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INTRODUKTION

AF PROFESSOR, OVERLÆGE, 

DR.MED. STEN MADSBAD

ENDOKRINOLOGISK AFDELING,

HVIDOVRE HOSPITAL

Baggrunden for aktuelle temahæfte om type 2 diabetes er, at der er kommet nye 
kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk En-
dokrinologisk Selskab, og at PLO har indgået en ny overenskomst, hvorefter de skal 
tage sig af behandlingen af flere og mere komplicerede patienter med type 2 diabe-
tes. Omkring 265.000 danske har type 2 diabetes.

Temanummeret omhandlet screening og diagnostik af patienter med type 2 dia-
betes. Anslået er der fortsat omkring 60.000 personer i Danmark med uerkendt 
diabetes, og endnu flere med prædiabetes som er i høj risiko for at udvikle manifest 
diabetes.

Hvilken kost, der er den mest optimale for patienter med type 2 diabetes, er et om-
råde, hvor vi ofte oplever en diskussion, der i højere grad bygger på tro end viden-
skabelig evidens. Studierne omkring kost er ofte af dårlig kvalitet og af for kort va-
righed. Skal vi benytte ”low-carb” kost, der har været populær de sidste par år, eller 
er det fortsat den hjerterigtige ”Middelhavskost”, eller den Nordiske kostpyramide, 
der er optimal for type 2 diabetespatienten. Evidensen bag de forskellige kostforslag 
diskuteres i dette temanummer.

Motion er sundt, men hvad betyder det egentligt for den glykæmiske kontrol og livs-
kvaliteten for den gennemsnitlige type 2 diabetes patient? Hvor meget motion, der 
skal dyrkes for at det har en effekt på den glykæmiske kontrol, diskuteres.

De sidste 10 år er der kommet mange nye lægemidler til behandling af hyperglykæ-
mien, hvilket har gjort behandlingen vanskeligere. Derfor er fokus i én af artiklerne 
omkring de nye kliniske retningslinjer netop på denne del af behandlingen. Artiklen 
giver gode råd omkring den individuelle behandling til type 2 diabetespatienter, der 
jo er meget forskellige. Hvordan den bedste behandling vælges til den enkelte pa-
tient diskuteres.

Behandlingen af dyslipidemien er som regel simpel, men hvordan håndteres pa-
tienter med statinintolerance, og hvilke patienter er kandidater til behandling med 
de nye og dyre PCSK9 hæmmere? Det kan man blive klogere på i artiklen, der dis-
kuterer behandlingen af den diabetiske dyslipidemi, formentlig den behandling der 
forlænger livet mest for patienten.

I den sidste artikel gives gode råd omkring behandling af hypertension, som omkring 
90 % af type 2 patienterne behøver behanding for. En behandling der ofte er vanske-
lig. I samme artikel gennemgås screening og behandling af de sendiabetiske kompli-
kationer i øjne, nyre og nerver. Artiklen diskuterer også vigtigheden af multifaktoriel 
behandling af alle risikofaktorer, når det gælder om at reducere mikro- så vel som 
makrovaskulær sygdom.

Temahæftet omfatter således patienten med type 2 diabetes fra diagnosen, over 
behandling af risikofaktorer til screening og behandling af komplikationerne til dia-
betes. Vi håber, at hæftet kan være til inspiration, så behandlingen af personer med 
type 2 diabetes forbedres. 

På forfatternes vegne

Sten Madsbad 
Professor, overlæge, dr.med.
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TYPE 2 DIABETES: 

Screening og diagnose

AF OVERLÆGE, PROFESSOR, PHD. 

MARIT EIKA JØRGENSEN, 

STENO DIABETES CENTER 

COPENHAGEN

I den nationale handlingsplan for dia-
betes fra 2017 står: ”For de mennesker, 
der får diabetes, er det afgørende, at 
det opspores så hurtigt som muligt. Der-
for har planen med flere initiativer fokus 
på en fælles indsats i kommuner og hos 
den praktiserende læge for en tidlig 
opsporing af sygdommen. Dermed 
kommer der færre komplikationer ved 
sygdommen for den enkelte.”

Der lægges altså op til en øget indsats 
i forhold til tidlig diagnostik.

