot mässling, påssjuka, röda hund) vid
18 månaders ålder. Man har dock inte kunnat
säkerställa ett samband mellan denna vaccina-
tion och diabetesinsjuknandet i vetenskapliga

undersökningar.354 Det visar sig tvärtom att barn
som vaccinerats mot mässling har en något lägre
risk att insjukna i diabetes.109 BCG-vaccination
(mot tuberkulos) har föreslagits ha en skyd-
dande effekt eftersom ökningen i diabetesinsjuk-
nande kom ungefär samtidigt som vi slutade
med allmän BCG-vaccination i Sverige. Studier
har dock inte kunnat påvisa något sam-
band.238,871 Risken att insjukna i diabetes påver-
kas inte heller av vaccinering mot kikhosta,500

vattenkoppor 354 eller andra vaccinationer i
barndomen.439 Vaccination mot hepatit B och
Hemofilus influensa typ B har inte heller visats
ge en ökad risk för diabetes.292

Idealet vore naturligtvis om man kunde vacci-
nera mot diabetes. Om man kunde identifiera
det eller de virus som utlöser diabetes så skulle
man kunna vaccinera mot dem. Om det är
någon del i äggvita från komjölk som bidrar till
diabetes så skulle man möjligen kunna tillverka
ett vaccin mot den.340

Genom vaccinering skulle man kunna styra över
den autoimmuna reaktionen på ett annat spår så
att de insulinproducerande betacellerna i buk-
spottkörteln inte förstörs. Djurförsök med vacci-
nation med äggviteämnet GAD som finns i
betaceller (se sidan 368) har varit mycket
lovande och man har lyckats skapa en tolerans
för GAD. En svensk studie på barn och ungdo-
mar i åldrarna 10 - 18 år har visat att man
genom att ge GAD-vaccination (Diamyd™) inom
18 månader från debuten av diabetes får ett
bättre bevarande av den egna insulinproduktio-
nen (mätt genom C-peptid) men ingen föränd-
ring av HbA1c.

734 

Intravenös behandling med sk. anti-CD3 anti-
kroppar (som blockerar T-celler) under 2 veckor
vid insjuknandet i diabetes resulterade i lägre
HbA1c, lägre insulindoser och högre C-peptid
efter 2 år.525 Det var dock en hel del biverk-
ningar med denna behandling under den första
tiden. Tyvärr har både GAD-vaccination och
anti-CD3 studier misslyckats med att upprepa
sina positiva resultat i senare studier. Det är
möjligt att man får en bättre effekt av vaccina-
tionen om injektionen ges direkt i en lymfkörtel.
En studie angående detta pågår. Fråga på din

Man tror att den första skadan på bukspottkörtelns beta-
celler (som producerar insulin) sker flera år innan perso-
nen visar symtom på diabetes. När detta sker har redan
80 - 90 % av betacellerna skadats. Bilden är från
referens 650.
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klinik om det finns någon studie med Diamyd på
gång om du har nyupptäckt diabetes.

Det pågår försök med att ge insulin till personer
med mycket hög risk att insjukna i diabetes för
att påverka immunsystemet innan alla betacel-
lerna hunnit bli förstörda. I den amerikanska
DPT-1 studien gav man insulin profylaktiskt
som subkutana injektioner 2 gånger dagligen
(Ultratard, 0,2E /kg/dag) till nära släktingar
(både barn och vuxna) till personer med diabe-
tes som hade hög risk att insjukna i diabetes.
Tyvärr lyckades inte 2 - 4 års insulinbehandling
förebygga utvecklingen av diabetes.297 I den
andra delen av denna studie gav man insulinet i
tablett-form men det kunde inte heller förebygga
utvecklingen av diabetes.1041 En fördel med att
deltaga i dessa studier var dock att diabessjuk-
domen upptäcktes tidigt och därmed minimera-
des risken för ketoacidos (syraförgiftning) vid
diagnosen av diabetes. I en finsk studie gav man
insulinet som nässpray till barn som hade hög
risk att insjukna i diabetes, men det varken för-
dröjde eller förhindrade insjuknandet i diabe-
tes.819

Salicyl

Salicyl som ingår i vanliga värktabletter
(Magnecyl ®, Albyl ® m fl) har prövats för att
minska risken för långsiktiga diabeteskomplika-
tioner i form av hjärt-kärlsjukdom.317 Idag anser
man att salicyl bör ges till patienter med insulin-
behandlad typ 1 diabetes om man redan har en
hjärt-kärlsjukdom och man rekommenderar
även förebyggande behandling till personer med
diabetes som har en riskfaktor för hjärt-kärl-
sjukdom.24 

Amylin

Amylin lagras i samma celler som insulin i buk-
spottkörteln och utsöndras samtidigt som insu-
lin hos en frisk person men saknas hos den som
har typ 1 diabetes. En låg nivå av amylin stimu-
lerar insulin-frisättning medan en hög nivå häm-
mar den. Amylin minskar produktionen av
glukagon och gör att magsäcken töms långsam-
mare. Amylin är nu godkänt som läkemedel i

USA (Symlin®). En 1-års studie på vuxna med
typ 1 diabetes visade 4 - 8 mmol/mol lägre
HbA1c och även en viktminskning på 0,5 - 2
kg.934 I en barnstudie fann man lägre blodsocker
efter en testmåltid.520

GLP-1 (glucagon like peptide)

GLP-1 produceras i alfacellerna i bukspottkör-
teln (samma celler som tillverkar glukagon), i
tarmslemhinnan och i hjärnan. Frisättningen
styrs både av hjärnan och av hormoner. Frisätt-
ningen av GLP-1 stimuleras av kolhydrater och
fett (speciellt enkel-omättat fett) men hämmas
av insulin. Effekten av GLP-1 liknar till viss del
den av amylin. GLP-1 stimulerar produktion
och frisättning av insulin, minskar produktionen
av glukagon, ger en långsammare tömning av
magsäcken och minskar aptiten. Möjligen kan
GLP-1 även stimulera nybildning av betacel-
ler.589 Studier har visat lägre fasteblodsocker
orsakat av minskad utsöndring av glukagon,76

lägre blodsocker efter maten orsakat av lång-
sammare tömning av magsäcken 219 och minskat
kalori-intag utan en ökning av antalet känningar
med lågt blodsocker.589 Exendin-4 är ett ämne
som utsöndras av en ödla och som binder till
samma mottagare (receptor) som GLP-1 men
som ger en mer långvarig effekt. Det finns nu
som läkemedel för injektion 2 gånger om dagen
(Victoza®, Byetta®), och har haft god effekt i
studier på både typ 1 och typ 2 diabetes.589 En
annan typ av läkemedel tas som tabletter och
hämmar nedbrytningen av GLP-1 (DPP4-häm-
mare, Januvia® och Galvus®).

Det finns inga vetenskapliga bevis för att vaccinationer
som barn får kan orsaka diabetes.
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Natrium-transport i njurarna

En ny typ av läkemedel (SGLT2-inhibitorer,
empa- cana- sota- och dapagliflozin) blockerar
återförandet av glukos i njurarna, vilket gör att
glukos förloras i urinen (ca 70 g/dag) även vid
blodsockernivåer som ligger under njurtröskeln.
Detta sänker blodsockret, och har hittils provats
framgångsrikt på typ 2 diabetes. Det kan kanske
även ha en skyddande effekt för att undvika
njurskador.423 En tidig studie på typ 1 diabetes
visade positiva resultat med 4 mmol/mol sänk-
ning av HbA1c efter 24 veckor men en ökad risk
på 2 - 3% för ketoacidos.770 

En meta-analys av studier på typ 1 diabetes visar
en sänkning av HbA1c med 4 mmol/mol, minsk-
ning av vikt, insulindoser och svängningar i glu-
kosvärden, men också risk för underlivsinfektio-
ner och ketoacidos.1202 Det finns data som talar
för att SGLT2-inhibitorer ökar produktionen av
ketoner genom en ökning av glukagon.895 En del
personer har sänkt sina insulindoser så mycket
att de fått insulinbrist och ketoacidos med blod-
socker under 10 mmol/l (kallas euglykemisk
ketoacidos). Om du är van att kontrollera blod-
ketoner så snart du mår dåligt upptäcker du när
nivåerna är förhöjda (alla barn och ungdomar
bör ha blodketonmätning tillgängligt hemma).

Detta bör vara en signal att ge mer kolhydrater
för att kunna ge mer insulin (se tabell på sidan
115). 

Varför får man diabetes?

Man vet idag inte vad som orsakar typ 1 diabe-
tes. Man antar att ca 60 - 70 % av orsaken till
typ 1-diabetes beror på icke-ärftliga faktorer,
dvs riskfaktorer som kan vara kopplade till lev-
nadsvanor, infektioner eller exponering för mil-
jöfaktorer.234 Risken att få diabetes är mycket
olika i olika länder (se ”Hur vanligt är diabe-
tes?” på sidan 23). Man vet inte riktigt varför
men många teorier har framförts.

”Hade vi bara gjort så eller så hade mitt barn
inte fått diabetes” tänker man ofta som förälder.
Det är viktigt att veta att insjuknandet i diabetes
inte beror på något som ni i familjen hade kun-
nat undvika. Du har inte fått diabetes för att du
har ätit för mycket godis.

En autoimmun sjukdom

En del av förklaringen till den onormala reaktio-
nen från kroppens immunförsvar är ärftlig. Man
kan mäta vissa markörer i blod som vi vet finns
hos nästan alla barn och ungdomar med diabe-
tes (bl a sk HLA-antigener på kromosom nr 6).
Även 20 - 60 % av personer som inte får diabe-
tes har dock dessa markörer.234,1027 Vissa gen-
komponenter har en skyddande verkan, dvs har
man dem så får man inte diabetes.

Man tror att en virussjukdom ger upphov till
antikroppar som förutom att de dödar virus
också skadar bukspottkörtelns betaceller som
producerar insulin. Eftersom skadan uppstår
pga ett fel i det egna immunsystemet så kallas
diabetes för en autoimmun sjukdom. En teori är
att andra ämnen som har en liknande kemisk
struktur som äggviteämnet GAD (som finns i
betacellen, se sidan 368) reagerar med immun-
systemet och gör att det tillverkar antikroppar
som även kan reagera mot GAD. Långt senare,

Ta med dig urklipp ur tidningen till diabetesmottagningen 
när du läst något intressant, t ex om forskning, så kan vi 
diskutera tillsammans.
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kanske flera år senare, när immunsystemet stö-
ter på GAD kommer det immunologiska ”min-
net” att aktiveras och betacellen blir då
angripen. Exempel på ämnen som har en
proteinstruktur som delvis liknar GAD är
komjölk 1147 och virus (enterovirus,533 rota-
virus 559). Bägge dessa virus är vanliga i barna-
åren och ger upphov till förkylningar och mag-
sjuka.

Oftast återhämtar sig betacellerna till en viss del
efter en tid men om det blir flera liknande
angrepp av antikroppar så försämras insu-
lin-produktionen så mycket att blodsockret höjs.
Man kan finna antikroppar i blodet (GAD-anti-
kroppar och ICA, ö-cellsantikroppar) mot de
Langerhanska cellöarna i bukspottkörteln (där
insulinet tillverkas) flera år innan insjuknandet i
diabetes som ett tecken på cellskada och ett för-
sta steg mot diabetesinsjuknande. Det anses
dock inte vara meningsfullt att mäta antikrop-
par på friska personer eftersom vi idag inte kän-
ner till något sätt att förhindra ett
diabetesinsjuknande även om man känner till
risken i förväg. Antikropparna kan försvinna
spontant utan att barnet får diabetes. De flesta
barn och ungdomar som insjuknar i diabetes har
förhöjda nivåer av någon av antikropparna.
Man brukar ofta mäta ICA och GAD-antikrop-
par för att avgöra om det är en autoimmun typ 1
diabetes eller en någon annan form av diabetes. 

Ärftlighet

Högst 13 % av de barn och ungdomar som idag
insjuknar i diabetes har en förälder eller ett sys-
kon med diabetes.233 Risken att få diabetes för
en förstagrads-släkting (förälder eller syskon) är
mellan 3 % och 10 %.307 Risken att någon gång
under livet utveckla diabetes är för ett syskon till
en person med typ 1 diabetes 6 - 8 % och för en
förälder till ett barn med diabetes 2 - 3 %.696 Ca
2-3 % av barnen som insjuknar i diabetes har en
mamma med typ 1 diabetes, 5 - 6 % har en
pappa med typ 1 diabetes och 4 - 5 % har en
bror eller syster med typ 1 diabetes.233 Bara
1,5 % hade en förstagrads-släkting med typ 2
diabetes i denna studie.233 Se även ”Får barnet
diabetes?” på sidan 305. Studier av enäggstvil-
lingar har visat att risken för den andra enäggs-
tvillingen att insjukna i diabetes kan vara så hög
som 50 - 70 %.67,673 

Miljöfaktorer

Det kan vara så att de miljöfaktorer som startar
sjukdomsprocessen drabbar barnet tidigt i livet,
många år innan insjuknandet i diabetes.697 Man

Orsaker till diabetes - teorier

Man ärver en känslighet för att få diabetes.

En virussjukdom hos barnet kan utlösa sjuk-
domen.

Vissa virusinfektioner hos modern under gra-
viditeten ger ökad risk för diabetes hos bar-
net.239

Försämrad insulinproduktion i bukspott-
körtelns betaceller kan påvisas flera år
innan insjuknandet i diabetes.

Komjölksintaget under de första 6 levnads-
månaderna och även senare kan ha bety-
delse.

Rökt fårkött (innehåller bl a nitrosaminer) till
pappan vid tiden för befruktningen har visat
sig vara en riskfaktor på Island.512 Högt intag
av nitrit och nitrat i kost 235 och nitrat i
dricksvatten 872 har också visats vara risk-
faktorer.

Övervikt har betydelse men bara för upp-
komst av typ 2 diabetes (åldersdiabetes).

Man har funnit att psykisk stress i form av
svåra livshändelser inträffat oftare både
under barnets två första levnadsår 1101 och
året före diabetesdebuten.576,957 Troligen
orsakar de inte diabetes i sig 1220 men kan
däremot öka risken för att utlösa sjukdomen
genom att påverka immunförsvaret.1101

Alltför bra hygien 657 och få infektioner i späd
ålder 422,877 medför att immunförsvaret inte
”tränas” i att ta hand om infektioner på rätt
sätt.

Reflux (backflöde) av galla och tarminnehåll
upp i pancreasgången.664
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tror att ökningen i antalet nyinsjuknanden i dia-
betes är orsakat av miljöfaktorer eftersom de
ärftliga faktorerna inte har förändrats genom
åren.

Ett lågt innehåll av zink i grundvattnet (och där-
med också i dricksvattnet) ökade risken för dia-
betes i en studie.456 För en mycket tidig påverkan
talar att man funnit en ökad risk för diabetes
kopplad till plats och tid när barnet föddes i
Sverige.240 Förklaringen till att insjuknandet i
diabetes sker vid så olika åldrar skulle då bero
på att det är mycket individuellt hur snabbt
insulinproduktionen försämras när väl sjuk-
domsprocessen har startat.

Ibland insjuknar flera barn som bor nära varan-
dra samtidigt i diabetes vilket har ansetts tala för
att en virussjukdom påverkar insjuknandet (kal-
las kluster-fenomen).989 Man har även framfört
teorin att diabetes och andra autoimmuna sjuk-
domar skulle vara orsakade av sk slow-virus,
dvs virus som kan finnas i kroppen under
mycket lång tid (många år) genom att de lurar
immunsystemet för att undgå upptäckt.141 

I länder med sämre hygienisk standard och fler
infektioner i omgivningen aktiveras immunsyste-
met i hög grad redan i späd ålder. I djurförsök
har detta visats minska risken för insjuknande i
diabetes.657 På Nordirland har man funnit en
minskad risk för att insjukna i diabetes hos barn
som bor i tätbefolkade områden vilket kan för-
klaras av ett ökat antal infektioner i späd
ålder.877 I England fann man att om barnet hade
haft en infektion under 1:a levnadsåret så mins-

kade diabetesrisken med 20 %.422 Barn som vis-
tats på dagis (och som därmed antas ha haft
flera infektioner) hade en lägre risk att insjukna i
diabetes i en europeisk studie.354 Infektioner i
nyföddhetsperioden tycks däremot ge en ökad
diabetesrisk, sannolikt pga att immunförsvaret
är omoget.354 Det är mycket vanligt med spring-
maskinfektioner hos barn men med en förbätt-
rad hygienisk standard minskar antalet
infekterade barn. Springmask kan skydda mot
diabetes hos möss och det har föreslagits att den
ökande risken för diabetes som observerats i
många länder delvis skulle bero på att ett mins-
kande antal barn har haft springmask.410

Om modern har röda hund under graviditeten
är risken för att barnet ska få diabetes 20 %.697

Barn till mödrar som haft andra virusinfektioner
(enterovirus) under graviditeten har en ökad risk
att få diabetes senare i livet.239,575

Kaffe-drickande under graviditeten har satts i
samband med insjuknande i diabetes. Finland
som har den högsta incidensen (insjuknade/år)
har också den största kaffe-konsumtionen i värl-
den.1121 En annan riskfaktor är ökad längdtill-
växt som man ser hos fr a pojkar under flera år
innan insjuknandet i diabetes.110,919 Viktökning
och fetma är däremot inte några riskfaktorer för
insjuknandet i barn- och ungdomsdiabetes.110

Risk att insjukna i diabetes

Syskon till 
ett barn 
med 
diabetes

Barn till en 
person 
med 
diabetes

Ingen diabetes 
hos syskon eller 
förälder

Typ 1 5 - 10% 2 - 5% 0,1 - 0,25%

Typ 2 ca 10% ca 10% 2,5 - 5%

1228

En dansk studie har visat att om den ena enäggs-
tvillingen har diabetes så är risken att den andra också
insjuknar 70 %.673 Det tyder på att mer än halva förkla-
ringen till varför man insjuknar i diabetes är ärftlig och
den resterande del beror på yttre faktorer från vår omgiv-
ning. Risken för en tvåäggstvilling var i samma studie
11 %.
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Barn som senare insjuknade i diabetes hade
dock en snabbare viktökning tidigt i livet (fram
till 2 ½ års ålder) enligt en annan undersök-
ning.596 En högre födelsevikt ökade risken för att
insjukna i diabetes före 10 års ålder i en stu-
die.243

Det är vanligare att insjukna i diabetes under
vintermånaderna och under pubertetsåren. Kli-
mat och pubertet är dock knappast orsaken till
diabetes. Däremot kan de mycket väl vara utlö-
sande orsaker eftersom både snabb tillväxt och
kyla ökar insulinbehovet genom en minskad
känslighet för insulin.697 

Miljöfaktorer påverkar individen och gör att
familjer som utvandrat kan få en annan risk att
insjukna i diabetes.826 Asiatiska barn som bor i
England och barn från Samoaöarna som bor i
Nya Zeeland har högre risk att få diabetes än
barnen i hemlandet.370,1139 Islands befolkning har
till stor del utvandrat från Norge och har unge-
fär samma ärftliga anlag.57 Trots det är risken
att insjukna i diabetes på Island bara mellan en
tredjedel och hälften jämfört med Norge.513 Man
skulle kunna tro att denna skillnad beror på
skillnader i miljö och klimat. Island och delar av
Norge ligger dock på samma breddgrad och har
samma medeltemperatur. 

En ny teori har lagts fram av Olle Korsgren från
Uppsala. Han menar att typ 1 diabetes kan orsa-
kas av bakterier, virus och galla via reflux (back-
flöde) från tarmen in i pankreasgången (se bild
på sidan 30).664,665 Detta orsakar en lokal
inflammation som leder till en långsam förstö-
relse av betacellerna av det generella immunför-
svaret eftersom det inte finns något lokalt
immunförsvar i pancreas. Bakterier från mat
förstörs vanligen av magsyran. Men med änd-
rade matvanor har mängden bakterier ökat.
Bakterier från munhålan kan hittas i avföringen
hos 80 % av barnen idag jämfört med mycket
låga nivåer på 80-talet.

