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Når du måler dit indtag af kulhydrater, som kan få blodsukkeret til 
at stige, hvis du indtager for mange, kan du holde dit blodsukker 
under kontrol. Det anbefales derfor, at du måler dit blodsukker 
jævnligt. Det er meget relevant at tale med din læge om              
resultaterne, da det kan være nødvendigt at justere dit           
medicinindtag. Ekstra tip: Tag altid din diabetesmedicin og/eller 
insulin, som du har fået besked på, også når du er syg.¹

1. Mål dit indtag af kulhydrater og 
blodsukker jævnligt

2. Gå til jævnlig øjenkontrol hos din øjenlæge
Forhøjet blodsukker kan gradvist påvirke blodkarrene i øjnene, 
hvilket kan resultere i forskellige øjenkomplikationer. Hvis du vil 
forebygge potentielle øjenproblemer som diabetisk retinopati, 
skal du jævnligt have kontrolleret dine øjne.² Under en            
synsprøve tager din øjenlæge billeder af begge øjne og           
kontrollerer nethinden for at se, om den er beskadiget. Nogle 
praktiske tips: Bed nogen om at køre dig hjem efter kontrollen, 
da synet kan blive sløret. Medbring også et par solbriller, da dine 
øjne kan være lysfølsomme. Du kan mindske risikoen for at 
udvikle øjenkomplikationer ved selv at kontrollere øjnene 
mellem kontrollerne, f.eks. ved at være opmærksom på, om der 
sker ændringer i synet.³

Udfyld denne tjekliste, og prøv at begrænse 
potentielle komplikationer ved type 2-diabetes

For personer med type 2-diabetes (T2D) er det vigtigt at gå til kontrol 
jævnligt. På den måde kan du bedre kontrollere din sygdom og finde ud af, 

hvilken behandling du har brug for. Denne tjekliste hjælper dig med at 
justere din livsstil og mindske risikoen for at udvikle komplikationer som 

følge af T2D.
#AtTheHeartOfDiabetes

Hent denne tjekliste



4. Reducer dit HbA1c for at forebygge 
nyrekomplikationer
Alvorlige diabetiske nyrekomplikationer som nefropati 
forekommer hos 40 % af de mennesker, der har          
diabetes. Hvis du vil begrænse diabetiske                 
nyrekomplikationer, skal du forsøge at holde et godt 
blodsukkerniveau. Det vil mindske risikoen for at 
udvikle nefropati.⁵ Ligesom øjne, ben og fødder bør du 
få kontrolleret dine nyrer jævnligt. Under disse         
kontroller viser urinprøver, om der er proteinpartikler i 
urinen. Er der det, kan behandling være nyttig. Derefter 
giver en blodprøve en indikation af, om dine nyrer 
fungerer, som de skal.⁶ Det er også en god ide at måle 
dit blodtryk, kolesterol² og blodsukker jævnligt.⁵

5. Spis sundt

Det er meget vigtigt at foretage sunde madvalg for at 
mindske risikoen for langsigtede komplikationer. Det 
kan være en god ide at tale med en diætist, som kan 
udarbejde en personlig og afbalanceret kostplan, der 
passer til dig.⁷ Desuden skal du holde øje med dit 
saltindtag, dit blodtryk og dit kolesteroltal. Når du 
kontrollerer disse faktorer, kan det være med til at 
mindske risikoen for at udvikle diabetiske                
komplikationer.²

Hvis du vil mindske risikoen for at få alvorlige           
fodkomplikationer, anbefales det, at du dagligt       
kontrollerer fødderne for rifter og åbne sår (fodsår), 
som kan give forskellige infektioner. På et         
fremskredent stadie kan disse infektioner resultere i 
alvorlige fodkomplikationer.⁴ Kan du se nogle skader 
på fødderne? Tal om det med din læge.

3. Kontrollér dine fødder dagligt for at 
forebygge fodkomplikationer



7. Få din årlige influenzavaccine
Influenza kombineret med T2D kan give tidlige       
komplikationer.⁹ Influenzaen kan få blodsukkeret til at 
svinge. Hurtige stigninger eller fald i blodsukkeret kan 
resultere i akut hospitalsindlæggelse.² Derfor bør du 
mindske risikoen for at få influenza og de deraf         
følgende diabeteskomplikationer med                             
influenzavaccination. Den årlige influenzavaccination i 
Danmark er gratis fra 1. oktober og året ud for personer 
med T2D.⁹

8. Hold op med at ryge
Har du T2D og ryger? Så er der 30-40 % større 
sandsynlighed for at udvikle diabeteskomplikationer 
sammenlignet med ikke-rygere. Det er et faktum, at 
rygere med T2D har større sandsynlighed for at få 
hjerte- og nyresygdomme.¹⁰ Vil du gerne holde op? En 
professionel rygestopvejleder kan give dig nogle 
nyttige tips.¹¹ Du kan godt!

6. Fortæl, hvordan du har det
Alle har deres op- og nedture.² For personer med T2D 
er det vigtigt at undgå stress, da et stresshormon som 
kortisol øger mængden af sukker i blodet. Som du 
måske ved, er forhøjet blodsukker en af de           
væsentligste risikofaktorer i forhold til at udvikle 
komplikationer som følge af T2D.⁸ Det er derfor vigtigt 
at holde dit stressniveau under kontrol. Du kan 
mindske din stress ved at fortælle dine venner, din 
familie eller din læge, hvordan du har det.²

Kan du ikke sætte kryds i alle cirkler? 
   Tal med din læge om det.

          #AtTheHeartOfDiabetes
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