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HELBRED Kolesterol er en potentiel 
dræber for personer med diabetes. s06

Diabetes

ANNONCE

FOREBYGGELSE Se hvordan diabetes 
i mange tilfælde faktisk kan undgås. s10

INFORMATION Lær den 
rigtige injektionsteknik. s14

Diabetes

Caroline Hartmann, 9 år
fi k diabetes da hun var 2 år, men lader sig 
på ingen måde begrænse af sin sygdom.
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Har én af dine forældre diabetes, er din risiko for at udvikle diabetes

Har én af dine forældre diabetes, er din risiko for at udvikle diabetes
40%

Vidste du, at
diabetes 
er arveligt?
Type 2-diabetes (sukkersyge) er meget arveligt. 
Har dine søskende eller forældre type 2-diabetes, 
bør du tale med din læge. Din risiko er højest, hvis 
det er dine forældre, der har sygdommen. 
Hvis én af dine forældre har diabetes, så er din 
risiko for at udvikle sygdommen 40 %. 
Har begge dine forældre diabetes, så er din 
risiko for selv at udvikle sygdommen 80 %.

Test din risiko på 
diabetes.dk/testdigselv

Omkring 200.000 
har allerede ty-
pe 2-diabetes 
uden at vide 
det, og op imod 
750.000 danske-

re går rundt med forstadier til dia-
betes. Grunden til, at vi i Diabetesfo-
reningen så gerne vil have kontakt 
til så mange som muligt af dem, er at 
vi mener, de mange mennesker har 
krav på viden.

Viden, som kan være afgørende 
for deres hverdag, for deres liv og for 
deres mulighed for at leve godt og 
længe – selvom de har type 2-diabe-
tes. På Verdens Diabetesdag peger 
Diabetesforeningen ikke fi ngre, men 
strækker en hånd frem med et tilbud 
om mere viden.

Vidste du for eksempel, at det er di-
ne forældre, der betyder rigtig meget 

for din risiko for type 2-diabetes? Har 
en af dine forældre type 2-diabetes, er 
din risiko 40 procent. Har begge type 
2-diabetes, er din risiko 80 procent.

Livsstil spiller en rolle
Det er objektiv viden, som desværre 
alt for få allerede har. Men det er vig-
tig viden, hvis du, din ægtemand, din 
ven eller arbejdskollega skal kunne 
handle og måske træff e nogle andre 
valg end ellers.

Vi kommer ikke udenom, at livs-
stil også spiller en rolle, når det gæl-
der risikoen for at udvikle type 2-di-
abetes. Om vi er overvægtige, om vi 
spiser sundt, om vi sover godt eller 
er stressede og om vi er fysisk aktive 
eller ej har betydning for vores hel-
bred; det er indlysende.

Men vi kommer heller ikke ude-
nom, at vi næsten alle sammen kan 

Det handler om viden, ikke pegefingre
Den 14. november er det Verdens Diabetesdag. Den FN-indstiftede globale mærkedag markeres også i Danmark, hvor 
vi i Diabetesforeningen bruger lejligheden til at komme i snak med så mange som muligt om diabetes og om hvorfor 
så mange danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det.

Henrik Nedergaard
Adm. dir. Diabetesforeningen

”Viden giver ro og 
tryghed, og viden giver 
mulighed for at træffe
oplyste valg.”

LÆS MERE PÅ DIABETIKEREN.DK

Kost og ernæring
Her kan du se hvad du skal 
være særlig opmærksom 
på, hvis du har diabetes

Side 8

Følgesygdomme
Det kan være alvorligt,
hvis du ikke passer 
godt på fødderne

Side 12

Online
På vores hjemmeside 
www.diabetikeren.dk kan du 
læse alle artiklerne fra denne 
samt tidligere udgivelser 
af Diabetes. 

sige ja til, at vores livsstil kunne være 
sundere. Vi kunne sikkert alle sam-
men godt løbe en tur mere, cykle me-
re til og fra arbejde, altid tage trappen, 
udskifte kage til kaff en med et æble 
og alle de andre lidt hellige intentio-
ner, som vi er så dygtige til at holde op 
foran os selv og hinanden.

Det er bare ikke det, det handler 
om. Det handler ikke om at have dår-
lig samvittighed. Det handler ikke 
om, at vi alle skal være jernmænd og 
–kvinder, og det handler ikke om, at 
alt det søde i livet skal fordrives med 
sved og afsavn.

Det handler derimod om, at viden 
er vigtig. Viden giver ro og tryghed, 
og viden giver mulighed for at træff e 
oplyste valg. Viden giver friheden til 
også at vælge ”det forkerte”, ”det for-
budte” og det usunde - en gang imel-
lem – uden at skamme sig.

Derfor vil jeg opfordre til, at du tager 
imod tilbuddet fra Diabetesforening-
en om at få styr på din risiko for type 
2-diabetes.

Bliv testet
Det kan ske enten på et af de om-
kring 200 arrangementer, der vil være 
rundt om i landet på Verdens Diabe-
tesdag den 14. november, hvor frivilli-
ge, Danske Fodterapeuter, Danmarks 
Apotekerforening og en masse kom-
munale sundhedscentre tilbyder ri-
sikotest og information eller det kan 
ske på et hvilket som helst tidspunkt 
på www.diabetes.dk/testdigselv.

Det eneste, du med sikkerhed risi-
kerer ved at tage testen, er nøjagtig 
den samme risiko, som du løber, hvis 
du bladrer videre i avisen her. Du får 
mere viden og måske også stof til ef-
tertanke. God læselyst.
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Overvægt øger din 
risiko for at udvikle 

type 2-diabetes 
- Få et lettere liv 
med Cambridge 

Vægtplan



FaKD er den foretrukne faglige sundhedsorganisation for 
ernæringsprofessionelle. Vi sikrer medlemmerne et trygt 
arbejdsliv og arbejder for at fremme befolkningens sundhed.

Vores vision er
Inden for det faglige er visionen:

adgang til evidensbaseret viden
udvikling af  medlemmernes faglige  

    niveau gennem uddannelse
fremme evidensbaseret praksis

 
Inden for det fagpolitiske er visionen:

ernæringsprofessionelle vælges til  
    diætbehandling, forebyggelse og  
    sundhedsfremme

overenskomst med Sygesikringen
repræsentation af  FaKD i alle  

    relevante udvalg

FaKD er den foretrukne faglige  
    sparringspartner inden for ernæring

FaKD er repræsenteret i faglige  
    relevante fora
 
Inden for det fagforeningsmæssige er 
visionen:

Juridisk bistand og hjælp
Alle ernæringsprofessionelle ved,  

    hvad FaKD står for
Nærhedsoplevelse, medlemmerne  

    føler sig hørt og oplever støtte  
    og netværk

Foreningen af Kliniske Diætister
Sekretariatet | Skt. Annæ Plads 6 | 1250 | København K

Telefon: +45 33 32 00 39 | Fax: +45 33 15 50 60 
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INSPIRATION

Familien bor i Solbjerg lidt 
uden for Aarhus i et dejligt 
hus i et område, hvor børne-
ne kan lege frit ude omkring 

med venner og veninder.
Det gør Caroline på ni år også, da jeg 

ankommer til en snak om livet med bå-
de en voksen og et barn med diabetes i 
familien.

Som forudset er det jo ikke noget man 
ser, og efter en snak med de voksne, er 
det også klart, at det er noget de har væn-
net sig fuldstændigt til at leve med – og-
så Caroline, som dårligt kan huske andet, 
end at hun har diabetes og lige skal gøre 
et par ekstra småting i sin hverdag.

”Selvfølgelig var det da lidt besvær-
ligt og ubehageligt i begyndelsen med 
Caroline. hun fi k diabetes som to årig 
og brød sig ikke om stik fra den pen, 
vi havde på det tidspunkt. Vores dage 
begyndte og sluttede med, at vi skul-
le holde Caroline fast, så hun kunne få 
sit stik. Det var ikke særlig rart for no-
gen af os. Vi henvendte os til sygehuset 
og bad om en insulinpumpe i stedet. 
Og det har været en succes,” fortæller 
Claus Hartmann.

Caroline har tjek på pumpen
”Carolines mor, Anette, har haft diabe-
tes i omkring 11 år, men reagerer an-

derledes på sygdommen end Caroline 
gør, så det er ofte mig, der tager mig 
af Caroline. Jeg tænker nemlig ikke i 
Anettes mønster, men i Carolines, og 
de er langt fra ens” siger Claus og til-
føjer, at efterhånden som Caroline er 
blevet større, er det mest hende selv, 
der styrer det med pumpen.

Spiser, hvad hun vil
De eneste gange, hvor Caroline kan bli-
ve lidt irriteret, kan være, når hun skal 
ud at lege med nogle venner eller venin-
der og må vente lidt, fordi hun lige skal 
have lidt ekstra insulin, eller noget suk-
ker hvis hun ligger lavt. Ellers så er det 

I familien Hartmann har to ud af fem 
medlemmer diabetes, men selv om der 
selvfølgelig skal tænkes lidt over det, så er 
det ikke noget, der begrænser dem i deres 
hverdag eller fritid.

Vi lader 
os ikke 
begrænse…

Af Jens Kisker

Sund mad kan forebygge 
komplikationer

KOST OG ERNÆRING

Alle diabetespatienter skal have mulighed 
for at blive henvist til en diætist i det øjeblik, 
de får diagnosen. Og det skal ske, uanset om 

de bliver fulgt i et ambulatorium på et hospital eller af 
deres praktiserende læge. Kliniske diætister bør indgå i 
behandlerteamet på linje med læger og sygeplejersker.”

Klinisk diætist Pernille Machholdt Østergaard, Dia-
betesklinikken Gentofte Hospital, har i alt for mange 
tilfælde mødt forundrede patienter, der efter fl ere år 
med diabetes aldrig er blevet tilbudt rådgivning hos en 
diætist.

”Mad er på fl ere niveauer en vigtig grundsten i be-
handlingen af  sygdommen. Diætister har en viden om, 
hvilken mad patienterne skal spise i forhold til regu-
lering af blodsukkeret samt i forbindelse med at nå et 
vægttab. Og rigtig mange med diabetes har behov for et 
vægttab.”

