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Stigende. Snigende og fuld af smerte. Sti-
gende fordi 600.000 danskere allerede i 
2025 vil have sygdommen. Snigende, fordi 
200.000 allerede i dag har sygdommen 
uden at vide det. Og fuld af smerte, fordi 
sukkersyge ofte ender med amputationer, 
nyresvigt, blodpropper og svigtende syn. 

Flere og flere får diabetes - i dag tager 237.000 
danskere dagligt medicin mod sygdommen, vi-
ser nye tal fra Register for Udvalgte Kroniske 
Sygdomme. Langt hovedparten er ramt, fordi 
de er overvægtige og rører sig for lidt. Ifølge 
overlæge, ph.d. og leder af Center for Diabetes-
forskning på Gentofte Hospital Filip Krag Knop 

er det en bekymrende tendens: 
- Folk forstår ikke alvoren af denne sygdom – 

derfor er der lige nu et kæmpe behov for, at dan-
skerne får en større viden om, hvor farlig den 
er. Desværre kan man godt gå rundt med forhø-
jet blodsukker uden at mærke det, og det er dét, 
der gør, at man bl.a. får nethindeforandringer, 
nedsat følelse i tæer og fødder eller svækket ny-
refunktion, og at man så først opdager det, når 
det har udviklet sig, siger han. 

De to hyppigste former for diabetes er type 1 
og type 2. Ved type 1-diabetes, der typisk ram-
mer børn og yngre personer, men som optræ-
der i alle aldre, ophører produktionen af insulin 
fuldstændigt, mens kroppen gradvist mister 
evnen til at producere insulin ved type 2. 80 
pct. af alle diabetikere har type 2-diabetes, som 
typisk opstår på baggrund af nedarvede gener, 
en usund livsstil med for meget mad og for lidt 
motion. 

Eksperter advarer om, at mange ikke forstår alvoren af diabetes, fordi de 
ikke kan mærke de ofte snigende symptomer

Opdag de lumske 
symptomer
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Besøg optikeren
Helt håbløst ser det dog ikke ud, hvis man vil 
opdage symptomerne i tide. Et nyt initiativ hos 
landets optikere giver nu danskerne mulighed 
for at spore forandringer i øjnene, som er blandt 
nogle af de mest typiske symptomer, og som op-
står, hvis man har begyndende diabetes. Via et 
såkaldt fundus foto (billede af nethinden, red.), 
som indtil nu kun har været udbudt blandt øjen-
lægerne, kan man få vurderet sine øjne. Ifølge 
Diabetesforeningen er det en god idé: 

- Det kan godt være svært at forestille sig 
en forringet nyrefunktion. Jeg tror ikke, at folk 
tænker, at de risikerer at komme i dialyse, før 
de sidder der. Men når det kommer til øjnene, 
er det en anden situation. Det er nok den kom-
plikation, der er nemmest at forestille sig. Alle 
hader tanken om at blive blind - det er jo en af 
vores vigtigste sanser. Så hvis man ønsker at 
få testet sine øjne, synes jeg bestemt, man skal 
gøre det, siger direktør i foreningen Henrik Ne-
dergaard. 

Filip Krag Knop er dog ikke nær så begejstret 
for metoden hos optikerne: 

Få målt blodsukkeret

- Jeg synes hellere, man skal gå til lægen og få 
målt sit blodsukker og tage en snak med ham 
eller hende om, hvorvidt man er i risiko for at 
udvikle diabetes. Hvis optikeren opdager nogle 
forandringer, skal man alligevel en tur til lægen 
for at få en diagnose, siger han.

Filip Krag Knop erkender dog, at mange dan-
skere på nuværende tidspunkt ikke får gjort 
netop det: 

- Der er for mange, der får opdaget diabetes 
for sent, så de på diagnosetidspunktet allerede 
har f.eks. øjenforandringer, siger han.

De mange tilfælde af diabetes og den dertil 
hørende forringede livskvalitet og for tidlig død 
ville dog i vid udstrækning kunne undgås, hvis 
flere danskere ændrede livsstil.

