


Trening og fysisk aktivitet er sunt for alle. Det er fullt mulig å drive med idrett på alle nivåer 
med diabetes. Fysisk aktivitet sammen med andre eller alene gir sterkere, sunnere kropp og 
mulighet for gode opplevelser.  Det er fint å ha en idrett en liker å drive med, da kan man utvikle 
seg så langt en ønsker og evner.

Hos friske personer uten diabetes reduseres insulinutskillelsen i kroppen når en er fysisk aktiv 
og trener. Så det er helt naturlig at en med diabetes må redusere insulintilførselen kanskje 
både før, under og etter en aktivitet.

Det er individuelt hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker den enkelte. Lange harde økter 
påvirker blodsukkeret mer enn kortvarig moderat trening. Trening man er vant til å drive med 
gir mindre påvirkning på blodsukkeret enn en ny treningsform og aktivitet.

Vi anbefaler å starte trening med et blodsukker på 5-8 mmol/l og å holde det mest mulig på 
dette nivået med å spise eller drikke underveis. Ved å tilføre karbohydrater underveis i 
treningen får en tilført energi til muskulaturen, og en vil da også spare på sukkerlagrene i 
leveren. Dette gir bedre effekt av treningen og en er bedre rustet til å unngå lavt blodsukker 
etterpå. Tilførsel av karbohydrater for å dekke opp det som forbrukes i kroppen under trening 
eller fysisk aktivitet er sammen med reduksjon av insulin de viktigste tingene en må finne ut av 
for å få til god blodsukkerkontroll når en trener.

TRIANGELEN OVER VISER TRE VIKTIGE FAKTORER FOR Å HA EN 
GOD BLODSUKKERKONTROLL. 

FOR Å FÅ BEST UTBYTTE AV TRENINGEN ER DET VIKTIG Å FINNE 
BALANSEN MELLOM TRENING, INSULIN OG ENERGIINNTAK

Det anbefales ikke å trene med blodsukker over 15 mmol/l og med ketoner i blod 
eller urin fordi kroppen da mangler insulin. Det er i en slik situasjon fare for rask 
utvikling av en syreforgiftning under trening. En må sette insulin og drikke vann slik 
at blodsukkeret går ned og kroppen får fylt seg opp med væske før en starter å trene. 

Hvis en starter trening med et for høyt blodsukker vil musklene kjennes stive og 
trege og det er vanskelig å få full effekt av treningen. 

Noen sliter med at blodsukkeret blir for høyt under eller etter trening. Da trenger en 
mer insulin. Hvis det er vanskelig å få dette til, diskuter det gjerne med din lege eller 
diabetessykepleier.
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Den vanligste utfordringen ved trening er lavt blodsukker  

Her er noen tiltak som kan hjelpe til med å hindre dette:

• Riktig mat og drikke er viktig for alle som trener. 

•  Spis ca 1-2 timer før trening et måltid som inneholder både langsomme karbohydrater og 

litt protein (protein er  viktig for å bevare og bygge opp muskulaturen) Eks: yoghurt og frukt, 

brød og melk, eller middag.

•  Som et utgangspunkt kan en prøve ut å redusere insulindosen til dette måltidet med  

20-50 %. Det kreves større reduksjon i insulindosen jo kortere tid det er til treningen starter. 

Hvis en velger å ikke redusere insulindosen kan man istedenfor spise raske karbohydrater 

rett før treningen starter. Start med å prøv ut om 10 g karbohydrater er passe mengde. 

•  Når treningen varer over 30-45 min er det lurt å fylle på med karbohydrater for å erstatte 

det som kroppen forbruker. Bruk gjerne søt saft (ikke for konsentrert), sportsdrikk, 

druesukkertabletter, frukt, rosiner eller fruktsmoothie.  

• Finn ut hva du selv synes er greit å spise eller drikke når du er fysisk aktiv. 

•  Jo lengre og hardere du trener jo mer karbohydrater trenger du for å unngå at blodsukkeret 

synker.

Fyll på med karbohydrater i god tid før blodsukkeret synker og blir lavt!

•  Etter en hard og lang treningsøkt kan det være nyttig å spise ca 10-40 g karbohydrater med 

en gang treningen er ferdig (søt saft, frukt, sjokolademelk). Dette kan spises eller drikkes uten 

å sette insulin. Spis så et måltid med både karbohydrater og proteiner i løpet av den første 

timen etter at treningen er ferdig. I denne tidsperioden etter trening vil kroppen nyttiggjøre seg 

av karbohydratene best og effektivt bygge opp sukkerlagrene igjen. Til dette måltidet 

anbefales det også å prøve seg fram med en reduksjon av insulindosen med 30-50 %.

•  Det siste måltidet før natten etter kveldstrening bør inneholde langsomme karbohydrater 

(grovt brød, havregryn). Her må en også vurdere om det er behov for å redusere insulinet 

avhengig av treningens lengde og intensitet.