At et alt for stort antal patienter rundt i landet bliver 
snydt for specialiseret faglig støtte fra en diætist, skyl-
des, ifølge Pernille Machholdt Østergaard, at politikerne 
ikke prioriterer ressourcer til området.

”Diætister er en minoritetsgruppe og når regionerne 
f.eks. skal spare på hospitalernes ambulatorier er det of-
te diætisterne, der bliver skåret fra.

Men vi er med til at skabe en helhed i behandlingen. 
Diabetes kan give følgesygdomme, som rammer øjne, 
nyrer og hjerte. Den rigtige sunde mad kan også være 
med til at forebygge den slags komplikationer.”

Pernille Machholdt Østergaard
Klinisk diætist, Diabetesklinikken Gentofte Hospital

TRÆT AF SNORKEN?
PRØV EN EFFEKTIV SNORKESKINNE

FRI FRAGT      TILFREDSHEDSGARANTI      DANSK WEBSHOP

BESTIL ONLINE PÅ WWW.ZNORE.DK
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KUN 349.-

DBB2016

SPAR 15%
BRUG KODEN:



BMI-balance.dk

Reducerer kalorieindtag fra:
• FEDT
• SUKKER
• +
• ØGER MÆTHEDS-
 FORNEMMELSEN

UNDGÅ AT TAGE PÅ 
I JULEMÅNEDEN?
FOREBYG med BMI-balance
MINUS 462 kcal/dag.
CE godkendt medicinsk udstyr til 
vægtkontrol/vægttab.
Køb på DeepSeaPharma.dk 
Webapoteket.dk eller gå på apoteket.
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Caroline Hartmann lever livet 
som andre børn på hendes alder, på 

trods af hendes diabetes.

ikke meget, som adskiller hende fra de 
andre børn, siger Claus. ”Hun må stort 
set spise, hvad hun vil, bortset fra fl y-
dende sukker. Når hun skal spise, skal 
hun have insulin, og det klarer hun of-
test selv og med hjælp via telefonen til 
mig eller Anette, hvis hun ikke er hjem-
me. Mad med kulhydrater i skal vejes af, 
for at vi kan regne ud, hvor meget insu-
lin hun skal have. Hvis der ikke er en 
vægt i nærheden af Caroline, kan Anet-
te vurdere mængden på øjemål. Det kla-
res via en MMS, når hun er hos venner 
eller andre pårørende. Så det er lidt en 
fordel, at Anette er så meget inde i dia-
betes,” siger han og suppleres af Anet-

te, der tilføjer, at det er sværere at holde 
styr på blodsukkeret nu med tre børn og 
en travl hverdag, end i begyndelsen el-
ler under de tre graviditeter.

Hvad man gør det til
Claus og Anette tror egentlig ikke, at 
særlig mange af Carolines venner eller 
veninder tænker over, at hun har dia-
betes, og forældrene til vennerne er og-
så helt trygge ved det. Hvis der er noget 
kan de jo ringe til Claus eller Anette og 
få hjælp, men det sker sjældent, efter-
hånden som Caroline selv styrer pum-
pen. Informationen og hjælpen har 
været rigtig god, både hos sygehuset og 

en gruppe på Facebook for folk med di-
abetes eller børn, som har.

”Vi har fået god hjælp, og diabetes har 
i hvert fald ikke forhindret os som fami-
lie eller Caroline i at gøre noget, som vi 
har lyst til. Vores livskvalitet er lige så 
god, som før. Diabetes er lidt, hvad man 
gør det til. Hvis man vil have det til at 
fungere, så kan man i dag leve fi nt med 
det,” mener Anette, der selv har valgt at 
bruge en pen til at stikke sig med. Fami-
lien har også været ude at rejse en del 
gange til både Asien og Caribien, Det 
kan man sagtens - det kræver blot lidt 
forberedelse. Diabetes er, hvad man gør 
det til, mener Claus og Anette.

Nye udfordringer bekymrer ikke
”Hvis man skal i byen med veninderne, 
så kan det være lidt irriterende, at man 
skal ud at stikke sig på toilettet, men el-
lers er der ikke særligt meget, jeg tænker 
over længere. Det er Carolines diabetes, 
som har førsteprioritet, hvis det er,” si-
ger Anette og refl ekterer med Claus over 
de udfordringer, der selvfølgelig kan 
komme, når Caroline bliver teenager, og 
drenge og alkohol bliver mere interes-
sant, men til den tid har hun jo endnu 
fl ere års erfaring med diabetes.

”Vi har fået 
god hjælp, og 
diabetes har
i hvert fald 
ikke forhindret 
os som familie
eller Caroline i 
at gøre noget, 
som vi har 
lyst til." Læs mere på diabetikeren.dk
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NYHEDER

Risikoen for hjertekarsygdomme 
er ekstra stor for diabetikere med 
forhøjet kolesteroltal, men der 
findes heldigvis måder at sænke 
tallet på.

De fleste er klar over, at et højt koleste-
roltal kan være farligt. Det øger risikoen 
for åreforkalkning og hjertekarsygdom-
me som blodpropper og hjertesvigt. 
Færre er måske klar over, at et højt ko-
lesteroltal er særlig farligt for diabeti-
kere. Ifølge videnskabelige studier har 
personer med diabetes omtrent tre gan-
ge større risiko for hjertekarsygdomme 
i forhold til raske personer.

”Det er meget vigtigt, at diabetikere 
er opmærksomme på den øgede risiko 
ved et højt kolesteroltal, og derfor bør 
man en gang om året sørge for at få tjek-
ket sine tal og eventuelt komme i be-
handling for at reducere tallet,” fortæl-
ler overlæge Søren Nielsen fra Aarhus 
Universitetshospitals Medicinsk Endo-
krinologisk afdeling.

Leveren er en termostat
Der findes to typer kolesterol: HDL og 
LDL. HDL er ufarligt, mens LDL er det 
skadelige kolesterol, som man skal 
holde øje med og forsøge at holde på 
et minimum. Diabetikere bør have et 
LDL-kolesteroltal på under 2,5 millimol 
per liter blod. Hvis tallet ligger høje-
re, findes der forskellige metoder til at 
sænke det.

”85 procent af kolesterolmængden i 
blodet produceres af leveren, mens de 
sidste 15 procent er det, vi spiser os til. 
Hvis man undgår kolesterolholdig kost, 
kan man altså skære 15 procent af, og de-
rudover kan man reducere den mængde 

kolesterol, leveren producer, ved at tabe 
sig,” forklarer Søren Nielsen.

Man kan betragte leveren som en 
slags termostat, der regulerer produk-
tionen af kolesterol. Termostatens inds-
tilling afhænger af, hvad man vejer, så 
et vægttab vil skrue ned for termosta-
ten. Det ændrer ikke på, at leveren fort-
sat producerer 85 procent af vores ko-
lesterol, men det reducerer den totale 
mængde kolesterol i blodet.

For mange ligger for højt
For mange diabetikere er det imidlertid 
ikke nok.

”Langt de fleste diabetikere ligger over 
det anbefalede LDL-kolsteroltal, og det 
er primært genetisk bestemt. Derudover 
er mange diabetikere også overvægtige, 
hvilket øger kolesteroltallet yderligere,” 
siger Søren Nielsen.

Det gør det meget svært for mange di-
abetikere at komme under det anbefale-
de niveau med naturlige metoder, men 
der findes heldigvis kolesterolsænkende 
midler, der kan trække det sidste læs.

Nye kolesterolsænkende midler
Et af de nyeste kolesterolsænkende mid-
ler, er de såkaldte PCSK9-hæmmere, 
som i følge studier har vist sig at kunne 
reducere det farlige LDL-kolesterol med 
op til 60 procent.

Kort fortalt blokerer stoffet enzymet 
PCSK9, som produceres i leveren og gør 
det svært at komme af med LDL-koleste-
rol i blodet. Ved at blokere enzymet, gør 
medicinen leveren meget mere effektiv 
til at fjerne kolesterol fra blodet.

”Stoffet kan desuden bruges i sam-
menhæng med andre kolesterolsænken-
de midler, så det er altså muligt at sæn-
ke kolesteroltallet rigtig meget. Det er 
virkelig noget, der batter,” mener Søren 
Nielsen, der fortæller, at stoffet i øjeblik-
ket bruges mest til personer, som har 
meget højt kolesteroltal.

”Jeg mener dog, at stoffet på længere 
vil blive brugt til flere patientgrupper 
end kun de hårdest ramte. Jeg tror, at jo 
mere vi kan reducere kolesteroltallet, jo 
mere kan vi reducere risikoen for hjerte-
karsygdomme for udsatte personer – he-
runder diabetikere,” siger han. 

Af Mads Moltsen

Højt kolesteroltal er en stor 
sundhedsrisiko for diabetikere

Søren Nielsen
Overlæge på Aarhus 

Universitetshospitals Medicinsk 
Endokrinologisk afdeling

“85 procent af 
kolesterolmængden 
i blodet produceres 
af leveren, mens de
sidste 15 procent er 
det, vi spiser os til”



I AM WORKING 
FROM THE HEART 
FOR THE HEART.

Mere end 30 års bioteknologisk forskning har 
skabt effektive behandlinger til mennesker med 
alvorlige sygdomme. Amgen har et omfattende 
forskningsprogram indenfor hjerte-kar-sygdomme, som 
gør en mærkbar forskel for patienterne og samfundet. 

