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Type 2 diabetes
– patientinformation



Type 2 diabetes
Side 2

Ny med type 2 diabetes

Du har fået konstateret type 2 diabetes, og du vil opleve at få mange råd og 
anbefalinger om sund livsstil og medicinsk behandling.

Du kan sagtens have diabetes og have haft det i mange år uden at mærke 
noget til sygdommen.  Derfor kan det også komme som et chok og være 
svært at erkende at have fået diagnosen.

Vi anbefaler at du sørger for at få god og 
personlig vejledning hos dine behandlere  
i dit eget tempo, så du forstår de mange 
forskellige informationer. 
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Hvad er type 2 diabetes?

 Livslang kronisk sygdom.
 Kendetegn: Forstyrrelser i omsætning af sukkerstoffer, 

 fedt og protein i kroppen. 
 Insulinproduktionen er utilstrækkelig eller virker ikke optimalt.

Insulin er et hormon som produceres i bugspytkirtlen.  
Det regulerer sukkeromsætningen i kroppen.

 Opstår typisk efter 40-års-alderen, men kan opstå tidligere. 
 Ca. 5 % af den danske befolkning har diabetes, heraf 80-90 % type 2.*
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* Kilde: Diabetesforeningen
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Hvorfor opstår type 2 diabetes?

Symptomer

Der er mange årsager, men de vigtigste er: 

 Livsstil
 Overvægt
 Arv

Vores moderne livsform med stillesiddende arbejde og 
kalorierig mad er ikke god for vores krop, 
der er bygget til et fysisk aktivt liv med en grov og grøn kost. 

Ingen eller få som i begyndelsen 
kan være:

 Træthed
 Tørst
 Hyppig vandladning/blærebetændelser
 Synsforstyrrelser
 Føleforstyrrelser i fødder
 Svampeinfektioner
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Behandling

Medicinsk behandling

 Livsstilsændringer i form af   
 kostændring og motion samt 
 eventuelt rygestop
 Medicinsk behandling

Samtidig med kostomlægning og motion vil man oftest starte medicinsk 
behandling.

Den medicinske behandling omfatter:

 Blodsukkerregulerende medicin
 Blodtryksregulerende medicin
 Kolesterolsænkende medicin

Virkningen af behandlingen med blodsukkersænkende medicin kan aftage, 
og en stor del af de personer, som har type 2 diabetes, vil med tiden have 
brug for insulin som injektion.
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Forebyggelse af følgesygdomme

God kontrol af din diabetes nedsætter risikoen for følgesygdomme, 
så som skader på: 

 Nerver
 Nyrer
 Hjerte
 Hjerne
 Blodkar
 Nethinden i øjet

Når du tager hul på at se på dine vaner og sandsynligvis lægger 
dem om, er det vigtigt at du selv bestemmer, hvor du vil starte – og 
hvad dit tempo skal være. Nogle kan bedst lide at tage små skridt 
ad gangen, mens andre synes bedst om at lægge livsstilen helt om 
fra den ene dag til den anden. 
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Blodsukkermåling

Kontrol af din diabetes

Det anbefales at du måler dit blodsukker. Hvor ofte du skal måle dit blodsuk-
ker aftales med din behandler.

Målet er at dit faste blodsukker er 4-7 mmol/liter og dit blodsukker 1½ time 
efter et måltid højst er 9 mmol/liter.

Man anbefaler måling af langtidsblodsukker (HbA1c) ca. hver 3. måned 
samt en livsstilssamtale med din behandler 1 gang årligt hos din praktise-
rende læge eller i et diabetesambulatorium.

Du og dine egne beslutninger omkring din diabetes har stor betydning 
for behandlingen og udviklingen af sygdommen. Dine behandlere og 
dit netværk kan hjælpe og støtte dig. 
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Udarbejdet i samarbejde med Kirsten Simonsen, Helle Svensson og Pia Andersen – 
diabetessygeplejersker på Herlev Hospitals Diabetesambulatorium

Følg Accu-Chek Danmark på Facebook  www.facebook.com/accuchekdanmark 
eller få mere information om Accu-Chek på www.accu-chek.dk