Diagnosen Type 2 diabetes

For patienten med oplagte hyperglykæ-
miske symptomer i form af tørst, polyuri, 
vægttab og træthed er der sjældent 
diagnostiske vanskeligheder, idet en en-
kelt måling af faste- eller tilfældigt gluk-
ose eller HbA1c i det diabetiske område 
er tilstrækkeligt til at definere diabetes. 
Men hovedparten af personer med type 
2 diabetes vil være asymptomatiske 
indtil et relativt sent sygdomsstadie hvor 
sendiabetiske komplikationer allerede er 
udviklet, og diagnostisk aktivitet retter 
sig derfor mod personer med høj sand-
synlighed for at have diabetes.

Siden 2011 har HbA1c været anvendt 
som diagnostisk kriterium for diabetes. 
HbA1c > 48 mmol/mol (6.5%) define-
rer diabetes1, baseret på flere studier 
der viste at forekomsten af diabetisk 
øjensygdom stiger markant ved højere 
HbA1c-niveauer. Der var en lang række 
begrundelser for at indføre HbA1c som 
diagnostisk metode i stedet for den 
orale glukosebelastning: mindre måle-
relateret variabilitet, stærkere associa-
tion til sendiabetiske komplikationer fra 
øjne, nerver, nyrer og hjertekarsygdom, 
ingen krav om faste eller tid brugt til 
glukosebelastning, samt det forhold at 
HbA1c allerede anvendes som mål for 
glykæmisk kontrol i behandling af dia-
betes.

Der er få ulemper ved HbA1c som 
diagnostisk kriterium. HbA1c måles 
falsk lav ved nogle tilstande, primært 
anæmi, og falsk høj ved andre, primært 
lav nyrefunktion. En omfattende dansk 
undersøgelse af næsten 200.000 perso-

ner viser dog, at dette kun undtagelses-
vis er et problem i den generelle danske 
diabetespopulation2.

Det er knapt så entydigt hvordan 
prædiabetiske tilstande håndteres 
diagnostisk. Et stort antal studier har 
vist at vægttab og fysisk aktivitet kan 
forebygge diabetes og formentlig også 
hjertekarsygdom hos personer med 
nedsat glukosetolerance påvist i forbin-
delse med en oral glukosebelastning 
– en tilstand der overvejende forårsages 
af perifer insulinresistens. Samme effekt 
har ikke kunnet påvises hos personer 
med forhøjet fasteglukose som primært 
skyldes øget hepatisk glukoseproduk-
tion og nedsat betacellefunktion. Der 
findes ikke interventionsstudier der 
viser om vægttab og øget fysisk aktivitet 
kan forebygge diabetes hos personer 
med HbA1c i det prædiabetiske område 
karakteriseret af kombineret hepatisk 
og perifer insulinresistens og relativ 
betacelledysfunktion. Men i pragmatisk 
erkendelse af at den orale glukosebe-
lastning stort set ikke gennemføres i 
klinisk praksis har man valgt at definere 
prædiabetes (= HbA1c i nærområdet 
af diabetes) som HbA1c mellem 42-47 
mmol/mol (6-6,5%). Valget af grænse-
værdier for HbA1c definerer et interval 
hvor risikoen for at progrediere til diabe-
tes er høj og hvor risikoen for hjertekar-
sygdom er høj.

At screene eller ikke at screene

Det estimeres at ca. 265.000 danskere 
har type 2 diabetes baseret på regi-
sterdata3. Tidligere har man anslået at 
yderligere ca. 250.000 havde uerkendt 
diabetes baseret på befolkningsun-
dersøgelsen Inter99 fra 19994. Det var 
baggrunden for ønsket om at screene 
for diabetes i den generelle befolkning, 
motiveret af en forventning om at tid-
lig diagnostik kunne reducere antallet 
af sendiabetiske komplikationer. Det 
dansk-engelsk-hollandske studie AD-
DITION blev iværksat for at belyse om 
intensiv behandling i almen praksis af 
diabetes opdaget ved screening kunne 
reducere forekomsten af hjertekarsyg-
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dom. Studiet viste en ikke-signifikant 
reduktion i det primære kardiovasku-
lære endepunkt, men var i sagens natur 
ikke designet til at teste screening vs. 
ikke-screening5. Studiet viste dog hel-
ler ikke en reduktion i diabetesspecifik 
mortalitet ved sammenligning af scree-
ningsgruppen og en ikke-screenet kon-
trolgruppe.

