Type 2-diabetes og
hjertekarsygdom

Emner, du kan tale med din læge eller
sygeplejerske om under dit næste besøg:
Fortæl lægen, hvis du oplever symptomer på hjertekarproblemer. Det kan f.eks. være
hævede ankler, tiltagende åndenød (f.eks. når du går på trapper) eller brystsmerter.
Fortæl også, hvis der er personer i din nærmeste familie, der har eller har haft
hjertekarsygdomme (f.eks. forhøjet blodtryk, blodpropper eller hjerneblødning).
Måske ved du, at du allerede har eller har haft hjertekarproblemer – samtidig med
din type 2-diabetes. Er det tilfældet, så spørg om din diabetesbehandling tager
højde for dine hjertekarproblemer også – eller om der er livsstilsændringer, der kan
hjælpe dig med at passe på dit hjerte.
Fortæl lægen, hvis du har svært ved at opretholde en sund livsstil (f.eks. hvis du
gerne vil tabe dig, ikke har mulighed for at motionere eller har brug for hjælp til
at holde op med at ryge).
Fortæl din læge, hvis du har brug for viden om, hvilke behandlingsmuligheder
der kan mindske risikoen for belastningen af dit hjerte.

Klik her og lær mere om, hvad der
øger din risiko for hjertesygdom

Tag notater før
og under dit besøg:

Nyttige tips
Hold lægen orienteret
Fortæl din læge, hvordan du har
det. Især hvis du oplever
symptomer på hjertekarsygdom.
Kun på den måde kan din læge
hjælpe dig bedst muligt.

Der er ikke nogen
dumme spørgsmål
Bed lægen om at forklare det,
hvis der er noget, du ikke forstår.

Følg op
Få en opfølgende tid hos lægen
eller sygeplejersken efter nogle
måneder – find ud af, hvor ofte I
skal tale sammen eller gentage
undersøgelser eller prøver.

Forberedelse er vigtig
Tal med dine nærmeste og skriv
ned, hvad du har brug for at
fortælle lægen eller
sygeplejersken, eller hvad I
sammen har af spørgsmål, så du
husker at få det hele med. Kig på
Act4YourHeart.dk for at få mere
viden eller inspiration.

Tag notater
Skriv ned, hvad du får at vide hos
lægen eller sygeplejersken. På
den måde kan du bedre stille
uddybende spørgsmål eller
vende tilbage senere. Husk også,
at det altid er en god idé at have
en ven eller pårørende med til
samtalen med lægen.
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