Komjölk

Antalet insjuknade i diabetes per år (kallas inci-
dens) i olika länder överensstämmer väl med
konsumtionen av komjölk.232 Man har funnit

förhöjda halter av antikroppar mot komjölk hos
barn som insjuknat i diabetes.236,999

På Samoa-öarna där man inte dricker någon
komjölk finns det ingen barndiabetes alls. På
Sardinien är diabetes nästan lika vanligt som i
Finland. Man dricker inte lika mycket mjölk
som i Finland men däremot betydligt mer mjölk
än i övriga Italien.365 

Vid råttförsök fann man att vassleprotein från
komjölken ökade risken för insjuknande i diabe-
tes.337 Om råttorna fick soja-välling istället för
mjölk så fick de inte diabetes. Det tycks bara
vara vissa sorters kor (vår vanliga mjölkko) som
ger mjölk med den sammansättningen av äggvi-
teämnen som påverkar insjuknandet i diabetes.
Amningen i sig tycks inte påverka insjuknandet i
diabetes 988 utan det är den tidpunkt när barnet
får sin första komjölk som har betydelse.1146,1139

Det finns dock proteiner från komjölk i bröst-
mjölken (bl a insulin från ko) och även barn som
ammats fullt kan ha antikroppar mot kom-
jölk.1083 Detta skulle kunna förklara varför även
barn som ammats fullt under lång tid kan få dia-
betes. I en australiensisk studie fann man att
barn som fick diabetes efter 9 års ålder hade
druckit mer mjölk än sina jämnåriga kamrater
året innan de fick diabetes.1139 I en finsk studie
fann man en femfaldig ökning av risken för dia-
betes hos de syskon till barn med diabetes som

I en del undersökningar
ökar risken för att barnet
senare ska få diabetes
om barnet inte får någon
bröstmjölk alls eller bara
ammas 3 månader eller
kortare.1139 Det tycks
dock enligt andra under-
sökningar inte vara den
korta amningstiden i sig
utan att barnet får i sig
komjölk tidigt i livet som
ökar risken för diabetes.
En stor internationell stu-
die kom dock fram till att
insjuknandet av diabetes
under barnaåren påverka-
des inte av om barnet fått
i sig komjölk under sina
första 6 levnadsmåna-
der.652
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druckit stora mängder komjölk (3 glas/dag eller
mer) under barnaåren.1148 Ett stort internatio-
nellt forskningsprojekt (TRIGR) försökte ta
reda på om barn som har en förälder eller ett
syskon med diabetes får mindre risk att insjukna
i diabetes senare i livet om det inte får i sig kom-
jölk under sina första 6 levnadsmånader. De för-
sta TRIGR-resultaten när barnen var 6 år gamla
visade inte någon skillnad i nivåer av antikrop-
par som kan utlösa diabetessjukdomen.651

Resultaten angående kliniskt insjuknande i dia-
betes efter 10 år visade heller ingen skillnad.652

Klimatet

Risk att insjukna i diabetes är hög i Norden jäm-
fört med andra länder. Det är större risk att
insjukna i diabetes på vintern. Kallt klimat ger
ett högre blodsocker och därmed högre insulin-
behov vilket ökar risken för insjuknande i diabe-
tes. Färre antal soltimmar kan ge en ökad
diabetesrisk genom påverkan via kalcium-
omsättning och mindre bildning av D-vita-
min.237

Insulin och cancer

2009 publicerades flera artiklar som pekade på
ett möjligt samband mellan insulinet Lantus och
cancer, speciellt bröstcancer. Detta orsakade en
hel del oro, men läkare rekommenderade inte

sina patienter att sluta med Lantus eftersom
bevisen inte var övertygande. En senare studie
med 8 års uppföljning kunde inte visa på något
samband mellan bröstcancer och olika typer av
äldre insulin (regular, NPH) eller nyare insulina-
naloger (NovoRapid, Humalog, Lantus).444

AGE

AGE betyder Advanced Glycation Endproducts
och betecknar en fast bindning mellan socker
(glukos) och olika ämnen, t ex protein (äggvite-
ämnen), fett och nukleinsyror (se bild på sidan
342). Livsmedelkemister har sedan länge känt
till att hög koncentration av glukos missfärgar
och gör proteininnehållande produkter sega.
Proteinerna blir ”klibbiga” med en ökad tendens
till tvärbindningar. Vanlig kola är ett exempel på
detta med bindningar mellan socker, fett och
mjölkäggvita (protein). Den kemiska strukturen
på ämnet ändras. Om detta sker inuti en cell kan
funktionen förändras vilket är en bidragande
orsak till utvecklingen av diabeteskomplikatio-
ner, t ex i ögat.96,1232 AGE-produkter i livsmedel
kan öka nivån av AGE i blodet hos personer
med diabetes 432 och kan på så vis bidra till dia-
beteskomplikationer. Livsmedel från fettgruppen
innehåller de högsta AGE-mängderna (medel
100 kU/g). Man fann också höga nivåer i kött-
och köttersättnings-produkter (43 kU/g). Kolhy-
drat-gruppen innehöll de lägsta nivåerna (3.4
kU/g). Höga temperaturer vid matlagning (som
fritering, grillning, stekning, rostning) ökar
AGE-nivåerna.432 En lägre mängd AGE i kosten
kan minska risken för åderförkalkning och
inflammation i blodkärlen.572 Protein som inne-
håller AGE påverkar njurfunktionen mer (ökad
genomblödning och syrgaskonsumption) än pro-
tein utan AGE.846Rökare har högre nivåer av
AGE i blodet genom att AGE-lika produkter till-
sätts under tillvekningen av tobak.187

I Italien 199 och Norge 84 har man uppmätt för-
höjda halter av AGE hos barn och ungdomar
med diabetes innan kliniska tecken på diabetes-
komplikationer visat sig. I den italienska studien
minskade AGE-nivåerna efter 2 års intensifierad
diabetesbehandling med sänkt HbA1c. Man har

Man har diskuterat om tidpunkten när barnet får sin för-
sta komjölk under spädbarnsåret kan bidra till diabetesin-
sjuknandet. Det finns dock idag inte några
forskningsresultat som talar för att avråda från mjölkintag
tidigt i livet eller under graviditet.
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också funnit en ökad AGE-nivå både i blodkärl
och i näthinnan vid ögonskador pga diabetes.463

En ökad inlagring av AGE i hud, senor, bindväv
och ledkapslar kan leda till en nedsatt rörlighet i
lederna. Detta kan märkas både i händer, höftle-
der och fötter där det medför en ökad risk för
fotsår.312 

Den skadliga effekten av AGE kan motverkas på
flera nivåer:

Blockera bildningen av AGE.

Ta bort redan bildat AGE från blodet.

Bryta up AGE, dvs bryta upp bindningen 
till sockret.

Blockera AGE-mottagare (receptorer) på 
kroppens celler.

Forskning pågår nu för att utveckla läkemedel
som har dessa funktioner. Så kallede aldosreduk-
tas hämmare minskar bildningen av AGE.572 De
har i studier förbättrat nervledningshastighet
och rörlighet av matstrupen hos personer som
haft nervskador pga diabetes.572 Lovande försök
har gjorts med att minska nivån av AGE hos
patienter med njurskada genom att låta blodet
passera en slags dialysapparat med ett äggvite-
ämne som fångar upp och binder AGE.795 En
studie med pimagedine, ett aminoguadin-prepa-
rat som bryter upp AGE-bindningar, minskade
utvecklingen av både ögon- och njurskador.1034

Även ute i blodet kan glukos bindas till olika
äggviteämnen och bilda AGE. Detta AGE kan
sedan fastna på speciella mottagare (sk recepto-
rer) på olika celler och orsaka en störning i dess
funktion, t ex cellerna i ögonbotten, i blodkär-
lens väggar och i den sk glatta muskulaturen
som finns i de inre organen.112 Det är fortfa-
rande svårt att mäta AGE i blod och det är där-
för ännu inte något rutinprov.

Bromsande av 
immunprocessen

När man insjuknar i diabetes fungerar fortfa-
rande 10 - 20 % av betacellerna (se bild på
sidan 360). Om man kunde stoppa det autoim-
muna angreppet på dessa celler skulle man
kunna behålla en viss insulinproduktion under
lång tid framåt, dvs i praktiken få en mycket
lång ”smekmånadsperiod” (se ”Remissionsfas”
på sidan 210).

Immunbehandling

Man har provat sk immundämpande behandling
(en form av cellgift) i samband med diabetesde-
buten. Ett ämne som heter cyklosporin har med
framgång prövats och det har t o m medfört att
man kunnat sluta med insulin under en tid. 

I en undersökning med 188 nyinsjuknade
patienter kunde 25 % klara sig utan insulin efter
1 års cyklosporinbehandling jämfört med 10 %
för de som inte fått cyklosporin.173

När man slutar med cyklosporin kommer dock
alltid diabetessjukdomen tillbaka. Cyklosporin
har dessutom negativa effekter på njurarna om
man tar det under lång tid varför detta inte är
praktiskt genomförbart. 

Methotrexat är ett cellgift som används i
behandlingen av cancer. Men det har haft god

Immunterapi

I Frankrike och Kanada har man testat behandling
med cellgift (Cyklosporin A) vid nyinsjuknad diabe-
tes

Ger minskat insulinbehov 

MEN - diabetessjukdomen återkommer alltid
vid utsättandet

Risk för allvarliga biverkningar i njurarna. 
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effekt i låga doser vid behandlingen av rheuma-
toid artrit hos barn utan att ge allvarliga biverk-
ningar. I en studie av barn med nyupptäckt
diabetes hade det dock ingen effekt på minsk-
ningen av insulin-produktionen mätt genom
C-peptid.158

Ljusbehandling

I Linköping har man gjort en studie där man
behandlat de vita blodkropparna med ultravio-
lett ljus vid diabetes-insjuknandet (kallas
foto-fores) efter att de fått en speciell medicine-
ring (psoralen).732 Tanken är att immunförsvaret
lättare ska kunna känna igen de celler som ska-
dar betacellerna. Patienterna behövde mindre
insulin men det var ingen skillnad i HbA1c efter
3 år.

Diazoxid

Vid insjuknandet i diabetes angriper det egna
immunförsvaret med T-celler (en speciell sorts
vita blodkroppar) som är riktade bl a mot ett
speciellt äggviteämne (kallat GAD) som finns i
betacellen. När man sedan behandlas med insu-
lin behöver betacellerna inte arbeta lika hårt och
därmed minskar också produktionen av äggvite-
ämnet som triggar antikropparna med minskat
immunangrepp som följd. Man tror att detta är
en av mekanismerna bakom ”smekmånads-peri-
oden” när den egna insulinproduktionen hämtar
sig en tid efter insjuknandet (se ”Remissionsfas”
på sidan 210).

Diazoxid är ett ämne som kraftigt minskar beta-
cellernas aktivitet och därmed produktionen av
insulin. Dessutom minskar produktionen av det
äggviteämne (GAD) som angrips av T-cellerna
och därmed minskar skadan på betacellerna.
När behandlingen med diazoxid upphör efter ett
par månader hoppas man att immunförsvaret
inte ska reagera lika kraftigt längre.1056 I en
svensk undersökning på vuxna fann man en
högre kvarvarande egen insulinproduktion upp
till 1 ½ år efter diabetesdebuten i den grupp som
fått 3 månaders behandling med diazoxid i
anslutning till diabetesinsjuknandet.103 När stu-
dien upprepades på barn såg man samma effekt

efter 1 år men efter 2 år var den inte så tydlig.1226

Behandling med diazoxid ger dock alltför många
biverkningar för att kunna användas vid nyupp-
täckt diabetes hos barn.

Vitaminer

D-vitamin

D-Vitamin är viktigt för kalk-omsättningen och
benstyrkan. Det behöver soljus för att omvand-
las till den aktiva formen och kan upplagras i
koppen. En meta-analys visade att D-vitamintill-
skott från födseln kan ge en visst skydd mot
utvecklandet av diabetes, speciellt om detta till-
skott ges upp till 12 månaders ålder.1215 Behand-
ling med en speciell form av D-vitamin
(calcitriol) under 18 månader efter insjuknandet
i typ 1 diabetes hos vuxna påverkade inte hur
snabbt betacellerna förstördes, dvs hur snabbt
den egna insulinproduktionen (smekmånadsfa-
sen) försvann.1161 Det var inte heller någon skill-
nad i HbA1c eller insulindoser under studiens
gång.

Antalet nya fall av barn- och ungdomsdiabetes
under ett år (kallas incidens) i Finland, som har
låg solexponering under de långa vintermåna-
derna, ökade från 18 per 100.000 invånare
1965 till 64 per 100.000 invånare 2005. Under
samma tid minskade det rekommenderade dag-
liga tillskottet av vitamin D stegvis från 4500
enheter/dag före 1964 till 400 enheter/dag 1992,
vilket kan ha bidragit till den ökade inciden-
sen.801

Nikotinamid

Nikotinamid (kallas också vitamin PP) är ett
B-vitamin (niacin) som genom att skydda beta-
cellerna mot angrepp av immunsystemet anses
minska risken att insjukna i diabetes. På Nya
Zeeland har man givit det under några års tid till
syskon till ny-insjuknade barn med diabetes och
därmed förhindrat att de också insjuknar i dia-
betes.339 Man har även givit det till hela skol-
klasser och därmed minskat risken att insjukna i
diabetes med 60 - 70 %.338
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Sverige har deltagit i en större undersökning
med föräldrar och syskon till barn med diabetes
(ENDIT-studien) där man gav nikotinamid till
de personer som efter blodprov visade sig ha en
hög risk att insjukna i diabetes. Tyvärr visade
det sig att man inte kunde visa på någon fördel
med 5 års nikotinamid-behandling.411 Studien
gjordes med sk dubbel-blind teknik. Det innebär
att hälften av patienterna fick nikotinamid och
hälften overksamma tabletter. Varken patienter
eller läkare visste vem som fick vad. Lika många
personer fick diabetes i bägge grupperna. Det
kan verka konstigt att hälften får overksamma
tabletter men det här är enda sättet att göra
undersökningen på ett vetenskapligt sätt så att
man säkert kan bevisa om nikotinamid har en
skyddande effekt. Det är vanligt att använda sig
av dubbel-blind teknik när man undersöker
effekten nya läkemedel.

Nikotinamid har prövats vid insjuknandet i dia-
betes för att bevara betacellernas funktion. Bara
de patienter som var äldre än 15 år fick en viss
effekt i form av att C-peptidnivåerna inte sjönk
lika mycket efter 12 månader, talande för ett
bättre bevarande av den egna insulinproduktio-
nen.918 Man har också prövat det på en grupp
patienter med diabetes sedan 1 - 5 år tillbaka
med en viss kvarvarande egen insulinproduk-
tion.1132 Gruppen som fick nikotinamid hade
bättre HbA1c och högre C-peptidnivå som
tecken på bättre egen insulinproduktion.

Transplantation 

Hel bukspottkörtel

Transplantationer av bukspottkörtel har utförts
i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Idag kan
man få en ny bukspottkörtel inopererad om man
samtidigt behöver en ny njure. Om transplanta-
tionen fungerar väl så behövs det inga insulinin-
jektioner. Man kan äta en helt normal kost och
HbA1c normaliseras till värden som hos den som
inte har diabetes. 

Problem kan uppstå efter operationen pga
avstötningsreaktioner (kroppens immunförvar
tycker inte om ”främmande” ämnen utan försö-
ker stöta bort dem). Efter ett år fungerar ca
80 % av de transplanterade bukspottkörtlarna
när en njurtransplantation görs samtidigt.1179

Däremot är resultaten med transplantation av
enbart bukspottkörtel inte tillfredsställande.
Anledningen är att avstötning av bukspottkör-
teln är svårare att upptäcka än avstötning av
njuren där urinprover kan vara vägledande.
Detta betyder att när njurtransplantatet hotar
att stötas bort sätts läkemedel in tidigt och däri-
genom skyddas också bukspottkörtel-trans-
plantatet. Ett annat problem är att mat-
smältnings-enzymerna från den nya bukspott-
körteln kan skada mottagarens vävnader.

Man måste äta en hel del mediciner efter en
transplantation, bl a kortison för att minska
avstötningsreaktionerna. Kortison i sig höjer
blodsockret varför det hela blir ganska kompli-
cerat. Läkemedel som används för att förhindra
avstötning (kallas cellgifter eller immun-
dämpande läkemedel) medför risk för en rad
biverkningar, varav en del är allvarliga.

Betacellerna i den nya bukspottkörteln kan
drabbas av diabetesförändringar genom ett nytt
angrepp av det egna immunförsvaret, speciellt
om transplantatet kommer från en enäggstvil-
ling.697 Detta förhindras dock effektivt av den

De vita blodkropparna är kroppens ”soldater” i bekäm-
pandet av virus och bakterier. Vid insjuknandet i diabetes
blir det en ”felkoppling” i immunförsvaret och de egna
betacellerna i bukspottkörteln som producerar insulin
angrips av en speciell sorts vita blodkroppar som kallas
T-celler. Det är denna process som man försöker påverka
med immunbehandling.
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immundämpande behandlingen patienten får för
att förhindra avstötningsreaktioner. 1079

Även om man löste problemen med avstötning
kan transplantation inte bli en rutinmetod för
behandling av diabetes eftersom tillgången på
bukspottkörtlar för transplantation är begrän-
sad.

Injektion av enstaka cellöar 

Man kan på kemisk väg plocka ut de Langer-
hanska cellöarna (se bild på sidan 31) med beta-
celler som producerar insulin från en donerad
bukspottkörtel. Dessa kan sedan injiceras i
levern hos en person med diabetes och tillverkar
då en viss mängd insulin. Den här metoden
befinner sig fortfarande på försöksstadiet. Hit-
tills har ett par hundra personer med diabetes i
världen provat denna metod. 

Tidigare har bara ca 12 % av de patienter som
fått nya cellöar har kunnat klara sig utan insulin
i mer än en veckas tid.1179 Ett genombrott rap-
porterades år 2000 från Edmonton i Kanada där
man använde en kombination av mediciner för
att förhindra avstötning som inte innehöll korti-
son (trots att kortison höjer blodsockret har det
alltid varit en nödvändig del av avstötningsbe-

handlingen).1024 En 5-års uppföljning av 47
patienter som fått ö-celler från 1 - 3 givare
visade att de klarade sig utan insulin i genom-
snitt 15 månader. Efter 5 år hade 80% fortfa-
rande en viss egen insulinproduktion (mätt som
C-peptid produktion), men bara 10 % klarade
sig utan insulin.976 Edmonton-protokollet har
upprepats i Kanada, USA och Europa, och 44%
klarade sig utan insulin efter 2 år men bara 14%
efter 2 år.1025 

För att förhindra avstötningsreaktioner har man
provat med att stänga in cellöarna i små rör eller
lägga en plastkapsel runt dem som hindrar anti-
kropparna från att angripa cellöarna.1054 Två
patienter som har fått inkapslade cellöar hade
fortfarande en egen insulinproduktion efter 6
månade respektive 1 år trots att de inte fått
några avstötningsmediciner.169

Inga ö-cellstransplantationer har ännu utförts på
barn. Möjligheten att undvika kortison i avstöt-
ningsbehandlingen minskar dock de negativa
effekterna på längdtillväxten. Med förbättrade
metoder skulle ö-celler från en donator kunna
räcka till för att transplantera två eller tre barn.
Kanske skulle en förälder kunna donera en del
av öarna från sin bukspottkörtel till sitt barn.
Med inkapsling av cell-öarna och/eller säkrare
läkemedel för att förhindra avstötningkan detta
scenario kanske inte vara alltför långt borta i
framtiden.491

Genmanipulerade celler

Man har experimenterat med att gentekniskt
manipulera sk stamceller så att de kan produ-
cera insulin.828 Tanken är tilltalande för om man
kunde få några andra celler i den egna kroppen
att producera insulin så skulle man slippa pro-
blem med avstötningsreaktioner.

I råttförsök har man lyckats få muskelceller att
producera en jämn nivå av insulin som var obe-
roende av blodsockernivån.445 Sådana celler
skulle kunna ersätta natt- och basinsulinet och
ge en mycket jämn nivå av insulin i blodet. Man
har lyckats manipulera celler från hypofysen hos
möss till att tillverka insulin och känna skillnad
på olika blodsockernivåer.362 Dessa celler var

Transplantation 

Metod Problem

Hel bukspottkörtel Avstötningsre-
aktioner
Matsmält-
ningsenzymer

Injektion av enskilda 
cellöar i blodet

Avstötningsre-
aktioner

Inoperation av cellöar runt
blodkärl

Blodproppar

Kapsel runt cellöarna som
släpper igenom insulin men
inga antikroppar

Tekniskt svårt
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okänsliga för attacker från immunsystemet och
skulle därför inte drabbas av diabetes på samma
sätt som transplanterade cellöar riskerar att
göra. Stamcells-liknande celler togs från livmo-
dern hos donatorer i en annan studie.699 Under
två veckor utsattes cellerna för olika medier för
att de skulle utvecklas, och sedan transplantera-
des de in hos möss med diabetes. Mössens nivåer
av insulin och blodsocker återställdes snabbt
efter transplantationen.

Andra insulinberedningar

Näs-spray 

Insulinet tas upp snabbare genom slemhinnan i
näsan än med en vanlig injektion i underhudsfet-
tet. Flera studier har gjorts på människor men
det är fortfarande tveksamt om detta kan bli en
klinisk verklighet.532 Det kan bli problem med
insulinupptaget när man är allergisk eller för-
kyld. Vi vet dessutom inte vilken effekt insulin
kan ha på nässlemhinnan på lång sikt. Det
behövdes ca 20 gånger mer insulin i nässpray
(intranasalt insulin) jämfört med insulin i van-
liga injektioner i en studie där 7 av 31 patienter
dessutom avbröt studien i förtid pga problem
med för höga eller för låga blodsocker.532 HbA1c
ökade dessutom något, från 62 till 65
mmol/mol.

Tabletter

Problemet är att insulinet bryts ned av magsyran
i magsäcken. Detta kan man komma förbi
genom att kapsla in insulintabletterna så att
insulinet frigörs först i tarmen.564 Insulinet kan
då tas upp i blodet men det går relativt långsamt
och det blir inte alltid samma effekt av en viss
insulindos. En fördel är att insulinet som tas upp
till blodet från tarmen passerar levern innan det
går ut i det stora blodomloppet på samma sätt
som insulinet som tillverkas i en frisk bukspott-
körtel. Insulin i tablettform blir extremt långver-

kande och kan ge effekt i upp till en vecka vilket
gör att det är svårt att ge rätt dos.