AMGEN – OUR MISSION IS TO SERVE PATIENTS

MILLE KELLER HOLST
VALUE, ACCESS, AND 
POLICY SENIOR MANAGER

For mere information:
www.amgencardiovascular.eu 
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What science can do

En proaktiv tilgang til diabetes
I Danmark er det ikke alle personer 
med type 2-diabetes, der opnår en 
tilstrækkelig blodsukkersænkning 
inden for det første halve år af deres 
behandling.
AstraZeneca fokuserer på tidlig 
kombinationsbehandling for derved 
at øge muligheden for tidlig opnåelse 
af behandlingsmål.
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INSPIRATION

Kostsammensætning 
og vægtreduktion

INFORMATION OM ERNÆRING

Vægttab er den vigtigste behandling ved 
type 2-diabetes.
Der er ikke tale om nogen speciel form 
for diæt eller diabeteskost, men man 
kan f.eks. leve efter de generelle nord-
iske kostråd (45-60 % af energien fra 

kulhydrat, 10-20 % af energien fra protein og < 35 % af en-
ergien fra fedt). Målet er, at du skal have en sund sam-
mensætning af kosten. Det betyder flere ting:

Hvis alle danskere 
var normalvægti-
ge, ville der stort 
set ikke være no-
gen med type 2 di-
abetes. Så enkelt 

kan sammenhængen mellem over-
vægt og type 2 diabetes formuleres, 
ifølge Sten Madsbad, klinisk profes-
sor og overlæge på Endokrinologisk af-
deling på Hvidovre Hospital.

Mavefedt øger risikoen
Det er dog ikke al overvægt, der er li-
ge farlig, påpeger Sten Madsbad. Især 
fedt om maven er et risikotegn, mens 
store lår og en fyldig bag ikke er nær 
så usundt.

“Din livrems længde er en meget nem 
måde at vurdere, om du er i risiko for 
at udvikle diabetes. Man kan næsten 
spotte en persons risiko ved at se på 
mængden af mavefedt,” fortæller Sten 
Madsbad.

Sygehistorie og blodprøver
Når en læge skal vurdere en persons ri-
siko for at have eller udvikle diabetes, 
er en sygehistorie med type 2 diabe-
tes i familien også en indikator. Har en 
af forældrene type 2 diabetes, er perso-
nens risiko for at udvikle sygdommen 
på et tidspunkt 40 pct.

Når diagnosen skal stilles, vil lægen 
måle blodtrykket og tage en blodprøve 
for at måle langtidsblodsukkeret og for-

skellige typer fedt i blodet, bl.a. HDL og 
triglycerider. Insulinresistente perso-
ner, dvs. personer med risiko for at ud-
vikle type 2 diabetes, har ofte lav HDL og 
høje triglycerieder.

Selv et lille vægttab har effekt
For de 750.000 danskere, der skønnes 
at være i risiko for at udvikle diabetes 
er vejen ud af risikozonen dog temme-
lig overskuelig.

“Selv et begrænset vægttab på 5-7 ki-
lo vil halvere deres risiko for at udvik-
le sygdommen. Og hvis rygerne med 
forstadier til diabetes også holder op 
med at ryge, eller bare sætter forbruget 
kraftigt ned, vil deres risiko blive end-
nu mindre,” siger Sten Madsbad.

Der er meget, man selv kan gøre for at undgå 
diabetes, selvom lægen har konstateret risikoen for 
at udvikle sygdommen. Selv mindre vægttab har 
stor betydning.

Hold diabetes 
for døren med 
gode vaner

Af Sanne-Maria Bjerno Jakobsen



mindske risikoen for at udvikle dia-
betes. Fedt skal man også spare på, og 
derfor anbefaler vi det, vi kalder hjer-
terigtig kost,” siger han og henviser til 
Hjerteforeningens hjemmeside, hvor 
man finder en lang række opskrifter på 
hjerterigtig kost.

Er det svært at lægge sit liv om, kan 
en diætist hjælpe med at tage små 
skridt, der fungerer, og som fører til en 
varig livsstilsændring.

Tænk langsigtet
Sten Madsbad påpeger at det er svært 
at tabe i vægt, da et vægttab medfø-
rer, at kroppen sætter stofskiftet per-
manent ned. Samtidig ændres de ap-
petitregulerende tarmhormer, hvilket 

medfører at man bliver sulten og skal 
spise mere for at blive mæt.

“Det er årsagen til, at man ofte tager 
de tabte kilo på igen efter et år eller to, 
endda ofte med et par ekstra kilo oveni. 
Det er derfor vigtigt at forstå, at man 
aldrig vil kunne spise nær så meget, 
som man kunne før vægttabet.”

Sten Madsbad fraråder de meget 
drastiske kure og anbefaler, at man ac-
cepterer, at vægttabet og livsstilsænd-
ringen tager tid.

”Det vigtigste er, at man får et vægt-
tab, og at man kan holde det.”

Screening for præ-diabetes og grundigt helbredstjek

750 000
750.000 danskere har forstadier til type 2 
diabetes, også kaldet præ-diabetes

Type 2 diabetes kan forebygges – men hvordan?
 I et forskningsprojekt på Steno  Diabetes Center sammenligner vi effekten af 

intervaltræning og medicinsk behandling på risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdom hos 
personer med præ-diabetes. 

 Hvis vi ved en screening opdager, at du har præ-diabetes, bliver det ved lodtrækning bestemt, 
om du skal træne, tage et godkendt lægemiddel eller leve som du plejer i tre måneder. 

 Som deltager vil du få et grundigt helbredstjek, herunder måling af fedtprocent, 
stofskifte, kondition, daglige blodsukkerudsving, kolesterol, nyre- og hjertefunktion.  

 Er du 30-70 år og vejer lidt for meget, så kontakt gerne bioanalytiker  
Hanne Vishof på mail: hav@steno.dk eller tlf.: 30 77 54 35 for mere information  
om deltagelse i projektet.

9 ud af 10 ved ikke,  
at de har præ-diabetes

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité, Lægemiddelstyrelsen og Datatilsynet.
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Læs mere på diabetikeren.dk

Han vil ikke love, at prædiabetiker-
ne helt kan undgå at udvikle sygdom-
men. Alder spiller også en rolle. Men for 
hvert år, man kan udskyde diabetes, bli-
ver de mange følgesygdomme også ud-
skudt. Og det giver et længere liv. Føl-
gesygdommene til type 2 diabetes er 
bl.a. hjerte-karlidelser, nyresygdom-
me, øjensygdomme og problemer med 
blodomløbet, samt nervebetændelse 
der kan give følelsesløshed i hænder og 
fødder. Det er det, der giver de ubehage-
lige fodsår hos nogle diabetikere.

Motion beskytter mod diabetes
Motion gør kroppen mere følsom over 
for det insulin, som diabetikere har 
nedsat effekt af. Type 2 diabetespatien-

ten er insulinresistent. Derfor kan en 
gåtur i rask tempo eller en cykeltur 
være en effektiv måde at modvirke syg-
dommens konsekvenser. Effekten var-
er et par dage, og derfor anbefaler Sten 
Madsbad - og de danske sundheds-
myndigheder i øvrigt - at man motio-
nerer en halv time tre gange om ugen.

Han anerkender, at smerter i knæ, 
hofter og ryg kan gøre motion til et 
overskueligt projekt. Der for underst-
reger han, at lidt motion er bedre end 
slet ingen, og at der for den gruppe især 
er hjælp at hente i kosten.

Søg information om kost
“Et begrænset indtag af kulhydrater 
som lyst brød, pasta og søde sager kan 

”Det vigtigste 
er, at man får 
et vægttab, 
og at man 
kan holde 
det.”

Læs mere på 
diabetikeren.dk



10  DIABETIKEREN.DK MEDIAPLANETDENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET

Diabetes-patient: 
Få et tjek af din 

medicin

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Der kommer ofte nye lægemidler på mar-
kedet, og hver patient er forskellig. Har 
du type-1 eller type 2-diabetes, skal du 
snakke med din læge om, hvilken medi-
cin er bedst for lige præcis dig.

Siden 2006 er der kommet mange nye lægemidler på mar-
kedet til at behandle diabetes, og de virker vidt forskelligt. 
Diabetespatienter er dog også forskellige, og behandling-
en bør derfor skræddersys til den enkelte patient, siger Ti-
na Vilsbøll, klinisk professor på Gentofte Hospital og leder 
af Center for Diabetesforskning.

”Udviklingen går meget stærkt i disse år. Der er mange 
typer lægemidler at vælge imellem, men patienter med di-
abetes er også meget forskellige. Det er afgørende, at læger-
ne anvender den rette medicin til den rette patient på det 
rette tidspunkt, hvis de skal sikre den optimale behand-
ling,” siger Tina Vilsbøll og understreger, at læger, der be-
handler patienter med diabetes, bør holde sig fuldstændig 
opdateret på, hvad der sker inden for området.

Jævnlig kontrol er vigtig
Som diabetespatient bør man opsøge sin læge og få et efter-
syn af behandlingen, hvis det er lang tid siden sidste tjek, 
siger Tina Vilsbøll.

”Som udgangspunkt bør diabetikere ses af deres læge 
mindst tre til fi re gange årligt. Og mindst én gang om året 
bør der laves en diabetessårsstatus, hvor diabetesregule-
ring, livsstil, komplikationsstatus, medicintype og -dosis 
gennemgås i detaljer og en plan for det kommende år læg-
ges,” siger Tina Vilsbøll.

Med en nøje regulering af medicinen, kan man i højere 
grad undgå udvikling af komplikationer i form af hjerte-
karsygdom og øjne-, nyre og nervekomplikationer.

Læs mere på diabetikeren.dk

Diabetes 
kan faktisk 
i mange 
tilfælde 
undgås
Mange danskere er i højrisiko 
for at få type 2-diabetes uden at 
være klar over det. Et tjek hos 
lægen og en tidlig behandling kan 
forhindre sygdommen i at udvikle 
sig, og det vil give flere leveår og 
forhindrer komplikationer som 
hjertekarsygdom, impotens og 
nyresygdom, siger Tina Vilsbøll, 
professor og leder af Center for 
Diabetesforskning.

Et stort antal danskere har type 2-dia-
betes eller i højrisiko for at få sygdom-
men uden at ane det. Det kan have alv-
orlige konsekvenser.

”Typisk går folk i op til ti år med syg-
dommen, før de bliver diagnosticeret, 
og så bliver det meget sværere at for-
hindre de alvorlige komplikationer, 
såsom hjertekarsygdom, blindhed, 
skader på nerver og impotens, som of-
te følger med diabetes. Det er ærger-
ligt, for man har gode behandlingsme-
toder til helt at forhindre type 2-diabe-
tes eller udsætte komplikationerne i 
en lang række år,” siger Tina Vilsbøll, 

professor på Gentofte Hospital og le-
der af Center for Diabetesforskning.

