
Sygdomsmestrings forløb
−Diabetes type 2



Dagens program

 Siden sidst?
 Diabetes i tal
 Brainstorm på Sygdom 
 Fakta om diabetes
 Refleksionsøvelse: Mit liv med diabetes (tegn)
 Sidemandsdrøftelse
 Medicinsk behandling/rejser 
 Diabetes trekanten….
 Hvad kan jeg selv gøre? Hvem kan støtte mig? 
 Nævn 1 ting du har fået med herfra i dag?
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Hvor udbredt er diabetes 2 i Danmark?

− Der er i dag 320.000 mennesker i Danmark som har Type 2 
diabetes, der forventes en stigning til 600.000 i 2025.

− Type 1(32.000)

− Diabetesforeningen fremhæver;
− at du lever længere og får et bedre liv uden senfølger hvis du 

mestrer din diabetes tidligt….
−
− De anbefalede kontroller er med til at sikre en bedre 

livskvalitet 
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− Type 1 er ofte 
normalvægtige

− Insulinproduktion er 
ophørt/ødelagt

− Personen er oftest <30 år 

− Sygdommen opstår 
akut/subakut

− Arveligheden er ca 5-10% 
(når én af forældrene har 
type 1 diabetes)

− Behandling: livslang 
insulinbehandling

− Ca 80% med type 2 er 
overvægtige

− Insulinproduktionen er ofte 
høj (insulinresistent). 
Nedsat virkn. af insulin

− Personen er oftest >40 år 

− Arveligheden er ca 40% 
− (info til børn)

− Behandling: kost, vægttab, 
motion, medicinsk behandling
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− Type 1 − Type 2 



Hvad er Diabetes (med jeres ord)?
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− Brainstorm: 



”Mit liv med Diabetes ”

5

Tegneopgave: 

1. Hvor meget fylder Diabetes i dit liv lige nu? (tal eller lagkage)

2. Refleksionsspørgsmål:

- Hvad fylder mest for dig lige nu?

(Information, kost, motion, måle blodsukker, tage medicin, 
ferie/fester)

− Hvad betyder det for dit liv at du har diabetes?

(Diabetes-stress= følelse af at diabetes tar for meget energi og styrer ens liv 

90%)



Kroppens organer
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− Den mad du spiser omsættes i kroppen 
og bruges til at levere energi til 
kroppens organer og muskler.

− Det er insulin der omsætter kulhydrater 
til energi i kroppen

− Insulin er et hormon der dannes i 
bugspytkitlen.



Insulin åbner cellen for glykosen
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Type 2 diabetes:
Få insulin-nøgler, eller nøgler der 
ikke virker så godt. 
Behandl er tbl eller insulin for at få 
dørene til at åbne igen så glukose 
kan komme ind.
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Symptomer på højt blodsukker (T-ord)
Kend dine symptomer:
-

Tørst
- Træthed
- Tisser meget
- Tør hud - kløe
- Tørre slimhinder (fx munden)
- Tågesyn
- Infektioner
- Svamp
- Manglende sårheling
- Mavesmerter
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Symptomer på lavt  blodglukose (S-ord) 
kend dine symptomer:

- Sveder
- Sitrer
- Sulten
- Svag
- Synsforstyrrelser
- Sur
- Svimmel
- Hjertebanken
- Ukoncentreret og forvirret

Hvor mange kender 
det?
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Mad-Kulhydrater

Motion 

Medicin

Måder du kan nedsætte

dit blodsukker

AHR1
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Medicinsk behandling/rejser

− Hvordan tager du DIN medicin?

− Hvornår tager du den? Få faste rutiner…

− HUSK:  Tag Methformin før måltid eller i starten (Sænker BS)
− Simvastatin(sænker kolesterol) skal helst tages om aftenen (nedsætter 

bivirk)                   

− Ved rejser obs på:

− Pak rigeligt medicin og udstyr(obs tp!)
− Tjek dit BS ex ved febersygdom.
− Sygesikringskort (DET BLÅ)
− Privat rejseforsikring(udenfor europa)
− Evt Lægeattest på engelsk/forhåndsgodkendelse
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Kørekort

− Lægeattest - også kaldet kørekortattest: 
− Udstedt af din egen læge. Den skal altid benyttes ved udstedelse eller 

fornyelse af kort

− Kend din sygdom – en afgørende faktor

− Der bliver lagt meget vægt på, at du kender din diabetes godt og kan 
reagere ved tegn på lavt blodsukker. 

− Ved lægeundersøgelsen skal du vise, at du forstår risikoen i forbindelse 
med hypoglykæmi(lavt BS) og er i stand til at reagere på tilfredsstillende vis.
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0p-at-stå-øvelse:

− Hvilken vej vil du gå?

− Gå i grupper med et sæt laminerede udsagn (taget fra den virkelige 
verden)

− Placer ”fliserne” så de ligger på den rigtige vej
− Betragt dem og beslut jer for hvilken vej i vil gå fra i dag?
− Hvilket skridt kan i tage fra idag, skriv ned på papir

− Del med sidemanden hvad du vil gøre og hvordan du vll gøre det
− Skriv det ned på sedlen
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Hvordan tackler jeg min diabetes så jeg 
undgår senfølger?

14

Hvem tager 
styringen i dit liv??

Hvad kan du selv gøre?

1) Måle blodsukker Hvor tit? Evt. 2 døgn/14 dg.

2) Skab god struktur/planlæg med tid til rigtig kost og 

motion

2) Gå til planlagte kontroller ved EL mhp blodprøver, 

blodtryk og vægtkontrol.

3) Gå til tandlægetjek for tænder caries/paradontose

4) tjek søvn, for lidt søvn kan give ustabile BS

5) tjek fødder dagl, nedsat sansning kan give sår, som 

har svært ved at hele.

6) Gå til øjenlæge 1 gang årligt.



Hvem kan støtte dig?

− Brug din læge som en samarbejdspartner 
− Gå i dialog med ham/hende, bliv klog på din sygdom
− Inddrag dit netværk, -de kan støtte dig i gode valg…
− (gåtur, indkøb, sund kost)
− Brug Diabetesforening til at få informationer og gode råd i din 

hverdag(lille folder)
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Velreguleret 
sygdom

Samarbejde 
læge

Mit netværk, venner 
familie



Hvad har i fået med herfra i dag?

Runde eller med post-it

-Nævn mindst en ting du tager med herfra i dag:

Eksempler:

”Jeg har fået mere viden om…”

”Jeg har fået gode ideer til….”

”Rart at være sammen med andre i samme båd…”

Andet….

Tak for denne gang
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Næste Gang

− Næste gang kommer fysioterapeuten
− Emnerne:
− Fysisk bevægelse
− fødder

Tak for denne gang
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