
Læs alt om disse 6 komplikationer ved type 2-diabetes
Denne liste har til formål at give dig vigtig information om komplikationer forbundet med type 2-diabetes (T2D). Når vi har forklaret de 

ofte anvendte betegnelser, dykker vi ned i 6 vigtige komplikationer ved T2D. Vi runder listen af med at nævne nogle flere relevante 
komplikationer. Har du nogen bekymringer i forhold til komplikationer til T2D? Tal om det med din læge. #AtTheHeartOfDiabetes

Mikro og makro
Når vi taler om komplikationer ved 
T2D, er det vigtigt at skelne mellem 

forskellige typer. For det første er der 
forskel på mikro- og makrovaskulære 

komplikationer. Eksempler på 
mikrovaskulære senfølger er øjen- og 

nyrekomplikationer, samt 
nerveskader.¹ 

Centralt for de makrovaskulære 
komplikationer er processen med 

åreforkalkning, som fører til 
forsnævring af blodkar i hele kroppen. 

Eksempler på makrovaskulære 
komplikationer er hjertekarsygdom og 

hjertesvigt.¹

Tidlige -og senkomplikationer
Tidlige komplikationer kan forekomme med det samme, når 

blodsukkeret er for højt eller for lavt. Eksempler på tidlige 
komplikationer er for højt eller for lavt blodsukker og forhøjet 

mængde af ketonstoffer i blodet.³ 

I modsætning til tidlige komplikationer opstår senkomplikationer 
over længere tid. Eksempler på dem er makrovaskulære 

komplikationer, som er skader på de store blodkar i hjertet, 
hjernen og benene eller mikrovaskulære komplikationer, som er 

skader på de små blodkar. Komplikationerne kan resultere i 
problemer med øjne, nyrer, fødder og nerver.⁴



Øjenkomplikationer 
(retinopati)
Diabetisk retinopati er den mest 
almindelige øjenkomplikation ved 
T2D.⁵ Diabetisk retinopati er en 
samlebetegnelse for alle sygdomme i 
nethinden, som skyldes T2D.    
Nethinden er den bageste del af øjet, 
som omdanner billeder til signaler og 
sender dem til hjernen.⁶

Et andet øjenproblem, der kan       
forekomme ved T2D, er grøn stær. 
Grøn stær kan skyldes ophobning af 
væske inde i øjet. Ophobningen 
resulterer i, at trykket i øjet stiger, 
hvilket klemmer blodkarrene, som 
fører blod til nethinden og                
synsnerven. Det giver skader på 
nethinden og nerven, og beskadiger 
synet. Faktum: Mennesker med 
diabetes har 40 % større risiko for at 
få grøn stær end mennesker, som ikke 
har diabetes.⁶

Grå stær er et øjenproblem, hvor øjets 
klare linse bliver uklar.⁶ Det kan 
skyldes forhøjet blodsukker som følge 
af T2D.⁷ Faktum: Mennesker med 
diabetes har 60 % større risiko for at 
udvikle grå stær sammenlignet med 
mennesker, som ikke har diabetes. 
Desuden får mennesker med diabetes 
grå stær i en tidligere alder.⁶

Tandkødsbetændelse
En anden komplikation, der bør nævnes, er tandkødsbetændelse. Denne 
komplikation påvirker gummerne og knoglerne, der holder tænderne. Hvis 
personer med T2D har ukontrolleret blodsukker i lang tid, har de højere 
risiko for at udvikle tandkødsbetændelse. Dårligt kontrolleret blodsukker 
kan beskadige blodkarrene. Som følge af beskadigelsen reduceres   
forsyningen af ilt og næring til gummerne, og det giver større           
sandsynlighed for infektioner.¹²

Hjertesygdom og slagtilfælde
Det er vigtigt at nævne hjertesygdom og slagtilfælde (eller 

hjertekarsygdom). Mennesker med diabetes har dobbelt så 
stor risiko for at udvikle hjertekarsygdom som mennesker, 
der ikke har diabetes.¹⁵ Hjertekarsygdom er den hyppigste 

årsag til dødsfald hos mennesker med diabetes.¹⁶

Inden for hjertekarsygdomme kan vi skelne mellem tre typer: 
kranspulsåresygdom (sygdom i blodkarrene, der forsyner 

hjertemusklen), cerebrovaskulær sygdom (sygdom i de 
blodkar, der forsyner hjernen) og perifær arteriesygdom 

(sygdom i de blodkar, der forsyner arme og ben).¹⁵

Problemer i blodkarrene kan føre til hjertekarsygdom. 
Tilstoppede blodkar kan give blodprop i hjertet eller 

hjernen.¹⁶ Hjertekarsygdom kan udvikles som følge af en 
kombination af hyperglykæmi og frie fedtsyrer i blodet. Det 

kan ændre blodkarrene. De kan blive tykkere og afbryde 
blodstrømmen. Det kan forårsage hjerteproblemer og 

blodprop i hjernen.¹⁷

Er dit syn sløret?

Er dine gummer røde og/eller hævede?

Har du talt med din læge om 
hjertesundhed for nylig?