Diabetes er en skjult dræber
Man kan sagtens gå rundt og føle sig 
sund og rask, selvom man har type 
2-diabetes eller forstadier dertil. På en 
måde er det en skjult dræber, siger Ti-
na Vilsbøll.

”Hvis man får type 2-diabetes som 
40-årig afk orter det i gennemsnit livet 
syv til otte leveår. Derfor skal læger og 
patienter helst være opmærksomme 
på, hvad der øger risikoen for sygdom-
men, så man kan komme den i møde i 
god tid,” siger hun.  

Livsstil og medicin kan være en kur
Der kan være en række faktorer, der gør 
at man kommer i farezonen for at få di-
abetes. Det er f.eks. overvægt og for lidt 
motion, og når det kombineres med en 
arvelig disposition, skaber det en ekstra 
høj risiko for at få type 2-diabetes.

”Det er især overvægtige personer 
med forældre, der har sukkersyge, 
som skal være meget opmærksomme 
og gå til tjek hos sin læge. Ændring-
er af livsstil og i nogle tilfælde medi-
cinsk behandling kan i mange tilfælde 
forhindre type 2-diabetes i at udvikle 
sig.,” siger Tina Vilsbøll.

På Diabetesforeningens hjemmesi-
de, diabetes.dk, kan man tage en test 
for at se, om man er i fare for at udvikle 
type 2-diabetes.  

Af Bo Christensen

INSPIRATION

Tina Vilsbøll
Klinisk professor på Gentofte 
Hospital og leder af Center for 

Diabetesforskning



Smart design og god  
pasform i høj kvalitet

er nyt skodesign udviklet af ortopædiske 
skomagere med lang erfaring i at producere hånd
syede sko til vanskelige fødder.

 er udviklet efter enkle biomekaniske prin
cipper med et bevidst valg af materialer, såler og 
indlæg, der afhjælper problemer i bevægeapparatet.

styrker gangfunktionen hos diabetikere, 
gigtramte, overvægtige, ældre og andre, som har 
udfordringer med led, knogler, balance mm. Wallin  
er smart design i høj kvalitet og med god pasform  
til en fornuftig pris. 

 står klar på hylderne i Skomageriet. 
Forhandler i Danmark ring 3645 4573. 

Dansk Design

www.wallinshoes.com

Optimal a� astning 
og øget stabilitet til 

fødder og knæ

”Wallin” er et helt nyt dansk 
produceret skomærke, som nu 
kan nu købes i udvalgte butikker 
og hos fodterapeuter. 

”Wallin” sikrer den optimale 
afl astning på fødder og led med 
en særlig patenteret sål. Alle - 
men især gigtramte, diabetikere, 
ældre og andre med trætte og 
ømme fødder - vil have glæde af 
de nye Wallin sko med den unikke 
biomekaniske funktion, der gør det 
lettere at bevæge sig. 

Det er ortopædiske skomagere 
med mere end 75 års erfaring 
i produktion af håndsyede 
sko til vanskelige fødder, som 
sammen med dygtige danske 
skoproducenter står bag 
udviklingen af den nye danske 
super-sko ”Wallin”.

”Det har længe været vores ønske 
at bruge vores store viden og 
mangeårige erfaring med sko på 
en mere forebyggende måde - til 
gavn og glæde for kronisk syge og 
andre med særlige behov, inden de 
får så store problemer med deres 
fødder, at de begrænses i deres 
bevægelsesfrihed eller er nødt til at 
bruge specialsyede sko. 

Med de nye ”Wallin” sko mener 
vi faktisk, at vi har udviklet sko, 
der kan medvirke til at styrke 
livskvaliteten samt stabilisere 
og støtte muskler og led hos 
brugerne”. 

Det siger direktør Christian  Wallin 
fra Skomageriet, der har arbejdet 
hårdt på  at udvikle og producere 
skoene, som sælges til nogenlunde 
samme pris som et par gode 
spadsere- eller motionssko. 

Skoene er produceret af et 100% 
dansk ejet fi rma i de bedste materialer 
i smart design og kombineret med 
den unikke MPR teknologi i sålen 
sikres brugerne ortopædisk korrekt 
afl astning og støtte.
 
Hemmeligheden bag ”Wallin” er den 
særlige biomekaniske sål med den 
unikke MPR teknologi (Maximum 
Pressure Reduction), der begrænser 
belastningen på knogler og led i 
fødder, knæ og bevægeapparat. 

Dokumenterede undersøgelser viser 
op til 42 % mindre belastning på 
fødderne, når man bruger Wallin sko. 

Også mange overvægtige 
køber ”Wallin” skoene, fortæller 
forhandlere af ”Wallin” i Tyskland, 
Schweiz og Østrig, hvor de nye 
danske supersko har været på 
markedet i en længere periode.

Læs mere på www.wallin-shoes.com og www.skomageriet.dk

Optimal a� astning 
og øget stabilitet til 

fødder og knæ
Dansk Design
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NYHEDER

Fodsygdomme er både alvorligt og den mest udbredte følgesygdom til 
diabetes, så det betaler sig at passe godt på sine fødder. Vælg aflastning 
med de rette sko og opsøg de nyeste behandlingsmetoder.

Diabetikere har 
nedsat følsom-
hed i fødderne 
og pga. neuropa-
tien kan det være 
små ting, der gør, 

at fodsygdomme og sår opstår: Tryk-
ket på tæerne fra ens sko, sømmene 
i strømperne der gnaver, negle der 
ikke er veltrimmede, hævede fødder 
og tæer, en sål der folder eller en lille 
sten i skoen.

”Diabetikere har risikofødder, der 
- ud over sår - kan give fejlstillinger. 
Med en fodsygdom melder man sig 
ind i klubben for sendiabetiske følge-
sygdomme, og så er ens sygdom ble-
vet rigtig alvorlig. Den kan forkor-
te livsforløbet, og nogle dør inden for 
kun fem år,” fastslår Bo Jørgensen, 
overlæge og klinisk ansvarlig på Vi-
dencenter for Sårheling på Bispebjerg 
Hospital.

Fodterapeuter er vigtige
I behandlersystemet arbejdes der i dag 
i multidisciplinære teams med diabe-
teslæger, kirurger, sygeplejersker og 
fodterapeuter. I ”National klinisk ret-
ningslinje for udredning og behandling 
af diabetiske fodsår” fra 2013 inddrages 
fodterapeuter aktivt, hvilket ikke er til-
fældet i mange af de lande, vi normalt 
sammenligner os med.

”Heldigvis er fodterapeuterne kom-
met på banen og deres rolle er vigtig. De 
udfører meget forebyggende arbejde, 
f.eks. passer neglene og kontrollerer om 
diabetikerens fod er ved at få trykmær-
ker samt om fodtøjet passer. For den en-
kelte kan det virkeligt betale sig at gå til 
fodterapeut. 2013-vejledningen kræver, 
at diabetikeren tilbydes årsstatus hos 
en statsautoriseret fodterapeut, og her 
opdages det tit, at der f.eks. er et sår mel-
lem tæerne,” siger Bo Jørgensen.

Tjek fodtøjet
Ud over tilbuddet om et årligt tjek hos 
en fodterapeut, kan man med fordel 
selv tilse sine fødder hver dag og tjekke 
skoenes tilstand.

”Diabetikeren skal vurdere sit fod-
tøj grundigt. Folk med diabetes køber 
paradoksalt nok snævrere og snævrere 
fodtøj, og det skyldes, at de så - pga. de-
res dårlige følsomhed - kan mærke at de 
har noget på fødderne – men så klem-
mer det jo,” siger Bo Jørgensen. Han 
henviser til et simpelt trick, når man 
skal købe de rette sko: Tegn omridset af 
foden på et ark papir, klip det ud, tag det 
med til skobutikken og læg papiret ned 
i den ønskede sko. Hvis den udklippede 
skabelon krøller, så er skoen ikke rum-
melig nok.

Husk de rette strømper
”Strømperne bør være kvalitetssokker 
uden elastikker og syninger, der kan 
trykke eller klemme foden, og i natur-
materialer der sørger for, at miljøet i hu-
den er godt,” siger Bo Jørgensen, og til-
føjer, at udbuddet af denne type sokker 
er i vækst. 

Hurtig behandling af fodsår
”Har man som diabetiker fået et sår, 
kræver det hurtig reaktion. Gå straks til 
egen praktiserende læge, der gerne med 
det samme bl.a. bør henvise til bedre 
fodtøj og ellers sende diabetikeren vide-
re til os eller et af de andre hospitalscen-
tre, der behandler diabetiske fodsår,” si-
ger Bo Jørgensen.

Når først såret er opstået, er det i sær-
lig grad vigtigt med aflastning.

”Med et sår er der en indgang i krop-
pen for infektioner, som diabetikeren 
ikke kan håndtere nær så effektivt som 
andre. Det kan komme så langt, at vi må 
fjerne en tå - eller mere - for at hindre at 
skaden breder sig,” siger Bo Jørgensen.

Nye metoder i sårbehandling
Ud over at sikre et aflastende miljø for 
foden, skal selve såret behandles. Der 
udvikles hele tiden nye metoder og 
teknologier som bl.a. vakuumbehand-
ling af såret eller brug af væksthormo-
ner i såret til at stimulere ophelingen. 
Dette sammen med moderne plastre 
og bandager der er ekstra absorberen-
de og kun består af hud- og sårvenlige 
materialer.

”De helt nye og moderne bandager er 
gode og kan sidde meget længe, men 
der er stadig risikoen for, hvad der kan 
ske inde bag bandagen og som kan give 
infektioner. Derfor lyder mit råd på 
aflastning og så evt. en moderne banda-
ge, der holder såret bakteriefrit. Og så 
skal man ellers bevæge sig omkring 
som normalt med fokus på motion - 
som f.eks. motionscykling i hjemmet - 
og en regelmæssig levevis med god 
blodsukkerregulering med de nye mu-
ligheder inden for insulinbehandling. 
For ikke at glemme rygestop! Intentio-
nen om en normal og sund levevis er 
hele tiden målet med alt, hvad vi gør,” 
slutter Bo Jørgensen.

