
Pröva Dig fram till vad som passar dig När

Du tränar! Och tänk på;

Normalt blodsocker dygnet före träning:
Ger fyllda energiförråd - bästa förutsättningar för träning och tävling!

Har Du lågt blodsocker under natten efter träning?
Tillför mer kolhydrater under och omedelbart efter träning I första

hand. Temporär insulinminskning under natten är en nödlösning!

Har Du stigande blodsocker under träning?
Kan vara adrenalinpåslag under intensiv träning. Starta träningen

med blodsocker 5-6! Insulinkorrigera inte en måttlig tillfällig

blodsockerstegring under träning. 

Eller så är det  överdosering av kolhydrater under träning. Träna

hårdare eller minska kolhydratmängden under träning!

Varför bör det gå 2 tim från huvudmåltid till hård träning?

Förutom att träningen går bättre är blodsockret stabilare,

måltidsinsulinet som kan ge blodsockersänkning under träning är

förbrukat. (Högre insulinkänslighet under träning)
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Kontaktuppgifter:

E-post: barnmottagningen.gallivare@norrbotten.se

 Barnmottagningen.kiruna@norrbotten.se 

        dietistmottagningen.gallivare@norrbotten.se

Telefon: Akuta frågor 0970-19277

 Icke akuta frågor 0970-19292 (diab.ssk)eller 10360

 Dietist 010-452 63 63

Diabetes 
och 

fysisk ansträngning

Kolhydrater förbränns vid fysisk träning och måste ersättas, I första

hand med nya kolhydrater. Insulinbehovet är lägre under och

omedelbart efter fysisk aktivitet.

• Ät regelbundet och ta tillräckligt med insulin så att Du bygger

upp en normal energireserv i kroppen

• Fyll på små mängder kolhydrat omedelbart innan och varje

halvtimme under träning

• Fyll på energiförråden efter träning

• Om Du absolut vill fylla på extra protein billigt och effektivt -

drick ett glas mjölk direkt efter träning*.

• Kolla dina blodsocker och anpassa kolhydrater och insulin till

just Dig och Din träning!

*) Kroppen kan inte lagra ett överskott av protein I födan och för de allra flesta behövs inget

 extra proteintillskott utöver normalkost för att bygga muskler under träning. Överskott bryts

omedelbart ner till socker, fett och slaggprodukter!
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Förberedelse

 Ett välinställt blodsocker är en garanti för att Du har bra

energireserver innan träning. En tids höga blodsocker ger

paradoxalt SMÅ mängder kolhydrater i kroppens förråd.

1. Ät en större måltid 2 timmar innan träning med normal

insulindos. Sikta på blodsocker 6-8 två timmar efter måltid!

Under träningspasset

Drick 1,5-5 ml söt saft/kg var 30:e minut.

Vikt______ x 1,5-5=___________ml söt saft/30 min

Ex mycket tung träning 50 kg kroppsvikt 50 x 5 = 250 ml söt saft per halvtimme

Saft kan ersättas av annan snabb kolhydrat 0,15-0,5 g/kg.

Direkt  efter  träningen 

(på vägen hem): 

Ät en frukt 10-40g kolhydrater utan insulin

En del tävlingsidrottar med mycket hård träning, andra motionerar

med lugnt tempo - Du måst själv pröva Dig fram till lämpliga doser

beroende på hur hårt Du tränar! 

Måltid efter träning? 

(inom 1 timme  efter träning):

Om Du märker låga blodsocker timmarna efter träning (ex natten

efter kvällsträning) bör Du helst fylla kolhydratförråden med en

måltid inom en timme efter avslutad träning;

Måltiden bör innehålla 1-2 gram kolhydrater/kg och timmes

ansträngande träning Insulindosen kan beräknas något lägre till

denna måltid, sikta på blodsocker 8 vid 2 timmar efter måltid.

Vikt______ x timmar_____ x 1-2=___________ g kolhydrat

Ex 2 timmars träning 30 kg kroppsivikt =60-120 g kolhydrat beroende på hur ansträngande

träningen varit.

Även nästkommande måltid kan behöva vara litet större än vanligt t

ex frukosten på morgonen efter träningskväll.

Blodsockerkorrigering tiden närmast efter

träning:

Om högt blodsocker efter träning används “nattkvoten” som ger

mer försiktig sänkning av blodsockret (200/total dygnsmängd

insulin=hur mycket blodsocker sänks av 1 E insulin.


