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DIABETES OCH MOTION      

- Föredrag-



Avdelning for Endokrinologi och 

Diabetes, Landstinget Blekinge 

– Karlskrona/Karlshamn-

 9 läkare, därav 5 endokrinspecialister

 8 specialsjuksköterskor

 2 sekreterare

 Special diabetes fotvårdsavdelning

 En klinik – lokaliserad på två ställen

 Huvudvikt på patientmottagning

 Egna sängplatser på avdelning



” Vi är mycket 

duktiga individuellt, 

men bättre i team”



 Stor patientmottagning – Karlshamn/Karlskrona

 Täcker alla områden innanför Endokrinologi och Diabetes

 Tätt samarbete med Lund/Malmö

 Regelbunden information/samarbete med industri

 Deltagelse i forskningsprojekt/utprovningar

 Undervisningsaktivitet – Kommun / Landsting

 Deltagelse på nationella och internationella 

konferenser/möten

 Publiceringar av artiklar, forskning och debattinlägg m.m



Men, många uppdrag…

- Mellan och bakjour

- Internmedicinska uppdrag

- Samarbete med gyn/nyföddavdeling

- Samarbete med barnkliniken

- Samarbete med ögonklinik/patologisk avdelning

- Samarbete med endokrinkirurgisk avdelning

- Gravida diabetiker – rond

- Konsulttelefon –intern och extern

- Rond på avdelning

- Deltagande på konferenser och 

samarbetsarenaer i landstinget

- Undervisning och uppläring m.m



Framtidens utmaningar

 Ökande andel typ II diabetiker

 Nya klassificeringar av diabetes – nya 

behandlingar

 Stor forskningsaktivität, högt fokus på diabetes

 Många nya läkemedel och tekniska hjälpmedel

 Hitta politisk ”gehör” for patientgruppen

 Diabetes -> ”sjukdom” eller ”tillstånd” ??

 Tänka framåt och samhällsekonomiskt

 Bättre samarbete med organisationer (Diabetes 

föreningen, Barndiabetesföreningen, Addison 

föreningen etc)



Frågor 

eller 

kommentarer
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Disposition
 Träning vs. motion

 Rekommendationer

 Effekter av motion vid diabetes

 Olikheter T1D/T2D motion och träning

 Utmaningar med motion/träning vid diabetes

 Tekniska hjälpmedel

 Summering

 Frågor/kommentarer



Träning vs. motion

 Flytande övergång

 Individanpassad

 Komplikationer (pnp, syn och balanssvårigheter)

 Tidigare träning/aktivitet

 Grad av vardagsaktiviteter

 Grad av inaktivität

 Motivationsfaktorer



Rekommendationer

 Fysisk träning 150 min/vecka (30 min. x 5)

 Hög ansträngning 75 min/vecka

 Konditionsträning och styrketräning i 

kombination

 Balansträning, muskeltöjningar och 

koordinationsövningar



Stillasittande

 Risk för ökad ohälsa - oavsett mängden fysisk 

träning

 Rekommenderar inte mer stillasittande än max. 

4 timmar/dgl

 Helst inte mer än 30 min. stillasittande i ett sträck

 Motivationsfaktor ”ordinera minsta stillasittande 

tid”



Vardagsaktiviteter

 Gå eller cykla istället för att ta bil

 Stegrekommendation: 7 000 steg/dag

 Stegräknare/mobiltelefon

 Hälsoapp

 Aktivitetsbok

 Social åtgärd -> flera tillsammans

 Motivationsfråga



Rekommendationer Blodsockervärden

P-Glukos Tolkning / Åtgärd

< 4 mmol/l Ät och skjut upp träningen i varje fall en 

timme till blodsockret stigit.

4-6 mmol/l Ät extra kolhydrater innan du börjar.

6-10 mmol/l Optimalt

10-15 mmol/l Inga hinder föreligger förutsatt att man ätit 

och tagit insulin

> 15 mmol/l Uppskjut träningen !

Ta ev 2-4 E snabbinsulin och kontrollera 

blodsockret om en timme.

Träna aldrig vid ketoner i urinen!

Hur ska jag tolka blodsockret inför ett träningspass? 