Fodterapi og aflastning skal 
bekæmpe fodsygdomme 
forårsaget af diabetes
Af Jesper Henning Pedersen

Bo Joergensen
Overlæge og klinisk ansvarlig 

på Videncenter for Sårheling på 
Bispebjerg Hospital

Diabetisk fodsår  FOTO: VIDENCENTER FOR SÅRHELING
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Slut med tør hud

Daglig vedligeholdelse med 
Flexitol Moisturising Foot Cream - 10% Urea

Anbefal Flexitol Moisturising Foot Cream 
i stedet for en almindelige blødgørende creme 
til den daglige pleje og vedligeholdelse efter 
behandling med Flexitol Heel Balm. 

Flexitol Moisturising Foot Cream indeholder 
10% urea og og er beriget med E-vitamin i en 
nærende og meget koncentreret base, der 
blødgør og fugter meget tør hud. Denne milde 
og hurtigt absorberende creme vil…

give en næret, blød og smidig hud på hæle 
og fødder

bevare en sund hud på diabetespatienters 
fødder 

hjælpe med at genskabe et naturligt og 
velplejet udsende

Konsekvenser af diabetiske fodlidelser 

Efter fem år er halvdelen af 
benamputerede diabetikere døde7

I Danmark får tæt på 2 diabetikere 
hver dag en amputation - typisk som 
følge af fodsår5

om året at behandle fodsår 
og amputationer6

Det koster sundhedsvæsenet 

Ureas gavnlige virkning 
Hvorfor bruge Flexitol og ikke bare en almindelig blødgørende creme?
Fordi Flexitol indeholder urea, der er en væsentlig fugtgiver, som findes naturligt i huden 
og tilfører fugt ved at:

FJERNE DØDE HUDCELLER 
– KERATOLYTISKE 
EGENSKABER

ØGE HUDENS INDHOLD AF VAND REDUCERE HUDENS TAB 
AF VAND

FORSTÆRKE HUDENS EVNE 
TIL AT OPTAGE VAND 

FØR
EFTER 
KUN 

14 DAGE 

En klinisk dokumenteret behandling 
      til tørre, ru og sprukne hæle 
           som følge af diabetes

•  

•  

•  

DAGLIG 
BEHANDLING

Risici for fodlidelser som følge 
af diabetes:

• Fodsår 
• Nervebetændelse
• Iskæmi i lemmerne
• Hård hud
•  Infektion
• Deformitet
• Koldbrand
•  Charotfod 

Kilde: Sundhedsstyrelsen9 og NICE2 
- The National Institute for Health 
and Care Excellence i England.

793 mio. kr. 

Over 80% af patienter 
med diabetes lider af 
tør hud3

80% af patienter med 
diabetiske fodsår døjer 
med hård hud4

Fodsår ses i 85% af 
tilfældene forud for 
amputation4

Det første skridt til blød 
og næret hud på fødderne
Anvend Flexitol Heel Balm - 25% ...

• en eller to gange dagligt

• som en hurtig og effektiv behandling

•  til at trænge dybt ind i huden og give intens fugt

Test af Flexitol Heel Balms evne til at 
øge hudens indhold af fugt8

  

Tredive ambulante patienter med bilateral anhidrose deltog i en dobbeltblindet test. 
Her påførte de to gange dagligt en creme med 10% urea på den højre fod og en 
creme med 25% urea på den venstre fod. Resultaterne viste, at begge cremer 
øgede hudens evne til at absorbere fugt betragteligt. Cremen med 25% urea var 
over 100% mere effektiv end cremen, der indeholdt 10% urea. 
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1.67
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Før behandling Efter behandling

SYNLIGT RESULTAT PÅ dag1

Effektiv og hurtig behandling med 
Flexitol Heel Balm - 25% Urea 

Flexitol Moisturising Foot Cream kan også anvendes på 
andre dele af kroppen, der viser tegn på tørhed som følge af diabetes.

•  Artropati  
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– KERATOLYTISKE 
EGENSKABER

ØGE HUDENS INDHOLD AF VAND REDUCERE HUDENS TAB 
AF VAND

FORSTÆRKE HUDENS EVNE 
TIL AT OPTAGE VAND 

FØR
EFTER 
KUN 

14 DAGE 

En klinisk dokumenteret behandling 
      til tørre, ru og sprukne hæle 
           som følge af diabetes

•  

•  

•  

DAGLIG 
BEHANDLING

Risici for fodlidelser som følge 
af diabetes:

• Fodsår 
• Nervebetændelse
• Iskæmi i lemmerne
• Hård hud
•  Infektion
• Deformitet
• Koldbrand
•  Charotfod 

Kilde: Sundhedsstyrelsen9 og NICE2 
- The National Institute for Health 
and Care Excellence i England.

793 mio. kr. 

Over 80% af patienter 
med diabetes lider af 
tør hud3

80% af patienter med 
diabetiske fodsår døjer 
med hård hud4

Fodsår ses i 85% af 
tilfældene forud for 
amputation4

Det første skridt til blød 
og næret hud på fødderne
Anvend Flexitol Heel Balm - 25% ...

• en eller to gange dagligt

• som en hurtig og effektiv behandling

•  til at trænge dybt ind i huden og give intens fugt

Test af Flexitol Heel Balms evne til at 
øge hudens indhold af fugt8

  

Tredive ambulante patienter med bilateral anhidrose deltog i en dobbeltblindet test. 
Her påførte de to gange dagligt en creme med 10% urea på den højre fod og en 
creme med 25% urea på den venstre fod. Resultaterne viste, at begge cremer 
øgede hudens evne til at absorbere fugt betragteligt. Cremen med 25% urea var 
over 100% mere effektiv end cremen, der indeholdt 10% urea. 

Gennemsnitligt fugtindhold
 i huden 25% Urea 10% Urea

1.67

1.66

1.65

1.64

1.63

1.62

Før behandling Efter behandling

SYNLIGT RESULTAT PÅ dag1

Effektiv og hurtig behandling med 
Flexitol Heel Balm - 25% Urea 

Flexitol Moisturising Foot Cream kan også anvendes på 
andre dele af kroppen, der viser tegn på tørhed som følge af diabetes.

•  Artropati  

Effektiv produktserie til fodpleje
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og sprukne hæle som 
følge af diabetes
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En klinisk dokumenteret 
behandling til tørre, 
ru og sprukne 
hæle som følge 
af diabetes

F Ø R EFTER KUN 14 DAGE1

Anbefal Flexitol til diabetespatienter. 

En behandling, der holder huden på hæle og fødder sund

VEDLIGEHOLDELSE
 

BEHANDLING

ANVENDES 
HVER DAG FOR AT 
BEVARE 
FUGTINDHOLDET 
I HUDEN 

GENOPRETTER 
HURTIGT 
FUGTBALANCEN 
I HUDEN

•    En klinisk dokumenteret behandling til tørre, 
ru og sprukne hæle som følge af diabetes

•   Effektiv og hurtig behandling med 
Flexitol Heel Balm – 25% urea

•   Daglig vedligeholdelse med 
Flexitol Moisturising Foot Cream - 10% urea

Pakning

56g 218555 85g 366-7573
112g 218456

Pakning Varenummer Varenummer 

Flexitol Heel Balm Flexitol Moisturising Foot Cream

FLEXITOL HEEL BALM er en hælbalsam beregnet til behandling af tør og revnet hud på hæle og fødder. En effektiv formulering med 25 % urea samt andre aktive hudplejende indholdsstoffer. Velegnet til 
general fodpleje samt fodpleje i forbindelse med diabetes hos voksne og børn over 12 år.  ANVENDELSE: Påfør Flexitol Heel Balm på hele det berørte område en til to gange dagligt, morgen og aften. Brug 
ca. 2 cm Flexitol Heel Balm og gnid det forsigtigt ind i huden. Hvis der ikke ses nogen væsentlig forbedring indenfor 14 dage, så tal med din læge eller apoteket. FORHOLDSREGLER: Kun til udvortes brug på
hæle og fødder. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke anvendes, hvis forseglingen på tuben er brudt eller beskadiget. Sæt altid låget på efter brug. Vask og tør hænderne efter brug. Opbevares i den originale 
emballage under 25 ºC. Anvendes indenfor 3 måneder efter åbning. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs indlægssedlen inden brug. MULIGE BIVIRKNINGER: I sjældne tilfælde kan allergiske reaktioner med 
hududslæt, blærer og afskalning af huden forekomme. I meget sjældne tilfælde kan mørkfarvning af behandlet hud på fodsålen forekomme. I tilfælde af ovenstående skal du stoppe behandlingen og tale med 
lægen eller apoteket. 

