
Risikofaktorer for 
hjerte-kar-sygdom 

og nyresygdom  



Nogle af de vigtigste risikofaktorer for at udvikle hjerte-kar-sygdom og
nyresygdom er: 

Forstå risikofaktorerne i forbindelse med hjerte-kar-sygdom
og nyresygdom   

Forhøjet blodtryk betyder, at hjerte og blodkar 
skal arbejde hårdere, og det kan føre til 
åreforkalkning, og på sigt blodpropper i hjernen 
og hjertet. Dette kan føre til blodprop i hjernen 
og i hjertet. Forhøjet blodtryk og diabetes er en 
hyppig kombination; hvis du har diabetes og 
forhøjet blodtryk, så er der dobbelt så stor 
sandsynlighed for at du udvikler 
hjerte-kar-sygdom.
Forhøjet blodtryk kan også være et symptom på 
nyresygdom, som kan føre til skader på hjertet 
og nyrerne.

Svær overvægt  
Svær overvægt er en af de vigtigste 
risikofaktorer for både hjerte-kar-sygdom 
og nyresygdom. Hvis du har for meget 
kropsfedt, har du større sandsynlighed for 
at udvikle hjertesygdom og blodprop i 
hjernen, også selvom du ikke har andre 
risikofaktorer.

Manglende fysisk aktivitet  
Hvis du ikke er fysisk aktiv, kan det have en 
negativ indvirkning på din vægt og dit psykiske 
velbefindende. Det kan også påvirke dit blodtryk, 
dit kolesteroltal samt håndteringen af dit 
blodsukker. Vi ved, at motion forbedrer 
blodtrykket og insulinfølsomheden er bedre end 
insulinresistensen, men endnu bedre til patienter 
et forslag: blodtrykket og din krops evne til at 
reagere på insulin. Desuden er motion også 
gavnligt for dine nyrer.

Højt LDL-kolesterol (“dårligt kolesterol”), 
lavt HDL-kolesterol (“godt kolesterol”) og 
høje triglycerider (en anden type fedt) 
øger alle risikoen for hjerte-kar-sygdom. 
Personer med type 2-diabetes har ofte 
ubalance i fedtstofskiftet.

Både hjerte-kar-sygdom og nyresygdom er alvorlige komplikationer til type 2-diabetes, hvilket 
betyder, at de tre ofte går hånd i hånd. Det er vigtigt, at du og din læge taler sammen om 
komplikationerne, som du også selv kan være med til at forebygge.

Rygning  
Rygning giver alle højere risiko for 
hjerte-kar-sygdom, blodprop i hjernen og 
nyresygdom. Hvis du er ryger og har 
diabetes, har du endnu større risiko.

Det usunde kolesterol

Forhøjet blodtryk  
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Er dit hjerte og dine nyrer beskyttet? 
Tal med din læge i dag!  

Med den rette behandlingsplan kan du og din læge
håndtere dine risikofaktorer til gavn for dit helbred.

Både diabetes og forhøjet blodtryk er arvelige. Du kan have risiko for disse sygdomme, hvis 
nærtstående familiemedlemmer har fået konstateret en af dem eller begge. Nyresygdom er 
også arveligt, og derfor kan du have større sandsynlighed for at få det, hvis et nærtstående 
familiemedlem har sygdommen.

Familiehistorie   

Klik her for at gå til brochuren
“Spørgsmål, der kan stilles til lægen” 