- Selvom mange af os godt ved, at man skal 
leve sundt og bevæge sig dagligt, så er der et 
eller andet, der gør, at det går den forkerte vej. 
Men det handler altså om at passe på sig selv 
og være opmærksom på de faresignaler, der kan 
være som f.eks. øget tørst, hyppig vandladning, 
forhøjet blodtryk og kolesterol samt pletter på 
øjnene, siger Filip Krag Knop.

Hold op med at ryge. 
Rygning øger risikoen 

for insulinresistens, dvs. at 
din evne til at optage sukker 
er nedsat og derved er du i 
fare for at udvikle sygdommen .

Motionér dagligt. 30 minutter om 
dagen kan hjælpe med at forebygge  

diabetes. Du vil bl.a. opleve, at dit blodsukker, 
blodtryk og kolesterol falder, når du taber dig. 
Desuden medvirker motion til, at du bedre 
bliver i stand til at bruge sukkeret i blodet.

Begræns indtaget 
af alkohol. 

For meget alkohol kan 
fremprovokere �pe 2-
diabetes. Mange alko-
holiske drikke indeholder 
desuden mange kalorier.

Gå regelmæssigt
til kontrol på et 

diabetescenter eller hos din læge, så du kan 
opdage symptomer i tide.

Sluk tørsten i vand. Læskedrikke, juice 
og sa, indeholder oe meget sukker og 

virker derfor fedende.

Spis sukker- og fedtfattigt. Vælg de 
rigtige kulhydrater. Nogle kulhydrater er 

længere om at blive fordøjet og holder 
blodsukkeret stabilt. 

Spis �ere grøntsager, som er hjørneste-
nen i en forebyggende kost. Sørg for at få 

mange �bre, som �ndes i f.eks. kål og gro 
brød. Fibre nedsætter blodsukkeret, fordi de 
fordøjes langsomt.

Få mindst seks timers søvn
hver nat.

2

3
5Bugspytkirtlen producerer ikke nok 

med insulin. Det er insulinet i din krop, der 
hjælper sukkeret fra blodet og ind i cellerne.

Insulin

Blodkar

Bugspytkirtlen

Mavesækken

Glukose 
bliver overført 
til i blodet.

Glukose når 
ikke cellerne.

Hvis du har diabetes, producerer 
du for lidt insulin - eller det insulin, 
du producerer, fungerer ikke så 
godt. Sukkersto�erne kan ikke 
komme ind i kroppens celler, eller 
har svært ved det - derfor bliver 
det i blodet og medfører at 
blodsukkeret stiger. 

Har du et eller �ere af 
disse symptomer, kan 
du have �pe 

2-diabetes. Jo længere 
tid, man går man sygdommen, 
des større er risikoen for at 
udvikle komplikationer. 

Du lider af regel-
mæssige udbrud 
af svamp og 
kløe omkring 
kønsorganerne. Du får kramper i dine ben, 

når du går ture.

Du taber muskelmasse. 

Nerve-
komplikationer 
(diabetisk 
neuropati). 
Diabetisk 
neuropati giver 
varig skade på 
nerverne til hud, 
muskler og/eller 
indre organer. 
Det kan give 
mavesmerter, 
svimmelhed, 
problemer med 
vandladning og 
potensen. 

Seksuelle 
komplikationer som 
f.eks. impotens og tørhed 
i skeden. 

GRAFIK: Øberg

SYGDOMMEN KOMMER SNIGENDE

HVAD ER DIABETES?

Glukoseniveauet i blodet 
bliver farligt høj.
Glukoseniveauet i blodet 
bliver farligt høj.

Glukose 
(sukker).

Du skal tisse o�e - og 
toiletbesøgene fors�rrer 
din nattesøvn.

Du taber dig, selvom 
din kost og livsstil ikke 
har ændret sig.

...som du risikerer at få 
hvis du har �pe 
2-diabetes.

Du får let infektioner 
i hud- og slimhinder.

Tandsygdomme, 
som f.eks. paraden-
tose og tandkøds-
betændelse. 

