
5 fakta om type 2-diabetes og 
hjertekarsygdom
Hjertekarsygdom er den hyppigste årsag til dødsfald hos personer med type 2-diabetes (T2D).¹ Det er derfor 
virkelig vigtigt at kende til de risici, der er forbundet med at have T2D og hjertekarsygdom. På denne liste 
forklarer vi 5 vigtige fakta. #AtTheHeartOfDiabetes

Hjertekarsygdom kan udvikle sig på grund af en kombination af hyperglykæmi (forhøjet blodsukker) og frie 
fedtsyrer i blodet, som kan beskadige blodkarrene. Blodkarrene kan blive fortykkede og lukke for 
blodstrømmen, som kan føre til hjerteproblemer og blodpropper i hjernen.¹

Der er tre typer hjertekarsygdom: 
-Kranspulsåresygdom (i de blodkar, der forsyner hjertemusklen) 
-Cerebrovaskulær sygdom (i de blodkar, der forsyner hjernen) 
-Perifer arteriesygdom (i de blodkar, der forsyner arme og ben)²

1.

3: Personer med T2D har 2,5 gange større risiko for at 
udvikle hjertesvigt sammenlignet med personer uden 
T2D.⁵

Ved hjertesvigt kan hjertet ikke pumpe tilstrækkeligt med blod til at opretholde de 
metaboliske behov i vævene i kroppen.⁶ Vigtige faktorer for hjertesvigt er 
insulinresistens og svær overvægt.⁷ Når personer med T2D bliver ældre, har de højere 
risiko for at udvikle hjertesvigt sammenlignet med personer uden T2D.⁵ Når en person 
med T2D har hjertesvigt, er risikoen for at dø af hjertekarsygdom højere end hos 
personer uden diabetes.⁸,⁹

Vidste du, at T2D giver 60-80 % større sandsynlighed for at dø af 
hjertekarsygdom hos personer, som har fået konstateret hjertesvigt? ¹⁰

1.

2: Mindst 68 % af personer med T2D, som er 65 år eller 
derover, dør af hjertekarsygdom.⁴ 

Det kan være enhver form for hjertesygdom. 16 % af personer med T2D, som er over 65 
år, dør af blodprop i hjernen. Der er en række forhold, som bidrager til risikoen for at 
udvikle hjertekarsygdom. Det kan være svær overvægt, manglende fysisk aktivitet, 
rygning, forhøjet blodtryk og dårligt kontrolleret blodsukker.⁴

Hvad gør du for at mindske risikoen for at udvikle hjertekarsygdom?
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1: Hjertekarsygdom er den hyppigste årsag til dødsfald hos 
personer med T2D.³ 

Vigtige risikofaktorer for hjertekarsygdom ved T2D er stress og dårlig søvnkvalitet.³

Kender du nogen, der ville have gavn af denne information?

4: Hjertekarsygdom hos personer med T2D forkorter 
levetiden med 12 år.¹¹

Levetiden hos personer på 60 år, som har T2D og hjertekarsygdom, forkortes med 12 
år. En undersøgelse har vist, at kun 50 % af personer på 45 år og derover, som har T2D, 
kender deres risiko for blodprop i hjertet eller blodprop i hjernen. Den samme 
procentdel har aldrig talt om det med sin læge.¹¹

Har du nogensinde talt med din læge om risikoen for at få hjertekarsygdom?
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5: Kombinationen af T2D og nyresygdom øger risikoen for 
hjertekarsygdom.¹²

De to hyppigste årsager til kronisk nyresygdom er T2D og forhøjet blodtryk. Personer 
med T2D har forhøjet sukker i blodet. Det kan bevirke, at blodkarrene i nyrerne og 
hjertet bliver beskadiget. Beskadigede nyrer kan frigive for meget af enzymet ‘renin’, 
som er med til at holde blodtrykket under kontrol. Derfor stiger risikoen for blodprop 
i hjertet, hjertesvigt og blodprop i hjernen.¹²

Vidste du, at op mod 40 % af personer med T2D udvikler nyresvigt? ¹⁰

Har du nogle bekymringer i forhold 
      til T2D og hjertekarsygdom?  
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   Tal med din læge om det.
          #AtTheHeartOfDiabetes
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