
Diabetes

Gry Lillejordet

Diabetessykepleier og veileder Diabeteslinjen



Agenda

• Litt om diabetes og tall

• Nytt utstyr

• Insulin

• Kostanbefalinger



I Norge har vi i dag: 

ca 230 000 har diabetes

Av disse har 28 000 diabetes type 1



Ikke èn sykdom – men flere

Svangerskaps-diabetes

MODY

LADA

Type 1

Type 2





Hva er diabetes?

Type 1: autoimmun sykdom hvor kroppens immunforsvar går til 
angrep på seg selv og ødelegger de insulinproduserende cellene i 
bukspyttkjertelen. 

Type 2: Lavere insulinproduksjon og/eller insulinet virker dårligere. 

Ikke mat- eller sukkersykdom, men insulinmangelsykdom!
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Insulinpumper



CGM – kontinuerlig glukosemåler
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Insulin tilgjengelig i Norge

Ultra hurtig Fiasp (insulin aspart) 0 – 2 min 1 – 3 timer 3 – 5 timer





Insulinpenner



Injeksjonssteder

Husk rotasjon!

Subkutan injeksjon med 4 mm kanyle

Reduserer risikoen for intramuskulær

injeksjon og kan brukes av alle.



Lipohypertrofi/infiltrater

• Forandring i fettvevet og er vanligvis relatert til 
insulininjeksjoner 

• Hard, arret og gummiaktig hud 

• Kan være synlig

• Kan medføre ujevnt opptak av insulin og vanskelig 
blodsukkerkontroll 

• Forekomst 48 – 64% viser studier fra 2007 -2017 
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Hva påvirker blodsukkeret



Kostråd ved diabetes de siste 100 år
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«Alle trenger kunnskap om kosthold»

• Våre anbefalinger bygger på Helsedirektoratets kostråd

• Ikke råd som passer for absolutt alle

• Tilpasse rådene til sitt liv

• Gjøre folk i stand til å ta 
gode valg for seg selv 



Retningslinjene, 2017

Helsedirektoratets kostråd

• Økt inntak av fullkorn og fiber

• Øke inntak av belgvekster og nøtter

• Frukt tilpasses

• Begrens mat og drikke med mye sukker

Mat som er sunn for hele familien



Kosthold og diabetes: hva bør man tenke på?

Karbohydrater

• Virker direkte på blodsukkeret

Fett

• Diabetes → økt risiko for hjerte- og karsykdom 

• Type fett → forebyggende for hjerte- og karsykdom 



Viktig å huske

Mange opplever å bli fratatt muligheten til å behandle sin egen 
diabetes når de får helsehjelp

Husk at de som har hatt diabetes i mange år er eksperter på egen 
sykdom

Bruk denne kunnskapen!






