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ET LIV MED DIABETES 
KAN SAGTENS VÆRE 
ET GODT LIV

Af  Sofie Korsgaard

Flere og flere danskere får konstateret type 2-diabetes, 
og risikoen stiger i takt med alderen. Men selvom 
sukkersyge ikke kan helbredes, er der heldigvis masser, 
du selv kan gøre for at holde sygdommen i skak og 
leve et langt og godt liv, fortæller speciallæge i almen 
medicin, Hans Christian Kjeldsen.

Du kender det måske bedst som 
gammelmandssukkersyge – Type 2-diabetes – og det er 
der en grund til. Den meget udbredte livsstilssygdom 
rammer nemlig typisk omkring 55-års alderen, og mere 
end halvdelen af de mange tusinde danskere, der lider 
af den kroniske sygdom, er over 65 år. Derfor er det 
en god ide at blive mere opmærksom på sygdommens 
sparsomme og ofte vage symptomer, jo ældre du bliver.

Det er dog ikke for ingenting, at Type 2-diabetes kaldes 
en livsstilssygdom. Overvægt, rygning, forkert kost 
og mangel på motion er nemlig nogle af de faktorer, 
der - udover stigende alder - kan forøge risikoen for at 
udvikle sygdommen, og dermed kan du også selv gøre 
en indsats for at forebygge den. Og det er især en god 
ide, hvis en af dine forældre har diabetes – sygdommen 
er nemlig meget arvelig, og du vil i så fald have en 

Lægens ord

risiko på 40 procent for selv at få diagnosen en dag. Kort 
fortalt bør du især sørge for ikke at være overvægt, lade 
være med at ryge, dyrke motion eller få bevæget dig i 
hverdagen og spise mindre mættet fedt og flere fibre. 

Når diagnosen er stillet 
Forebyggelse eller ej, så kan vi ikke alle komme udenom 
diagnosen, og det kan godt være en hård besked at 
få – især hvis man har hørt skrækhistorier om senfølger 
som blindhed, blodpropper og nyresvigt. Men selvom 
sygdommen aldrig kan helbredes, er der heldigvis masser, 
du selv kan gøre for at holde den i ave. Det fortæller 
speciallæge i almen medicin, Hans Christian Kjeldsen.

”Det at leve med diabetes er ikke nødvendigvis et dårligere 
liv end før. Når vi opdager sygdommen er det ikke altid, 
folk har symptomer – og hvis de har, vil de jo oftest blive 
bedre, da det er symptomer på højt blodsukker, mere 

end senfølger, vi ser på diagnosetidspunktet,” siger 
han og understreger, at det dog er altafgørende, at 

du som patient er indstillet på, at det som regel 
vil være nødvendigt at lægge sin livsstil om og 
være meget konsekvent med at passe den 
medicinske behandling. Livsstilsfaktorer som 
vægt, motionsvaner, kost og rygevaner, har 
nemlig stor betydning, når det handler om at 
begrænse senfølgerne af Type 2-diabetes.

“Vi ved, at varige forandringer - modsat hurtige 
vægttab og lignende – hjælper. Men det kan kun 
ske, hvis patienten selv er indstillet og motiveret 

for det. Derfor hjælper jeg mine patienter til at 
opstille nogle realistiske mål, og heldigvis oplever 

mange deres nye vaner som noget positivt,” siger 
Hans Christian Kjeldsen.  

TYPE 2-DIABETES KORT FORTALT 

- Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, der er 
kendetegnet ved blandt andet forstyrrelser i 
sukkeromsætningen, hvilket fører til forhøjet 
blodsukker. Særligt ældre og overvægtige har 
en høj risiko for at udvikle diabetes. 

- Symptomerne er både sparsomme og vage. 
I starten er der ofte ingen eller kun få tegn, 
men nogle kan føle sig trætte og uoplagte. 
Senere medfører det forhøjede blodsukker, 
at der opstår symptomer som tørst, hyppige 
vandladninger og vægttab.

- Hos diabetikere er der ikke tilstrækkelig 
produktion af insulin i bugspytkirtlen. Derfor 
behandles sygdommen dels ved medicin, 
dels ved livsstilsændringer som sund kost, 
rygestop og motion, der hjælper til at 
nedsætte og stabilisere blodsukkerniveauet. 
Rygestop er især vigtigt, da rygning 
nedsætter insulinens virkning og øger risikoen 
for følgesygdomme. 

- Behandles diabetes ikke eller i utilstrækkelig 
grad, kan det føre til skader på nerver, nyrer, 
skader på nethinden i øjet, og sygdomme i 
hjerte, hjerne og blodkar.
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Speciallæge i almen medicin, 
Hans Christian Kjeldsen

DIABETES I TAL

- Cirka 5 procent af den danske befolkning 
har diabetes mellitus, og af disse har 80-90 
procent type 2-diabetes. 

- De sidste 30 år har der været en tredobling 
i antallet af patienter med sukkersyge. 

- Antallet af diabetikere stiger med alderen, 
og blandt personer over 70 år har ca. 12-15 
procent diabetes.

- På verdensplan har mere end 400 millioner 
voksne personer type 2-diabetes, og der 
diagnosticeres næsten 7 millioner nye 
tilfælde per år.
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