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HELSE DIABETES

Man kan ha en lett diabetes 2 i flere år før man 
får stilt diagnosen, skriver Pernille Nylehn.

utløse den. Den er nemlig en av de famøse livsstils-
sykdommene.

To av de viktigste årsakene til diabetes 2 er over-
vekt – spesielt hvis fettet legger seg på magen – og
lite fysisk aktivitet. Det er slett ikke alle overvek-
tige som får diabetes, men hvis man er arvelig be-
lastet, er risikoen stor. Det infernalske er at de som
er arvelig belastet, har lettere for å legge på seg
enn andre, og hvis de så får diabetes, vil de ofte
legge på seg enda mer, og har man først blitt over-
vektig, er det tungt å trene. Dermed oppstår en
ond sirkel som kan være vanskelig å bryte ut av. 

SYKDOMMEN kommer ofte snikende og kan gi lite
symptomer. Man kan ha en lett diabetes 2 i flere år
før man får stilt diagnosen. Hvis man har diabetes
i slekta, er det viktig å fortelle det til legen, og pas-
se på å få målt blodsukkeret sitt med jevne mel-
lomrom. Jo tidligere man oppdager sykdommen,
jo lettere er den å behandle. 

Har man diabetes i slekta, er det også viktig å
gjøre det man kan for å unngå å få sykdommen. 

Mange blir fortvilte når de får vite at de har dia-
betes 2, og ser for seg et liv med insulinsprøyter og
streng diett. Men her kommer den gode nyheten:
Dette kan man gjøre noe med selv! 

FØRST OG FREMST må man bli mer fysisk aktiv.
Begynner man f.eks. å gå en skikkelig tur på 30–45
minutter 3–4 ganger i uka, vil det snart vise seg på
blodsukkeret, og man kan kanskje slippe medisin-
er helt. Hvis man også går ned i vekt, er det enda
bedre: et vekttap på bare 5% kan være nok til å snu
den onde sirkelen til en god sirkel. Kostholdet er
selvfølgelig også viktig, men fysisk aktivitet betyr
mest. 

OG NEI, man trenger ikke kjøpe årskort på helses-
tudio. Bruk heller pengene på et par gode sko, og
kom deg ut i skogen. Diabetes 2 er nemlig en syk-
dom man rett og slett kan gå seg fra. God tur! 

iabetes, hva er egentlig
det? 

Det er to hovedtyper av
diabetes: type 1 og type 2.
Det er egentlig ganske
forskjellige sykdommer,
men fellestrekket er at de
gir for høyt blodsukker, og

ofte sukker i urinen. 
Blodsukker, eller glukose, er kroppens bensin.

En del av maten vi spiser omdannes til glukose, så
vi har alltid blodsukker selv om vi ikke spiser noe
søtt. Blodsukkeret hos friske mennesker er nær-
mest perfekt regulert, bl.a. av hormonet insulin,
som lages i bukspyttkjertelen. 

Ved diabetes type 1 mangler man insulin. Ved
type 2 har man insulin, men det virker ikke orden-
tlig. Dermed stiger blodsukkeret, og ved type 1-dia-
betes kan det bli livstruende høyt. 

TYPE 1 oppstår oftest hos barn og unge. Sykdom-
men har vært kjent i flere hundre år, men ennå er
det ikke helt klart hva den skyldes. Vi vet at im-
munsystemet av en eller annen grunn går til an-
grep på bukspyttkjertelen så den slutter å produs-
ere insulin. Det er mange teorier om hva som ut-
løser dette angrepet – kanskje virussykdommer
eller andre infeksjoner, kanskje noe med kosthol-
det eller miljøet, men ingen har funnet noen ende-
lig forklaring. Diabetes 1er til en viss grad arvelig,
men man trenger ikke få den selv om man bærer
på arven. 

Før man klarte å lage insulin, var diabetes 1 en
absolutt dødelig sykdom. Nå kan diabetikere leve
like lenge som andre, men de må bruke insulin da-
glig, og gå jevnlig til kontroll hos lege. 

DIABETES 2 er en ganske annen historie. Den opp-
står vanligvis hos eldre, men kan også ramme un-
ge voksne fra 30 år og oppover. Den er også til dels
arvelig, men her vet vi en del mer om hva som kan
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Gå deg frisk
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