
Hjerte- og
karsykdom ved
diabetes type 2



Dersom du har diabetes type 2, har du opptil fire ganger så stor risiko for å utvikle 
hjerte- og karsykdom som personer uten diabetes, og dobbelt så stor risiko for å dø 
som følge av hjerte- og karsykdom.    Diabetes type 2 kan påføre hjertet ditt skade 
tidligere enn du tror, og symptomene er ikke alltid synlige. 

Dersom du har diabetes type 2, må du snarest mulig gjøre deg kjent med de risikoene 
det kan ha for hjertet ditt, uansett alder og fysisk form. 

Hva er hjerte- og karsykdom?
Hjerte- og karsykdommer omfatter sykdommer i hjertet og blodårene. Hjerte- og 
karsykdommer gir større risiko for en alvorlig kardiovaskulær hendelse som 
hjerteinfarkt eller hjerneslag.
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Har jeg høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom når jeg har 
diabetes type 2?
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Hva kan jeg gjøre for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom? 

Hjelp hjertet ditt i dag!

Å kjenne til hjerte- og karsykdom ved diabetes type 2 

Snakk med lege eller sykepleier om din risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, 
hva du kan gjøre for å redusere den, og hvilke behandlingsalternativer som finnes.
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Referanser:

Å kjenne til den økte risikoen for hjerte- og karsykdom ved diabetes type 2 er en 
viktig begynnelse. Neste steg er å ta kontakt med legen din.

Den gode nyheten er at det er flere ting du kan gjøre for å redusere risikoen for 
hjerte- og karsykdom. 

1

1

1

D
IA

2
10

4
2
9

-10
10

6
3

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