Insulin som stolpiller 

Det fungerar att ge insulin som stolpiller efter-
som insulinet tas upp från ändtarmen. Det
behövs dock mer än tio gånger så mycket insulin
för att uppnå samma blodsockersänkande effekt
som efter en vanlig injektion eftersom bara en
liten del tas upp till blodet.531

Insulin i lungorna (inhalerat insulin)

Man har gjort framfångsrika försök hos vuxna
och barn från 12 års ålder med att ge insulin
som aerosolspray (samma princip som astmati-
ker brukar använda till sina mediciner), och fått
samma HbA1c som vid behandling med snabb-
verkande insulin till måltider.1042 Det var dock
fler episoder med svåra känningar och en ökad
nivå av insulinantikroppar i gruppen som
använde inhalerat insulin. Insulinet tas snabbt
upp i lungorna eftersom slemhinnorna är tunna.
Effekten av inhalerat insulin sätter in lika snabbt

Det skrivs mer än 10.000 artiklar om diabetesforskning
varje år. Man gör många små framsteg men ännu har man
inte lyckats lösa gåtan hur man får diabetes eller hur man
finner ett botemedel. Det finns dock anledning att se posi-
tivt på framtiden. Man har t ex diskuterat om man med
hjälp av genteknologi skulle kunna få en del av kroppens
egna stamceller (förstadier till de insulinproducerande
betacellerna som är förstörda hos en person med diabe-
tes) att börja producera insulin.
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som med dierekverkande insulin, men varar lite
längre, ungefär som för snabbverkande insulin
(Actrapid, Humulin Regular, Insuman Basal).936

Kliniska försök på barn och ungdomar har hit-
tills varit lika lovande som på vuxna. Det kan bli
en del praktiska begränsningar med metoden
eftersom upptaget av inandat insulin är sämre
hos personer med astma 519 medan det är ökat
hos rökare.534 Det kommer att ta många år
innan vi blir medvetna om långtidsbiverkningar
och denna typ av insulin är därför inte godkänd
för användning hos barn och ungdomar. Inhaler-
bart insulin introducerades till vuxna under
2006 men man har nu upphört med försälj-
ningen. Det återintroducerades 2017 i USA i en
ny beredning (Afrezza) som har visat god effekt
på blodsocker och HbA1c

898 som inte påverkas
av förkylningar.698

Kemisk ändring av insulinet

Genom att ändra sammansättningen på insulin-
molekylen försöker man få den både mer snabb-
verkande och mer långverkande. Ett exempel på
detta är de direktverkande insulinerna NovoRa-
pid, Humalog och Apidra som har en betydligt
snabbare effekt än det äldre snabbverkande
insulinet (se sidan 80). En annan metod som är
under utveckling för att snabba på insulineffek-
ten är att ta bort zink från insulinberedningen
och ändra den elektriska laddningen på ytan av
insulinmolekylen för att förhindra bildningen av
hexamerer (se sidan 80). Detta insulin kallas
VIAject.1061

Det finns ett stort behov av bättre natt- och
basinsuliner som ger en jämn och stabil effekt.968

Detta har man lyckats åstadkomma genom att
byta ut äggviteämnen i insulinmolekylen. Ett
exempel är insulinet glargin (Lantus, se sidan
82). Ett annat sätt att göra insulinet mer lång-
verkande är genom att binda det till ett äggvite-
ämne i blodet (albumin). Det frigörs sedan i
långsam takt och ger en jämn insulinnivå mellan
måltiderna och på natten. Detta insulin kallas
för detemir (Levemir, se sidan 82). Degludec
(Tresiba) är en ännu mer långverkande insulina-
nalog som verkar i upp till 42 timmar hos barn
och ungdomar.98 Den långverkande effekten
åstadkoms genom att lägga till en syra som orsa-
kar bildning av multi-hexamerer i den subku-
tana vävnaden.

Tillsatser till insulinet

De direktverkande insulinerna ger inte tillräck-
ligt snabb effekt inför en måltid. Man vill även
ha ett insulin med mer snabbt insättande effekt i
en artificiell bukspottkörtel (se sidan 359).
Genom olika tillsatser som hyaluronidas 808 och
EDTA 912 har man kunnat göra så att insulinet
får snabbare effekt. Uppvärmning av huden kan
också göra att insulinet får en snabbare effekt,
både med injektionsbehandling 680 och pump.937

Andra insulinberedningar 

Näs-spray Snabb effekt, bra som 
(nasalt insulin) måltidsinsulin

Tabletter Långsam effekt, bra 
(oralt insulin) som basinsulin

Stolpiller Snabb effekt men 
stora doser behövs

Aerosol till lungorna Snabb effekt men 
biverkningar på lång
sikt okända

Bundet insulin Frigörs bara vid högt 
blodsocker - kemiskt
svårt att tillverka

Ny insulinmolekyl Snabbare eller lång-
sammare insulineffekt

C-peptid Tillverkas i mänsklig
(se sidan 359) bukspottkörtel men

finns inte i dagens
insuliner
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Psykologi

Insjuknandet i diabetes

När någon insjuknar i en kronisk sjukdom blir
det alltid en svår situation för hela familjen. Det
tar tid att anpassa sig till den nya livssituationen.
De flesta människor passerar igenom samma
stadier när man konfronteras med en krissitua-
tion. Professor Johnny Ludvigsson har gripande
skrivit om diabetesinsjuknandet i ”Sagan om
Anna” (Diabetesförbundet). Han beskriver kri-
sens olika faser:726

Chockfasen

Under chockfasen är det svårt att tänka klart.
Tankar snurrar runt i huvudet. Allt är nästan
overkligt. Det gäller inte oss. Det kan inte vara
sant. Är detta en dröm eller är det verklighet?
Anna och föräldrarna upplever omgivningen i en
sorts töcken. Omfattande information går inte
att ta emot. Man ser doktorn, iakttar håll-
ningen, mimiken, ögonen, förstår allvaret. Lyss-
nar efter hopp, efter tröst, framtidstro, men
stänger ute alla detaljer om sjukdomsprocess,
behandling, alla svåra ord, alla samband och
mekanismer. Man skulle vilja fråga. Tankarna
har svårt att hinna ifatt, att hitta ut. Doktorn
borde lyssna, sköterskan borde lyssna, alla
borde lyssna. Lyssna på mitt inre, på det som är
viktigast just nu. 

Reaktionsfasen

Reaktionen med tårar, sömnlöshet, aggressivitet
och bitterhet ska också ha sin tid. Tröst är vik-
tig, men den ska vara ärlig, inte hurtfrisk och
orealistisk. ”Du behöver inte vara ledsen” skor-
rar falskt, och ”Du ska inte vara ledsen” känns
som ett slag i ansiktet. Skulle vi inte behöva vara
ledsna? Alla har rätt att vara ledsna i den här
situationen. Det är naturligt att känna sorg, bit-
terhet och att vara besviken. Man sörjer den
friska person som fanns förut och livet känns
orättvist. Det är alltid orättvist när någon drab-
bas av en svår sjukdom. Men sorgen bleknar.
Det kommer att kännas bättre. Du har ingen
skuld, det är inte ditt fel. Vi måste orka lyssna,
våga se i ögonen, tillåta sorg och rädsla. 

Reparationsfasen

Efter en tid är man inne i reparationsfasen. Det
ska gå att reparera, att göra något åt detta. Nu
behövs kunskap. Hur ger man de här otäcka

Krisens olika faser

Chockfas

Reaktionsfas

Reparationsfas

Nyorienteringsfas

”Du kan inte hindra
sorgens fåglar från att
flyga över ditt huvud -
men du kan hindra
dem från att bygga bo
där.” 

Kinesiskt ordspråk
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sprutorna? Vad gör man om blodsockret blir för
lågt? Inte förrän det är klart kan man andas lite
lugnare. Det värsta är avklarat. Nu kan vi lära
oss om insulinet, om alla kontroller, om alla
matregler, om känningar. Systematiskt, lite i
taget, tar vi emot, bygger upp igen.

Nyorienteringsfasen

Det dröjer lång tid innan krisen övergår i nyo-
rientering mot ett annorlunda men acceptabelt
liv, där diabetes är en viktig del, men långtifrån
allt. Omgivningen har ibland svårt att förstå att
detta måste få ta sin tid för att man ska komma
igenom de olika faserna av den kris som ett
insjuknande i diabetes i familjen innebär. Visst
är det orättvist, visst är behandlingen tung, visst
är livet förändrat, visst kan man vara rädd för
döden och för att inte bli som andra - men det
finns fortfarande lördagseftermiddagar, det finns
fortfarande sång, skratt, dans, god mat, skolan,
utflykter, resor och kompisar. Livet blir aldrig
sig likt men det kan bli spännande och roligt
igen med nya förutsättningar.

En del människor fastnar i sorgen och kommer
ingen vart. Man behöver då hjälp att komma
vidare, t ex av en psykolog. Ett fortsatt förne-
kande kan göra att du har svårt att ta till dig
kunskap och svårt att påverka ditt liv så att det
passar ihop med din diabetes.

Oavsett om krisen har varit en anhörigs död, en
skilsmässa, ett insjuknande i diabetes eller något
annat kommer minnet av det som hände alltid
att finnas kvar som ett ärr. Men när du har arbe-
tat dig igenom krisen och accepterat det som
hänt ska det kännas som att titta på ett välläkt
ärr på kroppen: det syns men gör inte ont längre
och gör sig inte ständigt påmint i ditt dagliga liv.

”Du kan inte lära en människa någonting - bara hjälpa
henne att finna det inom sig själv.” 

Galileo Galilei 1564-1642

Diabetesregler eller familjeregler?

Diabetes kan ”sätta käppar i hjulen” på olika
sätt beroende på hur gammalt barnet är. När
man diskuterar regler hemma är det viktigt att
tänka igenom vad som egentligen motiveras av
just diabetessjukdomen och vad som hänger
ihop med normal barnuppfostran. Om man ofta
hänvisar till diabetes när det gäller förbud och
regler lär sig barnet eller tonåringen att så små-
ningom hata sin diabetessjukdom som sätter
stopp för det mesta. Om man tänker efter så
påverkas dock de flesta regler och uppfostrings-
sätt av helt andra faktorer och gäller egentligen
lika mycket både för barnet med diabetes som
för de friska syskonen. 

De flesta barn får godis enbart vid speciella till-
fällen, t ex lördagsgodis, samtidigt som barnet
skulle vilja ha godis varje dag om det bara fick.
Man får motivera detta på olika sätt i alla famil-
jer. Till ett barn med diabetes är det dock väldigt
lätt att bara hänvisa till påverkan på blodsockret
när man säger nej till godis. Jag brukar hävda
att det är mycket viktigt att så snart som möjligt
komma tillbaka till normala barn/föräldraregler
och så lite som möjligt hänvisa till diabetessjuk-

När familjen får sitt första barn kan man känna att det
lilla barnet är som en tidsinställd bomb. Man vet inte när
barnet kommer att börja skrika, bajsa eller bli hungrigt.
Efterhand lär man sig och blir alltmera trygg i sin nya för-
äldraroll. På samma vis kan man känna när ens barn just
fått diabetes. Innan kände man sitt barn utan och innan.
Nu vet man inte någonting längre. Hur reagerar barnet på
en känning? Vad kan vi egentligen göra numera? Hur kan
vi klara det och det med diabetes i familjen? Men på
samma vis som när spädbarnet var litet så kommer ni
snart att lära känna barnet på nytt i den nya situationen
med diabetes i familjen.
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domen när det gäller regler och uppfostran. Det
är viktigt att på sikt försöka bli så mycket vän
med sin diabetes som det bara går. Om många
regler och förbud beror på diabetes får det mot-
satt effekt, dvs man börjar snart hata sin sjuk-
dom.

Till mindre barn bör man aktivt påpeka att de
flesta gränssättningar eller regler angående t ex
mat eller godis inte alls har med barnets diabetes
att göra utan skulle funnits där ändå. Barnet
uppfattar annars lätt att alla förbud har med
diabetes att göra.

Kom ihåg att barnets liv innehöll både regler och
förbud även innan diabetessjukdomen kom in i
bilden. Det är så lätt att man med diabetes beto-
nar alla regler och ”måsten”, det blir en väldig
massa ”du får inte...”. Försök istället upp-
muntra allt det som barnet får göra och det är
fortfarande det mesta. Och ge uppmuntran och
beröm, berättigat beröm, eftersom diabetesbar-
net dagligen måste utföra en hel del saker vi
vuxna inte skulle göra frivilligt. Beröm barnet
när det tar sina blodprover, ge barnet ett erkän-
nande för att det tar flera injektioner dagligen
(skulle du som förälder vilja göra det?), upp-
muntra barnet när det väljer att följa en diabe-
tesriktig kost, visa din uppskattning när barnet

inte smygäter godis (hur många föräldrar smyg-
äter inte när barnet lagt sig?). Med beröm och
uppmuntran går allt så mycket lättare. 

Även som förälder eller vuxen med diabetes
behöver man självklart uppmuntran, beröm och
”positiv förstärkning” när man kommer till dia-
betesmottagningen. Om det varje gång känns
”som att gå till rektorn när man gick i skolan”
så är det helt fel. Du kommer inte för att få god-
känt eller underkänt utan för att vi ska kunna
samarbeta och på bästa sätt hjälpa dig med ditt
barns eller din diabetes. 

Hur långt skulle ett fotbollslag komma utan
uppmuntran och beröm? Diabetesbarnet (och
den vuxne med diabetes) behöver en tränare, en
”coach” som peppar, ser till förmåga och möj-
ligheter och anpassar diabetesträningen därefter.
Ge barnet eller tonåringen ett erkännande för
hur svårt det är — oftast är det är mycket svå-
rare för barnet att få ett diabetesliv att fungera
än vad det är för mamma eller pappa att sluta
röka... Men man ska inte heller göra för stor
affär av beröm och uppmuntran i perioder när
allt fungerar bra. Det kan lätt bli överbeskydd.
Medkänsla är bra men medlidande kan det lätt
bli för mycket av.

Det måste kännas som ett samarbete på lika villkor när
man kommer till diabetesmottagningen. Om det känns
”som att gå till rektorn när man gick i skolan” så är det
helt fel.

”Man kan bara lära av sina egna misstag, inte av andras”,
säger ordspråket. Men måste man alltid uppfinna hjulet
igen? Du kan lära dig mycket genom att prata med andra
föräldrar och andra jämnåriga med diabetes. De kan tipsa
dig om sådant som rör din dagliga livssituation som vi på
diabetesmottagningen inte kan så bra. Vi lever ju inte med
diabetes hemma på samma vis som du gör.
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Att bli vän med sin diabetes

Diabetes är en sjukdom som gör sig påmind 24
timmar om dygnet. På något vis måste man bli
vän med, eller åtminstone låta bli att vara ovän
med, sin sjukdom. Om man hatar den är det
svårt att fortsätta livet utan att det påverkas allt-
för mycket av diabetessjukdomen. Man kan se
tre vanliga sätt att förhålla sig till sin diabetes:

Att strunta helt i sin diabetes, äta det man vill och
bara ta tillräckligt med insulin för att inte må akut
dåligt. 

Många tonåringar går igenom denna fas under
kortare eller längre tid och en del tar sig aldrig
ur detta sätt att visa att man hatar sin sjukdom.
Om du har med dig denna inställning till din
diabetes när du går in i vuxenvärlden är det risk
att du aldrig kommer ur den. Försök istället att
se slutet på tonåren som en möjlighet när du
både vågar och kan göra något åt din livsstil och
din diabetes.

Att gå upp i sin diabetes och leva helt för att den
ska bli så bra som möjligt. 

”Provtagningssjuka” (regulopati 383) har man
kallat denna fas när man ger upp sitt vanliga liv
och sina mål för framtiden. Från början tycker
oftast föräldrar och vi på diabetesmottagningen
att allt går mycket bra men egentligen går det
för bra. Om ansträngningarna att få ett perfekt

blodsocker hindrar dig från att vara med på
kalas och fester, vara ute med kamrater eller
sova över hos kamrater eller på läger då har det
gått för långt. Det är då dags att vrida klockan
tillbaka lite grann och börja unna sig att leva
igen. 

En för hårt reglerad diabetes brukar inte sällan
innebära att du har för många låga blodsocker
eller omedvetna känningar (se sidan 57) och det
är inte nyttigt för din kropp.

Att göra diabetes till en naturlig del av sitt liv.

Detta är lättare sagt än gjort, det vet alla som
försökt. Men det går att acceptera sin sjukdom
utan att låta den kontrollera livet helt. Om
tagandet av insulin blir som att borsta tänderna,
något som man gör varje dag utan att egentligen
tänka på det men som man absolut inte skulle
vilja vara utan, så har man kommit en bra bit på
väg. 

Hur klarar man då av att göra diabetes till en del
av sitt dagliga liv? Lär av dina kamrater, se dig
omkring bland andra med diabetes så hittar du
förmodligen någon som du tycker har en bra
inställning som du kan lära dig av. Precis som
man i gamla tider gick som lärling för att lära sig
ett yrke så kanske man skulle behöva gå ”som
lärling” hos någon som kan hantera sin diabetes
på ett bra sätt.

Yin och yang är begrepp i den kinesiska filosofin för två
principer som befinner sig i jämvikt och harmoni. Försök
att se din diabetes som en del av dig själv som kan
smälta in i jämvikt och harmoni med din övriga personlig-
het. Din inställning till diabetes är en mycket viktig del i
behandlingen — den som hatar sin sjukdom börjar snart
motarbeta den.

Det kanske vore en bra idé att gå som lärling hos någon
som har haft diabetes i många år och som hunnit lära sig
hur man lever med den på ett bra sätt.
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Inte så lätt sjukdom att ha i familjen

Olika personer tycker olika saker är mest
besvärligt med att ha diabetes. För ett litet barn
är ofta sticken det svåraste. Äldre barn och ung-

domar tycker oftast att det är tröttsamt att passa
alla tider. Vuxna kan tycka att det mest besvär-
liga är att behöva förklara diabetes för omgiv-
ningen hela tiden.

”Behandling av insulinberoende diabetes —
konst eller vetenskap?” var titeln på en gästföre-
läsning av den brittiske forskaren och barnläka-
ren Robert Tattersall från Nottingham.704 Han
beskrev vad som händer i en familj när ett barn
får diabetes: 

— Ett bra recept på hur tumskruvarna kan dras
åt på någon är att först och främst låta en famil-
jemedlem, helst ett barn, få en kronisk sjukdom. 

— Sjukdomen bör ha ett oklart ursprung, men
gärna en ärftlig komponent, så att man tvingas
kontrollera släkttavlan för att hitta en ”synda-
bock”, fortsätter Robert Tattersall. Vidare ska
behandlingen vara en viktig del av sjukdomen,
dessutom tidskrävande och gärna smärtsam. 

— För att ytterligare sätta press på familjen ska
skötseln av sjukdomen påverka det övriga famil-
jelivet. Egenvård och egenkontroll bör vara vik-
tiga beståndsdelar. 

— En oviss framtid är pricken över i-et. Fruk-
tansvärda följder av ett felaktigt leverne kan
antydas, kanske genom att man sätts i ett vänt-
rum med en person som har amputerat benet
pga diabetes. Finns det dessutom en osäkerhet
hos vårdpersonalen om målet för behandlingen
leder detta till motstridig information, vilket

Visst kan det kännas så här många gånger. Det är svårt
att leva med diabetes, ofta mycket svårt. Men om man
hatar sin diabetes så är det svårt att bli vän med den...
Det är viktigt att inte låta diabetes-sjukdomen bestämma
över ditt liv. Bestäm istället själv vilket liv du vill leva så
ska vi hjälpas åt att anpassa din behandling efter dina
önskemål.

Att lära ut något är inte detsamma som att den andra personen lär sig det...

jag hör inte
att han visslar.

Jag sa att jag
hade lärt honom -

lärt sig.
inte att han hade

TIGERN
Jag har

lärt pricken
vissla.
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naturligtvis gör situationen om möjligt ännu
värre. Glöm inte att en familj hamnar precis i
den här situationen när någon får diabetes, var
Dr. Tattersalls budskap. 

Att vara anhörig eller vän till en
person med diabetes

Visst vill personer i omgivningen alltid väl men
det är inte alltid man uppfattar det så. Det är
viktigt att få veta vilken hjälp personen med dia-
betes vill ha och vad han/hon vill klara på egen
hand. Samtidigt måste ett barn, en tonåring eller
den man lever med förstå hur mycket de som
står en närmast behöver veta om vardagen för
att de ska kunna känna sig säkra och trygga. Det
blir lätt ett överbeskydd och personen med dia-
betes kan då reagera med att vilja klara alltför
mycket själv eller t ex att smyga med godis. För-
sök att vara så öppna för varandras behov som
möjligt i familjen. Ett ”familjeråd” kan vara ett
bra forum för att diskutera hur man ska komma
överens i familjen.

Vänner behöver veta hur de kan hjälpa till,
annars blir de mycket lätt ”sockerpoliser” som i

all välmening försöker tala om att det och det
inte är så bra att äta. Det blir en balansgång mel-
lan att säga: ”Diabetes bryr jag mig inte om, det
är ditt problem” och ”Ska du verkligen äta den
där påsen med godis?”. Det kan vara en bra idé
att tala igenom saken och bestämma hur mycket
(eller lite) hjälp och stöd man vill ha av personer
i sin omgivning. 

Familjen och vännerna måste kunna en del om
diabetes för att kunna hjälpa och förstå. Hur
man behandlar en känning är en självklar kun-
skap och man bör även lära ut hur en glukagon-
spruta ges. Ju mer de vet desto mer nytta har
man av sina vänner. Försök att hela tiden för-
klara vad man gör och varför. Förklara hur insu-
linet fungerar, hur motion fungerar, varför man
ibland kan äta socker och ibland inte. 

Berätta för kamraterna?

Många vill inte skylta med sin diabetes, den syns
ju faktiskt inte. Samtidigt visar det att du inte
accepterat din diabetes om du inte vill berätta
om den för dina kamrater. Det är viktigt att
kamraterna vet varför du kan må dåligt och vad
de kan göra åt det. Det bästa är att berätta för
alla i omgivningen när man fått diagnosen dia-
betes. Sen är det gjort och då känns det inte så
konstigt. Det är mycket värre att gå omkring
och undra om den eller den personen vet att jag
fått diabetes.

Mitt tidigaste minne av diabetes är från när jag
var åtta år. Grannens jämnåriga flicka hade dia-
betes och det enda jag visste om hennes diabetes
var att hon inte fick äta socker. Men jag såg
också att hon hade sockerbitar i fickan som hon
åt av ibland. Det hade jag svårt att förstå och jag
trodde att hon smög med det eftersom ingen
berättade varför. 

Hur ändrar man livsstil?

Den frågan har nog många människor haft
anledning att ställa sig. Det är inte lätt att över-
tyga någon om att de behöver ändra sina lev-
nadsvanor för att må bättre. Övertygande
kanske inte ens är en framkomlig väg att för att

Diabetes är ett osynligt handikapp, ingen kan se det på
dig. Ibland kan det kännas bäst om ingen vet om det.
Men i längden mår både du och dina vänner bättre av att
alla vet om det. Om du t ex får en känning vet alla vad det
handlar om och hur de ska reagera. Många personer med
diabetes har beskrivit hur det känns både pinsamt och
besvärligt att berätta om sin diabetes för första gången
när man har en känning och behöver hjälp.



Psykologi 379

Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019

få en människa att göra det som är bäst för häl-
san. Och vad är egentligen bäst för hälsan ur
personens eget perspektiv? 