FLEXITOL MOISTURISING FOOT CREAM er en creme beriget med vitamin E og indeholder 10% urea. En nærende og meget koncentreret base, der blødgører og fugter meget tør hud. Mild og hurtigt absorberet 
creme egnet til personer med tilbøjelighed til meget tørre fødder og ben. Anvendes som daglig pleje til voksne og børn over 12 år. ANVENDELSE: Påfør Flexitol Moisturising Foot Cream to – tre gange om dagen 
efter behov. FORHOLDSREGLER: Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke anvendes, hvis forseglingen på tuben er brudt eller beskadiget. Sæt altid låget på efter brug. Må ikke anvendes, hvis 
huden er alvorligt revnet, betændt eller bløder. Stop med at bruge dette produkt, hvis du udvikler rødme eller kløe. Opbevares under 25 ºC på et tørt sted. Læs indlægssedlen inden brug. 
REFERENCER: 1. Data on File: Twice daily application images, 2012. 2. NICE Guidelines Diabetic foot problems: prevention and management NG19, Published August 2015, Last Updated January 2016. 
3. Litzelman D. K., Marriot D. J., Vinicor F. (1997) Independent Physiological Predictors of Foot Lesions in Subjects with NIDDM. Diabetes Care 20 8. 1273-1278. 4. Larsson J: Lower extremity amputation in 
diabetic patients. Lund University, Doctoral Thesis, 1994. 5. Sundhedsstyrelsen DK. National Klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår. 2013. 6. Sundhedsstyrelsen DK. Diabetiske 
fodsår – en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 7. www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/diabetisk-fodsaar/ 8. Baird S., 
Skinner C., Trail S., Frankis J. (2003) ‘Anhydrosis in the Diabetic Foot: A Comparison of Two Urea Creams,’ The Diabetic Foot, Vol. 6. 9. Sundhedsstyrelsen DK. National Klinisk retningslinje for udredning og 
behandling af diabetiske fodsår. 2013

 

Forhandler i Danmark
STADA Nordic ApS, Marielundsvej 46A, 2730 Herlev

t| +45 44 85 99 99    e | mail@stada.dk    w |www.flexitol.dk

Thornton &  Ross Limited, Linthwaite, Hudders�eld HD7 5QH
t | +44 (0) 1484 842217    f | +44 (0) 1484 847301    e | info@thorntonross.com     w | www.thorntonandross.co.uk

www.flexitol.dk

Effektiv produktserie til fodpleje 

  Effektiv og hurtig behandling med Flexitol Heel Balm – 25% urea
  Daglig vedligeholdelse med Flexitol Moisturising Foot Cream - 10% urea

Fem gode råd fra fodlæge Emma Supple:

en Undgå sko med åbne hæle eller tynde såler, hvis du har tendens 
til tørre, revnede hæle.

to Skrub dine fødder dagligt for at sikre, at de er rene og smør 
dem jævnligt ind med en creme, der indeholder urea.

tre Vær opmærksom på, hvordan dine fødder ser ud og føles, hvis 
du er diabetiker. Vent ikke for længe med at søge professionel 

         hjælp, hvis det er nødvendigt.

fi re Tånegle bør klippes lige over ved brug af en negleklipper. Undgå 
at bruge en saks, da du derved risikerer at klippe for dybt.

fem Brug ikke sko, der er for små eller ubekvemme. De ser 
måske smarte ud, men vil ikke gøre noget godt for dine

         fødder i længden.

www.fl exitol.dk

Flexitol kan købes på www.webapoteket.dk og udvalgte apoteker. 
Forhandler i Danmark

STADA Nordic ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev
t| +45 44 85 99 99 e | mail@stada.dk w |www.fl exitol.dk

Fodtøj til følsomme fødder

Diabetes
Mennesker med diabetes skal være meget 
opmærksomme på fødderne.
OrthoStretch™ følger fodens bevægelser og 
giver mindre risiko for hård hud og trykskader.

Fødder er forskellige
Derfor skal New Feet fodtøj kunne tilpasses dine individuelle behov. Fodtøj med stretch er 
yderst komfortabelt, og kan anvendes af alle, der sætter komfort højt. Men stretch er også 
funktionelt en vigtig egenskab for mennesker med knyster, hammertæer, hævede fødder, gigt, 
diabetes og til brugere af bandager eller støttestrømper.

Du fi nder os overalt i Danmark:
Nærmere oplysninger om forhandlere på tel: 7025 6511 eller  www.new-feet.com

diabetes og til brugere af bandager eller støttestrømper.

Forsøget	undersøger	om	behandling	med	en	såkaldt	LeucoPatch®,	der	fremstilles	af	dit	eget	
blod,	kan	fremskynde	ophelingen af	dit	fodsår sammenlignet	med	den	rutine	behandling	der	
tilbydes	i	dag.

LeucoPatch®	er	et	medicinsk	udstyr	til	tapning	af	blod	og	efterfølgende	fremstilling	af	et	
blodplaster	(en	patch),	der	kan	lægges	i	dit	sår.	Patchen	består	af	celler	og	proteiner,	der	
fremmer	helingen	og	bekæmper	infektioner.		Der	tilsættes	ingenting	og	patchen	fremstilles	
ved	simpel	størkning	af	blodet,	så	den	kun	indeholder	dine	egne	opkoncentrerede
blodceller.	Patchen	lægges	i	såret	og	forbindes	på	normal	vis.

Der	vil	blive	trukket	lod	om	hvilken	behandling	du	skal	have,	så	du	vil	få	enten	behandling	
med	LeucoPatch®	eller	du	vil	komme	i	kontrolgruppen	og	få	den	bedste	normale	behandling,	
som	i	dag	tilbydes	i	vores	ambulatorier.

Du	kan	muligvis	deltage	i	forsøget,	hvis	du:
• Er	fyldt	18	år
• Har	et	eller	flere	sår	på	fødderne	
• Såret	sidder	ikke	mellem	tæerne		

Som	led	i	behandlingen	skal	du	komme	i	ambulatoriet	én	gang	om	ugen	indtil	såret	heler,	
eller	der	er	gået	20	uger.	Besøgene	varer	mindre	end	en	time.

Forsøget	udføres	af	Nottingham	University	Hospital	Trust	i	England	i	samarbejde	med	fem	
sårklinikker	på	danske	hospitaler.

Forsøget	er	godkendt	af	Den	Videnskabsetiske	Komite	jr.	nr.	1-10-72-99-13,	og	projektet	
støttes	økonomisk	af	det	danske	firma	Reapplix	Aps.

Hvis	du	er	interesseret	i	at	høre	mere,	kan	du	kontakte	Forskningschef	Lise	Tarnow	på	
telefon	2497	8852	til	en	uforpligtende	telefonsamtale.

Forsøget	finder	sted	følgende	steder:

Sjælland: Fyn/Jylland:

Nordsjællands	Hospital Odense	Universitets	Hospital
Bispebjerg	Hospital	- Sårcenteret Regionshospitalet	Viborg
Herlev	Hospital Kolding	Sygehus
Steno	Diabetes	Center

Forsøget	undersøger	om	behandling	med	en	såkaldt	LeucoPatch®,	der	fremstilles	af	dit	eget	

Har	du	diabetes	og	fodsår,	
der	har	svært	ved	at	hele?
– Et	forsøg	undersøger	ny	behandling.
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PROFESSIONELT INDBLIK

Er du opmærksom på injektionsteknik, 
når du tager din insulin?

Ifølge Sundhedsstyrel-
sen har omkring 320.000 
danskere diabetes. Om-
kring 32.000 har type 1 
diabetes, og man antager 
at omkring 150.000 dans-

kere har type 2 diabetes uden at vi-
de det.

Når man har type 1 diabetes har 
man fra begyndelsen behov for at 
tage insulin. Desuden har fl ere og 
fl ere med type 2 diabetes også behov 
for behandling med insulin.

Det kræver et godt kendskab til, 
hvordan man gør det korrekt for 
at undgå fortykkede injektionsste-
der, som eksempelvis også kaldes li-
pohypertrofi , puder eller infi ltrater.

Benyt rette kanylelængde
Når man påbegynder behandlingen 
for sin diabetes, får man vejledning 
af sundhedspersonalet, og det er 
ganske vigtigt, fortæller Heidi Nis-
sen, næstformand for Fagligt Sels-
kab for Diabetessygeplejersker og 
ansat i Diabetesforeningen.

”Den indledende vejledning er 
meget vigtig, og det er væsentligt, at 

folk spørger om alt, de er i tvivl om 
i forbindelse med injektionen. Selv-
om der er mange dygtige sundheds-
professionelle, så er det ikke altid, at 
diabetespatienten vejledes helt kor-
rekt, når det for eksempel gælder 
valg af kanylelængde til mennesker, 
der er overvægtige. Hvis man ben-
ytter for lange kanyler (seks mm og 
længere), så er der en risiko for, at 
man stikker for dybt og dermed in-
jicerer insulinen i musklen. Faren 
er, at insulinen dermed optages for 
hurtigt og blodsukkeret falder for 
hurtigt og for meget,” forklarer hun.

Variation er vigtigt
En anden udfordring for mange med 
diabetes er, at hvis man ikke varierer 
injektionsområderne, så ændrer fed-
tvævets struktur sig i området.

”Gentages injektionerne i samme 
begrænsede område, vokser fedtcel-
lerne særligt meget her, og der dan-
nes samtidigt arvæv efter injektio-
nerne. Med tiden får man derfor en 
eller anden grad af fortykkelse, og 
det betyder, at virkningen af insuli-
nen bliver mere usikker i forhold til, 

hvis insuli-
nen injiceres 
i sundt væv,” si-
ger Heidi Nissen.

Lav systematisk plan
Ifølge Heidi Nissen er der en 
god regel om, at, fra man stikker et 
sted, til man stikker samme sted 
igen, skal der gerne gå fi re uger.

”Det kræver en vis systematik, 
hvor man varierer injektionssteder-
ne rundt på eksempelvis mavere-
gionen i en række felter, hvor man 
stikker i et felt første uge og efter-
følgende i felt to, tre og fi re, så man 
kommer tilbage til udgangspunktet 
efter fi re uger,” forklarer hun og til-
føjer, at det er derfor, at den indle-
dende vejledning er afgørende. Re-

gelmæs- s i g 
opfølgning på injektionsteknikken 
har samtidig god eff ekt på, at per-
sonen med diabetes fortsat bruger 
korrekt injektionsteknik og dermed 
får den bedste virkning af insulinen.

Kanylelængde og teknik
Såvel børn som voksne anbefales at 
bruge fi re mm kanyler og injicere i 
90 grader på plan hud. Dog skal man 
være opmærksom på, at der især er 

b ø r n , 
der har 

meget lidt 
fedt dét sted, 

hvor insulinen 
skal injiceres. Ved 

meget begrænset fedtlag 
løfter man en hudfold og stikker 

kanylen ind i 90 grader.
”Det er værd også at huske at tælle 

til 10, når man har injiceret insuli-
nen, inden man trækker kanylen ud, 
og derefter slipper man trykket på 
stemplet,” siger Heidi Nissen.

Af Jens Kisker

For lange kanyler og fortykkede 
injektionssteder er nogle af 
udfordringerne for mennesker 
med diabetes.

Læs mere på 
diabetikeren.dk



Genbrug af pennål 
kan forårsage 
mange forskellige 
problemer...