Åreforkalkning og hjerte-
kar-sygdomme, som er den 
hyppigste dødsårsag blandt 
diabetikere.

Nyresygdom (nefropati). 
Nogle oplever ophobning af 
vand og salt i kroppen. Kan i 
værste fald give nyresvigt. 

Sådan kan du tjekke dit syn
Du kan godt selv afprøve, hvor godt du ser. Det 
kan du f.eks. gøre, hvis du dagligt kommer forbi 
et bestemt skilt eller kigger
ud gennem vinduet på huse og træer. Prøv 
ski�evis at lukke højre og venstre øje og læg 
mærke til, om det, du ser, ændrer sig eller
bliver u�deligt.

Få hjælp af din optiker
Retinalyze hedder en ny �pe undersøgelse, 
som tilbydes af optikere landet over. Med den 
opdages forandringer i nethinden.

Diabetisk øjensygdom (retinopati)
Næsten alle  med diabetes udvikler skader i net-
hinden pga. sygdommen. Det er derfor vigtigt, at 
du i tide og jævnligt får dine øjne kontrolleret. For 
at forebygge øjenskader, skal du især have tjek på 
dit blodtryk. Hvis blodtrykket er for højt, kan der 
nemlig opstå væskeansamlinger i nethinden, og 
blodkarrene kan blive skrøbelige og briste. Dette 
kan føre til nedsat syn og i værste fald blindhed. 
Kontakt altid lægen, hvis dit syn ændrer sig.

Skader på 
nethinden

cm

NB! For at måle dit taljemål korrekt skal du 
lægge et målebånd om livet midt mellem 
nederste ribben og toppen af dit ho�eben.

...er kvinde med et 
taljemål på over 
88 cm eller mand 
med et taljemål 
på over 102 cm

Kilde: Diabetesforeningen, Retinalyze System A/S, minmedicin.dk, regionh.dk/gribomlivet

ækkken

GGlukGluk
(sukk

1

2

GlG uko
ikkke c4

Her kan du blive testet:
Rex Briller, Helsingør 

Farstad Optik, Silkeborg

Pro�l Optik Wichmann, Herning

Thiele, Marstal

Kontaktlinseinstituttet, Århus

Sørens Briller, Sakskøbing

Passagens Optik Roskilde

Fredensborg Brille, Fredensborg

Theilgaard Optik, Esbjerg

DK Optik, Vejen 

NYT SYN Skive, Skive 

Du føler dig træt 
og døsig hele tiden, 
uanset hvor meget 
søvn du får. 

Fodsår. Sårene har 
o�e svært ved at hele 
og kan give alvorlige 
infektioner, der i sidste 
ende kan føre til 
amputation.

MERE NÆSTE SIDE

SYMPTOMER
SÅDAN UNDGÅR DU
TYPE 2-DIABETESKOMPLIKATIONER

Dit syn virker sløret, og 
dine øjne er mere tørre 
end normalt.  

Du er konstant tørstig og 
føler dig tør i munden. 

Undgå overvægt. Ca. 80 % af �pe 
2-diabetikere er overvægtige, viser en 

opgørelse. Det er vigtigt at kende taljemålet, 
fordi det farlige fedt sidder på maven og øger 
din risiko for diabetes.  Overvægt forringer din 
insulinfølsomhed. Det be�der, at kroppens 
celler ikke kan optage sukkeret fra maden, du 
spiser.
Du har øget risiko
for at udvikle �pe
2-diabetes hvis du...:

Søvnmangel fors�rrer
dramatisk kroppens evne til

at s�re blodsukkeret.
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Få hjælp af din optiker
Retinalyze hedder en ny �pe undersøgelse, 
som tilbydes af optikere landet over. Med den 
opdages forandringer i nethinden.