Elisabeth Arborelius, docent i psykologi, har
talat om att påverka människors levnadsvanor
vid en konferens.175

— Det handlar om att inrikta informationen på
beteende i stället för på kunskap. Att kunskaper
ska påverka attityder som i sin tur ska förändra
beteende stämmer inte när det gäller levnads-
vanor. Vi räknar med att människor är ratio-
nella, men det är de ju inte, hävdar hon. Det som
objektivt sett bara innebär nackdelar för hälsan
behöver inte upplevas så av den som är berörd. 

— Jag hörde en gång en distriktssköterska säga:
”Jag är ingen fanatiker, men några fördelar med
rökning finns inte!” Hon har naturligtvis rätt,
om hon bortser från patientens upplevelser. En
framgångsrik hälsoinformation måste utgå ifrån
att underlätta patientens eget ställningstagande
till sina levnadsvanor. Om syftet är att en person
ska ändra sitt beteende, måste hon få möjlighet
att diskutera vilka fördelar och nackdelar hon
upplever med att förändra levnadsvanorna.

— Individens avvägning av upplevda fördelar
gentemot nackdelar menar man idag har stor

betydelse för om hon ska förändra sitt beteende
eller inte. Om nackdelarna tycks fler och större
än fördelarna så hjälper det inte att hotet om
sämre hälsa finns där, patienten förändrar inte
sina levnadsvanor i alla fall.

Pappor, behövs de?

I en svensk studie undersökte man faktorer som
karakteriserade familjer där barnen hade olika
diabetesanpassning (högt/lågt HbA1c och psyko-
logisk anpassning till sjukdomen).979 I familjer
med sämre anpassning var papporna mer impul-
siva och mindre självständiga. Även barnen var
mer impulsiva. I familjer med bättre anpassning
var papporna mer självständiga och kunde där-
med bättre stödja modern och barnet i diabetes-
sjukdomen. Speciellt pojkarna får lättare att
identifiera sig med pappa och inspireras till ett
ökat ansvar för sin diabetes. Pappor som tog
aktiv del i barnens diabetesbehandling hade i
hög utsträckning varit pappalediga när barnen
var små: “Jag var ju engagerad i mitt barn som
liten, så det är självklart att jag gör det nu
också”.135

Det är svårt att generalisera utifrån enstaka
undersökningar. Helt klart är dock att vi ser att
det fungerar bäst i de familjer där både mamma
och pappa är engagerade i barnet och hans eller
hennes diabetes. Det är alltid bättre att vara två
och kunna resonera sig fram till hur olika situa-
tioner kan lösas. Om pappa drar sig ur och över-
låter allt om diabetes till mamma har vi sett att
speciellt pojkarna får problem i tonåren. Det är
viktigt att papporna har möjlighet att vara med
barnet på sjukhuset i början så att bägge föräld-
rarna tidigt får ta en aktiv del i diabetesbehand-
lingen. Ovanstående gäller även för skilsmässo-
familjer där det är lika viktigt att föräldrarna
kan samarbeta och att bägge deltar i behand-
lingen av barnets diabetes (se sidan 389). Ibland
är detta omöjligt av praktiska skäl och en ensam
förälder måste ta fulla ansvaret. Detta är förstås
en extra belastning för den föräldern som kan
behöva stöd från vänner och familj men i de
övervägande majoriteten av fallen fungerar det
alldeles utmärkt.

Det kan vara lätt att hamna utanför kamraterna om de
inte förstår varför du måste göra vissa saker ibland. Gör
istället diabetes till en naturlig del av ditt liv genom att
berätta för kamrater i skolan och på jobbet. Det är också
viktigt att de kan hjälpa dig om du mår dåligt, t ex pga lågt
blodsocker.
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Diabetes i olika åldrar
Den psykologiska effekten av diabetes i familjen
är mycket olika i olika åldrar och beror mycket
på barnets utveckling och behov i just den
åldern. Självklart blir man ofta fundersam och
osäker på hur man som förälder ska bete sig i
olika situationer. Ibland kan man behöva expert-
hjälp för att komma vidare och då har man god
hjälp av en barnpsykolog. Vi brukar ordna så att
alla med nyupptäckt diabetes träffar vår psyko-
log på barnkliniken åtminstone en gång strax
efter att man fått diabetes. Det är alltid lättare
att sedan vid behov ta kontakt om man känner
varandra lite grann. 

Marianne Helgesson som är psykolog vid barn-
och ungdomskliniken i Linköping har föreläst
om psykologi och diabetes i olika åldrar:705

— Det är inte självklart enkelt att bli tre i ett
äktenskap. Ofta uppstår den första sprickan just
då man får sitt första barn. Det handlar nu
mycket om hur man ska disponera sin tid, något
som tidigare varit ett mindre problem.

— Det blir en avvägning hur mycket tid och
omsorg man ska ägna barnet, sig själv och sin
partner. Föräldrarna måste komma överens om
hur arbetet hemma ska fördelas, om någon och i
så fall vem som ska få göra karriär.

— Barnuppfostran är i mycket en upprepning av
hur man själv fostrats eftersom det är det enda
sättet man känner till. Men man är ju två, med
varsin uppfostran med sig i bagaget. Det bäddar
för konflikt och resultatet blir ofta en blandning
av båda föräldrarnas erfarenheter. 

— Har barnet en kronisk sjukdom finns det
däremot inga förebilder alls och man blir osäker
som förälder. Det uppstår ett spänningsfält mel-
lan beroende och ansvar och frågan är hur
mycket man ska backa upp barnet utan att vara
överbeskyddande.

Följande avsnitt är huvudsakligen hämtade från
Marianne Helgessons föreläsningar på kurserna
”Insulinbehandling” och ”Att leva sig leva med
diabetes” i Bjärka-Säby, Linköping.

Spädbarnsåldern 
(0 - 1½ år)

Denna period kännetecknas av en sk symbios
först mellan barn och mamma och sedan inklu-
deras även pappa. Under denna period är det
mycket viktigt att föräldern kan underordna
sina egna behov gentemot barnet eftersom bar-
net inte har någon förmåga att sätta förälderns
behov först. När barnet börjar kunna röra sig
självt efter 1-årsåldern börjar det utforska värl-
den.

Risker med diabetes

Diabetes innebär ett stort stressmoment för hela
familjen. Om man har svårt att klara detta utan
att hela tiden bli spänd och osäker gentemot
barnet finns det risk att det blir svårt att för-
medla trygghet till barnet. Trygghet och tillit
handlar mycket om mat och diabetes kan bli en
nära nog oöverstiglig komplikation. Barnet för-
står inte varför det måste äta när det inte känner
sig hungrigt eller tvärtom och det är stor risk för
matningsproblem i denna ålder. Flerdosbehand-
ling eller en insulinpump kan minska denna typ
av problem.

Barnet behöver känna att föräldrarna har en
grundtrygghet för livets olika situationer och
detta kan självklart vara svårt om barnet har
diabetes. Överbeskydd kan leda till att barnet
ängsligt håller sig kvar hos föräldrarna istället
för att orientera sig utåt mot omvärlden. Barnet
kan inte förstå injektioner och blodsockerprover
utan detta ger upphov till en massa smärta, ilska
och ångest. Det går inte att förklara varför man
måste göra illa barnet. Oftast är det bäst att
sticka snabbt och sedan trösta barnet. Injek-
tionshjälpmedel kan vara till stor hjälp i denna
ålder (se sidan 135).
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Småbarnsåldern 
(1½ - 3 år)

Under denna tid börjar barnet upptäcka världen
mera aktivt. I 2-årsåldern blir det ofta ett ”bak-
slag” som kallas för ”närmandekrisen” då bar-
net en tid blir mera ”mammigt” igen. Detta är
helt normalt och beror inte på att man gjort
något fel gentemot barnet. Trotsåldern (”vilje-
träningsåldern”) börjar i 2 - 3-årsåldern. Barnet
upptäcker både föräldrarnas och sin egen för-
måga att sätta gränser. Alla barn visar en hel del
ilska och frustration under denna tid. Barnet
måste upptäcka sina begränsningar och det är
inte alltid så roligt. Det är viktigt att föräldrar
tar de viljekamper som uppstår med barnet, för
det är genom dem barnet lär sig både att stå på
sig, att ge med sig och att kompromissa.

Risker med diabetes

Det är svårt att veta om ilskan beror på lågt eller
högt blodsocker. Skall man ge barnet mat varje
gång det blir argt? Det kan bli svårt att ta ett
blodsocker varje gång. Ett barn med diabetes får

mera gränssättningar än vanligt, t ex vad gäller
injektioner, mattider, prover osv. Det finns alltid
en risk med kronisk sjukdom såtillvida att man
vill kompensera för de restriktioner sjukdomen
innebär och tycker att barnet åtminstone ska få
bestämma över allt annat själv. Detta innebär att
man tycker synd om barnet och blir mindre
effektiv i sin gränssättning på andra områden.
Man får ett osäkert, bråkigt barn som ständigt
testar gränser för att möta en reaktion från för-
äldrarna. Om föräldrarna inte orkar möta
aggressiviteten kan den kapslas in och man ser
ett passivt, osäkert barn med låg självkänsla.
Som förälder behöver man förståelse för att det
är svårt men också uppbackning i att även barn
med diabetes behöver uppfostras.

Rädslan för främmande omgivningar (t ex sjuk-
huset) kan vara ännu starkare än rädslan för
injektioner. En del barn i denna ålder blir
mycket oroliga när man håller fast dem. Försök
att ge injektionerna i en så trygg miljö som möj-
ligt.

Förskolebarn 
(3 - 6 år)

Barnet börjar förstå mer av världen runt
omkring sig och bli medvetna om att den egna
kroppen kan orsaka både lust och smärta. Man
tränar olika saker genom rollekar och barnet
har mycket stor fantasi. 

Under denna tid sker utvecklingen av könsroller,
pojke/flicka. Barnet vill efterlikna föräldern av
samma kön och förälskar sig och vill gifta sig
med föräldern av det motsatta könet (det sk
oidipus-komplexet). 4 - 5-åringen är ofta ”kung
över tillvaron”, kan allt och vet allt, framför allt
vad han eller hon vill och inte vill göra. Barnet
upptäcker en känsla av makt när det kan ha
kontroll över andra. 6-åringen brukar vara mera
tillmötesgående inför föräldrarnas krav och syn-
punkter.

Det är svårt nog att räcka till som vanlig småbarnsföräl-
der. En diabetesförälder skulle behöva många fler armar
för att hinna med blodsockerprover, injektioner, måltids-
planering och all annan anpassning av familjens liv som
följer med ett barn med diabetes.
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Barnet börjar utveckla ett samvete och funderar
över brott och straff på ett ”primitivt” sätt i ter-
mer ”öga för öga, tand för tand”. Det blir med-
vetet om sin kropps gränser och plåster har en
magisk förmåga att återställa och täta när det
gått hål. Se även ”Blodprov på barn” på sidan
105.

“Diabetes är med som en ryggsäck, men den styr inte
livet”

Max, 5 år

Risker med diabetes

Barnet kan tro att det fått diabetes som straff för
något fel det gjort eller att ett blodsockerprov är
en bestraffning. Detta måste man aktivt ta upp
med barnet, det är inte säkert att barnet frågar
även om det funderar. Även många vuxna frågar
sig ”Vad har jag gjort för ont för att råka ut för
detta?” när något obehagligt eller olyckligt
inträffar. Man vill gärna hitta ett logiskt sam-
band till allt som händer.

Barnet kan bli begränsat i sin utforskning av
omgivningen pga föräldrarnas rädsla för kän-
ningar. Det kan vara svårt att ge insulin och ta
prover. Barnet vill bara inte. Barnet får mer
bestämda åsikter om vad det ska och inte ska
äta och det kan vara svårt att veta innan en mål-
tid hur mycket barnet kommer att äta. Låt bar-
net bestämma lite mer över andra vardagliga
saker än sin diabetes. Flerdosbehandling eller en
insulinpump ger barnet frihet att välja vad och
hur mycket det vill äta.

Säg inte till för långt i förväg om stick eller
andra obehagliga saker. Barnets fantasi kan lätt
trissa upp det till orimliga proportioner.

Det finns en risk att diabetessjukdomen kopplas
ihop med vilket kön barnet har. En flicka kan
t ex uppleva att det vore bättre att vara pojke
eftersom brodern inte har diabetes och hon inte
riktigt förstår varför man får diabetes.

”Tänk på vad restriktioner kan kosta i utveckling för
barnet innan du säger nej...”

Marianne Helgesson, barnpsykolog

Lågstadiet

Skolstarten är alltid en extra påfrestning och
många barn har svårt att finna sig till rätta i bör-
jan. Skolbarnen är upptagna med att förstå och
utforska världen. De plockar gärna isär saker
och vill lära sig hur allt fungerar. De börjar bli
intresserade av att förstå hur diabetes fungerar.
Kamrater börjar bli viktiga och man vill gärna
göra samma saker som de gör. Barn i den här
åldersgruppen vill gärna ta tid, t ex när det ska
springa och hämta något, eller när något ska
hända men kan ännu inte riktigt förstå hur lång
tid det tar.

Att ”nalla” godis i skåpet när mamma eller inte pappa ser
på är inte ovanligt i förskoleåldern. Man får försöka att
avdramatisera det hela - även barn som inte har diabetes
gör detta. Jag tror att det är viktigt att det inte blir totalt
godisförbud som resultat. Det brukar vara en mer fram-
komlig väg att ge extra godis ibland en tid utöver lördags-
godiset och istället vid behov ge lite extra insulin. Förklara
att du gör ett undantag och att du förväntar dig att barnet
ska kunna klara av att kunna välja mer klokt angående
godis när det blir äldre. Barnet brukar komma över det
värsta godissuget efter en tid.
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Risker med diabetes

Rädslan för det okända finns kvar även om bar-
net ser intresserat ut. Det är viktigt med ålders-
anpassad information om diabetes. ”Normali-
sera”, dvs berätta för barnet att det är normalt
och fullt naturligt att känna som det gör i olika
situationer (”andra barn skulle också känna
så”), t ex inför ett blodprov. Att ta tid på t ex
hur lång tid en injektion tar hjälper ofta barnet.

Plantera kunskapens träd tidigt hos barnen. Barn som
vuxit upp med diabetes har oftast lättare att klara sin
diabetes i puberteten än de som insjuknar strax innan
puberteten. När barnen växer upp tränas de hela tiden
av föräldrarna att ta eget ansvar och målet är att de ska
kunna ta ansvar för viktiga delar av sin diabetes innan de
går in i puberteten.

Skolmaten smakar inte som hemma och ibland
vill barnet inte äta den alls. Det kan vara svårt
att hitta någon i skolan som vill och kan hjälpa
till med insulinet till lunchen. Första tiden bru-
kar kännas osäker - hur går det om mitt barn
får en känning i skolan? Det är bra om någon
förälder kan finnas tillgänglig på telefon och
kan komma till skolan vid behov, speciellt den
första tiden. Det är viktigt att man kan ta hand
om en känning i skolan. Personalen tar ofta
barnets diabetes mer på allvar när de sett reak-
tionerna på lågt blodsocker.

Mellanstadiet

Denna del av livet brukar på psykologiskt språk
kallas för latensfasen, dvs en slags väntan inför
puberteten. Barnen är oftast mycket mottagliga
för undervisning och vill gärna lära sig saker
och ting inklusive sin diabetes. Man vill vidga
sina vyer men har samtidigt lärt sig att hålla sig
inom föräldrarnas regler. Under denna tid
utvecklar man också en social roll. Får man
vara med? Blir man accepterad av kompisarna?

Att vara en god småbarnsförälder är inte detsamma som att vara en god tonårsförälder. Det viktiga men samtidigt svåra
är att hela tiden ställa åldersadekvata krav för att barnen ska kunna utvecklas. Massor av kärlek behöver barn i alla åld-
rar men den måste vara anpassad till barnets ålder. ”Småbarnskärlek” till en tonåring upplevs som överbeskydd och hin-
drar frigörelse.

Hur är det egentligen Tja... När dom är små

Så ska dom ha kärlek,

massor av kärlek

när dom har blivit stora

handlar det om att

sätta gränser

Man börjar sin bana
som gosekudde och
avslutar den som
gränspolis

att vara morsa?
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Man testar också gentemot kamraterna vem
som är ”störst, bäst och vackrast”. Kamrat-
gruppen är viktig. Barnen mår bra av att träffa
andra jämnåriga med diabetes (t ex på diabetes-
läger) att identifiera sig med. Beröm är viktigt i
denna ålder, barnen behöver få bekräftat att de
gjort rätt.

Risker med diabetes

Alla barn funderar en hel del över sin plats i livet
under denna tid. Ett barn med kronisk sjukdom
brukar i 9 - 10-årsåldern börja reflektera över
och reagera på sin sjukdom på ett sätt som han
eller hon inte gjort tidigare. ”Varför har just jag
blivit sjuk?”, är en vanlig fråga. Ofta kommer en
period då barnet tycker allt som har med diabe-
tes att göra är svårt och jobbigt. Först nu förstår
barnet att för alltid innebär att man har kvar sin
diabetes hela livet. Det tar en tid innan barnet
accepterat detta. 

Det är viktigt att prata mycket med barnet om
vad diabetes kan innebära och försöka hjälpa
barnet fram till ett accepterande. Visa att du
som förälder också är ledsen och bekräfta att
livet med diabetes både är svårt och orättvist.
Barnet brukar komma ur den här fasen efter ett
tag men ibland kan man behöva hjälp av en psy-
kolog eller kurator att komma vidare. 

Eftersom barnet samtidigt är mycket mottagligt
för undervisning utan att trotsa föräldrarnas
auktoritet är det viktigt att göra diabetes till bar-
nets egen sjukdom under åren före puberteten.
Om barnet känner säkerhet i hur man hanterar
sin diabetes redan innan puberteten är det min-
dre risk att diabetessjukdomen dras in i frigörel-
sekonflikten.

När ska barnet ta över ansvaret 
för sin diabetes?

Under låg- och mellanstadiet utvidgar barnet sin
förmåga inom en rad olika områden: sport,
konstnärliga färdigheter, skolfärdigheter och
självkontroll. Som en naturlig del i denna gene-
rella ökning av färdigheterna kommer barnet
också alltmer att öka sitt deltagande och ansvar-
stagande för olika diabetesrelaterade färdigheter.
Modern forskning pekar dock på att föräldrarna
bör fortsätta att ta praktisk del i barnets diabe-
tes under dessa år.35 Det är en fördel om
diabetesteamet kan introducera tanken på ett
fortsatt föräldraengagemang genom skolåren
och upp i tonåren så tidigt som möjligt.35 Man
bör inte lämna över hela ansvaret för tidigt!

Puberteten

Under puberteten skall man träna sig fram till en
vuxen identitet och få självständiga och jämbör-
diga relationer med andra vuxna. Den spirande
självständigheten är skör och därför försvarar
man integriteten starkt.

På sätt och vis repeterar man tidigare utveck-
lingsstadier och pendlar ofta mellan att vara stor
och liten. All tidigare utveckling har man till-
godo under puberteten. Det är dock mycket vik-
tigt att inse att man faktiskt har en chans att ”ta

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot
ett bestämt mål måste jag först finna henne där
hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror
att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå
mer än vad hon gör, men först och främst förstå
det hon förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan
och vet mer. ”

Sören Kierkegaard 1859
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igen och göra om” det man missat under tidi-
gare utvecklingsfaser. Många föräldrar brukar
betrakta tonårstiden med fasa. Om man i stället
ser det som en generalrepetition av barn- och
ungdomsåren inför vuxenvärlden kanske man
kan se lite mera positivt på det hela. 

Kamraterna är mycket viktiga, man vill kunna
göra samma saker som alla andra. Man går
hellre ut på kvällen och tar en hamburgare eller
pizza än att stanna hemma och äta den vanliga
kvällsmaten. Det är viktigt att kunna få ansvaret
att själv experimentera sig fram till riktiga insu-
lindoser vid dessa tillfällen. Tonåringen är, speci-
ellt tidigt under puberteten, mycket intresserad
av sin kropp och medveten om att man äger sin
egen kropp. De vill bli väl informerade om hur
diabetes påverkar kroppen. Samtidigt är de ofta
blyga över att visa upp sin kropp och på den
punkten inte alls så ”frigjorda” som man kanske
skulle tro.

I de övre tonåren brukar vi föreslå att man kom-
mer utan mamma och pappa till en del av åter-
besöken. Ett sätt som kan fungera bra är att
släppa in föräldern först mot slutet av samtalet
och då bara ta upp sådant som tonåringen har
givit klartecken till. Det är viktigt att tonåringen
känner att vår tystnadsplikt gäller även gente-
mot föräldrarna. Vill man ta upp något person-
ligt på egen hand så ska man lugnt kunna göra
det. 

Tonåringar tar ofta med en kamrat eller sin part-
ner till återbesöken. De brukar tycka att det

känns bra att vara två och att de är för gamla
för att ha mamma eller pappa med sig. Det kan
vara en svår roll som förälder att veta hur
mycket man ska och får lägga sig i tonåringens
diabetes. Om man är med allt mindre på återbe-
söken så blir det också svårare att hänga med
kunskapsmässigt. De flesta tonåringar vill helst
klara sig utan sina föräldrars medverkan, men
som en 18-årig flicka sa: ”Visst vill jag att dom
ska veta hur man gör - vem ska annars kunna
rycka in om jag inte orkar?

Forskning visar att tonåringar behöver ha kvar
ett samarbete med sina föräldrar,36 även om de
mest upplever det som “tjat”. Försök att för-
klara för tonåringen att de fortfarande behöver
en “tränare” för sin diabetes, precis som man
gör när man spelar fotboll. Tonåringen måste
göra jobbet, men på samma sätt som när man
tränar någon idrott så får man bra resultat bara
om man har ett gott förhållande med sin tränare
och har en tränare som fungerar bra. Självklart
behöver livet fortsätta på andra områden som
vanligt med en ökande självständighet, men dia-
betes är ofta det område en förälder släpper
taget om allra sist. En studie visade att små
penga-belöningar för att ta blodprover (85 öre
per prov och bonus för ≥4 prover/dag, max
2130 kr under 12 veckor) fungerade bra och
fick som resultat att 90% som tog 4 eller fler
prov per dag.897 Medel-HbA1c sjönk från 78 till
68 mmol/mol efter ett år. Både tonåringar och
föräldrar rapporterade att de var mycket nöjda
med systemet. 