Rekommendationer Insulindosering

Motion Åtgärd

Lätt motion 5-30 min cykling

2-4 km promenad

Oförändrad insulindos 

Extra kolhydrater vid låga 

blodsocker

Medelhård motion 1-2 tim cykling 5-10 km 

joggning

Sänk insulindosen

Extra kolhydrater under träning

Hård motion Skidåkning i flera timmar 

Fjällvandring

Sänk insulindosen med 50% eller 

mer 

Extra kolhydrater

Insulindoser inför och extra kolhydratintag under träning 



Fysisk träning – vad händer

 Bättre blodtryck

 Bättre lipidprofil -> LDL↓ - HDL↑ - Triglycerider↓

 Bättre benbyggnad -> stärkare ben

 Bättre balans -> fallförebyggande

 Reduktion av hjärt/kärl-sjukdomar

 Bättre glykemisk kontroll/regulation

 Bättre välmående

 Socialt och ökad trivsel



Fysisk aktivitet – vad händer?

 Större effekt av insulin under träning

 Träning av stora muskelgrupper viktigt!

 Insulinkänslighet kvarstår i 24 timmar efter 

träning

 Justering av insulindoser beroende av 

träningsform, intensivitet och längd på 

träningspass



Fysisk aktivitet – vad händer?

 Fysisk aktivitet ökar adrenalinhalterna i blodet

 Adrenalin ökar frisättningen av glukos från lever

 För lite insulin inför träning -> sämre 

prestationsförmåga och stigande blodsocker

 Fysisk aktivitet ändrar kortisolhalterna i blodet

 Fysisk aktivitet ändrar ämnesomsättningen

 Testosteronhalt/Metoboliter

 Endorfin/encephalin

 Stora individuella variationer



Fysisk aktivitet – vad händer?

 Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen och 

tömmer energidepåerna (glykogen)

 Kroppens glukos -> Blodet, muskler och lever   

(1 – 3 dygn)

 Löpning: ca. 2 mil

 Högintensiv träning: högst 1 timme

 Glukos slut-> fett- och proteinförbränning (inte 

lika bra)-> katabolisme-> ketos



Fysisk aktivitet – vad händer?

 Återbildning av mjölksyra (laktat) kan höja 

blodsockret

 ”Anaerob” träning -> lite effektivt (1:15)

 Mjölksyra i musklerna -> transporteras till lever

 Återbildas till glukos -> blodsocker stiger igen 

efter träning 



Fysisk aktivitet – vad händer?

 Extra kolhydrater efter träning

 Viktig -> ingen muskeluppbyggnad i 

återhämtningsfasen då protein istället används 

som energi

 Hypoglykemi upp till 24 timmar efter träning

 Mål efter träning -> 1 g kolhydrat/kg och timme 

vid medelhård motion

 70 kg x 1 timmes träning = 70 g kolhydrat



Insulin och viktnedgång

 Insulin -> nyckel för socker in i cellerna

 Insulinbrist -> hög socker koncentration utanför 

cellerna -> produktion av ketoner

(ersättningsenergi)

 Fettförbränning ökar vid insulinbrist

 Överskott på insulin kan göra viktnedgång svårt, 

men inte omöjligt



Olikheter träning T1D/T2D

 T1D -> Insulinpliktig, anpassa dos efter aktivitet

 T2D -> ”överskott” av insulin -> svår 

fettförbränning, långsam viktreduktion

 Anpassa efter fysisk form och vikt

 Anpassa efter ”regelbundenheten”

Stora individuella variationer



Utmaningar med motion/träning vid 

diabetes

 ”Regelbundenheten”

 Inte en diabetiker er lik -> individanpassad

 ”Lära att känna sig själv”

 Motivationsfråga 

 Målsättning -> realistisk eller inte?

 Träning skal vara kul!

 Träning skal vara socialt!

 Träning skal vara motiverande!

 Mediciner och evt. komplikationer
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Tekniska hjälpmedel

 FGM -> Freestyle libre

 CGM -> Eversense ol.

 Insulinpump med ”träningsmodus”

 Insulintyper -> ”rapid” / ”fiasp” / ”tard”

 Pulsmätare

 Stegmätare

 Hälsoappar



Summering

 ”Ingen diabetiker är lik den andra”

 Diabetessjukdomen vs. Diabetestilståndet

 Många rekommendationer och riktlinjer, men DU måste finna 

den som passar dig!

 Seriösa vs. Oseriösa rekommedationer

 ”Regelbundenhet i livet” (Mat, arbete, aktivität, hvila/sövn

osv)

 Blodsockermätningar (tekn.hjälpmedel)

 ”Lär känna dig själv”



”One sweathy t-shirt a day…

keeps the doctor away”



Frågor och kommentarer



Tack för uppmärksamheten


