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Forebyggelse/behandling
af komplikationer til diabetes
Har man diabetes, er risikoen for senkomplikationer til stede.
Komplikationerne hos personer med type 1 diabetes opstår i reglen først
efter en årrække, mens personer med type 2 diabetes i nogle tilfælde har
komplikationer ved sygdommens diagnosticering. Dette skyldes, at man har
haft sygdommen i en årrække uden at vide det. Heldigvis bliver behandlingen bedre og bedre, og der er ofte god mulighed for at nedsætte risikoen for
yderligere forværring af komplikationerne.
Husk, at det er nemmere at forebygge end at behandle. Deltag aktivt i forebyggelsen. En metode kunne være at sætte mål for behandlingen samt aftale
med din behandler, hvad du selv har ansvaret for.

Hjerte/kar
Er man type 2 diabetiker, er risikoen for hjerte-kar-sygdomme væsentlig
forøget. Overvægt, rygning, manglende motion, dårlig diabetesregulering,
forhøjet blodtryk og kolesterol er hver især en risiko, som skal tages alvorlig. Heldigvis har man mulighed for selv at nedsætte risikoen ved at deltage
aktivt.

Hvad kan du selv gøre
Dyrk motion ca ½ time dagligt
Stop rygning
Få din sukkersyge under kontrol
Hold øje med dit blodtryk
Få dine kolesteroltal kontrolleret
OG spis de tabletter, din læge ordinerer
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Nervebetændelse (neuropati)
Har ikke noget med betændelse at gøre. Neuropati er en beskadigelse af
nervebanerne. Disse skader opstår ofte efter flere års diabetesvarighed og
betyder for nogle en nedsat følesans samt prikken og stikken i fødderne.
Andre har fornemmelsen af at gå på vat. Symptomerne og de smerter, der
kan være, kan være vanskelige at behandle. Men det er meget vigtigt, at
man får sin diabetesregulering på plads.
Længerevarende forhøjede blodsukkerværdier kan give symptomer, der
minder om disse senskader, men heldigvis forsvinder symptomerne ofte, når
personen med diabetes bliver godt reguleret.

Hvad kan du selv gøre
Dyrk motion ca. ½ time dagligt
Stop rygning
Få din sukkersyge under kontrol
Få fødderne undersøgt hos en statsautoriseret fodterapeut.
Få en henvisning hos din læge, så får du tilskud. Hold godt øje med
dine fødder hver dag, kontakt din behandler, hvis der opstår sår.
Beskadigelse af nerveceller kan også medføre problemer med at mærke lave
blodsukkerværdier, svedudbrud, fordøjelsebesvær samt rejsningsproblemer.
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Husk, at det er megetnemmere
at forebygge end at behandle
Øjensygdomme
Forandringer i øjets nethinde skyldes beskadigelser af øjets blodkar, og
antallet af blødninger i øjet vil ofte hænge sammen med, hvor længe du har
haft din diabetes. Disse forandringer kan ikke mærkes, og det er derfor meget vigtigt, at du går til øjenlæge. Selv svære øjenforandringer kan behandles
– men det kræver, at de opdages i tide. Grøn og grå stær ses hyppigere hos
personer med diabetes.

Hvad kan du selv gøre
Stop rygning
Pas dine kontroller hos øjenlægen
Få styr på dit blodsukker og din blodtryksregulation

Nyresygdom
Ved mange års påvirkning af de små kar i nyrerne kan disse blive utætte.
Nyrernes tæthed måles via en urinprøve. Såfremt denne prøve er positiv for
æggehvidestof (mikroalbumin), er det meget vigtigt at beskytte nyrerne. Det
gør man med blodtrykssænkende medicin, også selv om man ikke har et
forhøjet blodtryk. Har man forhøjet blodtryk, er det vigtigt at få det behandlet.
Albumin måles i en morgenurin.

Hvad kan du selv gøre
Få styr på dit blodsukker og din
blodtryksregulation
Stop rygning
Tag de tabletter, der er ordineret
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De hyppigste kontroller er:
Langtidsprøven
(HbA1c)/blodsukkermålinger
Blodtryk
Vægt
Øjenlæge
Fodterapeut med måling af følesans
Kolesteroltal
Blodprøver med måling af nyrefunktion og væskebalance
Urin for mikroalbumin

Aftal og nedskriv sammen med din behandler,
hvilke mål I arbejder hen imod.
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