”Tonåringar är omöjliga att uppfostra men det gör
inget om bara föräldrarna inte upphör med att för-
söka” 

Ackerman

Risker med diabetes

Det är svårt att få diabetes i tonåren. Tonåringen
är inte mogen att själv ta ansvaret för sin diabe-
tes men har svårt att låta föräldrarna göra det.
Om barnet är mindre när det får diabetes är det
lättare för föräldrarna att ta över kontrollen och
sedan gradvis släppa den när barnet blir större.
Barn som insjuknar tidigt i diabetes har därför
ofta en bättre diabetesinställning och anpassning

Kamraterna är mycket viktiga i tonåren. När man börjar
komma själv till diabetesmottagningen är det bra att ta
med en kamrat eller kanske sin partner.
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till behandlingen under puberteten än de som
insjuknar under de tidiga tonåren.586

För en tonåring med diabetes blir frigörelsen
betydligt svårare. Man blir aldrig riktigt vuxen
och får aldrig helt bestämma över sin egen
kropp. Just när man ska klippa av navelsträngen
så kommer någon och knyter fast den igen. Och
dessutom måste man visa upp den här kroppen
var tredje månad på ett läkarbesök. 

Självklart är tonåringen med diabetes oroad
över sina framtidsutsikter. Man funderar över
yrkesval, hur man skall finna någon partner,
barnafödande, sena komplikationer av diabetes-
sjukdomen osv. Helt naturligt är det lätt att bli
deprimerad inför detta om man ser allt för nega-
tivt på framtiden. Det är inte ovanligt med fun-
deringar kring livet men man bör vara vaken för
att självmordstankar också kan förekomma. 

En tonåring tänker ofta inte med längre perspek-
tiv än fredag till måndag. Risken att få ögonska-
dor och njurkomplikationer vid 40 års ålder om
blodsockret fortsätter att vara högt känns inte
aktuell nu: ”Då är jag ändå så gammal och mos-
sig att det inte spelar någon roll.” Men det kan
hjälpa att förklara så här: När du är 25 eller 30,
och komplikationerna börjar visa sig, då vill vi
inte att du ska säga: “Varför stoppade ingen mig
eller varför gjorde ni inte mer när jag inte tog
hand om mig själv?”

Tonåringen vill ta sina injektioner på ett vuxet,
dvs oberört sätt. Han eller hon hatar om detta
inte går och man tvingas visa sig liten (regre-

diera), t ex genom att vara ledsen eller inte
kunna sticka sig själv. Det är precis som för
yngre barn viktigt att ”normalisera”, dvs påpeka
att många vuxna tycker också att det är svårt
med injektioner. Om vi som vuxna accepterar
tonåringens beteende påverkas självbilden i
positiv riktning.

Kom ihåg att en bra tonårsförälder inte är det-
samma som en bra förälder till ett yngre barn.
Man har funnit att dålig anpassning till diabe-
tessjukdomen hos tonåringen ofta hänger ihop
med dålig anpassning hos föräldrarna till bar-
nets stigande behov av självständighet åren
innan puberteten.

Skall man uppmana till frigörelse om tonåringen
inte själv gör detta aktivt? Om man gör det och
tonåringen i den situationen börjar ifrågasätta så
har det ju på sätt och vis bara lytt föräldrarnas
tillsägelser, dvs det är egentligen ingen riktig fri-
görelse på tonåringens egna villkor.

Låt tonåringen få träna på att klara sig på egen
hand så ofta som möjligt. Men det är minst lika
viktigt att efteråt diskutera hur det gick och var-
för. Trots att puberteten markerar en dramatisk
förändring i barnets utveckling och nivå av
självständighet är det viktigt att lämna över dia-
betesansvaret gradvis och ”skydda” diabetes-
relaterade uppgifter (t ex att komma ihåg alla
injektioner och blodsockerprover) från alltför
tidig självständighet.35

I samspelet mellan barn och förälder är förhand-
lingar och överenskommelser viktiga. När en
ung person säger att han eller hon vill ta ansvar
för något, låt dem göra ett försök. Föräldrar vill
naturligtvis alltid veta var deras barn håller hus,

Vad gör man som tonårsförälder? 

Var inte för förstående under tidig pubertet.
Att sätta gränser visar också att man bryr
sig om.

Under något/några år kan man få acceptera
att andra saker är viktigare för tonåringen
än hans eller hennes diabetes.

Försök att bråka om andra saker än diabe-
tes i familjen så slipper den hamna i ”strids-
zonen”.

I tonåren kan det vara svårt att
”hitta moroten” till engage-
manget i sin diabetessjukdom.
Man sätter umgänget med
kamrater före. Det gäller då att
hitta vägar så att man kan
hänga med kompisarna och
ända ta hand om sin diabetes
på ett bra sätt.
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åtminstone på ett ungefär. Har barnet diabetes
är det ännu viktigare och därför kan man för-
söka göra en överenskommelse om att ha kon-
takt vid vissa tidpunkter. En mobiltelefon är ett
praktiskt sätt att hålla kontakten med ett barn
eller en tonåring med diabetes.

Många tonåringar har ett sk riskbeteende, dvs
de tycker om att göra sådant som känns lite
(eller mycket) riskfyllt för att pröva sin förmåga.
Detta brukar vara mer uttalat hos pojkar än hos
flickor. Det gäller då att koppla på med diabetes-
behandlingen och uppmuntra till experiment
med t ex insulindoseringar. Det kan gärna finnas
ett riskmoment med (t ex hur man doserar insu-
linet om man ska vara uppe hela natten) men det
är också viktigt att det finns ett skyddsnät i form
av kamrater eller vuxna man kan lita på om
något skulle gå snett. 

En allvarlig form av riskbeteeende är när man
missar insulininjektioner. I en amerikansk inter-
vju-undersökning angav 25 % av ungdomarna

(11 - 19 år gamla) att de hade missat en eller
flera insulininjektioner under de sista 10
dagarna, fr a beroende på glömska.1175 29 %
hade missat att ta överenskomna blodsocker-
prov och 29 % hade skrivit in ett lägre blod-
sockervärde än de hade mätt. De ungdomar som
medgav att de missade insulininjektioner hade
ett högre HbA1c. När man missar insulindoser
blir blodsockervärdena svängande och man får
en svårinställd diabetes.806

En italiensk undersökning med anonyma fråge-
formulär besvarades av 215 tonåringar i klass 8,
9 och gymnasiet. De fann att tonåringarna med
diabetes deltog lika ofta i riskbeteende som sina
jämnåriga kamrater.1002 Pojkarna med diabetes
använde preventivmedel oftare än sina kamrater
(87 % mot 70 %), medan flickorna mer sällan
använde preventivmedel (60% mot 79%). 47 %
av pojkarna och 25 % av flickorna med diabetes
rökte dagligen, jämfört med 38 % respektive
55 % av kamraterna). Bara 18 % av pojkarna
och 13 % av flickorna med diabetes angav att de
aldrig hade varit berusade, ungefär samma siff-
ror som för kamraterna. 39 % av pojkarna och
41 % av flickorna med diabetes hade provat att
röka cannabis, jämfört med 39 % respektive
32 % av kamraterna. HbA1c var högre i grup-
pen som angav ett eller fler riskbeteenden (68
mot 62 mmol/mol). Denna grupp rapporterade
även ökade svårigheter när det gällde att ta hand
om sin diabetes, som att avsiktligt missa injek-
tioner (34 %), skriva in falska blodsockervärden
(69%) eller hoppa över måltider eller mellanmål
(41 %).

Detta kan verka som mycket höga siffror, och är
säkert mycket olika i olika kulturer. En stor tysk
undersökning med 27.561 deltagare fann bara
5 % rökare i gruppen 11 till 15 år och 28 %
bland de som var 15 till 20 år gamla.549 I en
norsk undersökning med 1.658 deltagare rap-
porterade bara 3 % av de som var 12 år eller
äldre att de rökte.758 Det var vanligare att pojkar
rökte i bägge dessa studier. Från Sverige rappor-
terar SWEDIABKIDS för år 2017 att andelen
rökare ökar från 0,4 % hos 13-åringar till
5,7 % hos 17-åringar, vilket är lägre än de 4 %
av 13 - 17-åringar som uppgivit att de röker i
den allmän befolkningen.1221 Rökare hade högre

Som tonåring vill man gärna vara ute tillsammans med
sina kamrater. Det är viktigt att din diabetes inte hindrar
dig i det. Träna istället på hur du kan skjuta eller ändra på
dina insulindoser så att de passar till det du vill göra.

Om tonåringen har fått kun-
skap och kontroll över sin
diabetes redan innan ton-
åren kan man bråka om
andra saker hemma i frigö-
relseprocessen.
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HbA1c jämfört med icke-rökare (73 mot 58
mmol/mol).

Friska syskon

Att vara friskt syskon till ett barn med en kro-
nisk sjukdom är inte så lätt alla gånger. Ofta ser
syskonet många av ”fördelarna” som det sjuka
barnet har, inte minst i form av föräldrarnas
ökade uppmärksamhet, men det är samtidigt
svårt att sätta sig in i hur det sjuka syskonet
egentligen har det. Syskonet behöver hjälp att få
svar på några frågor även om de av olika anled-
ningar inte tar upp frågorna själv:

— Är det mitt fel att mitt syskon blivit sjukt?
— Smittar det? Kommer det att drabba mig
också?
— Vem ska ta hand om mig när föräldrarna är 
upptagna med mitt sjuka syskon?

Det är viktigt att lyssna på syskonet som inte har
diabetes och tillåta att han eller hon ibland kan
tycka att ”det är jobbigt att vara den som är
frisk”. Det blir så lätt att man istället säger: ”Du
ska vara glad att du är frisk - du vill väl inte
byta...”. Ofta räcker det med att bekräfta bar-
nets känslor och säga: ”Jag förstår att det känns
jobbigt ibland.”

Ta det på allvar när ett syskon klagar över t ex
ont i huvudet eller magen även om du som för-
älder känner på dig att det inte är så allvarligt.
Syskonet mår många gånger mycket bra av att få
komma till doktorn och få en egen tid att bli
undersökt eller i alla fall en diskussion om hur
stress och oro kan orsaka huvudvärk.

Du kan ge det friska syskonet lite extra upp-
märksamhet genom att t ex låta det följa med en
förälder på stan ensam och göra något tillsam-
mans. Det spelar inte så stor roll vad man gör,

att få vara ensam tillsammans med en förälder
är alltid något speciellt. Man kan då passa på att
äta något gott tillsammans och ha det som en
”hemlighet” gentemot andra syskon i familjen.
Tillsammans med barnet som har diabetes kan
man göra något annat ”hemligt”, t ex besöka
någon speciell lekplats eller om barnet är större
besöka en utställning eller teater. Vitsen med att
ha det ”hemligt” är att det inte ska bli avund-
sjuka mellan syskonen (oavsett om de har diabe-
tes eller inte).

Det är svårt för ett syskon att alltid få höra att
det där kan du inte få äta för att din syster eller
bror har diabetes och du får inte läska honom
eller henne. Man kanske kan passa på när bar-
net med diabetes inte är hemma. När barnet
med diabetes blir lite äldre måste det börja vänja
sig vid att det inte alltid kan bli lika villkor. Även
barn med andra sjukdomar och problem (t ex
glutenintolerans, allergier, övervikt) måste lära
sig att de inte kan äta som sina kamrater. Man
får istället hitta på något annat till barnet med
diabetes så att det känns rättvist mellan sysko-
nen. Målet är att barnet när det blir äldre ska
kunna stå emot frestelser, t ex i skolan eller på
fritiden.

Att uppmuntra och motivera till ”godisstopp”,
dvs att barnet efter ett år får en summa pengar
istället för att äta godis, kan också vara en bra
lösning på godisproblemet. Det kan även vara
en bra lösning t ex för barn som har problem
med övervikt.

När det friska syskonet fyller år och har kalas
bör man alltid göra undantag och låta honom
eller henne bestämma vad som ska bjudas på.
Till syskonet med diabetes får man istället
improvisera med lite extra insulin den dagen.

När syskonen blir äldre utvecklas hos många en
stark vänskap och känsla för varandra. I övre
tonåren har vi ofta sett hur en sådan relation
kan hjälpa den som har diabetes till att ta klivet
ut i vuxenvärlden med eget ansvar för sin sjuk-
dom, t ex när föräldrarna fastnat i en skils-
mässokonflikt eller är alltför överbeskyddande
och därmed har svårt att släppa över ansvaret
och kontrollen till en mognande tonåring.

”Puberteten är ett nöd-
vändigt gott. Den som
inte går igenom alla
faser riskerar att bli en
dålig kopia av sina för-
äldrar.”

Torsten Tuvemo
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Man fann inte någon ökning av uppförande-
eller beteendeproblem i en australiensisk under-
sökning på syskon som var i åldrarna 11 till 17
år när man jämförde med jämnåriga friska
barn.1044 Enligt deras föräldrar hade syskonen
till och med ett bättre beteende och färre pro-
blem med uppträdande gentemot sina kamrater.
Yngre syskon tenderade dock att ha mer emotio-
nella och beteendemässiga problem, vilket kan
tyda på att de ännu inte fått tonåringens för-
måga och strategi att hantera olika situationer.
En längre tid med diabetes i familjen hängde
ihop med mer välfungerande syskon, vilket talar
för att familjerna anpassar sig väl på längre sikt.

Skilsmässobarn

Alltfler barn bor inte tillsammans med bägge
sina föräldrar. I storstäder bor nära en fjärdedel
av alla barn i åldrarna 0 - 17 år med endast den
ena biologiska föräldern. Ofta kan föräldrar
som är skilda ha svårt att samarbeta och barnen
får bli bärare av många budskap och meddelan-
den föräldrarna emellan. 

När ett barn får en kronisk sjukdom ställer det
starkt ökade krav på att föräldrarna ska kunna
både samarbeta och lita på varandra. Det är bäst
om bägge biologiska föräldrarna får samma
information redan från början. Även eventuella
nya partners i familjerna behöver veta hur bar-
nets diabetes ska behandlas. Det kan vara käns-
ligt mellan föräldrarna men bäst för barnet är
alltid om de vuxna i bägge familjerna kan pratas
vid och samarbeta runt barnets diabetes så
mycket som möjligt.

”Man kan inte vara nog försiktig i valet av sina
föräldrar.”

Henrik Pontoppidan

Svårinställd diabetes? 

Svårinställd diabetes är ett mycket vitt begrepp
(”brittle diabetes” på engelska) som kan ha
många olika orsaker. ”Brittle diabetes” definie-
ras som en så svårinställd diabetes att det dag-
liga livet ständigt avbryts och störs av episoder
med högt eller lågt blodsocker.1091 Trots stora

insatser från allas sida lyckas man inte med att
komma till rätta med det starkt svängande blod-
sockret. Alla unga personer har av och till
svängande och ostabila blodsockernivåer men
”brittle diabetes” kan ha bidragande kroppsliga
orsaker (t ex insulinantikroppar, nedsatt insulin-
känslighet, pubertet, fördröjd tömning av mag-
säcken, felaktig injektionsteknik eller uteblivna
insulindoser som gör att blodsockret höjs av de
motreglerande hormonerna) men också psykolo-
giska svårigheter där kronisk stress (t ex efter en
skilsmässa) kan skapa ett högt eller svängande
blodsocker. 

Vid ”brittle diabetes” har man ofta mycket stora
insulindoser även om känsligheten för insulin
när det ges intravenöst är normal.602 Det bildas
mycket lätt ketoner (diabetes-syror) i kroppen
även när halten av de sk motreglerande hormo-
nerna är normal och dessa patienter råkar ofta
ut för ketoacidos (syraförgiftning).602

Ibland kan en person med ”svårinställd diabe-
tes” av olika orsaker medvetet manipulera med
insulindoserna och därmed få ett starkt sväng-
ande blodsocker. Man hamnar i en ond cirkel
som det både är svårt att förstå och att bryta sig
ur. Senare, när man kan se tillbaka på vad man
gjorde, kan det vara svårt att överhuvudtaget
förstå varför det blev så här. Men om man
betraktar det som en tillfällig “överlevnadsstra-

Om föräldrarna inte kommer överens, t ex efter en skils-
mässa, är det stor risk att barnet får vara ”budbärare”
mellan föräldrarna. ”Säg till pappa att...” eller ”Fråga
mamma om...” Det är en roll som gör att barnet kommer i
kläm och mår dåligt vilket kan visa sig i ett högt HbA1c.
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tegi” när det känns motigt och besvärligt i livet
så blir det mera förklarligt. Många vuxna har
gjort saker i sina yngre år som de så här efteråt
inte helt vill kännas vid.

Då är det mer oroande om det manipulerande
beteendet fortsätter genom åren och leder till en
farligt instabil blodsockerkontroll med många
svåra känningar och/eller ketoacidos (syraför-
giftning). Om du känner igen dig i detta så behö-
ver du hjälp för att komma in på rätt kurs igen.
Det allra viktigaste är att “lägga korten på bor-
det” genom att börja föra in de verkliga blod-
sockervärdena i dagboken, försöka ta alla
insulindoser och skriva upp de doser som du
missat eller glömt. Annars har vi inte en chans
att förstå vad som händer i din kropp och kan-
ske ger dig helt felaktiga råd och förslag. Om du
till exempel ofta har höga blodsockervärden, så
skulle jag förmodligen föreslå dig att öka insu-
lindoserna om jag inte visste att du ofta har mis-
sat doserna. Men om du då tar de höjda doserna
så riskerar du att få en svår känning.

Du behöver kanske inte på detta stadiet berätta
vad du verkligen har gjort eller inte gjort — vi
har alla svårt för att “tappa ansiktet” och det
viktigaste just nu är att komma igång med en ny
start. Bara en liten önskan: Om du någon gång
(kanske många år senare) berättar för din läkare
eller sköterska vad som verkligen hände så har
vi lite lättare att hitta ledtrådar och hjälpa någon
annan i din situation att komma ur den onda
cirkeln.

Ibland kan sexuella övergrepp från någon vuxen
i barnets eller tonåringens nära omgivning,
ibland barnets eller tonåringens egen förälder,
vara förklaringen till en ”svårinställd diabe-
tes”.829 Kom ihåg att om något sådant händer så
är det ALDRIG barnets eller tonåringens fel. Det
är alltid den vuxnes fel när ett sexuellt övergrepp
sker och det är olagligt. Sådant här är mycket
svårt att tänka på och ännu svårare att berätta
för någon. Ändå måste du, om du känner igen
dig när du läser det här, berätta det för någon
som du känner att du kan lita på. Det är enda
sättet att få det att sluta, enda sättet för dig som
råkar ut för det här att börja känna dig som en
ren och hel människa igen. 

Vi på diabetesmottagningen (och alla andra
inom sjukvården) har tystnadsplikt, dvs det du
berättar stannar mellan oss. Om du inte vågar
berätta för någon i din närhet kan du ringa BRIS
(Barnens rätt i samhället) på kostnadsfritt tele-
fonnummer 116 111 och prata med en män-
niska som förstår och som också har
tystnadsplikt. BRIS telefonnummer för vuxna är
077-150 50 50. Jourhavande kompis har en
chatt på www.jourhavandekompis.se.

Livskvalité

Diabetes är en sjukdom som påverkar dig 24
timmar om dygnet och kan därför påverka din
livskvalité högst påtagligt. I en internationell
studie från 17 länder med 2101 ungdomar i åld-
rarna 10 - 18 år fann man att ett lägre HbA1c
var förenat med en högre livskvalité (bedömt av
tonåringarna själva).548 Föräldrarna tyckte också
att pressen av diabetes på familjen var lägre.
Ungdomar som bodde med bara en förälder och
barn från etniska minoriteter angav högre
HbA1c och sämre livskvalité. Flickor i tonåren
upplevde det svårare att få kontroll på sin diabe-
tes. Budskapet är att unga människor som
anstränger sig för att få bättre ordning på sin
diabetes upplever en förbättrad livskvalité, inte
tvärtom.

”Det är mycket lättare att ha en bestämd åsikt, om 
man inte känner till alla fakta!”

Du och hela familjen kommer att upptäcka att många 
människor i er omgivning tror sig veta en hel del om dia-
betes. Ofta stämmer det inte alls med vad som gäller 
diabetes idag med modern behandling. Var alltid lite ifrå-
gasättande när du hör svepande påståenden om diabe-
tes från omgivningen, speciellt i början innan du har 
egen kunskap att falla tillbaka på.
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Spruträdsla
Rädsla för injektioner och blodprov (”sprut-
skräck”) yttrar sig också på olika sätt och
bemöts olika i olika åldrar (se sidan 380). Injek-
tionshjälpmedel (i-port eller Insuflon, se sidan
135) eller en insulinpump kan hjälpa många
barn med injektionerna medan blodproverna är
oundvikliga. Om man ”kör fast” är det viktigt
att snabbt komma till psykologisk behandling
för att undvika att sprutskräcken blir ett långva-
rigt problem för både barnet (eller tonåringen)
och familjen. Se även sidan 105 och 123. 

EMLA®-kräm ger en effektiv smärtlindring och
kan användas till venprover och när man sätter
en pumpnål, Insuflon eller i-Port. Enstaka
gånger kan man använda det till en insulininjek-
tion men det blir praktiskt omöjligt att bedöva
inför varje stick. Det fungerar inte på fingertop-
parna eftersom huden är för tjock där. EMLA
kan därför användas vid tillfällig spruträdsla
men är inget alternativ på lång sikt.

När man frågar barn hur det är att få injektioner så und-
rar barnen ofta varför de vuxna ser så glada ut när de
sticker barnen. ”Tycker de att det är roligt att sticka
barn?” Det är lätt att missförstå den vuxnes leende som
ju egentligen är tänkt att uppmuntra barnet. 
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Spruträdsla - några generella råd:
(efter Marianne Helgesson)

Föräldrarnas attityd till stick är mycket viktig.
Du måste själv känna att sticket i fingret eller
injektionen är nödvändigt, annars kan du
aldrig förmedla det till barnet. Om du som
förälder känner en egen spruträdsla så blir
det svårt att sticka ditt barn. 