Et nyligt studie fra 2012 har estimeret 
at andelen med uerkendt diabetes ud-
gør ca. 24% af al diabetes svarende til et 
antal på ca. 60.000 personer i Danmark 
(figur1)6. Denne udvikling tyder på at 
almen praksis i dag er langt mere aktive 
i forhold til tidlig diagnostik sammen-
lignet med 1999. Overgangen til den 
nye HbA1c baserede diagnose i 2011 
er formentlig en vigtig årsag hertil, sam-
men med den generelt øgede opmærk-
somhed på diabetes. Dermed bortfalder 
i høj grad rationalet for populationsbase-
ret screening, men der er dog behov for 
en øget indsats i forhold til tidlig diag-
nose, idet en fortsat stor andel af perso-
ner med nydiagnosticeret diabetes har 
komplikationer på diagnosetidspunktet7 
– komplikationer som stort set kunne 
undgås ved tidlig behandling og/eller 
tidlig intervention overfor risikofaktorer.

Nuværende anbefalinger er rettet 
mod opportunistisk screening af højri-
sikogrupper (fedme, familiær disposi-
tion, etnisk hørisikogruppe, høj alder) 
kombineret med regelmæssig testning 
(årlig eller hvert tredie år) af specifikke 
grupper: tidligere gestationel diabetes, 
påvist prædiabetes, kendt kardiovasku-
lær sygdom, høj kardiovaskulær risiko, 
behandling med steroider eller visse 
psykofarmaka8. I Diabeteshandlingspla-
nen fra 2017 står: ”Kommunerne spiller 
en væsentlig rolle i opsporingen af dia-
betes, da de er i kontakt med mange af 
borgerne, eksempelvis via hjemmeple-
jen, sundhedsplejersken eller socialråd-
givningen. Når personale i kommunerne 
bliver opmærksomme på borgere, der 
er i risiko for at have eller udvikle type 
2-diabetes, skal kommunen guide bor-
geren videre til sin praktiserende læge, 
som kan foretage en undersøgelse og 
eventuelt stille en diagnose.” Det er 

30 40 50 60 70 80

Men

0

10

20

30

40

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

30 40 50 60 70 80

Women

GESUS−study (05/2011)

Age

Figur 1. Aldersspecifik prævalens af kendt diabetes (rød), uerkendt diabetes (grøn) og 
prædiabetes (blå)6

dog uvist hvordan denne aktivitet skal 
udmøntes i praksis, og om inddragelse 
af kommunerne i denne opportunisti-
ske strategi vil identificere nogle af de 
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Kost og diabetes:  
Hvilke råd skal vi følge?

De seneste evidensbaserede principper 
for kosten til forebyggelse og behand-
ling af diabetes i Europa er skitseret 
tilbage i 2004 af Diabetes and Nutrition 
Study Group (DNSG), en studiegruppe 
under den Europæiske Diabetesfor-
ening (EASD) (1). Her anbefales for-
delingen af makronæringsstofferne at 
skulle ligge på: mellem 10-20 energi % 
(E%) for proteiner, for fedt at være un-
der 35 E% (hos overvægtige dog under 
30 E%) samt at holde kulhydratindtaget 
mellem 45-60 E% (1).

De kulhydratrige fødevarer, der bør 
satses på i diabetes kosten er: grøntsa-
ger, bælgfrugter, frugter og fuldkorns 
produkter – både ved type 1 (T1D) og 
type 2 diabetes (T2D). For personer, 

som har et kulhydratindtag i den høje 
ende af det anbefalede, er det særligt 
vigtigt at lægge vægt på fødevarer, som 
er rige på kostfibre og har et lavt glykæ-
misk index, der kun giver beskeden 
stigning i blod glukose.

Anbefalingerne fastslår, at der ikke er 
holdepunkt for, at der er fordele ved at 
spise en kost med meget lavt kulhydrat-
indhold (VLCD).