Diabetisk øjensygdom (retinopati)
Næsten alle  med diabetes udvikler skader i net-
hinden pga. sygdommen. Det er derfor vigtigt, at 
du i tide og jævnligt får dine øjne kontrolleret. For 
at forebygge øjenskader, skal du især have tjek på 
dit blodtryk. Hvis blodtrykket er for højt, kan der 
nemlig opstå væskeansamlinger i nethinden, og 
blodkarrene kan blive skrøbelige og briste. Dette 
kan føre til nedsat syn og i værste fald blindhed. 
Kontakt altid lægen, hvis dit syn ændrer sig.

Skader på 
nethinden

cm

NB! For at måle dit taljemål korrekt skal du 
lægge et målebånd om livet midt mellem 
nederste ribben og toppen af dit ho�eben.

...er kvinde med et 
taljemål på over 
88 cm eller mand 
med et taljemål 
på over 102 cm

Kilde: Diabetesforeningen, Retinalyze System A/S, minmedicin.dk, regionh.dk/gribomlivet

ækkken

GGlukGluk
(sukk

1

2

GlG uko
ikkke c4

Her kan du blive testet:
Rex Briller, Helsingør 

Farstad Optik, Silkeborg

Pro�l Optik Wichmann, Herning

Thiele, Marstal

Kontaktlinseinstituttet, Århus

Sørens Briller, Sakskøbing

Passagens Optik Roskilde

Fredensborg Brille, Fredensborg

Theilgaard Optik, Esbjerg

DK Optik, Vejen 

NYT SYN Skive, Skive 

Du føler dig træt 
og døsig hele tiden, 
uanset hvor meget 
søvn du får. 

Fodsår. Sårene har 
o�e svært ved at hele 
og kan give alvorlige 
infektioner, der i sidste 
ende kan føre til 
amputation.

MERE NÆSTE SIDE

SYMPTOMER
SÅDAN UNDGÅR DU
TYPE 2-DIABETESKOMPLIKATIONER

Dit syn virker sløret, og 
dine øjne er mere tørre 
end normalt.  

Du er konstant tørstig og 
føler dig tør i munden. 

Undgå overvægt. Ca. 80 % af �pe 
2-diabetikere er overvægtige, viser en 

opgørelse. Det er vigtigt at kende taljemålet, 
fordi det farlige fedt sidder på maven og øger 
din risiko for diabetes.  Overvægt forringer din 
insulinfølsomhed. Det be�der, at kroppens 
celler ikke kan optage sukkeret fra maden, du 
spiser.
Du har øget risiko
for at udvikle �pe
2-diabetes hvis du...:

Søvnmangel fors�rrer
dramatisk kroppens evne til

at s�re blodsukkeret.
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Fandt diabetes ved et 
tilfælde

Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Torben Bagge
bagge@bt.dk

Tydelige skader i øjets nethinde. Forsnæv-
ringer i de små blodkar, som kan give ned-
sat blodforsyning og blødninger i øjet. Det 
var, hvad øjenlægen ved et rent tilfælde op-
dagede hos Susan Pedersen. Symptomerne 
viste sig at være tegn på type 2-diabetes.

Kort efter fik hun bekræftet diagnosen hos 
egen læge.

- Jeg var vanvittig tørstig i nogle måneder, 
havde behov for at drikke to liter vand hver 
aften, men skænkede det ikke en tanke, at jeg 
kunne have fået diabetes. Det var først, da jeg 
kom til øjenlæge, at der skete noget. Jeg var der 
i en helt anden anledning. Skulle rutine-tjekkes 
for en begyndende grå stær, så jeg blev noget 
chokeret, da jeg hørte, at der også var diabetes-
skader i øjnene, siger den 55-årige butiksassi-
stent, der efterfølgende gik til sin egen læge for 
at få målt blodsukkeret.

Susan Pedersens blodsukker-værdier viste 
sig at være skyhøje – det dobbelte af det nor-
male.

Øjenlægen opdagede 
tegn på diabetes hos 
Susan Pedersen

Susan Pedersen kæmper nu – efter at have fået konstateret diabetes med øjenskader – en daglig 
kamp med at få vægt, blodtryk og kolesteroltal bragt ned.                                 Foto: Liselotte Sabroe
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Hun havde tilsyneladende gået rundt med 
diabetes i et stykke tid helt uden at vide det.

