
Fyll ut sjekklisten
for symptomer på

diabetes type 2

Denne sjekklisten ser nærmere på noen av de vanligste symptomene ved diabetes type 2. 
Hva er årsaken til symptomene? Og hva med konsekvensene?
Fyll ut sjekklisten og snakk om den med legen din.

Kjenner du noen som kan ha nytte av denne informasjonen? 
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1. GÅR DU OFTERE PÅ DO ENN FØR? 
Det vanligste symptomet på diabetes type 2 er at man må tisse mye. Grunnen er at nyrene må jobbe 

ekstra for å skille ut alt det overflødige sukkeret av kroppen din.¹ Nyrene tynner derfor ut sukkeret i 

blodomløpet ved å tilføre væske fra annet vev i kroppen. Den ekstra væskemengden forlater kroppen som 

urin, noe som fører til økt vannlating og væskemangel.² Væskemangel får deg til å drikke mer, noe som i 

sin tur får deg til å tisse enda oftere.¹ 

3. ER DU SULTEN UANSETT HVOR MYE DU SPISER?

å omdanne maten du spiser til energi. Denne energimangelen øker sultfølelsen.  Siden du ikke føler deg 
mett og derfor fortsetter å spise, stiger blodsukkeret enda mer,  og du føler deg både sliten og 
mer tørst.

2. ER DU OFTERE SLITEN?
Ettersom sukkeret har fått dårligere evne til å tilføre kroppen energi, føler du deg utmattet.¹ Siden 

blodsukkernivået holder seg høyt, blir blodet tykkere, og det blir vanskeligere å frakte oksygen inn i 

cellene.³ Dehydreringen av kroppen spiller også inn når det gjelder utmattelse.¹ 
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Har du krysset av for noe?
Bestill legetime og snakk med legen om symptomene dine

5. HAR DU EN PRIKKENDE FØLELSE I FØTTENE ELLER HENDENE?
Blodsukkerforstyrrelser kan skade nervene i kroppen. Dette kalles nevropati og opptrer i fire ulike 

former. Man kan ha én eller flere former av denne komplikasjonen. Det vanligste er perifer nevropati, 

som forårsaker en prikkende eller sviende følelse i bein og føtter og deretter i hendene.

6. TAR DET LANG TID FØR SÅR OG BLÅMERKER FORSVINNER?
Når blodårene blir stivere, blir det vanskeligere for blodet å sirkulere i kroppen. Da blir det også 

som ble beskrevet tidligere, kan føre til at skader forblir uoppdaget over lengre tid, noe som øker 

faren for infeksjon. I tillegg til alt dette vil kroppen til en pasient med diabetes type 2 produsere 

4. HAR DU TÅKESYN?
Høyt blodsukkernivå trekker væske ut av vevet, også øyelinsen. Dette påvirker øyets evne til å fokusere.¹ 

Dette kan pågå i ukevis. Når blodsukkernivået er for høyt over flere år, kan det i tillegg oppstå alvorlig 

skade på blodårene i netthinnen. Ubehandlet kan dette føre til varig endring av synet.¹  
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