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Diabetes

• Kronisk sykdom kjennetegnet av høyt blodsukker

• Skyldes redusert utskillelse av eller redusert effekt av 

insulin



Diabetes i Norge

• 245 000 (4,7 %) har kjent diagnose

– 216 000 av disse har type 2 

• Et ukjent antall har diabetes uten at diagnosen er kjent

• Jevn øke av nye tilfeller i mange år, men nå avflating

Tall fra FHI



Blodsukker = glukose

• Kroppen trenger energi

– Sukker (naturlig og tilsatt) og stivelse er lett tilgjengelige og 

viktige energikilder

– Hjernen MÅ ha glukose                          som drivstoff                                               



Insulin

• Hormon som dannes i bukspyttkjertelen (i betacellene)

• Virker ved å ”låse opp” cellene slik at de kan ta opp glukose 

(sukker) fra blodet, dette gjøres ved at insulin fester seg til 

reseptorer, ”nøkkelhull”.

• Glukose er nødvendig ”drivstoff” i cellene

• Ved mangel på insulin ”sulter” cellene, og blodsukkeret stiger



Bukspyttkjertelen



Symptomer

• Økt tørste

• Hyppig vannlating

• Tretthet, slapphet

• Vekttap (ikke alltid)

• Lokale infeksjoner

• Ofte tilfeldig oppdaget – lite symptomer



Type 2 diabetes

• Blanding av redusert utskillelse av insulin, og 

insulinresistens

Insul

in

Insulinrese
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Type 2 diabetes 

• Insulinresistens i cellene

• Med tiden avtagende insulinproduksjon fra 

bukspyttkjertelen

• Debut i alle aldre, men øker med økt alder

• Oftere mindre og mer vage symptomer, over 

lengre tid

• Gjerne tilfeldig oppdaget



Type 2 diabetes

• Både født sånn og blitt sånn…

– Både arv og miljø betyr noe

Miljø



Miljø og utvikling av type 2 diabetes

• Overvekt/fedme

• Kosthold

• Inaktivitet

• Røyk



Overvekt og type 2 diabetes

• Overvekt gir 

insulinresistens

• Mekanismen bak dette 

fortsatt mangelfullt 

kartlagt

– Kronisk betennelse

– Faktorer dannet i fettvev

– Fordeling av fett Blodsukkerverdier etter glukosetoleranse test



Inaktivitet

• Fysisk aktivitet øker følsomhet for insulin 

–> blodsukker går ned

• Den største forskjellen er mellom 

ingenting og noe aktivitet

– 40 % lavere forekomst av type 2 diabetes 

blant amerikanske leger som trente en 

gang per uke vs ingen



Diagnostikk av diabetes

Diabetes mellitus–

«søt urin»

Blodprøve (HbA1c)

kan tas når som helst på 

dagen



HbA1C = langtidsblodsukker

• Glukose (sukker) bindes til blodfargestoffet hemoglobin hos alle 

mennesker.

• HbA1C gir et bilde av gjennomsnittlig glukosekonsentrasjon de 

siste 6-8 (12) ukene. Mye sukker i blodet->høy HbA1c. 

• Brukes til å stille diagnosen og til å bedømme om blodsukkeret 

er under god kontroll. 

• Er viktigste mål for å bedømme risikoen for å utvikle 

senkomplikasjoner til forhøyet blodglukosenivå.

• Benevnes i mmol/mol

(inntil nylig oppgitt i %)



Diagnostisk kriterier for diabetes

• HbA1c ≥ 6,5 %

– Med symptomer: en prøve nok

– Uten symptomer: to prøver må til

• Enkelte ganger brukes måling av blodsukker i stedet

 Fastende blodsukker >7 

 Tilfeldig blodsukker >11



HbA1c

HbA1C i % HbA1c i mmol/mol Tilsvarer blodsukker 

(mmol/l)

5 31 5,4

6 42 7,0

6,5 48 7,7

7 53 8,5

7,5 58 9,3

8 64 10,1

8,5 69 10,9

9 75 11,7

10 86 13,3



Behandling

• Nye norske retningslinjer høsten 2016

• Livsstilsendringer

• Anbefaling på type medisiner

• Skreddersydd behandling





Livsstilsendringer
…

- Bedring i symptomer relatert til overvekt 

- Bedret fastende glukose (-30%) og HbA1c (-15%).

- Bedring i andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom 

(5-10% reduksjon i totalkolesterol, 5-15% reduksjon i 

LDL kolesterol, 30% reduksjon i triglyserider, 8% økning 

i HDL kolesterol (når den reduserte vekten er stabilisert i 

noen måneder) 

- Bedret blodtrykk (opptil -20 mmHg)



Vekt

• Stor helsegevinst i 

vektreduksjon på 5-10 %

• 85 kg -> 77-80 kg

• Større reduksjon ved stor 

overvekt

• Redusert  næringsinntak 

mest effektivt



Kosthold og mosjon

• Blir gjennomgått i foredrag av ernæringsfysiolog og 

fysioterapeut



Medikamenter
Legemidler som brukes for/ved 

diabetes: 68 treff i Felleskatalogen





Bivirkninger og forholdsregler 

Metformin/Glucophage: 

• Magesmerter, oppblåsthet, diare. 

