
6 trin til at få et bedre liv med type 2-diabetes 

TAG ET KIG PÅ DINE FØDDER HVER DAG08:00

08:30

 

 

TÆL KULHYDRATER FOR AT FÅ STYR PÅ DIT BLODSUKKER

 

Nerveskader (neuropati) kan gøre det sværere at mærke smerte, varme 
og kulde. For en person med T2D kan tabet af følelse i fødderne betyde, 
at sår eller rifter bliver overset.1 Derfor anbefales det, at du tjekker dine 
fødder hver dag.2 Er du usikker på, hvad du ser, eller hvordan du skal 
passe på dine fødder? Tal om det med din læge.

Der er mange ting, du selv kan gøre for at få et bedre liv, hvis du har type 2-diabetes (T2D). I denne liste sætter vi 
fokus på 6 trin, du kan udføre på en dag. Har du nogle bekymringer i forhold til T2D? 
Tal om det med din læge. #AtTheHeartOfDiabetes

LÆS OM T2D-KOMPLIKATIONER21:30
Der er �ere komplikationer, som personer med T2D skal kende til. 
Du ved måske, at T2D kan give øjenkomplikationer eller forhøjet 
blodtryk.7 Men vidste du, at personer med T2D har en højere 
risiko for blodprop i hjertet eller hjernen end gennemsnittet?8 
Det anbefales at læse om komplikationerne og tage en snak med 
din læge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

STRESS AF MED EN GÅTUR15:30
Stresshormonet kortisol gør kroppen mindre følsom over for insulin. Det 
er derfor vigtigt så vidt muligt, at undgå stressede situationer.4 Det er ikke 
altid nemt, men der er �ere ting, du kan gøre. Hvis du f.eks. oplever stress 
på arbejdet eller derhjemme, kan du gå en såkaldt stressgåtur. Når du gør 
det, letter du presset et øjeblik, og det gør dig i stand til at håndtere 
situationen bedre og tænke mere over dine valg.5

Kulhydrater påvirker blodsukkeret mere end fedt eller protein, fordi de hurtigere 
nedbrydes til glukose.3 Det er derfor vigtigt at vide, hvor mange af dem du får på en 

dag. Når du skal �nde frem til den rigtige mængde, anbefales det at tælle dem.

carbohydrates

20:00DYRK MOTION FOR AT SÆNKE BLODSUKKERET 
OG ØGE INSULINFØLSOMHEDEN

For en person med T2D er det særligt vigtigt at dyrke regelmæssig motion. Med motion 
mener vi gå, cykle eller anden sport som fodbold eller løb. Motion giver bedre vægttab, 

men det sænker også blodsukkeret og øger insulinfølsomheden.6

22:30 LÆG TELEFONEN FRA DIG
Der er �ere ting du kan gøre for at få en bedre nattesøvn. Ting du allerede kan 

gøre noget ved i aften! For eksempel: Undgå skarpt lys, lige før du skal sove. Sørg 
for, at der er mørkt i soveværelset, og at du ikke bruger smartphone, tv eller 

computer, lige før du skal sove. Skarpt lys kan øge insulinresistensen, og derfor 
frarådes særligt personer med T2D at bruge deres smartphone i sengen.9
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Tip: Download en app, som hjælper dig med at 
tælle kulhydraterne.

Tip: En stressgåtur kan være social. Spørg en ven eller 
kollega om han/hun vil med.

Tip: Medbring sukkerfri drikkelse for at opretholde 
væskebalancen og booste din energi. 

Tip: Prøv at finde pålidelige kilder til medicinsk information. Et eksempel kunne 
være Diabetesforeningens egen hjemmeside: www.diabetes.dk.

Tip: Læs en bog!

Er du klar til at forbedre dit liv?
   Tal om det med din læge.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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Tip: Gør det daglige tjek af dine fødder til en del af din normale rutine, 
når du tager strømper på.
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