
Å leve med type 2 diabetes

Svingende blodsukker. 
Symptomer på høyt og lavt blodsukker 
Blodsukkermåling. 
Insulinbehandling 
Rettigheter, førerkort og yrker.            
Årskontroll
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Hva er diabetes?

Insulinmangel sykdom



Hva er et normalt blodsukker?

Hensikten med et normalt 

blodsukker?

Hva er normal HBa1c?



Symptomer på høyt blodsukker

Tørst

Trøtt

Uopplagt

Tisser mye

Uklart syn

Kløe

Kvalme/hodepine

Sår som ikke vil gro

Nedsatt følelse på hender og føtter



Symptomer på lavt blodsukker 

(Hypoglykemi/ Føling)

Uro

Skjelving

Svette

Svimmelhet

Rask puls/hjertebank

Sult følelse

Humørsvingninger; Irritasjon/sinne/aggresjon.

Evt. nedsatt bevissthet



Hva påvirker blodsukkeret?

InfeksjonerLivsstil

Medisin

Mosjon

Mat

Stress

Følelser

Injeksjoner

Kilde: Lilly, Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016 og diabetesforbundet

• Mat

• Alkohol

• Røyk

• Veskthormon

• Adrenalin

• Cortison

-sinne, redsel, angst, sorg

- forelskelse, glede, smerte

-Riktig teknikk.  

- 4 mm nåler           

- lipodystrofi

- Feber

- Betennelse

- Forkjølelese

Måltidsrytme

Karbohydratinnhold /GI          

Senker blodsukkeret

- Steroider – økt blodlsukker

Hormoner

:



SKAL BLODSUKKER MÅLES? 

HVOR OFTE MÅLE BLODSUKKER?

…OG NÅR?

HVILKET BLS-APPARAT ER BEST?



Blodsukkermåling ved type 2 

• Teste ut hvordan mat og fysisk aktivitet m.m påvirker 

blodsukkeret i starten + lære hvilke faktorer som 

påvirker blodsukker.

• Daglig ved bruk av insulin/sulfonylurea preparater, 

og ved sykdom, bilkjøring, føling m.m

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016



Hvordan måle blodsukker?

• Rene, tørre hender (håndvask i varmt vann ved kalde 

fingre)

• Bruk ny lancett (stikkenål) hver gang.

• Stikk på sidene av fingertuppene (mindre følsomt). Skån 

gripefingrene. Varier stikksteder. 

• Press ut en stor nok bloddråpe

• Tørk vekk første bloddråpe

• Strimlene skal oppbevares tørt og mørkt. Tåler ikke frost 

el. sterk varme. Obs holdbarhet.

• I sterk varme må utstyret beskyttes mot direkte sollys 

(termo-etuier)

• Nasjonal  faglig retningslinje for diabetes 2016



Contour bls-apparat:

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-pPO1qZPZAhVDh6YKHVhzCHUQjRwIBw&url=https://www.contournextone.com/&psig=AOvVaw0K4e252UAVMWW3cTFhKmU-&ust=1518076395408037
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k5vFrJPZAhXCiSwKHbRJCdkQjRwIBw&url=http://www.emtshop.be/en/bayer-glucometer-contour-xt.html&psig=AOvVaw2BaAyTUXMY6O6Ziw_4dALY&ust=1518077208619163


FreeStyle fra Abbott



Accu-Chek apparater fra Roche



Langsomtvirkende:  

Insulatard, Lantus, 

Toujeo, Tresiba, 

Xultophy



RETTIGHETER
• Lov om Folketrygd

• Folketrygden; en offentlig forsikringsordning          

• Sikrer økonomisk trygghet ved alderdom og sykdom, 
Bla. helsetjenester (egenandel), sykepenger/AAP (NAV), uføretrygd. 

• Setter ikke personer med diabetes i en særstilling, omfattes av 

samme regler som alle andre innbyggere i Norge.

Http://diabetes.no/om-diabetes/rettigheter/

• Her finnes informasjon om de ytelser som personer med diabetes 

oftest benytter seg av.

http://diabetes.no/om-diabetes/rettigheter/
http://diabetes.no/om-diabetes/rettigheter/


Frikort og egenandel

Logg inn på min helse. helse norge.no/difi.no:     

om frikort og egenandeler

Frikort 1 og 2 er fra 2021 slått sammen til ett; 

Egenandelstak for 2022; 2921 kr

Tidligere:

Frikort 1; egenandeler fra lege, rtg, pasientreiser, medisiner og utsyr. 