Hun erkender i dag, at livsstilen ikke har væ-
ret sund. Især vægten har været et problem. 
Hun har i en længere periode vejet omkring de 
130 kg.

Rigeligt med kød og sovs
- Jeg elsker god dansk mad. Rigeligt med kød, 
sovs og kartofler. Jeg tog ekstra mange kilo på, 
efter at jeg for to år siden fik en blodprop i hjer-
tet og senere også blev ramt af arbejdsløshed ef-
ter mange år på samme arbejdsplads. De to ting 
betød, at jeg i mange måneder langtfra var så 
fysisk aktiv, som jeg plejede at være. Men efter 
at jeg for nu et år siden fik diagnosen, kæmper 
jeg hver dag for at smide nogle kilo. Det er dog 
svært med en familie på fire, som alle elsker 
rødt kød. Nogle dage sidder jeg alene og spiser 

lidt broccoli. Når man hele livet har været vant 
til at gå efter de gode tilbud i supermarkedet, 
er det ikke så let pludselig at skulle leve sundt, 
indrømmer Susan Pedersen, der heller ikke øn-
sker at ende som total ’sundhedsfanatiker’.

- Der skal stadig være plads til at spise lidt 
chokolade, siger hun.

Hvad motionen angår, har hun investeret i en 
skridttæller for at motivere sig til at bruge krop-
pen mere.

- Det går fremad. Jeg er nu oppe på ca. 6.000 
skridt om dagen. Målet er ca. 10.000 hver dag, 
siger hun.

Et afgørende problem er stadig, at både hen-
des blodtryk og kolesteroltal længe har været 
forhøjet.

- Det er vigtige forudsætninger for, at min 
diabetes ikke skal blive værre. Jeg tager me-
dicin for begge dele og har nu fået nogenlunde 
normale værdier, siger hun.

Nul smøger
Også tobakken har hun valgt at kvitte: - Jeg har 
røget 20 cigaretter dagligt i 40 år, men jeg stop-
pede kort efter, jeg fik blodproppen i hjertet. 
Det var forbavsende let. Jeg håber, at det – på 
alle områder – vil lykkes at ændre livsstil.

’’ Jeg har røget 20 
cigaretter dagligt i 

40 år, men jeg stoppede 
kort efter, jeg fik blod-
proppen i hjertet. Det 
var forbavsende let
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Prøv Fibramin i 1 måned til halv pris - kun  
kr. 199,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Fibramin hver måned for 
kun kr. 199,-. Med vores fordelagtige leverings-
service sikre, vi dig den optimale effekt og bed-

ste pris. Husk du kan holde pause eller stoppe 
leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Fibramin  – 1 måneds forbrug kun kr. 199,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Fibramin leveres direkte i din postkasse, så 
du undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

ET GODT TILBUD

19900 
Spar 120,-

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Fibramin indeholder den første EU-
godkendte plante, som med doku-
menteret effekt, bidrager til vægttab, 
når det indtages som del af en ener-
gireduceret kost.

Du kan kun tabe dig, hvis du forbrænder flere 
kalorier, end du indtager. Sådan er det. Al-
ligevel findes der en slags genvej til vægttab, 
hvor du sætter følelsen af sult og lysten til at 
spise, på stand-by.
Fibramin er et helt nyt naturmiddel, som inde-
holder den første EU-godkendte fiberplante, 
der med dokumenteret effekt, kan øge dit 
vægttab, når du er på slankekur.

Bevist slankeeffekt
Idéen bag Fibramin er enkel: Når du føler dig 
mindre sulten, spiser du mindre. Hver tab-

let indeholder fiberplanten konjakrod, der i 
maven kan opsuge sin egen volumen hele 
200 gange. Du indtager Fibramin-tabletterne 
sammen med et stort glas vand. I maven op-
løses tabletterne, og fibrene opsuger vandet, 
som derved fylder en del af mavesækken. Så 
får din mave noget at arbejde med, og du får 
en naturlig mæthedsfornemmelse. Studier 
har vist, at den effekt gør det meget lettere 
at tabe sig.