Ulike idretter og treningsformer 
krever forskjellig tilpassning av insulin

Kortvarig intens aktivitet vil kunne vare i ca. 2-4 minutter, og gjentas i flere repetisjoner. Svært intens aktivitet vil ofte føre til noe stigning i blodsukkernivå. Dette skyldes økt nivå av stresshormoner som fører til frigjøring av glukose fra leveren. Eksempler på kortvarig intens aktivitet er sprintløp (60 – 800m), lengde- og høydehopp, korte svømmedistanser, bryting og styrketrening. 

Ved denne formen for trening kreves det inntak av karbohydrater underveis og mest etter trening, og reduksjon av insulin etter trening. 
Moderat eller hard aktivitet (fotball, håndball, løping) som varer i 1,5 til 2 timer vil kunne kreve reduksjon av basalinsulin også. Ved bruk av pumpe kan basaldosen reduseres med 50 % 90 minutter før trening, under trening, og 90 minutter etter avsluttet trening.

Kontaktidrett krever ofte at en må ta av seg insulinpumpa. Da bør en sjekke blodsukkeret i pauser eller minst etter 1,5 til 2 timer. Ved behov kan en tilføre 50 % av basaldosen fra den tiden som er gått mens pumpa har vært av.



VÆR AKTIV, MEN 
FREMFOR ALT... 
HA DET GØY!



Dette kan være skiturer, sykkelturer, fjellturer, cup og turnering. 
Disse aktivitetene har stor påvirkning på blodsukkeret og det vil også 
være behov for reduksjon i basalinsulinet eller langtidsvirkende 
insulin.

Ved pumpebehandling kan basalinsulinet reduseres som beskrevet 
under moderat eller hard aktivitet. I noen tilfeller kreves det 
reduksjon i basaldosen i flere timer etter at en er ferdig med den 
lange aktiviteten.

Ved multi-injeksjonsbehandling kan langtidsvirkende insulin 
reduseres med 20-50 % på morgenen og tilsvarende på kvelden 
avhengig av hvor lang og hard den fysiske aktiviteten har vært.

Det er viktig å spise mat med både karbohydrater og proteiner 
regelmessig på en dag med mange timer med fysisk aktivitet.  
Måltidsinsulin må reduseres og behovet for reduksjon er større jo 
lengre en har vært fysisk aktiv. 

Aktiviteten kan påvirke blodsukkeret opp til 24 timer etter at en er 
ferdig. Dette er det viktig å tenke på når en vurderer insulindosene før 
natten. Det er også viktig å spise et måltid rikt på langsomme 
karbohydrater (pasta, grovt brød, litt potetgull) før en legger seg for å 
forbygge at blodsukkeret blir lavt på natten.  

På cup eller treningssamlinger som varer over flere dager vil behovet 
for å redusere mengden insulin eller tilføre karbohydrater være 
større på dag 2 og 3 enn på dag 1. 

Den beste måten å finne ut hvordan en skal oppnå en god 
blodsukkerregulering i forbindelse med trening er å være nysgjerrig på 
hva som virker. 

Det anbefales å føre treningsdagbok med blodsukkerverdier, 
endringer i insulin og mengde karbohydrater sammen med 
treningsaktiviteten. 

Hvis det er noe som er vanskelig å få til, diskuter det med din 
diabeteslege eller diabetessykepleier. 

Langvarig fysisk aktivitet 
over flere timer
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Ung diabetes for ungdom i alder 
14-30 år: www.diabetes.no/ung

Diabetesforbundet: www.diabetes.no

Diabeteslinjen: veiledningstjeneste 
med chat, mail og telefon:  
www.diabetes.no/linjen
Et tilbud på mange språk.

Informasjonskanalen ung.no  er en 
offentlig informasjonskanal for 
ungdom mellom 13 og 20 år.

Alarmtelefon for barn og unge:  
tlf. 116 111 Gratis, også åpent på 
helligdager.

Brosjyren er skrevet og utviklet i 
samarbeid med:

Anne Karin Måløy
Diabetessykepleier Ullevål sykehus
Oslo Universitetssykehus

Halvor Bævre
Overlege Gjøvik sykehus
Spesialist i barnesykdommer
Idrettslege NIMF

Brosjyren er redigert i 
samarbeidmed:
Heiko Bratke
Barnelege Haugesund Sykehus
Helse Fonna HF

Andre temaer fra 
streetwise-serien:

• Når du skal reise

• Alkohol og type 1-diabetes

• Om å føle seg vel med diabetes

• Sex og prevensjon

•  Tips for skole ...pluss litt om 
rettigheter

• Veien til selvstendighet

• Tatovering og piercing

• Rusmidler

•  Å være venn eller kjæreste med 
en som har diabetes

• Årskontroll

Denne brosjyren er laget for 
helsepersonell til bruk under 
samtale og veiledning av 
pasienter med type 1 diabetes 
som ønsker å være aktive. 

Rådene i denne brosjyren er 
generelle og de må tilpasses den 
enkeltes behov.

Behandlingsregime skal alltid 
avklares i samråd mellom lege og 
pasient.