Blokering af nålen 
og obstruktion 1

Bakterier samles 
på nålen 2

Nålespidsen 
er knækket 3

Air bubbles

Drug leakage

Luftbobler i beholderen 
og lækage 1

Nålen er bøjet 3

Hele nålen 
er knækket 3
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En pennål, hvor 
udskiftning har 
vist sig at være 
61 % hurtigere4?

Det kan føre til 
dårlig glykæmiske 
kontrol, infektion 
og lipohypertrofi2

Produceret af Owen Mumford Ltd, United Kingdom owenmumford.com

Den første pennål  
med indbygget  
fjernelsessystem for  
en bedre injektionsrutine

Kan fås i 4 mm, 5 mm,  
6 mm, 8 mm og 12 mm

Kontakt vores salgspartnere  
for flere oplysninger:
ReaMed – Ring på: +45 97 93 46 00  
Mediq – Ring på: +45 36 37 91 30 
OneMed – Ring på: +45 86 109 109

1. King L (2003) Subcutaneous insulin injection technique. Nursing Standard. 17, 34, 45-52.   2. I.V. Misnikova et al. The risk of repeated use of insulin pen needles in patients with diabetes 
mellitus. Journal of Diabetology, February 2011; 1:1.   3. Teresa Torrance. Effect of insulin needle reuse, size and site of injection on the risk of bending and breaking. Journal of Diabetes 
Nursing Vol 12 No 1 2008.   4. HRW 2014. Impact of Unifine® Pentips® Plus on pen needle changing behaviour amongst people with diabetes medicating with injectable formats.

MINKLUB

Tilmeld dig MinKlub og få fordele. Bliv gratis medlem på: www.mitliv.dk/minklub

FØLG OS PÅ

facebook.com/mitliv.dk

Besøg ReaMeds webshop mitliv.dk
Find alt om diabetes og sundhed – kort sagt om dit liv!

Få bedre styr på din 
diabetes med Funder 
diabetestaske 

• Designet til en lettere 
hverdag

• Giver dig tryghed, 
overskuelighed og 
diskretion

• Samler og ordner alt dit 
nødvendige udstyr på et 
sted

• Fås i ægte læder og 
kunstlæder

Bestil online på www.mitliv.dkKun et klik væk

På mitliv.dk
kan du vælge mellem 

mange forskellige slags 
druesukker, både i 

tabletform og 
som gelé.
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Mange diabetes-
patienter tager ikke den 

insulin, de burde

UNDERSØGELSE

Over en tredjedel af alle diabetes-patienter 
får ikke altid taget den insulin, der skal til 
for at holde deres blodsukker stabilt, viser 
en ny rapport fra Novo Nordisk. Det kan 
gå ud over deres livskvalitet.  

Flere gange i måneden glipper det for over en tredjedel af 
alle diabetespatienter at tage den mængde insulin, som 
de er blevet instrueret i at tage. Det viser en spørgeske-
maundersøgelse fra Novo Nordisk lavet på 3.000 patienter 
fra 8 forskellige lande.
Når patienterne ikke tager insulin på de rette tidspunkter, 
vil deres blodsukker være mere ustabilt, og et dårligt re-
guleret blodsukker kan blive et problem for patienternes 
livskvalitet på sigt, da det er forbundet med øget risiko for 
komplikationer såsom impotens, nyreskader, forringet 
syn og nedsat føleevne.
I undersøgelsen rapporterer 88 procent af de adspurgte 
læger, at et signifi kant antal patienter ikke når målsæt-
ningen for deres insulinbehandling. Og 4 ud af 10 pa-
tienter siger selv, at de kæmper med at kontrollere deres 
blodsukker eff ektivt.
Patienterne svarer selv, at nogle af hovedårsagerne til, at 
det kan være svært at få taget sin insulin er en travl 
hverdag, glemsomhed, og fordi det bryder deres normale 
rutiner.

Læs mere på diabetikeren.dk

Helt grundlæggende hand-
ler en sundere livsstil om 
at ændre vaner, så de bliver 

en naturlig del af ens hverdag. Hvis 
det bare føles surt, så kommer det ikke 
til at virke. Det gælder både for kost og 
motion,” slår Kristian Karstoft, læge 
og Ph.D. ved Center for Aktiv Sundhed 
på Rigshospitalet, fast.

Med til en realistisk ændring af ru-
tiner hører også sund omtanke og at 
give plads til det nemme, sjove og lidt 
usunde.

Motion behøver ikke være sport
”Som diabetiker bør man snige fysisk 
aktivitet ind i sin hverdag. Dvs. bru-
ge cyklen og ikke bilen, tage trappen 
frem for elevatoren osv. Mange forbin-

der fysisk aktivitet med sport, hvor 
man skal afsætte et par timer til en 
bestemt aktivitet. Den opfattelse bør 
man ændre og faktisk ”afsportifi cere” 
det,” siger Kristian Karstoft.

Almindelige gåture tæller også, og 
for nogle vil en skridttæller være en 
god motivation. Det kan hurtigt blive 
en leg at snige en omvej ind på gåturen 
for at få tælleren op på det ønskede tal.

”Man må fi nde det, der virker for en 
selv. Nogle motiveres af en skridttæl-
ler eller et pulsur, andre af de ænd-
ringer, de mærker på deres krop og det 
faktum, at de er i stand til at yde mere, 
og andre igen af at lave noget sammen 
med andre. Der er noget for alle, så det 
gælder om at prøve spektret af og fi nde 
frem til det, der fungerer,” siger han.

Husk de gode kostvaner
Ud over fysisk aktivitet drejer sund 
livsstil og velvære sig også om kost og 
ernæring.

”Gode kostvaner handler først og 
fremmest om ikke at spise for meget, 
for energiindtaget må ikke være for 
højt. Men for at en vane bliver realis-
tisk, skal man ikke nægte sig selv for 
meget. Det er vigtigt at lave klare afta-
ler med sig selv om, hvad man vil spise 
og hvornår,” siger han.

Med den strategi kan det også være 
ok med søde sager på madplanen.

”Mht. slik og kager har mange gavn 
af kun at købe nøjagtigt den mængde, 
de har bestemt sig for at spise, så man 
ikke bliver fristet til for meget,” siger 
Kristian Karstoft.

Af Jesper Henning Pedersen

Gode rutiner 
kan gøre livet 
med diabetes 
både sundt og 
behageligt
En ændret livsstil med 
sundere kost og fysisk 
aktivitet, der sniges ind i 
hverdagen, levner endda også 
plads til en sød tand.

Kristian Karstoft
Læge og Ph.D. ved Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet

PROFESSIONELT INDBLIK

Gå en ekstra tur med hunden, med familien eller bare med dig selv. Gåture er en nem vej til et sundere liv året rundt.



· Til Novo FlexPen® / Sanofi SoloStar®

· Forhandles hos Dukada / ReaMed / Mediq 

· Dansk design 

info@dukada.com
www.dukada.com

3-i-1 SmartCap til insulinpenne:
→ Husker, når du glemmer
→ Lyser på nål og hud 
→ Giver flere grebsmuligheder

Mere end en 
timer!

Diabetesforeningen · Rytterkasernen 1 · 5000 Odense C · tlf. 66 12 90 06

I Diabetesforeningen kan du finde 
ny viden, kurser og rådgivning, hvis 
du eller dine pårørende har fået 
diabetes (sukkersyge)

I hele 2016 koster et medlemskab kun 75 kr. 
for nye medlemmer, og du får kogebogen 
”Fuldkorn- der frister” i velkomstgave.

Du kan se de mange medlemsfordele på 
diabetes.dk eller ringe til os på tlf. 66 12 90 06.

HAR DU 
DIABETES?

ny viden, kurser og rådgivning, hvis 

 kun 75 kr.

 eller ringe til os på tlf. 66 12 90 06.

DIABETES?

VELKOMST-GAVE

Det gode alternativ
til sodavand

0
KCAL

Sukkerfri og med blid brus 
og frugtkoncentrat Fås i alle 

dagligvarebutikker.

Ring på 33 96 00 60,  
hvis du er i tvivl  

om hvor

Fritz Schur Consumer Products A/S                                                                                            
Esplanaden 40 • 1263 København K 
3396 0060 • info@fscp.dk



18  DIABETIKEREN.DK MEDIAPLANETDENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET

NYHEDER

Læs mere om diabetes 
online når det passer dig

DIABETES PÅ INTERNETTET 

En god nattesøvn er ikke kun 
nødvendig for at føle sig frisk og 
udhvilet, den spiller også en vigtig 
rolle i opretholdelsen af et godt 
helbred.

De fl este tænker nok umiddelbart på 
sund kost og motion som de faktorer, 
der holder sygdomme fra døren. Det er 
også ganske rigtigt, men færre ved mås-
ke, at en sund livsstil også afh ænger af 
de timer i døgnet, vi tilbringer i sengen.

I en rapport fra Vidensråd for Fore-
byggelse har en række danske eksperter 
undersøgt, hvilken rolle søvnen spiller 
for vores sundhed. Og forskningen taler 
sit tydelige sprog: dårlig søvn øger ri-
sikoen for type 2-diabetes markant.

Det er især et problem, hvis kvalite-
ten af søvnen halter. Det vil sige, hvis 
man eksempelvis ligger søvnløs eller 
får afb rudt sin søvn. Hos personer med 
søvnløshed er risikoen for type 2-dia-
betes øget med 57 procent, og hvis man 
døjer med afb rudt søvn er risikoen øget 
med hele 84 procent.

Det er heller ikke ligegyldigt, hvor 
længe vi sover. Forskning viser nem-
lig, at det er en dårlig idé både at sove 
for kort tid og for længe. Personer, der 
sover under 5-6 timer i døgnet, har en 
øget risiko for type 2-diabetes på 30 pro-
cent. Sover man over 8-9 timer i døgnet, 
er risikoen øget med 50 procent.

Ekspert: tag søvnen alvorligt
Resultaterne får en af landets førende dia-
beteseksperter til at råbe vagt i gevær.