Tab dig – helt enkelt
Tag Fibramin-tabletterne en halv time før 
hvert hovedmåltid. På den måde får du en 
naturlig mæthedsfornemmelse gennem hele 
dagen. Så bliver det meget lettere for dig, at 
forbrænde flere kalorier end du indtager. På 
den måde får du nemmere ved at tabe dig – 
helt uden at føle sult.

Få dine kilo  
til at rasle af

Sådan virker Fibramin
Den væske du indtager med 
Fibramin-tabletterne opsuges af 
det specielle fiber, og fylder en 
del af mavesækken, og gør dig 
derved hurtigere mæt.

Mad
Mad

Fibramin

http://www.wellvita.dk/shop/cms-Fibramin.html?p=1.1.10.1&utm_source=BTPlus&utm_medium=BT-Link&utm_campaign=BTPlus-Fibramin
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http://www.wellvita.dk/shop/cms-Fibramin.html?p=1.1.10.1&utm_source=BTPlus&utm_medium=BT-Link&utm_campaign=BTPlus-Fibramin
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sådan undgår du
type 2-diabetes

GUide
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HolD op meD aT Ryge
Rygning øger risikoen for 
insulinresistens, dvs. at 

din evne til at optage sukker er 
nedsat og derved er du i fare for 
at udvikle sygdommen .

moTioNéR DagligT
30 minutter om dagen 
kan hjælpe med at fore-

bygge  diabetes. Du vil bl.a. op-
leve, at dit blodsukker, blodtryk 
og kolesterol falder, når du taber 
dig. Desuden medvirker motion 
til, at du bedre bliver i stand til at 
bruge sukkeret i blodet.

UNDgå oveRvægT
Ca. 80 % af type 2-diabeti-
kere er overvægtige, viser 

en opgørelse. Det er vigtigt at 
kende taljemålet, fordi det farlige 
fedt sidder på maven og øger din 
risiko for diabetes.  Overvægt for-
ringer din insulinfølsomhed. Det 
betyder, at kroppens celler ikke 
kan optage sukkeret fra maden, 
du spiser.

Du har øget risiko for at udvikle 
type 2-diabetes hvis du:

•	 er kvinde med et taljemål på 
over 88 cm

•	 er mand med et taljemål på 
over 102 cm

NB! For at måle dit taljemål kor-
rekt skal du lægge et målebånd 
om livet midt mellem nederste 
ribben og toppen af dit hofteben.
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BegRæNs iNDTageT aF 
alkoHol
For meget alkohol kan frem-

provokere type 2-diabetes. Mange 
alkoholiske drikke indeholder 
desuden mange kalorier.

gå RegelmæssigT 
Til koNTRol på et 
diabetescenter eller hos 

din læge, så du kan opdage 
symptomer i tide.

slUk TøRsTeN i vaND
Læskedrikke, juice og saft, 
indeholder ofte meget suk-

ker og virker derfor fedende.

spis sUkkeR- og FeDT-
FaTTigT
Vælg de rigtige kulhydrater. 

Nogle kulhydrater er længere om 
at blive fordøjet og holder blodsuk-
keret stabilt. 

spis FleRe gRøNTsa-
geR, som er hjørnestenen i 
en forebyggende kost. Sørg 

for at få mange fibre, som findes 
i f.eks. kål og groft brød. Fibre 
nedsætter blodsukkeret, fordi de 
fordøjes langsomt.

Søvnmangel forstyrrer dramatisk 
kroppens evne til at styre blodsuk-
keret. Få derfor mindst seks timers 
søvn hver nat.



15

10 teGn
på type 2-diabetes

Diabetikere reagerer dårligt på stoffet 
insulin, som hjælper kroppens celler med at 
optage energien fra blodsukkeret.  
Det medfører, at kroppens celler har svært 
ved at optage energien, man indtager gen-
nem kosten. Derfor bliver den energi, som 
kroppens celler skulle have haft, i blodet og 
giver diabetikeren forhøjet blodsukker. 