De seneste år har der særligt været 
fokus på en kost med lavt kulhydratind-
hold, den såkaldte ”low-carbohydrate-
diet (LCD)”. Det diskuteres hyppigt 
blandt patienterne med diabetes, be-
handlerne og i medierne. Spørgsmålet 
presser sig derfor på:

AF PROFESSOR, DRMEDSC,  

DIABETES OG HORMONSYGDOMME,  

KJELD K. HERMANSEN,  

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Er der fordele ved en kulhydratfattig kost 
(low carbohydrate diet) eller en proteinrig 
kost ved diabetes?
De seneste år er der lavet en række 
systematiske review og meta-analyser, 
som ser på det spørgsmål (2-6). Det skal 
understreges, at der kun findes tilstræk-
kelige data for T2D, mens dette ikke er 
tilfældet for T1D. Da mere end 80% af 
alle personer med T2D er overvægtige 
eller obese relaterer de vigtigste anbe-
falinger for denne gruppe sig primært til 
energirestriktion og fysisk aktivitet med 
fokus på vægten som det centrale i be-
handlingen af T2D.

En række nyere artikler har foreslået 
at bruge en betydelig reduktion i kulhy-
dratindtagelsen til at fremme vægttab 
og forbedre den glykæmiske kontrol 
ved T2D. Imidlertid når man frem til 

forskellige konklusioner i 4 nyere meta-
analyser, som har set på effekten af en 
kulhydratrestriktion ved T2D (2-5).

Som en del af opdateringen af de 
Europæiske guideliness til at forebygge 
og behandle diabetes (1), er der udført 
et helt nyt systematisk review og en 
meta-analyse (6), som forsøger at undgå 
de svagheder, som kritikken har peget 
på i de tidligere artikler. I dette studie 
har man set på, om en LCD forbedrede 
vægten og den metaboliske kontrol 
mere end en kost med et højere kulhy-
dratindhold ved T2D (6).

Der findes ingen konsensus om, hvor 
kulhydratindholdet skal være, for at 
kosten opfylder kriterierne for at være 

VLCD eller LCD. Det seneste systema-
tiske review og meta-analysen (6) viser, 
at der kun opnås korterevarende, mi-
nimalt lavere HbA1C værdier, når man 
sammenligner en VLCD-kost (21-70 g 
kulhydrat) eller en LCD kost (30-40 E% 
kulhydrat) med en kost med et højere 
kulhydratindtag (> 40 E%). Og resultater 
er især betinget af kortvarige studier ≤ 6 
måneders varighed, mens virkningen på 
HbA1C er neutral for studier > 12 mdr. 
Resultaterne fra den seneste meta-ana-
lyse (6) er i overensstemmelse med en 
tidligere dansk undersøgelse (4). Den 
eneste konsistente forskel, der var mel-
lem længerevarende studier med højere 
og lavere kulhydratindhold var en min-
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dre reduktion i triglyceridniveauet (0,13 
mM) efter et lavere kulhydratindhold. 
Der var ingen forskel i vægt, blodtryk el-
ler total, LDL- og HDL-kolesterol i disse 
relativt kortvarige undersøgelser.

•  Det daglige energiindhold (E%), 
som vi får fra kulhydrater, spiller 
ingen særlig rolle for kostbehand-
lingens effekt – det gælder spe-
cielt, når man lægger størst vægt 
på de længere varende undersø-
gelser (6). Derimod ser kvaliteten 
af de kulhydratholdige fødevarer 
ud til at være af betydning.

•  Fraset en kortvarig, mindre for-
bedring af HbA1C, er der ingen 
fordele ved en LCD- kost, når 
man ser på glykæmisk kontrol, 
vægt, blodtryk, LDL- eller HDL-
kolesterol (4, 6).

Har en proteinrig kost fordele til 
forebyggelse eller behandling af 
type 2 diabetes?

Der er en række argumenter, der kan 
fremføres til fordel for en proteinrig 
kost: Den har teoretisk en række fordele 
ift en kulhydratrig kost for patienter 
med T2D: a) den giver kun en beskeden 
stigning i blodglukose pgra det lave kul-
hydratindhold, b) der behøves kun en 
beskeden insulinmængde til at metaboli-
sere proteinerne og c) proteinerne øger 
den postprandielle termogenese (8-10). 
Den fedtrige kost har til forskel fra den 
proteinrige kost større tendens til at 
fremkalde fedme pgra det højere ener-
giindhold. Yderligere fordele for en pro-
teinrig kost ved T2D er den mættende 
effekt ift en kulhydrat og en fedtrig kost 
(9), hvilket kan understøtte en passende 
energi indtagelse og gøre det lettere 
at holde en optimal vægt. Baseret på 
disse argumenter anbefales et protein 
indtag på op til 35 E% af nogle kliniske 
diætister, kosteksperter og læger, skønt 
det er svært at opnå dette indtag over 
længere perioder (8,11,12). De aktuelle 
Europæiske anbefalinger som DNSG har 
præsenteret (1), tilråder mellem 10-20% 
E%. DNSG har en opdatering under ud-
arbejdelse baseret på en evidensvurde-
ring, hvor der stilles en række spørgsmål 
om en proteinrig kost (7), nemlig:

