Vad är diabetes?
Diabetes är en grupp ämnesom
sättningssjukdomar. Gemensamt
för dem är att bukspottkörteln
inte producerar tillräckligt med
det livsviktiga hormonet insulin
och då stiger blodsockret.

Ungefär 500 000 finländare har diabetes.
Diabetestyper
• typ 1-diabetes
• typ 2-diabetes
• graviditetsdiabetes
• många ovanligare former av diabetes, 			
exempelvis MODY, LADA och diabetes till 		
följd av bukspottkörtelinflammation.

Typ 1diabetes
●●

Bukspottkörteln producerar inget
insulin och bristen måste ersättas
med insulin, som ges under huden
flera gånger om dagen. Då efter
liknar man den normala funktionen
i bukspottkörteln. Insulinbehandling
är livsviktigt – ett absolut livsvillkor.

●●

Typiska symtom: stora urinmängder,
törst, avmagring, trötthet och för
ändringar i synförmågan.

●●

●●

●●

Ungefär 50 000 finländare har fått
diagnosen typ 1-diabetes.
Man kan insjukna i typ 1-diabetes
i barndomen, ungdomen eller vuxen
ålder. Mer än hälften insjuknar 		
i vuxen ålder.
Än så länge går det inte att före
bygga eller bota typ 1-diabetes,
men det pågår intensiv forskning
om nya metoder.

Typ 2diabetes
●●

Överskottsenergi i mat och dryck får fettcellerna att svälla
och energin ansamlas som fett i de inre organen, särskilt
i levern. Då uppstår det ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd. Blodsockret stiger om kroppen behöver mer insulin
än bukspottkörteln kan utsöndra. Insulinbehovet ökar av
bland annat övervikt, fettlever, fysisk inaktivitet och ständigt småätande. Insulinproduktionen kan upphöra helt och
hållet med åren och insulinbehandling måste sättas in.

●●

Det behöver inte finnas tydliga symtom utan sjukdomen
utvecklas gradvis. Diabetes kan upptäckas av en händelse
i samband med någon annan sjukdom.

●●

Ungefär 300 000 finländare har fått diagnosen typ 2-		
diabetes och upp till 150 000 personer har sjukdomen
utan att veta om det.

●●

Typ 2-diabetes går allt lägre i åldrarna, men mycket få
barn har insjuknat i Finland.

●●

Det är bra att låta mäta blodsockret om någon i din 		
närmaste omgivning har sjukdomen och om midjemåttet är
över 90 centimeter (kvinnor) respektive en meter (män).
Detsamma gäller kvinnor som haft förhöjt blodsocker
under graviditeten.

●●

Typ 2-diabetes kan vara latent i många år och obemärkt
förstöra cirkulationen bland annat i hjärta och fötter.

●●

Det bästa sättet att förbygga diabetes är att förhindra att
vikten och midjemåttet ökar. Man kan skjuta upp sjukdomen
med sin livsstil.

●●

Testa din sjukdomsrisk om du har diabetes i släkten:

www.diabetes.fi/risktest

Hur behandlas diabetes?
När insulinproduktionen i kroppen tagit slut, måste man ta det
livsviktiga insulinet med spruta eller insulinpump. Insulin behövs för att närings
ämnen ska kunna ta sig från blodet ut i kroppen, som använder eller lagrar dem.
Annars blir näringsämnena kvar i blodet i form av socker. För att kunna ta rätt dos
måste den som har diabetes dels mäta blodsockret, dels alltid inför måltider bedöma hur mycket kolhydrater mat och dryck innehåller. Blodsockret stiger nämligen
mest av kolhydrater.
När kroppen har kvar en del av sin insulinutsöndring , kan blodsockret
behandlas med flera olika läkemedel, både tabletter och injicerbara preparat.

Hälsosam kost, viktkontroll, regelbunden motion, tillräckligt med sömn och
psykiskt välbefinnande är grundläggande element i behandlingen av diabetes och
livet med sjukdomen. Det är också viktigt att vara noga med munhälsan och måna
om fötterna.

Diabetesvård är krävande egenvård. Livsstilsbehandling och blodsocker
mätning alltefter sitt individuella behov är nyckeln till bra vård. Utifrån blodsocker
värdena kan man justera insulindoserna och delvis också annan medicinering av
blodsockret. Målet är att blodsockervärdena ska vara så normala som möjligt.

Insulin och andra diabetesläkemedel kan ibland få blodsockret att
sjunka för mycket. Det kallas hypoglykemi eller lågt blodsocker. Mat och dryck som
innehåller socker är akuthjälp i sådana fall. En medvetslös diabetiker måste snabbt
komma under sjukhusvård.
Oberoende av diabetestyp ökar otillräcklig diabetesvård risken för allvarliga följdsjukdomar i ögon, njurar, nerver och blodkärl. Det kan vara bland annat
kranskärlssjukdom och stroke. Diabetes ökar också risken för depression.
För prevention av följdsjukdomar och god diabetesvård är det v iktigt
att satsa på rätt livsstil och medicinering av blodtryck och blodfetter. Tillsammans med diabetikern sammanställer vårdenheten en vård- och serviceplan, som
innehåller information om behandlingsmål, behandlingsform och uppföljning.
För bra vård vid diabetes behövs det samarbete mellan diabetiker, när
stående och vårdpersonal. När diabetesvården fungerar påverkas livskvaliteten 	
och livsvalen så lite som möjligt.

Diabetesförbundet i Finland
Diabetescentrum
Kirjoniementie 15
33680 Tammerfors

tfn 03-2860111
tiedotus@diabetes.fi
www.diabetes.fi