”Vi bliver generelt bedre til at passe på 
os selv – der er fokus på at spise sundt og 
holde sig i form – men søvn er en meget 
overset faktor, selvom forskningen viser, 
at den er utrolig vigtig,” siger Allan Flyv-
bjerg, der er direktør i Region Hovedsta-
dens diabetescenter Steno Diabetes Cen-
ter Copenhagen.

”Nu har vi beviset for, at søvn bør tages 
alvorligt. Derfor er det mit håb, af det fre-

mover kommer mere i fokus både i sund-
hedssektoren og blandt danskerne gene-
relt,” siger Allan Flyvbjerg, der er medfor-
fatter til søvnrapporten.

750.000 danskere i risikozonen
Alle har brug for en god nattesøvn, men 
der er især en stor gruppe danskere, som 
vil have ekstra meget gavn af at øge kva-
liteten af deres søvn.

I Danmark er der i dag 320.000 dia-
betespatienter. 90 procent af disse li-
der af type 2-diabetes. Derudover ligger 
750.000 personer i risikozonen, dvs. de 
risikerer at udvikle sygdommen.

Selvom man allerede har type 2-diabe-
tes, er det vigtigt med en god søvn, fordi 

dårlig søvn øger risikoen for andre dår-
ligdomme som blandt andet overvægt 
og hjertekarsygdomme.

Men for de 750.000 i risikozonen er det 
ikke for sent at sætte ind med en forbe-
dret søvn, hvis man vil undgå type 2-di-
abetes.

”I øjeblikket ved vi, at en tredjedel af 
de 750.000 udvikler type 2-diabetes in-
den for 10 år. En anden tredjedel vil sta-
dig være i risikozonen efter 10 år, mens 
den sidste tredjedel har fået normale 
blodsukkerværdier. En god nattesøvn 
er vigtig, hvis man gerne vil være 
blandt den sidste tredjedel,” siger Allan 
Flyvbjerg.

Søvn er forebyggende
Det er endnu uvist, hvorfor dårlig søvn 
kan føre til type 2-diabetes. En af teorier-
ne er, at dårlig søvn får kroppen til at ud-
løse stresshormoner. De er udviklet til 
at holde os væk fra fare, men kan have 
en negativ indfl ydelse ved eksempelvis 
at forhøje blodtrykket. Derudover me-
ner man, at søvnproblemer også kan ha-
ve negativ betydning for vores fordøjel-
se ved at forringe energiindtag og ener-
giomsætning.

Uanset årsager er sammenhængen 
klar: en god nattesøvn er et vigtigt reds-
kab i forebyggelsen af mange livsstils-
sygdomme, herunder type 2-diabetes. I 
faktaboksen kan du fi nde 10 gode råd til, 
hvordan du forbedrer din søvn. 

Af Mads Moltsen

Dårlig søvn øger risikoen 
for type 2-diabetes

Allan Flyvbjerg
Direktør i Steno Diabetes Center 

Copenhagen
FOTO: LARS KRUSE, AARHUS UNIVERSITET

GODE RÅD: SÅDAN FÅR DU EN GOD NATTESØVN

1. Sørg for at gå i seng og stå op på 
regelmæssige tidspunkter.
2. Lad være med at sove i løbet af dagen.
3. Undgå koffein og alkohol før sengetid.
4. Undgå store mængder energi- og 
fedtrig kost før sengetid.
5. Undgå at gruble over problemer og 
morgendagens aktiviteter, når du ligger i 
sengen.
6. Undgå alt andet end søvn (med 
undtagelse af sex) i soveværelset.

7. Sørg for at være fysisk aktiv i løbet af 
dagen.
8. Sørg for, at soveværelset er 
veltempereret. Den bedste temperatur 
ved søvn er for de fl este 18-21 grader.
9. Undgå støj. Brug evt. ørepropper.
10. Undgå lys fra skærme, f.eks. 
computer, tablets og tv før sengetid, og 
sørg for, at soveværelset er mørkt. Brug 
evt. maske over øjnene.

Kilde: Rapporten ”Søvn og Sundhed” fra Vidensråd for Forebyggelse

Når man får konstateret 
diabetes, så fortæller din 
læge, dig hvordan du skal 
behandle din diabetes. Nu 
skal du så selv fi nde ud af 
hvordan diabetes passer 
ind i dit liv, og hvordan gør 
man så lige det? Kan man 
google det?”

Sådan skriver Lærke, der har en blog om 
diabetes. Hun har skrevet et indlæg til 
kampagnen, som du kan læse på vores 
hjemmeside www.diabetikeren.dk

Udgivelsen Diabetes, 
er en avis for begge 
diabetes typer. Den 
kommer omkring de små 
og store bekymringer, 
som diabetikere kan 
gå og bryde sit hoved 
med i hverdagen. 
Derudover kan man fi nde 
inspiration til gode tilbud 
for diabetikere samt 
inspiration fra folk som 
deler ud af deres egne 
erfaringer om et liv med 
diabetes. Tillægget her 
fi nder jeg interessant, da 
man kan identifi cere sig 
selv med personernes 
fortællinger, plus man 
kan opnå en ny viden om 
sin diabetes, som man 
måske ikke vidste var 
aktuelt endnu.
Jeg så gerne fl ere 
udgivelser som denne, 
da det kan gavne rigtig 
mange diabetikere 
og være en stor 
inspirationskilde til de 
mange hjælpemiddeler, 
der kan lette vores 
hverdag med diabetes.”

Her kan du også læse mere om type 1 diabetes, 
som Jeanne Nadja Hansen blogger om. Hun udtaler 
om kampagnen:



STOP 
SNORKEN
Garanteret effekt eller 
pengene tilbage!
- Snorker du?
- Er du træt og uoplagt?                   
- Snorker din partner?

SnorBan - en effektiv løsning på 
din snorken - klinisk testet.
Køb den i dag på www.snorban.dk

Løs dine snorkeproblemer med en 
SnorBan anti-snorkeskinne.

Få en god nattesøvn og vågn udhvilet!

Stop din partners snorken! 

Garanteret effekt eller pengene retur!

Godkendt af 
e-handelsfonden

SnorBan.dk
Dalgas Avenue 40, 
8000 Aarhus C
Tlf. 50 56 42 12

Stop Snorken med Asonor®  
 Bedste produkt i brugertest  
 Dokumenteret effekt  
 Kan anvendes af alle  
 Asonor® fås på Apoteket 

TESTVINDER 

TannerMedico A/S  -  Forskerparken SCION DTU  -  Agern Allé 3  -  2970 Hørsholm  -  Danmark  -  www.asonor.com  -  info@tannermedico.com   

Hvis du kan svare ja til nedenstående, kan du måske deltage i forsøget;

- Du er i behandling med tablet metformin, min. 1500 mg dagligt
- Du får også anden tabletbehandling for diabetes
- Du er i det væsentlige sund og rask
- Du er mindst 18 år
- Dit blodsukkerniveau ligger trods dette for højt, så det kan være gavnligt for dig, at   
 påbegynde insulin

Deltagerne vil blive inddelt i 2 lige store grupper. Begge grupper vil modtage allerede 
godkendt Insulin i tillæg til den nuværende metformin-behandling.

Forsøget varer ca. 9 måneder og omfatter 9 besøg, hvor der blandt andet vil blive foretaget 
helbredsundersøgelser, taget elektrokardiogram, blodtryk samt blod- og urinprøver. 

Eventuelle transportudgifter i forbindelse med besøgene vil blive dækket. Desuden 
kan dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (skattepligtig), der ligger ud over udgifterne i 
forbindelse med standard behandling dækkes.

For yderligere information om forsøget bedes du kontakte:

Nordsjællands Hospital Hillerød 
Forskningschef, prof., dr. med. Lise Tarnow 
e-mail lise.tarnow@regionh.dk, tlf.: 2497 8852

Odense Universitetshospital
Projektsygeplejerske Ewa Romancsuk 
e-mail ewa.romanczuk@rsyd.dk, tlf.: 5164 2794 
mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Aalborg Universitetshospital
Projektbioanalytiker Mette Pilegaard
e-mail mpr@rn.dk, tlf.: 9766 3662 
hverdage kl. 10:00 - 14:00

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygeplejerske Marianne Bøtcher
e-mail marianne.botcher@rsyd.dk eller 
Sygeplejerske Lise Gedebjerg
e-mail lise.gedebjerg@rsyd.dk, tlf.: 7918 3124

Aarhus Universitetshospital
Projektsygeplejerske Peter Reiter
e-mail: peter.reiter@aarhus.rm.dk, 
tlf.: 7846 7648 eller 
Sekretær Anne Marie Kruse tlf.: 8619 4335

Diabetes?
Så kan du muligvis deltage i 

et klinisk forsøg med allerede 
godkendt medicin, hvor effekten 

på blodsukkeret undersøges

Har du type 

Mænd og kvinder over 18 år med type 2 diabetes, søges til et videnskabeligt forsøg, der 
undersøger effekten på blod sukker kontrol med og uden brug af sukkersyge midlet 

Sitagliptin.



Testa
mente

Støtte til blandt andet forskning, kurser og rådgivning
Diabetesforeningens opgave er at hjælpe mennesker med diabetes til et bedre liv, og det gør vi bl.a. 
ved at tilbyde kurser og ekspertrådgivning til vores mange medlemmer. Din støtte vil også gå til den 
danske forskning i diabetes. I 2013, 2014 og 2015 har vi støttet dygtige danske forskere, der arbejder 
med projekter, som kan hjælpe mennesker med type 1- og type 2-diabetes. 

Fritaget for arveafgift
Diabetesforeningen er fritaget for arveafgift, så hele din gave vil blive brugt til at hjælpe mennesker 
med diabetes.
Diabetesforeningen er en privat organisation, som modtager højst 10 % i offentlig støtte. Derfor er 
bidrag fra arv helt afgørende for vores fortsatte indsats.

Støt kampen mod diabetes 
– også i fremtiden

Vil du overveje en gave til 
Diabetesforeningen i dit testamente?

Alle beløb, store som små, 
kan gøre en forskel.    

For yderligere information, kontakt Susanne B. Jørgensen på telefon 
63 12 90 33, sj@diabetes.dk eller læs mere på diabetes.dk/arv