Barnet måste veta precis vad som ska hända
och varför. Stick t ex först på nallen eller
dockan. Många yngre barn (och även äldre)
kan tro att blodprovet eller injektionen är ett
straff för något dumt som det gjort om du
inte tydligt berättar att vi sticker bara för att
vi måste, inte för att någon varit dum. Kom
ihåg att inte heller den som sticker in nålen
är dum. Han eller hon gör bara vad som
måste göras.

Var ärlig angående smärtan. Ett stick känns 
faktiskt hur gärna vi än ville att det skulle 
vara smärtfritt.

Sätt gränser för barnets protester, t ex: ”Du 
får gärna gråta men ryck inte undan han-
den”.

Spruträdsla - forts.

Erbjud möjliga val. De minskar barnets
känsla av maktlöshet och av att vara offer.
Men erbjud t ex inte att vänta med injektio-
nen av måltidsinsulinet, för det kan du inte
göra. Barnet känner sig bara lurat och det
blir ännu svårare nästa gång.

Föreslå avledande aktivitet, t ex att välja
plåster.

Kort övertalning. Med små barn är det bättre 
att hålla i barnet och sticka för att sedan 
trösta, än att nålsticket (och barnets ångest 
inför sticket) drar ut på tiden. Håll ordentligt 
om du måste hålla i barnet så att sticket går 
snabbt.

Le inte för att uppmuntra barnet. Barnet kan 
tro att du skrattar åt det.

Efteråt: 
Trösta, beröm, prata med barnet. Att rita eller 
leka det som är svårt hjälper. Var med när 
barnet leker så kan du rätta till eventuella 
missförstånd och hjälpa barnet att komma 
över det svåra.

Att lära sig ta injektioner behöver inte alltid vara svårt. Elin var 5 år när
hon fick diabetes. Sköterskan fick gärna ge henne insulinet eftersom hon
har en Insuflon insatt i magen (se sidan 135). Mamma som tittar på ser
också nöjd ut.

Elin, 5 år
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Kändisar med diabetes
Man kan hitta framstående människor med dia-
betes inom de flesta yrken. Nedan är några
exempel på hur man kan leva framgångsrikt
med typ 1 diabetes med lite mod och motiva-
tion.

Robin Bryntesson

Som 17-åring fick Robin Bryntesson inte bara
veta att han hade diabetes, utan att han dess-
utom borde sluta elitsatsa på längdskidåk-
ningen.

— Läkaren sa att jag inte kunde hålla på med
elitidrott. Anledningen var, enligt honom, att en
diabetiker endast bör motionera 30 minuter per
dag, berättar Bryntesson.

Men istället för att lägga av satsade den då
nyblivna svenska juniorvärldsmästaren ännu
hårdare och lyckades, med hjälp av en diabetes-
specialist, nå nya höjder i sin karriär. 31 år gam-
mal har han bland annat tio landslagsår, en
världscupseger och tre SM-guld i bagaget. Han
tränar fortfarande på elitnivå samtidigt som han
sedan 2011 driver projektet “Sockertoppen”.
Projektet är ett aktivitetsläger för barn och ung-
domar med diabetes. Barnen som är med får
uppleva några lustfyllda dagar med olika aktivi-
teter där de också får tips och råd att tyda krop-
pens olika signaler. Robin nominerades 2017 till
Årets Eldsjäl för sitt engagemang för unga med
diabetes.516

Bret Michaels

Bret Michaels är sångare i rockgruppen Poison.
Han fick diabetes när han var sex år.774 Han
säger idag: 

— Jag accepterar att jag har diabetes. I övrigt
försöker jag göra mitt liv så normalt som möj-
ligt. Det är som allt annat man accepterar - man

måste känna till reglerna. Ibland bryter man så
klart mot reglerna. Men man måste kunna dem
innan man kan bryta mot dem. Han kan öva i
timmar för att nå musikalisk perfektion men
han går in nästan lika stenhårt för att sköta sin
diabetes. Han tar blodsockerprov 6 - 10 gånger
per dag. 

— Jag måste hela tiden veta mitt blodsocker-
värde eftersom jag har ett så konstigt arbetspro-
gram. Hans sätt chockerar en del vuxna. Så här
vill han säga till ungdomar strax över tonåren
som just fått veta att de har diabetes:

— Det är svårt. Man har hunnit leva en hel del
av sitt liv och plötsligt drabbas man av den här
sjukdomen. OK - sätt dig, gråt, ge slagpåsen en
omgång, slå i dörren, krossa en fönsterruta, slå
ett hål i väggen - vad som helst som behövs fðr
att du ska komma över den dagen. Inse sen att
du har diabetes och börja sköta om dig.

För unga människor rekommenderar han ett liv
utan ängslan.

— En del unga personer med diabetes som jag
träffar är så rädda. Till dem vill jag säga att det
är inget fel att vara rädd, men man kan inte leva
ett liv i rädsla. Man kan bara inte säga ”Hjälp -
jag har diabetes. Jag kan inte göra nånting.” Jag
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vill att man lär barn att inte vara rädda, utan
förberedda.

— Det är så här - gå ut och ta tag i livet och gör
ditt bästa. Ta bara hand om dig själv och var all-
tid förberedd, vart du än går, vad du än gör, fes-
tar eller gör nåt annat. Kolla att dina vänner vet
att du har diabetes. Tala om för dem vilka sym-
tom de ska lära sig att känna igen och exakt det
de ska göra om du inte ser frisk ut eller beter dig
onormalt. Kom ihåg att du är värd något för dig
själv och dina vänner. Om de är sådana som du
inte kan tala om för att du har diabetes, om det
är sådana som inte kommer att hjälpa dig, då är
de inte dina vänner.

— Jag har hela tiden druvsocker på mig. Obero-
ende av var jag befinner mig kollar jag att någon
vet hur man ska göra om jag får en reaktion på
låg blodsockernivå.

— Annars tycker jag att unga personer med dia-
betes borde fortsätta att göra det som alla ung-
domar brukar göra - åka skateboard, köra
motorhoj, spela basket, vad som helst.

Peter Jihde

TV-profilen Peter Jihde fick diabetes i vuxen
ålder. Under flera år har han haft en CGM-
mätare som han varit nöjd med. Men nu har han
opererat in ett chip (Eversense®) i vänster över-
arm och kollar sitt blodsocker flera gånger om
dagen. 

— Det gäller att ha koll hela tiden och aldrig
slappna av. Man äger sjukdomen där acceptans
är viktigt. Acceptera sjukdomen så är det lättare
att leva med den och våga prata om den.376

Gary Mabbut

Gary Mabbut var pro-
fessionell fotbollspe-
lare och har spelat
många landskamper
för England. Han fick
diabetes när han var
17 ½ år gammal.174

Läkaren gav föräld-
rarna rådet: ”Låt poj-
ken prova ut lämplig
ordinering och låt
honom leva som tidi-
gare så får vi se vad

som händer.” Och det gick alldeles utmärkt!
Gary tar fyra injektioner per dag. 

— En matchdag börjar med blodsockertest och
därefter injektion och frukost. Jag har nu lärt
mig noga vilka signaler som testerna ger och
med utgångspunkt från detta vet jag hur mycket
jag kan äta till lunch. Före uppvärmningen tar
jag ett test till för att få svar på hur mycket
sportdryck jag ska dricka inför första halvlek.
Samma procedur görs i pausen inför andra halv-
lek. Om det skulle bli förlängning räcker det
med ett par druvsockertabletter för att jag ska
klara mig igenom den. Följer jag detta schema
kan jag vara ganska säker på att ingenting hän-
der.

När det gäller att ge råd till unga människor
som fått diabetes har Gary sin åsikt klar: 

— Lev som vanligt men håll koll på insulin och
mattider. Låt inte sjukdomen styra dig utan styr

Pontus Johansson

Pontus Johansson,
femfaldig guldmedaljör
i SM-baseboll fick dia-
betes som vuxen när
han redan hade tagit
sitt första SM-guld. Han
har aldrig känt att trä-
ningen blivit för tung
att klara pga diabetes-
sjukdomen så länge
han sköter sig och inte
ändrar mattiderna.1186

”Om du blir lärare så kommer dina elever att lära
dig.”

Hammerstein och Rogers 1951 462
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den själv i stället med hjälp av fasta tider. Vare
sig det gäller sport, studier eller arbete så har du
lika stora chanser som andra som inte har diabe-
tes. Det är du själv som ger dig chansen.

Molly Sandén

Sångerskan Molly Sandén fick diagnosen diabe-
tes när hon var 20 år och har berättat att det
varit svårt att lära sig att leva med sjukdomen.
Under finalen av Melodifestivalen 2016 valde
hon att visa sin diabetessensor på armen öppet:
— Jag vill vara öppen med min diabetes nu, jag
har bestämt mig för det. Sensorn passar in och
den sitter där på min arm. Jag fick så fin respons
när jag pratade lite om det, och det finns så
många där ute som kämpar med samma sak.

— Det är viktigt att ha sådana förebilder också.
Att jag kan göra Melodifestivalen och jag har en
vit plastplupp på min arm, men jag skiter i det
och kör ändå, säger hon.381

Lotta Mossberg

Lotta Mossberg på TV 4 fick diabetes när hon
väntade sitt andra barn. Hon berättar att hon
blivit mera ödmjuk.711 

— Tidigare trodde jag att jag var Tarzan, säger
hon. 

När andra journalister hoppar över måltider i
stressen tar hon sitt insulin och tar sig tid att äta.

— Det är på gott och ont att vara tvungen att
lugna ner sig, säger Lotta. Samtidigt som jag
känner mig lite udda så ger det onekligen en viss
distans till världsläget. 

Lotta tar flerdosbehandling med 3 - 4 doser
snabbinsulin och en dos till natten. Hon liknar
sin diabetes vid att ha fått ett tredje barn som
kräver ständig passning. När hon läste om att
risken för följdsjukdomar är större hos rökare,
lade hon cigaretterna åt sidan. Hon kontrollerar
sitt blodsocker ofta när hon jobbar och speciellt
före sändning. Det gäller att vara skärpt och inte

bli för seg av högt blodsocker eller få en känning
mitt under sändning. 

Familjens tidigare lite bohemiska leverne har fått
vika. Nu gör Lotta matlistor och veckohandlar.
Hon lagar numera själv all mat, det är lättast så. 

— Jag har blivit lite av Bror Duktig, det här krä-
ver disciplin. 

Och sen är det omgivningens kommentarer,
ibland för mycket medlidande, ibland för litet
förstående. 

— Jag har lärt mig skita i det och bara sköta min
diabetes i tysthet. Samtidigt tänker jag: om de
bara visste hur jobbigt det är att aldrig få släppa
kommandot över sjukdomen!

— Samtidigt vill man ju inte ha för mycket med-
lidande. Det går ju faktiskt att må bra fastän
man har diabetes. 

Strutspolitik, dvs att inte bry sig om sin diabetes och inte
ta något eget ansvar är bland det farligaste en person
med diabetes kan råka ut för. Vi kan bidra med kunskap,
tips och råd - men leva med din diabetes, det måste du
göra själv.
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Till sist
Självklart innebär det en massa extra svårigheter
i familjen när ett barn eller en tonåring får eller
har diabetes. Barnet eller tonåringen utvecklas
hela tiden i ett spänningsfält mellan beroende
och självständighet. Föräldrarnas dilemma är att
ge tillräckligt mycket stöd utan att hämma med
överbeskydd. 

Att ha ett kroniskt sjukt barn är på många sätt
en ökad belastning på familjen med risk för
äktenskapliga konflikter. Det är inte lätt att få
tiden att räcka till, att få tid till sitt barn och
barnets diabetes, att få tid till sig själv och att få
tid att umgås som vuxna personer och inte bara
föräldrar. Tänk då på att det många gånger inte
är lätt att vara förälder (eller barn / tonåring) i
en familj i vanliga fall heller. Försök alltid tänka
efter hur ni skulle ha hanterat en viss situation
om barnet eller tonåringen inte hade haft diabe-
tes. 

Ett stort tack till alla barn och tonåringar med
diabetes, Ann-Britt Carlsson och andra föräld-
rar, diabetessköterskorna Catarina Andreasson,
Pia Hanås, Elsie Johansson, Ann-Sofie Kart-
tunen, Kristin Lundqvist, Lena Windell, Marie
Ekström och dietisterna Ulla Dahlström och
Lars-Inge Johansson, kolleger och medarbetare
på Uddevalla Sjukhus och NÄL, på Lysestrands-
lägret och inom ISPAD (International Society for
Pediatric and Adolescent Diabetes) som bidragit
med erfarenheter, tips, kunskaper och teck-
ningar. Många tack till Mats Bergryd som
trodde på idén att göra en bok av mitt diabetes-
PM för patienter och föräldrar. Utan er hade
denna skrift aldrig blivit av. Stort tack även till
Peter Adolfsson, Stig Attvall, Gun Forsander,
Johnny Ludvigsson, Jan Åman och Otto West-
phal för inspirerande diskussioner genom åren
och till Louise Nitka för tillstånd att använda
hans teckningar på sidorna 291 och 292. 

Illustrationer och figurer från 
medicinska artiklar

Jag vill tacka följande författare och medicinska
tidskrifter (©-ägare) som gav mig tillåtelse att
trycka deras illustrationer (för fullständiga refe-
renser se sidan 408):

Acta Paediatrica Scandinavia 
(Scandinavian University Press): 
Cedermark et al. 1990 (sid. 253)

American Journal of Medicine
(Elsevier Science)
Weinger et al. 1995 (sid. 103)

Archives of Diseases in Childhood
(BMJ Publishing Group): 
Sackey et al. 1994 (sid. 88)

Land i sikte! Det visar sig att den inställning till sin diabe-
tes som man har när man lämnar tonåren ofta fortsätter
långt in i vuxenåren. Men glöm inte att ”idag är den för-
sta dagen på den återstående delen av ditt liv”. Det är
aldrig för sent att bestämma sig för att göra något radi-
kalt åt sin diabetes om man har ett högt HbA1c. Varje pro-
cents minskning av HbA1c betyder klart mindre risk för
komplikationer i framtiden!
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Clinical Science (The Biochemical Society 
and Medical Research Society): 
Welch et al. 1987 (sid. 223)

Diabetologia (Springer-Verlag GmbH 
& Co. KG): 
Amiel et al. 1998 (sid. 52)
Lind et al. 2010 (sid. 353)
Malherbe et al. 1969 (sid. 30)
Maran et al. 1995 (sid. 59)
Tuominen et al. 1995 (sid. 272)
Wahren et al. 1978 (sid. 267)

Diabetes (American Diabetes Association): 
Steil et al. 2004 (sid. 359)

Diabetes Care (American Diabetes Association): 
Bantle et al. 1993 (sid. 126)
Bussau et al. 2006 (sid. 265)
Frid et al. 1988 (sid. 92)
Gonder-Frederick et al. 2009 (sid. 313)
Guelfi et al. 2005 (sid. 265)
Guerci et al. 2003 (sid. 193)
Guerin et al. 2007 (sid. 301)
Linde 1986 (sid. 92)
Schiffrin et al. 1982 (sid. 106)

Diabetic Medicine (John Wiley & Sons Ltd): 
Hanssen et al. 1992 (sid. 352)
Bojestig et al. 1998 (sid. 356)

Endocrine Reviews
(The Endocrine Society): 
Yki-Järvinen 1992 (sid. 214)

European Journal of Paediatrics 
(Springer-Verlag GmbH & Co. KG): 
Cedermark et al. 1993 (sid. 253)

JAMA (American Medical Association): 
Brodows et al. 1984 (sid. 75)
Nathan et al. 1984 (sid. 249)

Journal of Pediatrics (Mosby, Inc)
Hanas et al. 2002 (sid. 138)

New England Journal of Medicine
(Massachusetts Medical Society): 
Bojestig et al. 1994 (sid. 356)

Nordic Medicine (Nordisk Medicin): 
Knip 1992 (sid. 360)

Scandinavian Journal of Nutrition 
(The Swedish Nutrition Foundation): 
Andersson et al. 1986 (sid. 220)

Speciellt tack till Diabetes, Svenska Diabetesför-
bundets tidning, för tillstånd att trycka citat ur
tidningen. Jag är också tacksam gentemot föl-
jande författare och medicinska tidskrifter (©-
ägare) för tillstånd att använda och adaptera
deras tabeller i denna bok:

APEG handbook on childhood 
and adolescent diabetes 
(Australian Paediatric Endocrine Group):
Silink M. 1996 (sid. 287)

Diabetes Reviews International (Macmillan):
Kassianos G. 1992 (sid. 330)

Diabetes Care (American Diabetes Association):
Kullberg CE et al. 1996 (sid. 354)
Hirsch IB et al. 1990 (sid. 147)
McCrimmon RJ et al. 1995 (sid. 51)
Holzmeister LA 2000 (sid. 225) 

Pediatric Diabetes (Wiley)
Riddell et al. 2006 (sid. 275) 

SPRI och Läkarsällskapet 1989:
Berg K. (sid. 297)
Sundkvist G. (sid. 349)

The Insulin Pump Therapy Book (MiniMed
1995): Tanenberg RJ, Bode BW, Davidson PC, 
Sonnenberg GE (sid. 176, 178, 194)

Diving and Subaquatic Medicine (Arnold)
Edge C. 2002 (sid. 279)

Teckningar och serieteckningar återges med till-
stånd. Clip art trycks med tillstånd av följande
(©-ägare): 
3 G Graphics Inc., BeeLine ArtProfile, Corel
Corporation, Image Club Graphics Inc., One
Mile Up Inc. och Totem Graphics Inc. LifeART
Images Copyright © 1989-1997 TechPool Stu-
dios Inc. USA.
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Hela tiden handlar det om frihet under
ansvar. Det får inte blandas ihop med en
”låt-gå mentalitet” där man tillåter vad
som helst. Det är också en fråga om
mängd - undantag måste vara undantag.
Gör man undantaget varje dag har det
blivit en vana istället och då fungerar det
inte. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är
inte ditt blodsocker idag eller imorgon
det gäller utan ditt blodsocker på lång
sikt, år och tiotals år framöver. Man kan
behöva göra lite undantag för att lära sig
eller vänja sig vid de riktlinjer man ska
följa framöver.

Camilla är idag en ung vuxen person som
använder insulinpump och tar bra hand
om sin diabetes. Under tonåren hade hon
starkt stöd hemifrån när hon ville göra
sina undantag men också tydliga gränser
för hur mycket och vilka undantag hon
fick göra. Enligt mitt sätt att se är detta
en mycket god start på ett långt liv med
diabetes. Tack Camilla, till dig och din
familj, för allt ni under åren delat med er
av tips och erfarenheter om hur det är att
leva med diabetes.



Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna © R Hanås 2019 399

Ordlista
< Mindre än
> Större än
≥ Större än eller lika med
≤ Mindre än eller lika med
bl a bland annat
ca cirka
dvs det vill säga
fr a framför allt
pga på grund av
sk så kallad
t ex till exempel
t o m till och med
vb vid behov

28Referenserna som texten är hämtad ifrån anges
med små upphöjda siffror. Se sidan 408.

ACE-hämmare
Läkemedel som hämmar ett enzym (ACE, Angi-
otensin Converting Enzyme) i njurarna som
höjer blodtrycket.

Acesulfam K
Sötningsmedel utan energi.

Aceton
Bildas när det finns ett överskott av ketoner.
Lukten kan kännas på andedräkten när det finns
för mycket ketoner i blodet.

Acidos
Förskjutning av blodets pH åt det sura hållet.

Adrenalin
Stresshormon från binjurarna som höjer blod-
sockret. 

Adrenerga symtom
Symtom från kroppen pga lågt blodsocker som
beror fr a på hormonet adrenalin.

Albuminuri
Större mängd äggvita i urinen än mikroalbumi-
nuri. Tecken på njurskada.

Aldos-reduktashämmare
Läkemedel som kan påverka nervskador orsa-
kade av diabetes.

Alfaceller
Celler i de Langerhanska öarna som bildar bl a
hormonet glukagon.

Aminosyra
Äggviteämne

Amnesi
Minnesförlust

Amylas
Enzym som bildas i saliven och i bukspottkör-
teln. Amylas bryter ner stärkelsen i maten.

Antibiotika
Medicin som är verksam mot bakterier. Penicil-
lin är en typ av antibiotika.

Antikroppar
Ämne som immunförsvaret bildar för att för-
störa bl a virus och bakterier.

Anorexi
Sjukdom med självsvält

Arterioskleros
Åderförkalkning

Aspartam
Sötningsmedel utan energi.

Autoimmun 
Ibland blir det fel i immunförsvaret och då
angrips kroppens egna celler.

Autonoma nervsystemet 
Den ”självständiga” delen av nervsystemet som
styrs utan att man behöver tänka på det, t ex
andningen och tarmens rörelser.
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Barn- och ungdomsdiabetes
Typ 1 diabetes som debuterat före 35 - 40 års
ålder.

Basinsulin
En låg nivå av insulin som täcker kroppens
behov av insulin mellan måltiderna och på nat-
ten. Ges som medellång- eller långverkande
insulin.

Basaldos
Med insulinpump ger man en låg dos basinsulin
i form av direkt- eller snabbverkande insulin
varje timme dygnet runt. Kallas även basdos.

Betaceller
Celler i de Langerhanska öarna som bildar hor-
monet insulin.

Binjurarna
Små organ som sitter ovanför njurarna. Tillver-
kar olika hormoner, bl a kortisol och adrenalin.

Blodsocker
Nivån av glukos i blodet. Mäts i mmol/l. I vissa
länder används mg/dl. Se omvandlingstabell på
sidan 102. Kan mätas som helblodsocker eller
plasmasocker. Tidigare visade patientmätarna
helblodsocker men fr o m hösten 2003 visar de
plasmasocker, vilket även är vanligast i andra
länder. I denna bok har jag använt plasma-
socker, om inte annat är angivet (i förra uppla-
gan angavs helblodsocker så värdena kan vara
något olika vid jämförelse).