•  Øger en proteinrig kost dødelig
heden blandt diabetes patienter?
 Svar: Der er ikke observeret nogen 
associationer mellem proteinindtaget 
og dødelighed I observationsunder-
søgelser hos diabetespatienter (lav 
evidens grad) (7).

•  Forbedrer en proteinrig kost den 
metaboliske kontrol over længere 
tid hos personer med T2D under 
vægtstabile forhold?
 Svar: Personer med T2D tilrådes 10-
20 E% protein hos personer < 65 år 
og 15-20 E% protein for personer > 
65 år under isokaloriske forhold (lav 
evidens grad) (7).

•  Får man en bedre metabolisk kon
trol ved T2D med en hypokalorisk 
vægttabs kost, hvis den er protein
rig sammenlignet med et normalt 
proteinindhold?
 Svar: Personer med T2D kan spise 
en kost med 23-32 E% over kortere 
perioder (< 12 måneder) for at opnå 
et vægttab (svag evidens styrke). 
Vægttabet er relateret til en forbedret 
HbA1C kontrol (7).
 Svar: Personer med T2D kan spise en 
kost med 23-32 E% protein over kor-
tere tid for at forbedre blodglukose 
(meget svag evidens styrke) (7).
 Svar: Personer med T2D kan spise 
en kost med 23-32 E% protein op til 1 
år for at forbedre blodtrykket (svag 
evidens grad) (7).
 Svar: Det anbefales ikke, at personer 
med T2D spiser en proteinrig kost for 
at forbedre lipidniveauet, da der ikke 
er holdepunkt for en positiv effekt 
på lipiderne heraf (svag evidens 
grad) (7).

•  Medfører en proteinrig kost sam
menlignet med en mindre prote
inrig kost et større vægttab hos 
personer med T2D?
 Svar: Der opnås et moderat større 
vægttab med en proteinrig kost sam-
menlignet med en mindre proteinrig, 
hypokalorisk kost ved T2D (7).

•  Har planteproteiner sammenlignet 
med animalske proteiner forskellige 
virkninger på den metaboliske kon
trol ved diabetes?
 Svar: Der er ikke tilstrækkelig viden 
til at anbefale specifikke protein ty-
per (7).

•  Mindsker en reduktion i protein
indtagelsen faldet i glomerulær 
filtrations rate (GFR) ved diabetes 
og moderat nyreinsufficiens (GFR< 
60ml/min/og > 45 ml/min).
 Svar: Det anbefales, at man opret-
holder en normal proteinindtagelse 
(0.8g/kg legemsvægt) hos personer 
med T1D og T2D og moderat nyrein-
sufficiens (7). 