• Tas sammen med mat. 

• Ikke ta tabletten ved diare, oppkast, alvorlig sykdom. 

Amaryl/Glimepirid/Mindiab:

• Kan gi føling, noen ganger langvarig. 

Januvia/Trajenta/Onglyza:

• Obs magesmerter, kan være bukspyttkjertelbetennelse.

• Luftveisinfeksjoner, hodepine, svimmelhet, muskelsmerter 



Victoza/Lyxumia/Trulicity/Ozempic

• Diare, kvalme, magebesvær

• Nedsatt appetitt

• Hodepine, svimmelhet, trøtthet

• Obs! Sterke magesmerter kan være betennelse i bukspyttkjertelen 

(pancreatitt).

Jardiance/Forxiga/Steglatro/Invokana

• Urinveisinfeksjoner

• Soppinfeksjoner i underlivet

• Ketoacidose. 

• Pause ved oppkast, diare, dehydrering



Senkomplikasjoner

Komplikasjoner til forhøyet blodsukker over tid

• I hovedsak skyldes dette at diabetes ødelegger 

store og små blodkar

• De viktigste faktorene for utvikling av 

senkomplikasjoner er blodsukkerkontroll 

(HbA1C), og varighet av sykdommen.

• Man må samtidig tenke på andre risikofaktorer 

for de samme komplikasjonene…. 
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Makrovaskulære komplikasjoner (= store 

blodkar)

• Hjerte og karsykdom

Hovedsakelig hjerteinfarkt og hjerneslag



Hjerte- og karsykdom

• Den viktigste årsaken til sykelighet og 

dødelighet blant pasienter med diabetes

• Økt risiko for hjerteinfarkt, angina, 

hjertesvikt, hjerneslag og perifer 

karsykdom (2-3 x)

• Sammenheng med HbA1C

• Viktig å behandle blodtrykk og kolesterol

• Røyking!!



Hjerteinfarkt og angina (hjertekrampe)

• Symptomer: 

- noen ganger klassiske, økende smerter i 

brystet ved aktivitet

- MEN: Hos diabetikere (og spesielt 

kvinner…): Alt fra typiske smerter til kun 

økende tretthet og moderat tyngre pust i 

aktivitet

• Dersom nytilkomne symptomer, og i hvert fall 

dersom BRÅTT nytilkomne symptomer, bør 

lege konsulteres



Hjerneslag



Blodtrykk og diabetes

• Høyt blodtrykk forekommer dobbelt så 

hyppig hos diabetikere som hos andre

• Det er spesielt viktig å behandle 

blodtrykket hos diabetikere, da det 

reduserer risikoen for både nyre-, øye-, og 

nerveskade, i tillegg til å redusere risikoen 

for hjerte-karsykdom.

• Blodtrykksmål: <135/85 mmHg



KOLESTEROL

• LDL-kolesterol < 2,5 ( <1,8). = ”Det dårlige 

kolesterolet”

• HDL-kolesterol > 1. = ”Det gode kolesterol”

• Triglycerider < 2,0 = Fettstoffer

• Total kolesterol < 5

• Det anbefales å gi statinbehandling til alle personer 

med diabetes i alderen 40-80 år uten kjent hjerte-

karsykdom hvis LDL-kolesterol overstiger 2,5 

mmol/l eller når samlet risiko er høy



Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag, revaskulariseringsprosedyrer og amputasjon
Gaede P et al. N Engl J Med 2003;348:383

Det nytter å forebygge:
“Intensiv multifaktoriell behandling av 
type 2-diabetes (STENO 2 studien)”

HR 0.47 
95% KI 0.24-0.73

p=0.008
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Intensiv behandling av hyperglykemi, hypertensjon, 
dyslipidemi, mikroalbuminuri, og platehemming



Behandlingsmål ved type 2-diabetes

Blodtrykk 135/85 mmHg
Igangsetting av behandling ved blodtrykk >140/90 mmHg

LDL-kolesterol
<2,5 mmol/l ved primær profylakse

<1,8 mmol/l ved sekundær profylakse*

HbA1c

Omkring 53 mmol/mol
• Yngre, og nydiagnostiserte som responderer godt på blodglukosesenkende

behandling: 48 mmol/mol

• Lang sykdomsvarighet, betydelig komorbiditet (eGFR < 45) eller risiko for 

hypoglykemi: 53-64 mmol/mol

• For personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter er målet å 

unngå symptomatisk hyperglykemi: Blodglukose <12-14 mmol/l

Platehemming
Kun som sekundær profylakse*

(acetylsalisylsyre 75mg daglig)

Røyking 0

LDL-C



Mikrovaskulære komplikasjoner (=små 

blodkar)

• Nyre

• Øyne

• Nerver
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Normalt:
Filtreres vann/salt
-men ikke eggehvite
gjennom nyrene

Diabetes og
høyt blodtrykk 
kan øke trykket 
i nyrene

Og vi får lekkasje
av eggehvite til urin

MIKROALBUMIN
= små mengder
eggehvite

Mikroalbumin i urin
er et tidlig tegn på
økt trykk i nyrene

Ubehandlet kan 
dette resultere i 
nyresvikt – men kan 
reverseres med beh.