2369 kr (2019).

Frikort 2; egenandeler fra fysio, tannbehandling, 

rehabiliteringsinstitusjoner mm. Tak for 2019; 2085kr.  



Diabetes og tannhelse

• Mer utsatt for tannkjøttsykdommer enn andre

• Du får ikke dekket utgifter til forebyggende behandling; som for eksempel  
ekstra besøk hos tannlege eller tannpleier. 

• Tilstander som gir rett til støtte fra folketrygden:

– marginal periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med 
tannløsning som ytterste konsekvens)

– alvorlig tannslitasje eller syreangrep (erosjonsskade)

– munntørrhet som har forårsaket hull i tennene

• Råd: God blodsukker kontroll og god tannhygiene  forebygger 
Carries og betennelser i tannkjøttet

•

• Be tannlegen om en vurdering av rettighetene dine.

Nasjonal faglig retningsline for diabetes 2016

http://www.diabetes.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1203


Yrkesvalg

• Årsak til yrkesbegrensninger/forbud:                       

fare for føling !  
• Ved lavt bls kan man miste bevisstheten og forårsake ulykker som kan skade 

andre og seg selv

• Noen yrker skiller mellom insulinbehandling/ikke 

insulinbehandling

• Noen yrker skiller mellom diabetes type 1 og 

diabetes type 2

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016

Jobber  som krever 100% konsentrasjon/tilstedeværelse; Helsekrav.                



Diabetes og førerkort
Ny førerkort forskrift ved diabetes nov. 2020; 
førerkortveilederen/helsedirektoratet.no,  diabetes 

( §§30-32, helsekrav til førerkort) 

Krav om helseattest fra lege gjelder nå alle diabetes 

pasienter som trenger diabetesmedisiner. 

Tidsbegrenset helseattest må fornyes innen 1. jan 2023.

Ved bruk av  insulin eller sulfonylurea gjelder egne helsekrav §§31-32

Hypoglykemi med behov for bistand siste 12 mnd, ikke oppfylt helsekravet. 

Har du hatt flere alvorlige følinger kan du miste sertifikatet inntil videre.

Generelt helsekrav ved diabetes. Har sykdommen ført til funksjonssvikt i andre organer som 

medfører trafikksikkerhetsrisiko? Eks dårlig regulert diabetes, senkomplikasjoner, hyperglykemi, 

svekket oppmerksomhet, synsforstyrrelser, nevropati. 

Fastlege gir helseattest for førerrett, hvis helsekravet er oppfyllt.

Nytt førerkort inntil 5 år for gruppe 1,  inntil 3 år for gruppe 2 og 3.



Forholdsregler før bilkjøring 

(insulin/SU)

MÅL blodsukkeret ofte i forbindelse med bilkjøring:

1. Mål blodsukker før du kjører

2. Stopp for å måle blodsukker mens du kjører

3. Kjør ikke lenger enn to timer i strekk – mål blodsukker..

4. Risikoen er størst før måltider

5. Pass på når du er trett og sliten

6. Vær forsiktig like etter en kraftig fysisk anstrengelse

7. Ikke kjør 5 minutter til! 

Alle som kan få lavt blodsukker skal alltid ha 

sukker/kjappe karbohydrater lett tilgjengelig!



Årskontrollen! 

Spesialsykepleier Gro Bjørnø. 
LMS 2022.



Årskontrollen

• Øyne

• Tenner og tannkjøtt 

• Blodprøver: eGFR + kolesterol (totalkolesterol, HDL og LDL-
kolesterol, fastende triglyserider) og evt antistoffer.

• Blodtrykk

• Urinprøve (u-AKR)

• HbA1c hver 3-6 mnd + vurdering av egenmålinger

• Røykevaner

• Føtter (Monofilament. Sirkulasjon. Risikokategori)

• Registrere vekt (BMI/midjemål)

• Ved insulinbruk: undersøkelse av injeksjonssteder 

• Diabetes og ereksjonssvikt

• Hvordan dere lever med sykdommen.

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016



• Spør om fastlegen bruker Noklus diabetesskjema 

for allmennpraksis.

• Bruk av strukturert elektronisk diabetesskjema 

(Noklus) forenkler og systematiserer 

oppfølgingen av personer med diabetes

• Registeret danner et viktig grunnlag for forskning 

om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016