Brittle diabetes
Engelsk term för svårinställd diabetes med
svängande blodsocker.

Bukspottkörteln
Ett organ i bukhålan som både tillverkar mat-
smältningsenzymer (som släpps ut i tarmen) och
olika hormoner (som släpps ut direkt i blodet).

Bulimi
Sjukdom med hetsätning, dvs att man ibland
äter obegränsade mängder mat.

Celiaki
Sjukdom när man inte tål gluten som ingår i
vete, havre, korn och råg.

Cellgift
Ämnen som påverkar cellernas förmåga till del-
ning. Används bl a för cancerbehandling.

Cellulosa
Glukosmolekyler uppbyggda i långa kedjor som
inte kan brytas ned i tarmen. Cellulosa finns i
alla växter.

Chylomikroner
Små fettdroppar som transporterar fettet från
födan via lymfsystemet till blodet.

Cyklosporin

Ett cellgift som har använts för att stoppa
immunprocessen när man insjuknar i diabetes.

C-peptid

”Connecting peptide”, ett äggviteämne som bil-
das tillsammans med insulin i betacellerna. Man
kan mäta detta för att ta reda på hur mycket
eget insulin kroppen tillverkar.

CSII
Continuous subcutaneous insulin infusion, inter-
nationell benämning på behandling med insulin-
pump.

Cyklamat
Sötningsmedel utan energi.

Depåeffekt
En del av det insulin man sprutat in lagras upp i
fettväven och kan ge en viss insulineffekt även
om det blir avbrott i insulintillförseln, t ex om
man missar injektioner. Det är fr a medellång-
och långverkande insuliner som bidrar till depå-
effekten och därför blir depån mindre ju mer
direkt- eller snabbverkande insulin man använ-
der.

DNA
Den genetiska koden inuti kromosomerna består
av DNA.

Diabeteskoma
Syraförgiftning (ketoacidos) som blivit så allvar-
lig att personen blivit medvetslös. 
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Diabetes-syror
Ketoner (syror) som bildas när cellerna i krop-
pen svälter pga brist på insulin. Blodsockret är
högt. Se ketoner. 

Dialys
Rening av blodets slaggprodukter på konstgjord
väg. Se uremi.

Direktverkande insulin
Sk insulinanaloger (Humalog, NovoRapid,
Apidra) som verkar mycket snabbare än det
äldre snabbverkande insulinet. Kallas för rapid-
acting insulin på engelska. 

Druvsocker
Består av ren glukos.

Dubbel-blind studie
Teknik för att genomföra vetenskapliga under-
sökningar där varken försökspersonen eller för-
söksledaren vet vem som får vilken slags
behandling.

Duodenum
Tolvfingertarmen

E
Förkortning för enheter insulin. IU eller U på
engelska (international units).

EEG
Elektroencefalografi, ett sätt att mäta de mycket
svaga elektriska strömmarna i hjärnan. Man har
en slags ”mössa” med elektroder på sig under
registreringen som ofta utförs både när man är
vaken och under sömn.

EMLA
Lokalbedövande kräm som används t ex innan
blodprov i armbågsvecket.

Enzym
Ämnen som gör att en kemisk reaktion sker, t ex
att ett ämne omvandlas till ett annat.

Fasteblodsocker 
Blodsocker taget innan man ätit något på mor-
gonen. Hos en frisk person är det normalt inte
högre än 5,6mmol/l (mätt som plasmaglukos). 

Fettkudde
Se lipohypertrofi

Fettsyror
Bildas när kroppens fett bryts ner, t ex vid svält.

Flerdosbehandling 
Behandling med direkt- eller snabbverkande
insulin till varje måltid (3-4 mål/dag) och medel-
lång- eller långverkande insulin som täcker nat-
ten.

Fluoresceinangiografi 
En speciell röntgenteknik för att undersöka
blodkärlen i näthinnan.

Fruktos 
Fruktsocker

Fruktosamin
Blodprov som mäter hur mycket socker som är
bundet till äggviteämnen i blodet (fr a albumin).
Ger ett mått på medelblodsockret under ca 2 - 3
veckors tid.

Gammaglobulin
Gammaglobulin (som man tar t ex innan en
utlandsresa) innehåller antikroppar mot olika
sjukdomar. Gammaglobulinet utvinnes ur blod
från friska blodgivare.

Galaktos
Sockermolekyl som tillsammans med glukos bil-
dar laktos. Inget svenskt namn finns.

Glukagon
Hormon som höjer blodsockret. Bildas i buk-
spottkörtelns alfaceller i de Langerhanska cellö-
arna.

Glukoneogenes
Nybildning av glukos (druvsocker) i levern. 

Glukos
Enkel sockermolekyl, druvsocker.

Glukostolerans
Test som används för att hitta förstadier till dia-
betes. Ett mått på hur väl kroppen kan ta hand
om druvsocker som man äter (Oral glukostole-
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ranstest, OGTT) eller som sprutas intravenöst
(IVGTT). 

Gluten
Ämne som finns i vete, havre, korn och råg och
som gör mjölet klibbigt.

Glykemiskt index
Ett sätt att dela in kolhydrater efter hur snabbt
de påverkar blodsockret. Förkortas GI.

Glykogen
Glukosförråd i lever och muskler. Glukosmole-
kylerna är ihopbundna i långa kedjor.

Glykogenolys
Nedbrytning av glykogenförråd i lever eller mus-
kel.

Graviditetsdiabetes
Diabetes som upptäcks under graviditeten. Sym-
tomen på diabetes försvinner vanligen efter gra-
viditeten men kvinnan har en ökad risk att
insjukna i diabetes senare under livet.

Gryningseffekt
Blodsockret stiger under de tidiga morgontim-
marna pga ökade hormonhalter av fr a tillväxt-
hormon.

Gummi Arabicum
Segt ämne i godis som gör att sockret tas upp
långsammare.

HbA1
Äldre metod att mäta HbA1c. Ger värden som är
ca 2 % högre än HbA1c.

HbA1c
Blodprov som mäter hur mycket glukos som är
bundet till de röda blodkropparna. Ett mått på
medelblodsockret under 2 - 3 månaders tid.

HLA-antigener
Genetiska markörer på kromosom nr 6 som har
betydelse bl a när man transplanterar organ och
för ärftligheten av olika sjukdomar.

Hormon
Ämnen som bildas i någon av kroppens körtlar
och som utövar sin effekt via blodet. Fungerar

som ”nycklar” för att påverka kroppens celler
till olika funktioner. 

Hyperglykemi
För högt blodsocker.

Hyperinsulinism
För hög halt insulin i blodet.

Hyperthyreos
Struma med för mycket sköldkörtelhormon, ex
giftstruma.

Hypoglykemi
För lågt blodsocker. Definieras vanligen som ett
blodsocker under 3,0 - 3,5 mmol/l. Se även kän-
ning.

Hypofysen
Liten körtel som sitter under hjärnan där många
viktiga hormoner tillverkas.

Hypothyreos
För lite sköldkörtelhormon. Ger vanligen
struma.

ICA
Islet cell antibodies, antikroppar mot de Langer-
hanska cellöarna. Tecken på angrepp från
immunförsvaret på cellöarna.

IDDM
Insulin dependent (insulinberoende) diabetes
mellitus, äldre benämning på typ 1 diabetes.

Immunförsvaret
Kroppens försvar mot främmande ämnen, fr a
infektioner med bakterier och virus. 

Implanterbar insulinpump
Pump som opereras in i kroppen (i underhuds-
fettet på magen) och som sprutar in insulinet i
bukhålan.

Incidens
Antalet insjuknade/år i en viss sjukdom.

Inkubationstid
Tiden från att man blivit smittad av en sjukdom
till den bryter ut.
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Insuflon® och i-port®

Ett hjälpmedel som minskar smärtan vid injek-
tioner. Man injicerar genom ett silikon-mem-
bran istället för direkt i huden.

Insulin
Hormon som bildas i bukspottkörtelns betacel-
ler. Sänker blodsockret genom att ”öppna dör-
ren” för att sockret ska komma in i cellerna.

Insulinanaloger
Humana insulinpreparat innehåller exakt
samma sorts insulin som tillverkas i en frisk
bukspottkörtel. Insulinaloger har en något änd-
rat kemisk struktur som gör att de verkar snab-
bare eller långsammare än humant insulin.

Insulinantikroppar
Antikroppar som binder insulin i blodet. Det
bundna insulinet kan inte användas för att
”öppna dörren” in till cellerna.

Insulindepå
Se depåeffekt

Insulinkoma
Medvetslöshet pga för lågt blodsocker.

Insulinpump
Ett alternativ till injektioner. Insulinet pumpas in
i underhudsfettet via en tunn slang dygnet runt.
Vid måltider tar man extradoser med pumpen.

Insulinreceptor
Struktur på cellens yta som insulinet fastnar på
och som vidarebefordrar signalen till cellen att
släppa in glukos.

Insulinresistens
Nedsatt känslighet för insulin, dvs det behövs en
högre mängd insulin än normalt för att sänka
blodsockret.

Intrakutan injektion
En mycket ytlig injektion som ofta gör ont och
lämnar en liten kvaddel i huden.

Intramuskulär injektion
Injektion i muskeln

Intra-peritoneal tillförsel av insulin
Insulinet kommer in i bukhålan där det kan tas
upp av blodkärlen som går till levern.

Intravenös injektion
Injektion given direkt i ett blodkärl.

Jet-injektor
Injektion utan nål. Insulinet skjuts in under
huden som en mycket tunn vätskestråle.

Jet-lag
Trötthet efter långa flygresor då dygnet blivit
kortare eller längre.

Joule
Enhet för energi. 1 Joule = 0,24 kalorier.

Juvenil diabetes
En annan benämning på barn- och ungdomsdia-
betes. 

Kapillärblod
Kapillärerna är blodkärlen mellan vener och
artärer där blodet avger sitt syre till vävnaderna.
Blodprov från fingrarna består av kapillärblod.

Katarakt
Grumling av linsen i ögat.

Ketoacidos
Syraförgiftning (ketonförgiftning), när blodet
blir surt av ketoner. Kan leda till diabeteskoma.

Ketoner
Syror. Fett bryts ner till fettsyror som omvandlas
till ketoner i levern.

Ketonförgiftning
Se ketoacidos

Koagulera
Stelna, t ex när blodet levrar sig.

Kolhydrat
Alla ämnen som är uppbyggda av olika former
av socker, t ex rörsocker, druvsocker, sirap, stär-
kelse, cellulosa.
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Kognitiv
Förmåga till mentala processer som tänkande,
komma ihåg, inlärning osv.

Koma
Medvetslöshet. Kan hos en person med diabetes
inträffa när blodsockret är mycket lågt (insulin-
koma) eller mycket högt (diabeteskoma).

Kortisol
Stresshormon som bildas i binjurarna.

Känning
Det man känner när blodsockret är lägre än van-
ligt.

LADA 
Latent Autoimmune Diabetes in the Adult.
Insjuknande i typ 1 diabetes efter 35 års ålder,
vanligen långsamt insjuknande utan dramatiska
symtom.

Laktos
Mjölksocker

Lansett
Nål för att ta blodprover i fingrarna.

Langerhanska cellöar
Öar i bukspottkörteln som innehåller celler som
tillverkar bl a insulin (betaceller) och glukagon
(alfaceller).

Latensfasen
Psykologisk term för åren innan puberteten.

Lente-insulin
Medellång- och långverkande insulin. Se zink.

Lipatrofi
Gropar i underhudsfettet som kan bildas pga en
antikroppsreaktion mot insulinet.

Lipohypertrofi
”Fettkuddar” som bildas pga insulinets tillväxt-
effekt på fettet, när man sticker för ofta på
samma ställe.

Långverkande insulin
Insulin med mycket lång verkningstid, upp till
24 timmar. 

Makroangiopati
Diabeteskomplikationer från de stora blodkär-
len i kroppen (hjärt-kärl sjukdom).

Medellångverkande insulin
Insulin med en effektiv verkningstid på ca 8 - 12
timmar. Medellångverkande insulin kan vara av
både lente-typ och NPH-typ.

Meta-analys
En analys av flera studier som kombineras för
att få ett bättre underlag med fler deltagande
personer för statistiska beräkningar.

Mikroalbuminuri
Små mängder äggvita i urinen. Det första teck-
net på att njurarna skadats av att blodsockret
varit högt under en längre tid.

Mikroaneurysm
Små utbuktningar på blodkärlen i ögonbott-
narna. Det första tecknet på att ögonen skadats
av att blodsockret varit högt under en längre tid.

Mikroangiopati
Diabeteskomplikationer från de små blodkärlen
i kroppen (i ögon, njurar och nerver).

MODY
Maturity Onset Diabetes of the Young. En speci-
ell sorts diabetes som är ärftlig.

Monokomponent insulin
Högrenat svininsulin. Används inte i Sverige
längre.

Motreglering
Kroppens försök att höja ett lågt blodsocker.
Utsöndringen av motreglerande hormoner (glu-
kagon, adrenalin, tillväxthormon och kortisol)
ökar när blodsockret blir för lågt.

Måltidsinsulin
Injektion med direkt- eller snabbverkande insu-
lin som ges före en måltid.

Nasalt insulin
Insulin i sprayform som ges i näsan.
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Nefropati
Njursjukdom pga högt blodsocker under en
längre tid.

Nekrobiosis lipoidica diabeticorum
En speciell sorts hudförändring som kan drabba
personer med diabetes.

Neuroglukopena symtom
Symtom på lågt blodsocker som beror på att
hjärnans nivå av glukos är för låg.

Neuropati
Sjukdom i kroppens nervsystem pga högt blod-
socker under en längre tid.

NIDDM
Non-insulin dependent diabetes mellitus, äldre
benämning på typ 2 diabetes.

Nikotinamid
Ett B-vitamin som i några undersökningar har
minskat risken att insjukna i diabetes. En stor
studie visade dock att det inte har någon effekt.

Njurtröskel
Om blodsockret är över denna nivå så kommer
det ut socker i urinen.

NPH (Neutral Protamine Hagedorn) insulin
Medellångverkande insulin, ex. Insulatard,
Humulin NPH, Insuman Basal. Se protamin.

Omedveten känning
En känning med lågt blodsocker där man inte
har fått några varningssymtom på att blodsock-
ret börjat bli lågt.

Oralt insulin
Insulin i form av tabletter.

Pancreas
Bukspottkörtel

Plasmaglukos
Ett sätt att mäta sockerhalten i blodet. Värden
på plasmasocker är ca 11 - 15 % högre än hel-
blodsocker. I Sverige visar alla mätare plasma-
blodsocker sedan hösten 2003. I denna bok
avser ordet ”blodsocker” plasmaglukos.

Prevalens
Antalet personer i befolkningen som har en viss
sjukdom.

Prospektiv undersökning
En undersökning som riktar sig framåt i tiden,
dvs man undersöker vad som kommer att hända
om man får en viss behandling. Anses som det
säkraste sättet att göra en undersökning. Se även
retrospektiv undersökning.

Protamin
Ett äggviteämne från lax som man tillsätter insu-
linet för att göra det mer långverkande. NPH-
insulin bygger på denna princip.

Protein
Äggviteämne

Proteinuri
Äggvita i urinen. Osakas av njurskada som
komplikation till många års diabetes. Se mikoal-
buminuri.

Pylorus
Nedre magmunnen som släpper ut maten från
magsäcken till tolvfingertarmen.

Randomisera
Vanligt förfarande i vetenskapliga studier när
man ska utvärdera effekten av en behandling
eller medicinering. Deltagarna fördelas slump-
vis till olika grupper med olika typ av behand-
ling, ofta genom någon form av lottning.

Receptor
En speciell struktur på ytan av en cell som fung-
erar som “mottagare” för hormoner som cirku-
lerar i blodet. Hormonet (”nyckeln”) måste
passa in i receptorn för att det ska kunna för-
medla sin effekt till cellen. 

Regrediera
Psykologiskt begrepp som innebär att man åter-
går till ett tidigare utvecklingsstadium och reage-
rar som en yngre person. En självständig tonår-
ing som läggs in på sjukhus blir t ex ofta mer
beroende och yngre i sitt sätt.
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Rekyleffekt 
Efter ett lågt blodsocker stiger blodsockret till
höga nivåer både beroende på motreglerande
hormoner och på att man ofta äter för mycket
när man har en känning.

Remissionsfas
Insulinbehovet minskar ofta månaderna efter
insjuknandet i diabetes eftersom den egna insu-
linproduktionen kommer igång. Om man behö-
ver mindre än ½ enhet/kg kroppsvikt har man
kommit in i remissionsfasen (egentligen partiell
remission, med fullständig remission menas att
man klarar sig helt utan insulin). Kallas även
smekmånadsfas.

Retinopati
Sjukdom i ögonen pga högt blodsocker under
lång tid.

Retrospektiv undersökning
En undersökning som riktar sig bakåt i tiden,
dvs man undersöker vad som redan har hänt, t
ex om man fått en viss behandling. Se prospektiv
undersökning.

Sackarin
Sötningsmedel utan energi.

Sensor
Kännare, dvs en anordning som kan känna av
blodsockret under en längre tid.

Smekmånadsfas
Se remissionsfas.

Snabbverkande insulin
Insulin utan tillsatser (Actrapid, Humulin Regu-
lar, Insuman Basal). Det är denna sorts insulin
som tillverkas i en frisk bukspottkörtel. Kallas
regular insulin på engelska.

Somogyi-effekt
En speciell form av rekyleffekt. Blodsockret sti-
ger på morgonen efter en nattlig känning. Det
kan feltolkas som för lite insulin till natten.
Höjer man dosen blir det en ond cirkel med
ännu lägre blodsocker nästa natt.

Sorbitol
Sötningsmedel som ger energi.

Struma
Förstoring av sköldkörteln.

Stärkelse
Sammansatta sockerarter som finns i t ex pota-
tis, majs, ris och vete. 

Subcutan
I underhudsfettet

Syraförgiftning
Ketonförgiftning (ketoacidos), när mängden
ketoner stiger så att blodet blir surt (acidotiskt). 

Svält-syror
Ketoner (syror) som bildas när cellerna i krop-
pen svälter pga lågt blodsocker. Se ketoner.

T-celler
T-celler tillhör en grupp av vita blodkroppar
som kallas lymfocyter och som spelar en central
roll i den del av immunförsvaret som inte invol-
verar antikroppar.

Tillväxthormon
Hormon som bildas i hypofysen. Den viktigaste
uppgiften är tillväxten men det höjer också
blodsockret.

Transplantation
När man opererar in ett nytt organ i kroppen.

Transkutan
Genom huden, t ex med en infraröd stråle. Tek-
nik som man hoppas kunna använda till blod-
sockerprover i framtiden.

Typ 1 diabetes
Diabetes som behandlas med insulin redan från
insjuknandet. Beror på att bukspottkörteln slu-
tat tillverka insulin.

Typ 2 diabetes
Diabetes som från början kan behandlas med
kost och tabletter. Beror på ett ökat motstånd i
kroppen mot det egna insulinet.

Uremi
Urinförgiftning pga att slaggprodukter ansamlas
i blodet när njurarna slutat fungera, t ex vid
nefropati.
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Urolog
Specialist på sjukdomar i urinorganen (kvinnans
och mannens) samt mannens könsorgan.

Venprov
Blodprov taget ur ett blodkärl (”blodprov i
armen”).

Zink
Metall som sätts till insulinet för att göra det
långverkande. Denna princip används i lente-
insuliner.

