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Referanser:

Høyt nivå av det “dårlige” LDL-kolesterolet, 
lavt nivå av det “gode” HDL-kolesterolet 
og høye triglyseridverdier øker risikoen for 
hjerte- og karsykdom. Hos personer med 
diabetes finner vi ofte alle disse tilstandene.

For lite fysisk aktivitet kan ha en negativ 

knyttet til kardiovaskulær helse som 
blodtrykk, kolesterolnivå og 
blodsukkerregulering. 

Røyking øker risikoen for hjertesykdom 
og slag hos alle. Røyker du og har 
diabetes, er risikoen enda større.

Overvekt er en annen stor risikofaktor for 
hjerte- og karsykdom. Overvektige 
personer har større risiko for å utvikle 
hjertesykdom og slag, selv om de ikke har 
noen av de andre risikofaktorene.

Høyt blodtrykk (hypertensjon) gjør at 
hjertet og blodårene må jobbe hardere, slik 
at det dannes avleiringer i arterieveggene. 
Dette kan føre til hjerteinfarkt og slag.  
Hypertensjon og diabetes er en vanlig 
kombinasjon, og når en person har begge 
sykdommene dobles risikoen for hjerte- og 
karsykdom.

Hjerte- og karsykdom er en alvorlig komplikasjon ved diabetes type 2. Det er derfor viktig 
at du er oppmerksom på hva som kan øke risikoen for at du utvikler det, og at du snakker 
med legen din om det.

Noen av de største risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom er:

Å kjenne til risikofaktorene for hjerte- og karsykdom

Tar du vare på hjertet ditt?
Snakk med legen din i dag!
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Høyt blodtrykk Overvekt
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Usunne kolesterolnivåer 
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Røyking

Den gode nyheten er at flere av disse tilstandene eller 
underliggende helsefaktorene kan håndteres, og at risikoen 

kan reduseres med riktig behandlingsplan.
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Mangel på fysisk aktivitet
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Klikk her for å se Spørsmål
du kan ta opp med legen

https://www.act4yourheart.com/redirect?url=https://www.act4yourheart.com/data/documents/no/Questions-to-ask-your-doctor-no.pdf&button=questions_to_discuss_with_your_doctor_no