 
Det forhøjede blodsukker kan medføre 
følgende symptomer hos diabetikeren: 

1. Du er konstant tørstig og føler dig 
tør i munden. 

2. Du føler dig træt og døsig hele tiden, 
uanset hvor meget søvn du får.

3. Du skal tisse ofte, og toiletbesøgene 
forstyrrer nattesøvnen.

4. Du lider ofte af forstoppelse. 

5. Du taber dig, selvom din kost og livs-
stil ikke har ændret sig.

6. Du taber muskelmasse. 

7. Dit syn virker sløret og dine øjne tør-
rere end normalt.

8. Du får kramper i dine ben, når du 
går ture.

9. Du får let hudinfektioner. 

10. Du lider af regelmæssige udbrud 
af svamp eller kløe omkring kønsorga-
nerne.

Har du mistanke om, at du lider af diabetes, 
skal du kontakte din læge.  

Her kan du ved hjælp af blodprøver få målt, 
om din krop kan optage energi gennem 
blodsukkeret, som den skal. 
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Du kan se, om din risiko for at have type 
2-diabetes er højere end normalt ved at 
besvare de følgende 7 spørgsmål. Ved hvert 
spørgsmål kan du skrive dit pointtal i boksen 
til højre og til sidst lægge alle pointene 

sammen. Hvis du har 5 point eller mere, er 
risikoen for, at du har sukkersyge forøget, og 
du opfordres til at bestille tid hos din læge til 
undersøge for type 2-diabetes.

Har du forøget risiko for 
type 2-diabetes?

1. Er du mand eller kvinde?

Mand = 1 point

Kvinde = 0 point

Skriv dine point

2. Hvor gammel er du?

Yngre end 45 år = 0 point

Imellem 45 og 49 år = 1 point

Imellem 50 og 54 år = 2 point

Imellem 55 og 59 år = 3 point

60 år eller ældre = 4 point

Skriv dine point 

3. Har eller havde dine forældre eller 
søskende sukkersyge?

Ingen af mine søskende eller forældre 

har eller havde sukkersyge = 0 point

En af mine søskende eller en af mine 

forældre har eller havde sukkersyge = 

1 point

To eller flere af mine søskende eller 

forældre har eller havde sukkersyge = 

2 point

Ved ikke = 0 point

Skriv dine point

4. Har du tidligere haft sukkersyge, som 
forsvandt igen?

Ja = 2 point

Nej = 0 point

Skriv dine point

5. Har du nogensinde fået at vide, at du 
har haft forhøjet blodtryk?

Ja = 2 point

Nej = 0 point

Ved ikke = 0 point

Skriv dine point

6. Hvilken vægtklasse tilhører du? Se 
næste side 

Vægtklasse A = 0 point

Vægtklasse B = 1 point

Vægtklasse C = 2 point

Skriv dine point

TJek Dig selv
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I skemaet finder du først din højde. 

Derefter følger du linjen mod højre og 
bestemmer din vægtklasse (A, B eller C).

MIN HØJDE MIN VÆGT - A MIN VÆGT - B MIN VÆGT - C

Under 150 cm Under 54 kg 54-65 kg Over 65 kg

150 - 154,9 cm Under 58 kg 58-70 kg Over 70 kg

155 - 159,9 cm Under 62 kg 62-74 kg Over 74 kg

160 - 164,9 cm Under  66 kg 66-79 kg Over 79 kg

165 - 169,9 cm Under 70 kg 70-84 kg Over 84 kg

170 - 174, 9 cm Under 74 kg 74-89 kg Over 89 kg

175 - 179,9 cm Under 79 kg 79-95 kg Over 95 kg

180 - 184,9 cm Under 83 kg 83-100 kg Over 100 kg

185 - 189, 9 cm Under 88 kg 88-105 kg Over 105 kg

190 - 194,9 cm Under 93 kg 93-111 kg Over111 kg

195 - 199, 9 cm Under 98 kg 98-117 kg Over 117 kg

200 cm eller mere Under 103 kg 103-123 kg Over 123 kg

skema VÆGTkLASSE
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