Behandling:
Blodtrykksmedisin
- uansett blodtrykk

Hvert år transplanteres 
ca 150 
diabetespasienter.

Viktig å 

undersøke 

urin – årlig!



Diabetisk øyesykdom

• Diabetisk øyesykdom med patologiske forandringer i netthinnen 

er den vanligste komplikasjonen hos type 1 og type 2

• Dette ses i varierende grad hos de fleste diabetikere etter mange 

års sykdom

• Bare et fåtall får redusert syn eller blindhet



Diabetisk øyesykdom

• Alle med nyoppdaget diabetes type 2 skal henvises øyelege  

PÅ DIAGNOSETIDSPUNKT !

• Alle skal til øyelege med maks 2 års mellomrom, helst 1 

år…

• Behandling: Laserbehandling, har til hensikt å ødelegge de 

«dårlige» blodkarene og gi bedre sjanse for de «friske»

• Etter hvert finnes

det også flere andre

behandlingsmuligheter



Den diabetiske fot (nevropati)

• Blodforsyning til nervene blir dårligere

- Kan gi: økt varmefølelse, kuldefølelse, smerter, 

nedsatt følelse (som å gå på puter…)

• Nedsatt blodforsyning hemmer sårtilheling

• Svekker blodforsyning til små muskler i foten 

som er viktige bla. for balansen



Diabetisk fotsår

• Årlig amputeres ca

500 diabetikere…

• Husk å sjekke foten!

• Husk å sjekke skoene!

• Minn fastlege på 

årlig kontroll av beina



Kontroller

• Kontroll hver 1-12 mnd etter behov

• Vurdere HbA1c, blodtrykk, ev. komplikasjoner, 
diskutere måloppnåelse og videre behandlingsplan. 

• Minimum årlig mer omfattende kontroll med 
blodprøver, urinprøve, videre kartlegging av 
risikofaktorer og ev andre us. etter behov, us. av 
beina hører alltid med! 

- Hvordan lever du med sykdommen ??

• Egne årlige kontroller hos øyelege (ev. hvert annet 
år)



• Mekanismen: Mangel på nøkler OG nøkkelhull… 

(insulin og insulinreseptorer)

• Livsstilsendringer, ikke fokus på hva en har gjort, men 
hva en kan gjøre videre (helst lystbetont!)

• Mål om HbA1C i ditt målområde for å unngå 
komplikasjoner

• Følge kontroller som planlagt hos lege.

• Vite om mulige komplikasjoner for å kunne følge med 
og behandle disse på et tidlig tidspunkt.

• SPØRSMÅL ?

• LYKKE TIL !!!



Hypoglykemi - føling

• Sjeldnere ved diabetes type 2 (der en ikke bruker 

insulin)

• Symptom: Uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask 

puls, hjertebank, sult, hodepine,

konsentrasjonsvansker, forvirret og aggressiv 

- Det kan inntre bevisstløshet, kramper og lammelser 

• Blodsukkernivå: Ofte ned mot 2-3 mmol, høyere 

dersom dårlig regulert eller dersom raskt fall.



Årsaker - føling

• Det er kun insulin og tabletter som Amaryl, Glimepirid, 
Mindiab som gir føling. 

• Misforhold mellom tablettdosen, matinntak og 

fysisk aktivitet 

• For mye insulin i blodet 

• Ikke spist nok i forhold til insulindosen som 
er satt (eller tablettdosen) 

• Ev. har du vært usedvanlig fysisk aktiv 

• Andre medisiner kan være medvirkende 

• Alkohol kan gi hypoglykemi dagen derpå 



Behandling-føling

• Ved føling inntas næring som gir rask økning i 

blodsukker 

- F.eks. druesukker, juice, melk, søt saft eller brus

- Etterpå bør du spise en skive brød eller annen mat 

- Ev. kan noen putte melis i munnen din hvis det er 

vanskelig å få deg til å svelge

- Glukagon injeksjon

- Ev. kontaktes lege/ambulanse dersom ikke bedring.

• Dersom risiko for føling: Ha alltid 

blodsukkerapparat og sukker tilgjengelig



DERSOM DU OPPLEVER 

NYE/UKJENTE SYMPTOM:

MÅL BLODSUKKER !


