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Der er aftalt tid til 
glucosebelastning: 
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Baggrund for undersøgelsen. 
Undersøgelsen kan bruges til at afklare om du har 
begyndende diabetes(sukkersyge). 
 
Forberedelse 
Du skal møde fastende, dvs. ingen mad, drikke/kaffe, 
slik, tyggegummi eller lign. mindst 8 timer før 
undersøgelsen. 
Du må ikke ryge 
Du må gerne drikke 1-2 glas postevand, men hos 
mindre børn er det en god ide at de ikke har drukket 
noget før testen, så de er tørstige når de kommer. 

De sidste 3 dage skal du have spist normal blandet kost 
og have haft et normalt aktivitetsniveau.  
Du må ikke have haft akut sygdom indenfor den sidste 
uge. 

 
Morgenmedicin  
Udsættes normalt til efter undersøgelsen.  
 
 
Selve undersøgelsen  
Du får ved undersøgelsens start taget en blodprøve i 
øreflippen eller i fingerspidsen for at måle 
fasteblodsukker. 

Herefter skal du drikke et glas sukkervand i løbet af 5-
10 minutter. Smagen er lidt sødlig. 
Efter 120 minutter måles igen et blodsukker. 
Du må hverken drikke, spise, sove eller ryge i de timer 
undersøgelsen varer og du skal holde dig i ro, ellers kan 
resultatet blive påvirket. 
Sukkervandet kan godt give lidt kvalme og utilpashed 
Undersøgelsen varer ca. 2½ time, herefter må du spise 
og drikke normalt. 
 
Det er en god ide at tage en madpakke og drikke med 
til efter undersøgelsen, da man godt kan blive lidt mat 
efter undersøgelsen 
 
Resultat  
Du får resultatet og information, når undersøgelsen er 
slut. 
 
 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at henvende dig på: 

 
Tlf. 55 73 10 66 
Man-tors. 8-12 


