
Sygdomsmestrings forløb

−Diabetes type 2



Dagens program

 Siden sidst? Opsummering…
 Brainstorm på senkomplikationer/senfølger
 Seksualitet
 Mine senfølger (tegn)
 Sidemandsdrøftelse
 Pas dine kontrolbesøg! 
 Hvem kan støtte dig?
 Hvad så nu? Nye mål??
 Evaluering af forløbet med post its
 Tak for denne gang

 HUSK evt udveksling af tlf/mail i pausen! Støt hinanden
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Diabetes Sen komplikationer koster!

− Diabetesbehandling i Danmark koster:

− 86 mio. om dagen ~ ca. 31 mia. kr. om året

− ~10 % bruges på medicin

− ~10 % bruges til forebyggelse af komplikationer

− ~80 % bruges til behandling af komplikationer

kilde: Diabetesforeningen

− Til sammenligning:  

− Storebæltsbroen kostede 

− 21 mia. kr.(1998)



Hyppig følgesygdom er diabetisk neuropati
(skader på nerverne I arme og ben)

Dette øger risiko for 
følgesygdomme:

− Forhøjet
blodsukker

− Forhøjet blodtryk

− Forhøjet kolesterol

− Rygning

− Alkohol
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Boulton et al Diabetic neuropathies: a statement by the 
American Diabetes

Association, Diabetes Care 2005 Apr;28(4):956-62.

Dette kan du selv gøre for at 
begrænse følgesygdomme

− Stabilt Blodsukker:

− Regelmæssige måltider

− Normalt Blodtryk

− Normalt kolesterol

− Normal vægt

− Bevæg dig i moderat, højt tempo

− Tænk på at:

− Stop rygning

− Begræns alkohol forbrug
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Hvad er senfølger/komplikationer  til Diabetes 
2?

− Start med kort snak med sidemanden

− Herefter 

− Brainstorm på holdet:
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Billedet viser de organer, 
som kan rammes af følgesygdomme.

• Øjne, blindhed

• hjerte/kredsløb

• Nyresygdomme

• Nervesmerter/føleforstyr.
• mave/tarm 

• hænder, fødder,

• Kønsorganer, impotens





Hård hud og ligtorne er første stadie til et 
fodsår!!! 



Eks på risiko faktorer

Hospitals afd. eller prakt. læge bør henvise patienten
til statsautoriseret

Fodterapeut til regelmæssig beh. og evt. indlæg. 



Fodsår hos diabetes borger

Konsekvensen af en infektion kan være en 
amputation!!!

Årsager: Neuropati/nervebetændelse
Fod deformiteter med trykbelastning

åreforkalkning, nedsat omløb
Infektioner og koldbrand



Hvad kan du selv gøre ved fødderne?:

 Vask fødderne dagligt

 Undgå fodbade

 Tør fødderne grundigt

 Brug dagligt crème

 Se på fødderne hver dag
Evt brug spejl

− Forebyggelse er vigtig da fodsår
medfører stor sygelighed for 
borgerne og er dyrt for samfundet!



Udvikling af blodprop i hjertet –hjernen
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Mine senfølger af diabetes 2
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Tegn: Hvor oplever jeg senfølger af sygdommen? Drøft 2 og 2

Eksempelvis: 

• Øjne, blindhed
• hjerte/kredsløb
• Nyresygdomme
• Nervesmerter/føleforstyr.
• mave/tarm probl
• hænder, fødder,
• Kønsorganer, impotens



Seksualitet

− Træthed

− Manglende lyst

− Bivirkning af medicin

− Senfølger af sygdom

− Smerter

− Besværet eller mgl erektion

− Nedsat slimproduktion

− Obs de systemer vi ikke bruger 
bliver der lukket ned for!

− Vejen til bedre seksuel sundhed

− Snak og afstem forventninger

− Planlæg tid til kærlighed og kærestetid

− Prioriter tiden til hinanden

− Øg fokus på sanselighed og nærhed

− Knus, kys og kram reducerer smerter 
og øger nærheden.

− Evt snak med din læge, husk at langt 
de fleste problemer kan afhjælpes
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Kronisk sygdom og seksuel sundhed
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Kontroller hvor tit? –husk det er individuelt !

− Mindst hver 3. mdr:
− Blodsukker
− HBA1c 48 (indiv. Mål)
− Fastende 4-7 mmol/l
− 2 timer eft. Måltid 7-10 

mmol/l
− vægt

− Blodtryk
− Under 130/80

− Mindst 1 gang årligt:
− Kolesteroltal

S-kolesterol < 4,5
− Triglycerid < 1,7
− HDL > 1,0 (herlige)
− LDL < 2,5 (lede)

− Nyrefunktion
− Øjenlæge
− Fodterapeut (indiv)

− Tandlæge (indiv)

− Se side 65 i bogen, evt tilføj!
− Sundhed.dk se alle tal!
− (nem id, se laboratorietal)
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Gode råd fra en borger med Diabetes 2

− En borgers råd til andre borgere på hold: 

− ”Sig at de skal få en forståelse af sygdommen: 
− De skal se alvoren og tage det seriøst det her! 
− Den er jo kommet for at blive! Vi kan ikke holde ferie fra den!! 

Det handler om at få lavet nogle gode sunde rutiner, og 
langsomt acceptere at sådan er det nu for dig!”

− ”Sig det giver mening for dem at gøre det og det… i stedet for 
måske at skulle miste deres fødder!!!
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Brug gerne støtte, hvem?

− Brug din læge som samarbejdspartner, Gå i dialog og bliv klog 
på din sygdom HUSK det er ikke lægens sygdom!

− Inddrag dit netværk, -de kan støtte dig i gode valg i hverdag…
− (gåture, rigtige indkøb, sunde kostvaner)
− Brug Diabetesforening til at få informationer og gode råd i din 

hverdag(lille folder)gode lokal aktivitet ex Motivationsgrupper.
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Velreguleret 
sygdom

Samarbejde 
læge

Mit netværk, venner 
familie



Gode råd til at tage med hjem

 Kend din sygdom godt! Tag den alvorligt, det lønner 
sig! Det kræver bevidsthed-hver dag:

 Hjælp kroppen, lyt til den, brug den!
 Hold øje med hvad og hvor ofte du spiser:
 spar på fedt, sukker, store portioner – fiberig kost

 Bevæg dig, det gør en stor forskel for dit blodsukker!
 Find  en måde at bevæge dig på som du kan lide ex 

”interval-gå”cykling men få pulsen op!
 Stort arbejde at få nye vaner, men det er givet godt 

ud!
 Tag et skridt, et mål af gangen og bliv ved….., det 

skal nok lykkes for dig  
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Dit liv, din sygdom, din fremtid!
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Madværksted 3 gange 

-grøntsager, 

-hurtig og billig hverdagsmad,

- frokost og mellemmåltider

-Madværksted  via Liva (online) 

-Sund mad ved diabetes: 3 gange (sund kost, frugt, kostfiber 

og varedeklarationer) 

-Sunde madvaner:  6 gange, hvoraf den 1 gang er 

madværksted, (sund kost  ændring af vaner og varedeklarationer 

)  
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Evaluering af forløbet:

Sidste Øvelse: ”3 positive og en kradser….!”

Det er nu tid at evaluere dit diabetes mestringsforløb:

Hvad har været godt? Hvor er der plads til forbedring?

 Skriv 2-3 positive ting om forløbet (en ting på hver post-it)
 Skriv 1 ting(kradser) som du kunne tænke dig kunne være 

anderledes på næste kursus.

 obs opfølgning ved jeres kontaktperson.
Tak for hjælpen og tak for denne gang
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