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Blodsukkermåling







(Helsedirektoratet 2016)

Ideelle mål for blodsukkeret

 Fastende blodsukker 4 - 6 mmol/l

 Blodsukker etter mat 4 - 10 mmol/l

 HbA1c < 7 %

 HbA1c mellom 6,5%-7% ved lett måloppnåelse<7%

Hos eldre må man vurdere behandlingsmålene 7-8% i 
relasjon til forventet levealder og livskvalitet.

Hos barn og ungdom må man akseptere noe høyere 
verdier for HbA1c og behandlingsmålet vil ofte være 
7,5%



Fotnote til tabellen: Ved 

behov kan HbA1c-svarene 

omregnes fra ny enhet 

mmol/mol (IFCC) til tidligere 

enhet % ved hjelp av 

følgende ligning:

HbA1cNGSP [%]= 0,09148 

* HbA1cIFCC [mmol/mol] + 

2,152

http://www.noklus.no/Kursogveil

edning/HbA1c_omregning.aspx







Hypoglykemi

og

Hyperglykemi
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Hypoglykemi (lavt blodsukker/føling)

Definisjon:

•Symptomer fra glukosemangel i hjernen

•Blodglukose lik eller under 2.5 mmol/l -3.3 mmol/l

Det foreligger ikke nødvendigvis samsvar mellom blodsukkernivå

og symptomer

Blodsukkeret kan være lavt uten symptomer

Blodsukkeret kan være normalt, men med symptomer

Helsedirektoratet
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Symptomer på lavt blodsukker 

Ved lett til moderat:

•Blekhet

•Svette

•Skjelving

•Hjertebank

•Angst, uro

•Sult/tørste

•Hodepine

•Forandringer i oppførsel

Alvorlig:

•Svimmelhet

•Konsentrasjonsvansker

•Forvirret

•Talevansker

•Slapphet, svakhet

•Synsforstyrrelser

•Svært unormal oppførsel

•Koma

Helsedirektoratet
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Behandling ved hypoglykemi

•Minimum ca 10 g sukker f.eks 1 glass sukkerholdig brus/juice, 1-2 

glass melk eller 7-10 sukkerbiter

•Gi pasienten brødmat/melmat for å forlenge virkningen av gitt 

behandling.

Ved bevisstløshet kan en gi:

•Honning 

•Hypostop

•1 mg Glucagon 

i.m.

Helsedirektoratet



Følingsmat 

Søte drikker, som for eksempel:

- Juice eller brus

- Sukker/sukkerbiter

- Druesukkertabletter

- Honning

- Syltetøy

- Melk

- Banan

- Druer/rosiner

- Sjokolade

- Søt kjeks

Søte drikker som ett 

glass fruktsaft/-juice, 

melk, frukt, noen 

druesukkertabletter eller 

et par sukkerbiter, går 

rakst over i blodet og gir 

i løpet av 10–20 

minutter en 

blodsukkerstigning. 

Hvis det er lenge til 

neste måltid,spis en 

grov skive. 
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Sukker innhold i drikker: (antall sukkerbiter)

0,5 l brus      0,5 l juice          0,5 l melk          0,5 l øl

25 25 13 8
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Sukker innhold matvarer: antall sukkerbiter

1 Snickers 1 Fruktyoghurt 1 Appelsin

18 12 4
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Hyperglykemi (høyt blodsukker)

Symptomer:

Tørste og økt vannlatning

Tretthet, energimangel

Uklart syn

Tørr hud og slimhinner

Vekttap, svakhetsfølelse

Abdominalsmerter, oppkast og evt. bevisstløshet kan være 

symptomer på en ketoacidose

•Ved pumpebruk: Alltid en ketoacidose inntil det motsatte er 

bevist

Helsedirektoratet
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Hvorfor

måle

blodsukker?
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Hvem bør måle blodsukker ?

 Alle som ønsker å vite mer om sin egen 

diabetes

 Alle som bruker insulin.

 Type 2, med blodsukkersenkende tabletter 

(Sylfonylurea, eks Amaryl og Minidiab)
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Når bør blodsukkeret måles?
Blodsukkerprofil

 Fastende om morgenen

 Før og 1,5 - 2 timer etter måltid

 Ved sengetid

 1 gang om natten (event)

Enkeltmålinger 
 Sykdom (feber, oppkast o.l)

 Ved usikkerhet

 Bilkjøring

 Alkohol

 Ved annen aktivitet enn den du vanligvis gjør. 

Måle før og etter.
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Hvor stikker vi?

Unngå å stikke i pekefinger 

og tommel

Minst smerte ved å stikke 

på siden av fingeren.

Påse at hånden ikke er 

forurenset.
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Rene og tørre hender
Vask hendene med såpe og varmt vann 

- Såpe for å få bort eventuelle matrester og 

varmt vann for å øke blodsirkulasjonen.

Trenger ikke å tørke bort første bloddråpe,

dersom man har rene og tørre hender.

Bruk sprit hvis man ikke har muligheten til å vaske hender.

Sørg for at hendene er helt tørre, selv den minste fuktigheten kan påvirke 

resultatet.

OBS! Vær obs på holdbarhetsdatoen på strimlene, spesielt etter at boksen er 

åpnet. Husk at det er viktig at boksen alltid er lukket.
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Stikkeutstyr

 fingerprikker
• Kun til privat bruk

 stikkepenn 
• Til bruk av helsepersonell
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Måling av blodsukker

1 2

3 4

1. Sett i 

strimmelen:

Stikk

blodsukkerstrimmel

en inn i apparatet.

Apparatet vil be 

deg

tilføre blod.

2. Måle 

blodsukkernivået:

La enden av 

blodsukkerstrimmele

n

berøre

bloddråpen lett. Hold

til apparatet gir et

lydsignal.

3. Ta ut 

strimmelen:

Apparatet slås 

enkelt av ved at

den brukte 

strimmelen

fjernes.

Måleresultatet 

vil

automatisk bli 

lagret i

minnet.
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Feilkilder ved blodsukkermåling:

Manglende opplæring

Hygiene, manglende håndvask

For lite blod på strimmelen

Feil oppbevaring av strimler

Temperatur



Dette er et eksempel på hvordan selve 

måleresultatet kan variere for et faktisk 

blodsukker på 10,1 mmol/L



Kontinuerlig blodsukkermåling



KONTINUERLIG 

BLODSUKKERMÅLING

• Vevsglukose kan måles kontinuerlig over tid, og

• informasjonen kan brukes bade diagnostisk og

• terapeutisk ved type 1-diabetes. Apparatene bestar

• av en dataenhet, sender og en glukosesensor. Sensoren

• er en nål som legges subkutant og skiftes av

• pasienten selv hvert 7-14 dogn. Senderen har tradløs

• forbindelse til dataenheten. Dataenheten har display

• og kan overføre data til en PC for utskrift av glukosekurver.

• Noen systemer har dataenheten integrert i

(Kilde: Diabetes. Nasjonale Kliniske 

retningslinjer IS-1674 Vår 2009)



TAKK FOR MEG


