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Blodsukkermåling giver mulighed for bedre kontrol 
Blodsukkeret skal holdes så nær det normale som muligt. Det kan reducere følge sygdomme, 
og symp tomer på at have diabetes mindskes.

Det er en fordel at kunne bruge blodsukkermålinger til at afpasse mad, motion og medicin 
og til at afgøre, om utilpas hed hænger sammen med blod sukkeret eller ej.

Med de metoder, der er til rådighed i dag, er det blevet hurtigt, enkelt og sikkert at måle blodsukker. 
Det er også let for dine pårørende at lære, så de kan hjælpe med målingen, hvis du ønsker det.

Det er generelt let at have blodsukkermåleudstyret med dig, hvor som helst så du kan måle,  
når som helst du har behov for at kende dit blodsukkerniveau.

Det er let at måle blodsukkeret
Det er let at lære at måle sit blodsukker, og det er vigtigt, at målingerne udføres nøjagtigt 
som beskrevet i brugsan visningen til strimlerne og apparatet, så du kan stole på dem.
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Hvor ofte skal blodsukkeret måles?
Det er forskelligt fra person til person, hvor ofte det er nødvendigt at måle blodsukkeret.  
Du bør derfor tale med din behandler om, hvor tit det er hensigtsmæssigt at måle  
netop dit blodsukker. 

Behovet for målinger kan ændre sig i perioder. 
Hvis du for eksempel er syg og har feber, er det ekstra vigtigt at måle blodsukkeret  
hyppigt for at undgå syreforgiftning. Det gælder primært, hvis du har type 1-diabetes. 

Hvis dit blodsukker er over 15 mmol/l er det relevant at undersøge for ketonstoffer og  
måle blodsukker ca. hver anden time hele døgnet igennem og fortsætte med hyppige  
målinger de næste døgn. Kontakt eventuelt din diabetes-behandler.

Mål altid, hvis du er i tvivl, for eksempel ved mistanke om lavt blodsukker (hypoglykæmi). 

Har du type 2-diabetes, afhænger målehyppigheden af den behandling, du får.  
Tal derfor med din behandler om, hvor ofte og hvornår det er relevant for dig  
at måle blodsukker.

Når du har opbrugt denne målebog, kan du få en ny ved henvendelse på telefon 66 12 90 06  
og i Diabetgesforeningens netbutik netbutik.diabetes.dk
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Målinger af blodsukker. Notér dine blodsukkermålinger, insulinmængde og hvad dine måltiver består af.

 MORGENMAD MIDDAGSMAD AFTENSMAD  SENGETID 

  Blodsukker        Insulin      Blodsukker      Insulin       Blodsukker     Insulin       Blodsukker     Insulin        BemærkningerDATO: 

MANDAG

Hvad spiste jeg:

TIRSDAG

Hvad spiste jeg:

ONSDAG

Hvad spiste jeg:

TORSDAG

Hvad spiste jeg:

FREDAG

Hvad spiste jeg:

LØRDAG

Hvad spiste jeg:

SØNDAG

Hvad spiste jeg:
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Insulin: Hurtigvirkende: H Langsomtvirkende: L  Blandingsinsulin: B   Blodsukker: BS
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Rutinemålinger (hver uge 
eller hver 14. dag)
Blodsukker måles lige før og evt. 
1½ time efter hvert hovedmåltid.
Desuden måles blodsukker kl. ca. 
03 ved mistanke om natlige lave 
blodsukkermålinger.

Særligt før lægebesøg
Døgnkurver kan med fordel laves 
tre på hinanden følgende (hver)
dage før hver lægekontrol.
Målingerne afsættes direkte på 
figuren og markeres med dato 
for hver kurve.

Blodsukker (mmol/l)

 Før Evt. Før Evt. Før Evt. Før Evt.
 morgenmad + 1½ time frokost + 1½ time aftensmad + 1½ time sengetid 03.00 

Idealområde
8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
9

Døgnkurver: Blodsukker

Dato:
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Diabetesmålebog

Navn

Adresse

Postnr. og by

Tlf.

Tlf. arbejde

Fødselsdato    Debut år 

Type af behandling/medicin 

Type 1-diabetes            Type 1½-diabetes            Type 2-diabetes 

Bogen tilhører:

Målebogen kan bestilles i Diabetesforeningens netbutik:  
netbutik.diabetes.dk eller på telefon 66 12 90 06

Tryk:Clausen Grafisk, O
dense

Diabetesforeningen
Stationsparken 24, st.tv.,  

2600 Glostrup
Tlf. 66 12 90 06 

info@diabetes.dk
www.diabetes.dk