Nyrekomplikationer 
(nefropati)
Nyresygdom er mere almindelig hos mennesker med diabetes 
end hos mennesker, som ikke har diabetes. Sygdommen skyldes 
skader på blodkarrene i nyrerne, og det giver nedsat                
nyrefunktion.¹³ 

I nyrerne er der små huller, der fungerer som filtre. Når blodet 
løber igennem, presses små molekyler som affaldsprodukter 
igennem hullerne og kommer ud i urinen. Nyttige stoffer som 
protein og røde blodlegemer er for store til at passere igennem 
hullerne og bliver i blodet. Forhøjet blodsukker gør, at nyrerne 
filtrerer for meget blod. Efter lang tids ekstraarbejde begynder 
nyrerne at lække og udskille små mængder protein ud i urinen. 
Det kaldes mikroalbuminuri. Når nyrerne begynder at udskille 
store mængder protein i urinen, taler vi om makroalbuminuri.¹⁴

På længere sigt kan overbelastede nyrer miste deres evne til at 
filtrere affaldsstoffer, som derfor kan ophobes i blodet. Det kan 
føre til nyresvigt, som er en alvorlig komplikation.¹⁴

Det er vigtigt at nævne hjertesygdom og slagtilfælde (eller 
hjertekarsygdom). Mennesker med diabetes har dobbelt så 
stor risiko for at udvikle hjertekarsygdom som mennesker, 
der ikke har diabetes.¹⁵ Hjertekarsygdom er den hyppigste 

årsag til dødsfald hos mennesker med diabetes.¹⁶

Inden for hjertekarsygdomme kan vi skelne mellem tre typer: 
kranspulsåresygdom (sygdom i blodkarrene, der forsyner 

hjertemusklen), cerebrovaskulær sygdom (sygdom i de 
blodkar, der forsyner hjernen) og perifær arteriesygdom 

(sygdom i de blodkar, der forsyner arme og ben).¹⁵

Problemer i blodkarrene kan føre til hjertekarsygdom. 
Tilstoppede blodkar kan give blodprop i hjertet eller 

hjernen.¹⁶ Hjertekarsygdom kan udvikles som følge af en 
kombination af hyperglykæmi og frie fedtsyrer i blodet. Det 

kan ændre blodkarrene. De kan blive tykkere og afbryde 
blodstrømmen. Det kan forårsage hjerteproblemer og 

blodprop i hjernen.¹⁷

Nerveskader 
(neuropati)

Nerveskader er en langsigtet           
komplikation ved T2D. Nerverne er 

kommunikationslinjen mellem hjernen 
og resten af kroppen. Højt blodsukker 

kan beskadige de små blodkar, der 
forsyner nerverne, og det kan resultere 

i, at vigtige næringsstoffer ikke når 
frem til nerverne. Det kan føre til 

beskadigede nervefibre, og i værste 
fald kan nervefibrene forsvinde.⁹ 

Vidste du, at omkring 50 % af alle 
mennesker med diabetes har en form 

for nerveskade? Man kan skelne 
mellem to typer af nerveskader. Perifer 

nerveskade, som giver snurren,   
smerter, følelsesløshed eller svaghed i 

hænder og fødder, og autonom 
nerveskade, som påvirker de nerver i 

kroppen, der styrer kropssystemer som 
hjerte og blodkar.¹⁰ ¹¹

Fodkomplikationer
For mennesker med T2D er det særligt vigtigt at passe godt på fødderne. På 
grund af T2D kan der nemt opstå problemer med fødderne, da du måske ikke 
kan mærke det, når skaden på fødderne sker. En anden årsag til fodproblemer 
er dårligt blodomløb. Hvis du har T2D, skal du være opmærksom på følgende 
potentielle fodproblemer: fodsvamp, vabler, knyster, hård hud og Charcots fod. 
Det er problemer, som nemt kan blive forværret, hvis du har T2D.⁸

Kan du mærke snurren i dine fødder, 
eller er de følelsesløse?

Har du vabler eller sår på fødderne, 
som ikke vil hele?

Har du nogensinde talt med din læge 
om nyresygdom?



Ud over de 6 komplikationer til T2D, som er beskrevet ovenfor, er 
der nogle yderligere komplikationer, som du skal kende til.

Akutte:
• Hypo: Også kaldet en hypoglykæmisk episode, er for lavt blodsukker (under 4 mmol/l). Det kan skyldes en forkert balance mellem medicin, 
ernæring og fysisk aktivitet. Eksempler på symptomer: svedtendens, koncentrationsbesvær, rysten.¹⁸ 
• Hyper: Også kaldet en hyperglykæmisk episode, er forhøjet blodsukker (over 7 mmol/l før et måltid og over 8,5 mmol/l to timer efter et måltid). 
Det kan skyldes en glemt dosis medicin, en stressperiode eller indtag af for mange kulhydrater. Eksempler på symptomer: stærk tørst, hovedpine 
og hyppigere vandladning end normalt.¹⁹
• Hyperosmolær hyperglykæmi: Forekommer, når blodsukkeret er ekstremt højt (over 40 mmol/l). Det kan skyldes en kombination af sygdom (som 
en infektion) og dehydrering. Eksempler på symptomer: stor tørst, tør hud, desorientering.²⁰
• Diabetisk ketoacidose: Forekommer, når kroppens celler ikke får den nødvendige glukose til energi. Derfor begynder kroppen at forbrænde fedt 
for at få energi, og det producerer ketoner. Ophobes ketoner i blodet, vil blodet blive mere surt, og i sidste ende resultere i syreforgiftning. 
Forvirring, bevidstløshed og koma kan forekomme, når niveauet af ketoner er for højt. Eksempler på de første symptomer: mundtørhed og 
forhøjet blodsukker. Eksempler på efterfølgende symptomer: vejrtrækningsbesvær, opkastning og tør hud.²¹

Kroniske:
• Seksuelle problemer: 1 ud af 2 mænd og 1 ud af 4 kvinder oplever en form for seksuelle problemer som komplikation til diabetes.²² Kan du 
mærke, at din T2D påvirker dit sexliv? Tal med din behandler om det.

Har du nogen bekymringer i forhold til komplikationer til type 2-diabetes?
   Tal om det med din læge.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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