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Senkomplikationer
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Komplikationer



Type 2 diabeteskursus

Senkomplikationer: Nyrerne
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Nyre komplikationer
• Æggehvidestof i urinen
• Nyresvigt
• Infektioner
Undersøgelse:
Urinundersøgelse 
BT måling
Blodprøve
Behandling: 
Blodtryksmedicin medicin og normalisering af blodsukker -

rygestop
Du opdager det ikke
Det skal undersøges regelmæssigt



Type 2 diabeteskursus

Senkomplikationer: Kredsløb
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Kredsløb
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Dannelse af  en blodprop
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Hjertet
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Hjernen
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Åreforkalkning
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Symptomer på åreforkalkning 
• Uro
• Kolde fødder
• Misfarvede fødder
• Gangsmerter
• Hvilesmerter

Kan medføre:
• Tynd hud
• Sår
• Dårlig sårheling
• Infektion
• Koldbrand
• Amputation
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Helbredsfordele ved rygestop
20 min. efter: Blodtryk og puls bliver normal.

Bedre blodcirkulation.

24 timer efter: Risikoen for blodprop er allerede mindsket.

48 timer efter: Du har bedre kondition, fordi kulilten i blodet er væk. Allerede nu kan du lugte 
og smage bedre.

4 uger efter: Du hoster mindre og har mere luft. Dine lunger vil nu være bedre til at 
bekæmpe infektioner.

1 år efter: Risikoen for blodprop og hjerneblødning er halveret.

5 år efter: Risikoen for at få en blodprop er som en ikke-rygers.

10 år efter: Risikoen for lungekræft er mere end halveret.

15 år efter: Risikoen for lungekræft er næsten som hos dem, der aldrig har røget.
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Blodkar komplikationer
Åreforkalkning
• Blodpropper i hjerte og hjerne 
• Hjertekramper
• Lægkramper (vindue-kigger syndrom) 

Behandling
• Cholesterolsænkende medicin
• Hjerte magnyl

Effektivt: Forebyggelse
• Kost, kolesteroltal, blodtryk, motion, blodglukose 
• Tobak!!!!!



Type 2 diabeteskursus

Senkomplikationer: Nerver
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Nervesystemet
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Perifer neuropati

Nedsat følsomhed i 
hænder

(mere sjældent)

Nedsat følesans

(meget hyppigt og med 
risiko for fodsår)
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Nervebetændelse/
neuropati
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Symptomer på nervebetændelse/neuropati 
(nedsat følelse)

• Uro
• Prikken/stikke
• Fornemmelse af at gå på vat
• Føleforstyrrelser
• Smerter
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Kan medføre:

• Balanceproblemer
• Fejlstillinger
• Muskelsvækkelse
• Atrofi (svind af muskler)
• Indskrænket led bevægelighed
• Tryk sår (smertefri)
• Dårlig sårheling
• Infektioner
• Amputationer
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Infektioner
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Optimale behandlingsmål

•BT: < 130/80 

•Lipider: Total-kolesterol < 4,5

LDL-kolesterol < 2,0

HDL- kolesterol >1,0

(ved højrisiko-patienter < 4,0 og < 1,8)

•Nyre: Albumin/kreatinin-ratio < 30mg/g
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Autonom neuropati

Svedudbrud ved 
måltider

Seksuelle 
problemer

(kvinder og 
mænd)

Kvalme og 
opkastning

(Gastroparese)

Forstoppelse / 
diarre

Nedsat svede 
evne

(tørre fødder)



Type 2 diabeteskursus

Senkomplikationer: Øjnene
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Øjet



Øjenkomplikationer

Undersøgelse
Ca. 1 gang årlig hos øjenlæge eller efter aftale

Forebyggelse:
Velreguleret BT og blodsukker og rygestop

Behandling:
Laserbehandling
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Søvnapnø

– Udtalt dagtræthed
– Højlydt, afbrudt snorken
– Urolig søvn
– Koncentrationsproblemer
– Depression eller irritation
– Morgenhovedpine
– Højt BT
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Behandling af søvnapnø



Kredsløb, øjne, nyrer og nervebaner:

Blodglukoseregulation, blodtrykket, motion og rygning.

Øjne:

Kontrol hos øjenlæge mindst 1 gang årligt.

Nyrer:

Urin undersøgelse mindst 1 gang årligt.

Nerver:

Fodterapeut mindst 1 gang årligt eller ved behov.

Fødder skal kontrolleres (puls og følesans) årligt.

Kredsløb:

Kolesteroltal, BT.