Åldersdiabetes
Debuterar vanligen efter 35 - 40 års ålder. Se typ
2 diabetes

Ödem
Svullnad i kroppen pga vätskeansamling.
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fibrer .................... 218, 220, 223, 225
flerdosbehandling ............ 71, 84, 142, 

.................. 143, 154, 330, 340, 353
fluoresceinangiografi ..................... 356
flygresor .......................................... 329
flytande glukos ................................. 72
flytning ............................................ 336

forskning ........................................ 358
fotsår ..................................... 293, 349
fotvård ............................................ 349
frisk person

blodsocker ............................ 30, 101
insulinkoncentration .....................30
insulinproduktion ....................... 209

frukost ....................................144, 238
frukt ....................................... 227, 241

skalad eller oskalad? ................. 232
fruktos ...................... 26, 75, 246, 251
fruktosamin ............................100, 116
frusen ............................................. 334
fysisk aktivitet ..........41, 44, 152, 179, 

.............................................213, 261
se även motion

färgseende ......................48, 343, 345
födelsevikt ................................21, 365
förbud ....................................... 15, 375
fördomar om diabetes ...................... 17
förkylning ........................................ 285
förlamning .........................................77
förstoppning .......................... 334, 349
försäkringar .................................... 321
Försäkringskassan .................. 13, 317

G

GAD .........................22, 360, 363, 368
galaktos .............................................26
gammaglobulin ...............................327
generic drug ......................................82
genteknik ................................. 78, 370
giftstruma ....................................... 334
glargin - se Lantus
glass ................................ 73, 247, 250
glasstest ......................................... 250
glasögon ......................................... 345
gliadin ............................................. 334
GLP-1 (glucagon like peptide) ....... 361
glukagon ........... 26, 42, 72, 266, 284, 

.................................... 297, 327, 378
glukoneogenes ................. 40, 41, 295
glukos ........ 26, 32, 41, 117, 261, 262

druvsockertabletter 73, 74, 251, 316, 
...................................................327

flytande ....................................72, 74
glukossensor .................................. 359
glulisin (Apidra) .................................81
glutenfri mat ..................226, 231, 319
glutenintolerans ............................. 333

celiaki - se glutenintolerans
glycerol ..............................................33
glykemiskt index ...........218, 227, 233
glykogen ..................... 26, 32, 41, 220

i levern .................. 26, 41, 266, 267
i muskler ...............................26, 262

glykogenolys ............................... 40, 42
glömma insulindoser .... 141, 387, 389
godis ............... 24, 247, 247, 248, 374
godisförbud .....................................247

godisstopp ......................................253
graviditet ......... 16, 77, 111, 178, 213, 

.........301, 340, 348, 363, 364, 366
insulinpump och .........................204

graviditetsdiabetes .........................301
gryningseffekt 63, 140, 160, 164, 176
gränser, att sätta ............................381
Gummi Arabicum ............................ 251
gymnastik - se skolan

H

hamburgare ...................................... 97
handhygien .....................................185
HbA1c ............ 14, 100, 106, 117, 260, 

....................................338, 352, 355
och graviditet ..............................301
och vikten ....................................258

hetsätning .......................................259
hjälpmedel ......................................325
hjärnan .......................... 33, 40, 46, 48
hjärnödem ......................................... 77
hjärtinfarkt ........................................ 66
hjärt-kärlsjukdom ..................339, 361
HLA-antigener .................................362
honung ....................................... 73, 75
hormoner ................................... 26, 40
hudsjukdomar ................................335
Humalog - se insulin, direktverkande
humaninsulin ............................. 59, 78
hunger ....................................229, 256

vid högt blodsocker ..............91, 147
huvudvärk ................................ 48, 259
hyperinsulinism ..............................340
hyperthyreos ...................................334
hypofysen ........................ 46, 300, 335
hypoglykemi - se känning
hypothyreos ............................. 66, 334
högt blodsocker

korrektionsfaktor ......146, 180, 235
höjdsjuka ........................................ 277

I

ICA ...................................................363
IDF ...................................................323
ID-kort ..............................................322
IGF-1 .................................................. 46
illamående ................77, 90, 144, 165

av glukagon ................................... 43
se även kräkningar

immunbehandling
vid nyupptäckt diabetes .............367

impotens .......................278, 306, 349
incidens av diabetes .............364, 365
infektion ..........35, 90, 152, 179, 212, 

....................................213, 284, 336
infertilitet ................................305, 349
injektion

genom kläderna ..........................125
i låret .................................... 62, 125
i magen .......................................125
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intramuskulär ..............................124
smärta .......................123, 205, 391
sprittvätt innan ............................126
teknik ..................................123, 206

injektionshjälpmedel ......................135
injektionsplatser ....................124, 129
Insuflon ........89, 123, 126, 128, 135, 

....................................154, 318, 391
insulin ...................................30, 33, 78

10E/ml ........................................173
30 minuter före maten ................. 87
40 E/ml .........................................83
50E/ml ........................................173
allergi ...........................................207
behandling vid sjukdom ....286, 287
behov per dygn ...........................209
biosyntetiskt ..................................78
biverkningar ................................205
blanda ................................... 89, 137
brist på - se insulinbrist
direktverkande 71, 80, 95, 143, 153, 

....156, 159, 163, 180, 206, 208, 

..... 223, 226, 228, 248, 272, 372
blanda med snabbverkande ..160
i pump .............................173, 188

dosera med ögonmåttet ....145, 285
droppe på nålen ..........................134
droppe rinner ut ..........................205
efter maten ......................85, 86, 91
enheter ........................ 83, 129, 327
extrados till godis ............... 171, 247
feber och .....................................284
fel sort vid injektion ...... 65, 94, 132
frost och .............................128, 327
frukost ................................140, 151
färdiga blandningar ............. 82, 141
för hög dos ..................................235
fördelning över dagen ................140
före maten ...............72, 73, 86, 229
förvaring ......................................126
glömma doser ............. 92, 165, 390
hos en frisk person .......................44
hur mycket sänks blodsockret? .142
inhalerat ......................................371
injektionsplatser ................124, 129
inställning av doser ....................140
intravenöst ........................... 79, 199
kolhydratkvot - se kolhydratkvot
kvällsmat ..............................88, 152
lente ...............................................79
långverkande ....................... 79, 143
läckage ...............................134, 205
medellångverkande ............79, 125, 

.........................................133, 143
mellan måltider .............................88
motion och ..................................262
nattinsulin .................159, 163, 330
NPH ...............79, 82, 137, 143, 155

när ska man ta NPH-insulin? ...89
näs-spray .....................................371

permanenta ändringar ...... 148, 170
reserv på resan ...........................326
skolan, injektioner i ....................383
snabbverkande .................... 79, 143

blanda med direktverkande .. 160
till kvällsmaten ........................ 159

som stolpiller ..............................371
upptag av ............................. 90, 124
utspätt ......................................... 173
värme, förvaring i .............. 128, 327
överlappande doser .......... 145, 156

insulinantikroppar ..90, 207, 208, 371
insulinbehov ...................................209

vid remission ............................... 211
insulinbrist ................28, 90, 112, 113

insulinpump och ......................... 191
och motion .................................. 261
symtom på ........................... 35, 288

insulindepå - se depå-effekten
insulinknapp - se Insuflon
insulinkoma ...................................... 53
insulinkänslighet ...54, 147, 211, 258, 

271, ....................................285, 335
och motion .................................. 271
och rökning .................................292

insulinmotstånd - se insulinkänslighet
insulinpenna ......................84, 90, 130

engångs ....................................... 130
insulinpump .......... 90, 125, 126, 128, 

133, 137, 173, 224, 325, 353, 358
graviditet och .....................204, 304
implanterbar ...............................358
insulindoser med penna ...........193, 

.........................................195, 201
motion och ..................................273
nattpump ....................................200
patch pump ..................................174

insulinreceptor ................................. 27
insulinresistens - se insulinkänslighet
insulinödem ....................................208
International Diabetes Federation 323
International Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes - se ISPAD
intramuskulär injektion .......... 43, 124, 

.............................................128, 130
Lantus ......................................... 167

i-Port ................................................ 135
i-port .............................. 135, 154, 391
isomalt ............................................ 246
isomaltose ...................................... 246
ISPAD ..............................................323

J

jet-injektor .......................................139
jet-lag ..............................................329
jordnötter ............................... 248, 257
juice ................................................. 245

vid känning ................................... 75

K

kaffe ....................................... 245, 364
och lågt blodsocker .......................52

kamrater ................................ 378, 385
kapillärblod ......................................101
ketchup ........................................... 221
ketoacidos ...... 19, 38, 113, 193, 239, 

............................................. 284, 298
insulinpump och .................191, 327
IQ och .............................................39

ketoner ........... 32, 45, 111, 112, 165, 
............................................. 239, 286
insulinpump och ......................... 192
LCHF och ..................................... 238
mätning i blodet ......................... 113

ketonförgiftning - se ketoacidos
Kir6.2 mutation .................................22
klimat och insjuknande i diabetes 366
klåda

av Insuflon-plåster ..................... 139
av plåster till pump .................... 196
efter insulininjektion .................. 206
i underlivet .................................. 336

kokain .................................... 298, 299
koldioxid ............................................32
kolesterol ........................................ 340
kolhydrater ...............................26, 218
kolhydratkvot ...94, 97, 145, 148, 151, 

152, 156, 171, 182, 187, 189, 233, 
.................. 236, 247, 250, 252, 285

kolhydraträkning ............................ 145
komjölk .................................. 360, 365
komplikationer ................21, 338, 386

graviditet och .............................. 301
hjärta-kärl ................................... 339
nervskador ......................... 275, 348
njurar ......................... 293, 346, 352
åren före pubertet ...................... 338
ögon ........ 275, 293, 341, 352, 356

koncentrationsförmåga ............. 48, 76
kontaktlinser .................................. 346
korrektionsfaktor ..93, 115, 142, 144, 

146, 148, 153, 156, 171, 180, 182, 
......... 186, 187, 198, 235, 284, 285

kortisol .......... 45, 284, 295, 335, 336
kortison ........................................... 369

i insulinet .....................................207
som läkemedel .................. 213, 289

kost ..................................16, 145, 216
experimentera med .................... 385

kramper ............................... 48, 54, 72
krisens olika faser ......................... 373
kryddor ............................................ 227
kräkningar ....36, 113, 144, 165, 215, 

.................................... 285, 329, 349
självframkallade ......................... 259

kurator ......................................14, 323
Kussmaul-andning ............................38
kvacksalverilagen .............................19
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kvällsmat ..................................61, 269
insulin till ....................................... 88

kändisar med diabetes .................. 393
känning .............. 40, 47, 67, 298, 354

alkohol och ................................. 295
bantning ...................................... 256
hur mår man efteråt? ...................76
i skolan .................. 16, 76, 310, 383
illamående .....................................77
motion och .................................. 261
nattlig .........60, 164, 269, 270, 273
omedveten ................... 57, 121, 317
protein för att förebygga .............. 63
provocera hos barnet ....................76
remissionsfas och ...................... 172
symtom på .................................... 48
vid högt blodsocker ............. 51, 258
vid olika blodsockernivåer ......... 258
vilken insulindos bidrog? ..............71

känning - se även blodsocker, lågt
körkort ............................................ 315

L

laktitol ............................................. 246
laktos ......................................245, 251
laktulos ........................................... 291
Langerhanska cellöar .......26, 31, 363

transplantation av ...................... 370
Lantus 61, 79, 82, 137, 153, 155, 163, 

......... 166, 166, 169, 176, 193, 224, 

.................................... 243, 265, 273
injektion i muskeln ..................... 126
och motion .................................. 167
tillsammans med pump ............. 200

laserbehandling ............................. 343
lastbil, körkort för ........................... 315
latensfasen ..................................... 383
LCHF ....................................... 238, 239
LDL kolesterol ....................... 238, 340
leder, nedsatt rörlighet .................. 350
Levemir ........... 61, 89, 143, 153, 155, 

.166, 167, 169, 193, 207, 224, 265
tillsammans med pump ............. 200

levern ........................26, 41, 295, 358
levnadsvanor .................................. 379
light ........................................ 245, 246

dricka ....................................97, 245
glass ............................................ 249

lipoatrofi .......................................... 208
lipohypertrofi ....... 124, 129, 137, 206
lispro (Humalog) ............................... 80
livskvalité ........................................ 390
livslängd .......................................... 340
luft i insulinampullen ..................... 132
lycasin .....................................246, 251
lymfsystemet .................................... 26
läger ...............................241, 250, 324
längdtillväxt ..............16, 36, 169, 209
lördagsgodis ......... 224, 251, 251, 374

M

magmunnen, nedre .......... 25, 29, 218
magsjuka 33, 111, 113, 215, 219, 286

tömning av magsäcken ..............221
magsmärtor .......................................38
magsäcken ...............................29, 222

tömning 25, 73, 147, 219, 340, 349
maltitol ............................................246
mannitol .................................246, 251
marijuana ....................................... 299
massage av injektionsstället 80, 90, 91
mat

dryck till maten ...........................217
festmat ....................................... 240
fettinnehåll .........................217, 222
fiberinnehåll ................................217
industrilagad ...............................219
salt ...............................................217
värmebehandling ........................219
ändra matmängder .....................145

matlagning och AGE ...................... 366
mattider .......................................... 228
medelblodsocker ..........108, 121, 150
medellångverkande insulin ....79, 125, 

.............................................133, 143
medicin, sockerinnehåll ................ 291
Medtronic Enlite .....................107, 359
Medtronic Guardian Connect 108, 191
medvetande, sänkt ...........................36
medvetslös ........................................72
mellanmål ................................91, 228
menstruationer ..................... 209, 305
meta-analys ...................156, 227, 283
methotrexat .................................... 367
mg/dl (mg%) ....................................102
mikroalbuminuri ............................ 346
mikroaneurysm .............................. 342
mikro-dialys .................................... 359
MiniMed 640G .........................53, 105
MiniMed 670G ................................190
mini-piller .........................................307
missade doser ................................170
mjölk .......................................224, 245

se även komjölk
vid känning ............................. 73, 75

mmol/l till mg/dl (mg%) .................102
MODY .......................................... 22, 23
moped .............................................316
motion 16, 41, 90, 126, 145, 153, 219, 

................................... 261, 264, 340
aerobisk ..............................264, 270
anaerobisk .................................. 264
känning på natten 61, 269, 270, 273
och insulinpump .........................199
upptag av insulin .........................167

motion - se även fysisk aktivitet
motreglering ............................... 40, 57
multiple injection treatment ............21
munchies ........................................ 300

munslemhinnan, upptag av socker 70
muskelceller ............................ 33, 261
muskelglykogen ..............................262
måltider ...........................................240
måltidsdos

med insulinpenna ......................... 85
med insulinpump ........................180

i sömnen ..................................201
mätt ........................................229, 255
mödravården ..................................303
mörkerseende ................................343

N

narkotika .........................................298
nattinsulin .....................159, 163, 330

när ska man ta det? ..................... 89
nattliga blodprover .........................163
nattvak .............................................. 96
nefropati ..........................................346
nekrobiosis lipoidica diabeticorum 335
nervskador ......................................348
neuroglukopena symtom ................. 47
neuropati .........................................348
nickelallergi ..................................... 207
Nightscout .......................................191
nikotin-tuggummi ...........................293
nitrit, nitrat ......................................363
nitrosaminer ...................................363
njurar ......................................275, 335

komplikationer ............................346
se även komplikationer, njurar

produktion av glukos .................... 41
transplantation ...........................369

njurtröskel ................................ 31, 304
NovoRapid - se insulin, direktverkande
NPH-insulin - se insulin, NPH
nyorienteringsfas ............................374
nålar till insulinpenna ........... 130, 207
nålar, återanvändning ...........132, 205
nålbyte ............................................132
näs-spray

glukagon ........................................ 44
insulin ..........................................371

O

Omnipod ...........................................174
OpenAPS .........................................191
operation ................................213, 289
opium ..............................................300
Oslo-studien ....................................353
ostbågar ..........................................248

P

pancreas - se bukspottkörtel
paracetamol ....................................108
pasta ............................. 217, 218, 228
pizza ................................................226
plasma glukos ................................102
plåsterallergi ................................... 207
polyoler ............................................230
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popcorn ...........................................248
potatis, kokt ....................................228
potatismos .................... 217, 218, 228
preventivmedel .............213, 306, 387

dagen-efter piller ........................308
kondom .......................................306
mini-piller .....................................307
p-stav ...........................................307
spiral ............................................306

protamin ............................................78
protein

för att förebygga känning .............63
och måltidsinsulin ..............227, 235

provtagning .......................................99
p-stav ...............................................307
psykolog ......................... 14, 259, 323, 

374, ............................379, 380, 384
psykologi .........................................373
pubertet .............. 15, 16, 18, 117, 384

HbA1c ...........................................117
insulinbehov .......................169, 209

pump - se insulinpump
pylorus ............................... 25, 29, 218

R

Ramadan .........................................242
reaktionsfas ....................................373
regler i familjen ......................251, 374
rekyleffekt ....................... 59, 112, 164
remissionsfas ....... 12, 210, 211, 233, 

.............................................248, 369
insulindosering ............................171

reparationsfas ................................373
resetips ...........................................326

insulinpump ................................202
retinopati .........................................341
ris ................................... 217, 218, 228
riskbeteende ...................................387
rodnad

av EMLA-kräm .............................207
av plåster - se eksem
efter insulininjektion ...................206

Ryzodeg..............................................83
röda blodkroppar ............................117
rökning ......... 90, 213, 219, 292, 340, 

..................343, 348, 366, 375, 387

S

sackarin ...........................................245
saft ...................................................245
salicyl ...............................................361
saliv, socker i ..................................291
salt .......................................... 217, 227
semester ........................................... 18
sensorer ..........................................190
sexualitet .........................................306
sexuella övergrepp .........................390
shin spots ........................................335
sjukdom .........90, 152, 171, 179, 212, 

....................................213, 284, 333

sjukdom, insulinbehandling vid ...286, 
287
och insulinpump ......................... 199

självsvält .........................................259
skiftarbete ........................................ 96
skilsmässa .............................282, 389
skolan .................... 98, 240, 310, 322

gymnastik .................................... 270
injektioner i ........................ 141, 383
känning i ....................................... 16
skolmåltider ................................240
skrivning .........................................76

sköldkörtel .............................300, 334
smekmånadsfas - se remissionsfas
smittar diabetes? ............................. 24
smärta

i bröstet ......................................... 36
i magen ......................................... 36
vid injektion .............. 123, 205, 391

snabbverkande insulin ........... 78, 143
tid mellan injektioner .................229
till natten av misstag .................... 94

socialt ..............................................310
sockeralkoholer ............230, 245, 251
sockerarter, sammansatta ............ 218
sockerfria kakor ............................... 98
sockerfritt ........................................244
sommartid ........................................ 96
Somogyi-effekt ............................61, 64
sondmatning ................................... 166
sorbitol ....................76, 246, 251, 345
sova

ge insulin när barnet sover .......... 89
hos en kamrat ...............................97
längre på helgerna ....................... 95

sovmorgon .................... 153, 177, 202
spiral ............................................... 307
sportdryck ......................................... 75
sportlov ........................................... 271
sprittvätt av huden .......126, 138, 185
sprutor .............................................129
spruträdsla ............................123, 391
SSRI ................................................... 52
stamceller ....................................... 370
starksprit .........................................296
starr .................................................345
stillasittande ................................... 148
stopp i kanylen ...............................205
stress ..................................... 213, 281
stålnål ..........182, 184, 188, 196, 202
stärkelse ................................ 218, 220
subkutan injektion ......................... 124
sufonylurea ....................................... 22
sukralos ..........................................245
svampinfektion ......................336, 354
svettning, onormal .........................349
svårinställd diabetes ............... 69, 389
svält .............................................40, 41

anorexi ........................................259
i kroppens celler .................. 32, 266

svält-syror ..........................32, 65, 111
Symylin ........................................... 361
synnedsättning

pga svängande blodsocker .38, 345
pga ögonkomplikationer ............ 341

syraförgiftning - se ketoacidos
syror - se ketoner
syskon

friska syskon ..................... 123, 388
risk att få diabetes ..................... 363

sårläkning ....................................... 289
sötningsmedel ................................ 244

T

tablettask ...............................251, 251
talsvårigheter ............................. 48, 77
Tandem Basal-IQ ............................ 191
tarm ............................................29, 70
taxi, behörighet att köra ................ 315
tidsförskjutning .............................. 329
tillfällig föräldrapenning ..........13, 320
tillväxthormon 46, 63, 140, 169, 210, 

............................................. 295, 335
Toujeo .................................................82
transfettsyror .................................. 222
transplantation ............................... 358

bukspottkörtel ............................ 369
cellöar ......................................... 370
njurar ........................................... 348

Tresiba ... 63, 78, 153, 166, 168, 169, 
193, ........................... 200, 302, 372

triglycerider ........................................26
trötthet ...............................................36
tuggummi ..................... 144, 248, 254
tvillingar .......................................... 363
typ 1 diabetes ...................................20
typ 2 diabetes ......... 20, 24, 210, 223, 

.....................................293, 301, 361
tårta ...................................................97
tänder .................................... 290, 328
tävlingsidrott ..........................271, 393

U

underhudsfett .................91, 124, 265
tjocklek ....................................... 124

underlivsinfektion ................. 336, 354
uremi ............................................... 346
urinförgiftning ................................. 346
urinprov .......................................... 100
urinvägsinfektioner ........................ 336

V

vaccination ..................................... 291
mot diabetes .............................. 360
vid resa utomlands .................... 327

varm korv ...........................................97
vikt ...............213, 214, 255, 259, 354
viktkurva ............................................16
vin ................................................... 296
vintertid .............................................96
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vitamn D ......................................... 368
vårdbidrag ................................14, 317
välling ........................................62, 224
vätskebrist ........................................ 90
vätskeersättning ................... 286, 329

X

xylitol .......................................246, 251
xylos ................................................ 251

Y

yrkesval ........................................... 312
yrsel ................................................. 349

Z

zonulin ............................................ 334

Å

åderförkalkning ............ 222, 292, 339
åldersdiabetes ..................................20
årskontroll ................................15, 333

Ä

äggvita i urinen .............................. 346
ämnesomsättning

i cellen ...........................................32
sköldkörtelhormon ..................... 334

ändtarmen, upptag av insulin .......371
ändtarmen, upptag av socker ......... 70
äppeljuice .......................................219
ärftlighet .................................305, 363
ätstörningar ....................................259

Ö

ögon, komplikationer .....................341
se även komplikationer, ögon

ögonbottenfoto ...............................343
öl ......................................................296
överbeskydd .............................97, 375
övervikt ...................................253, 255



”Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna – Hur du 
blir expert på din egen diabetes” vill på ett praktiskt sätt visa vad 
du behöver veta för att själv kunna ta hand om din diabetes. Du 
som har diabetes behöver faktiskt kunna mer om diabetes än vad 
genomsnittsdoktorn kan, för att förstå och kunna ta hand om din 
sjukdom på ett ändamålsenligt sätt. Du behöver detta både för att må 
bra idag och för att kunna undvika sena komplikationer i framtiden. 

Modern forskning visar entydigt att ett lägre genomsnittligt 
blodsocker och lägre HbA1c minskar risken för sena komplikationer.  
I den här boken kan du lära dig hur du åstadkommer detta i praktiken.

Kom ihåg att det är du som bestämmer över ditt liv — låt inte 
diabetessjukdomen göra det! Lär dig istället hur du kan hantera din 
diabetes i livets olika situationer.

Boken vänder sig till barnfamiljer, ungdomar och unga vuxna med 
typ 1 diabetes och till personer som kommer i kontakt med diabetes, 
till exempel sjuksköterskor, läkare, dietister, förskole- och skolpersonal 
och andra intresserade. 

Författaren är docent vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs 
Universitet och barnläkare vid NU-sjukvårdens Barn- och 
Ungdomsklinik, Uddevalla och NÄL, med specialisering på diabetes. 
Han var sekreterare i ISPAD (International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes, www.ispad.org) 2008-2012 och föreningens 
president 2014-2016. 

”I den här boken talar jag hela 
ti den direkt till dig som har dia-
betes. Ibland talar jag också till  din 
familj eller dina föräldrar. Andra 
gånger finns det information till 
personer runt omkring dig, som 
till exempel medlemmar av ditt 
diabetesteam: doktor, sköterska, 
dietist, ku rator eller lärare.

När du läser den här boken, 
så tänk dig att vi sitter runt ett 
bord och diskuterar allt möjligt, 
inklusive hur du bäst och på  
enk laste sätt kan ta hand om din 
diabetes.”

Ragnar Hanås

Ragnar Hanås med en av 
sina patienter, Lova.

Typ 1 Diabetes
hos barn, ungdomar och unga vuxna

– Hur du blir expert på din egen diabetes

www. .se
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