Hvad er det for fødevarer, som er 
meget proteinrige? Inden for fisk, kød 
og æg udgør protein ca 1/4-1/5 af fø-
devaren f.eks. i tun, kylling, sardiner, 
rejer, kalkun, torskerogn, roastbeef, 
røget laks. Bønner og linser indeholder 
ca 1/3-1/5 protein f.eks.: sojabønner, 
røde og brune linser, bønner, kikærter. I 
snacks er der ca 1/4-1/10 protein f.eks. 
i peanuts, peanutsbutter, pistachienød-
der, mandler, cashewnødder og peacan-
nødder. Mejeriprodukter indeholder 
fra 40-10% protein f.eks. parmesanost, 
fast ost, mozarella, emmentaler, cam-
membert og skyr. Vores kost består 
imidlertid ikke af enkelte fødevarer, men 
er en kombination af fødevarer, som 
udgør en samlet kost. Og det er kosten 
overordnet, det er relevant at se på i 
forhold til sundhed og sygdom. Den 
bedst kendte og beskrevne kosttype er 
nok Middelhavskosten, som har været 
meget populær siden 1990-erne. Man 
kan i den forbindelse spørge, hvorvidt 
der er fordele ved en Middelhavskost 
til forebyggelse og behandling af type 2 
diabetes og hjertekarsygdom.
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Hvilke kvaliteter har Middelhavskosten 
og Nordisk kost? Gode alternativer til 
personer med diabetes
Middelhavsregionen har traditionelt 
budt på fødevarer, som giver nedsat 
risiko for både kræft og hjertekarsyg-
domme. Middelhavskosten varierer fra 
region til region, men det karakteristi-
ske er olivenolie, kun lidt kød, mange 
plantebaserede fødevarer og lidt vin. 
Olivenolie bruges meget. Nogle steder 
ved Middelhavet er det det eneste fedt 
som traditionelt anvendes i madlavnin-
gen. Olien har et meget højt indhold 
af monoumættet fedt (oliesyre) og 
bruges til stegning, i salatdressinger og 
til at hælde over grøntsager og brød 
bl.a. for smagens skyld. Mængden og 
typen af fedt har stor sundhedsmæssig 
betydning. Således påvirker det bl.a. 
insulinresistensen, som spiller en central 
rolle for udviklingen af T2D. Olivenolien 
med et højt indhold af monoumættet 
fedt har fordele frem for smør, der er rig 
på mættet fedt. I KANWU-studiet – en 
3 måneders interventionsundersøgelse 
med 162 raske personer – fandt vi, at 
insulinfølsomheden kunne forbedres 
med 21%, hvis man udskiftede mættet 

fedt (smør) med olivenolie (13). Ligele-
des fandt vi, at blodtrykket blev lavere 
ved indtag af olivenolie i stedet for smør 
(14). Disse positive effekter forsvandt 
imidlertid, hvis det totale fedtenergi 
indtag øgedes til > 37 E% (13,14). Det 
er således både kvaliteten og kvanti-
teten af fedt, der er vigtig. Fundene i 
KANWU-studiet støtter anbefalingerne 
om, at diabetes patienter bør holde fedt-
indtaget < 35 E% (1). Erstatning af smør 
med olivenolie har tillige positive effek-
ter på lipidmetabolismen og fører til et 
fald i LDL-kolesterolniveauet (15). Som 
det illustreres nedenfor i Middelhavs-
kost pyramiden (Fig 1) er den foruden 
olivenolie rig på grøntsager og frugt. 
Nødder er også et fast indslag i Mid-
delhavskosten ligesom bønner, linser, 
fuldkornsprodukter (mest hvedebrød) 
og pasta. Det hører ikke med til Middel-
havskosten at spise meget fedtrigt kød 
– i stedet spiser man fisk og kylling. Me-
jeriprodukter indtages kun i beskeden 
mængde i forhold til de Nordiske lande, 
mens vin i små mængder ofte indgår, 

som illustreret nedenfor i Middelhavs-
kost pyramiden. Fysisk aktivitet og 
beskeden stress er også en naturlig del 
af livet i Middelhavsområdet.

I et banebrydende stort spansk studie 
– Predimed – fulgte man 7.447 personer 
(55-80 år) med T2D eller med svær hjer-
tekarsygdom igennem 4,8 år (median) 
(16-18). De blev opdelt i 3 grupper og 
fik enten Middelhavskost + 1 l jomfruo-
livenolie/uge, Middelhavskost + 30 g 
blandede nødder/dag eller en kontrol-
kost (fedtreduceret) (16-18). Studiet 
viste, at Middelhavskosten med 1 l jom-
fruolivenolie/uge reducerede risikoen 
for at få diabetes med 40% sammenlig-
net med kontroldiæten, efter at der var 
foretaget re-analyse pgra problemer 
med randomiseringen (16). Der fandtes 
ikke nogen signifikant effekt på risikoen 
for diabetes efter en Middelhavskost + 
30 g/d af blandede nødder sammen-
lignet med kontrolkosten. Resultatet af 
Middelhavskostens påvirkning af ud-
viklingen af hjertekarsygdom var impo-
nerende (17,18). I Predimed sås der en 

Fig. 1. Middelhavskost pyramiden

Fig. 2. (udarbejdet efter Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. 
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean 
DietSupplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts N Engl J 
Med. 2018 Jun 21;378(25):e34. Doi).
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klar reduktion af risikoen for at få hjer-
tekarsygdom (akut myokardieinfarkt, 
apoplexi eller død af hjertekarsygdom). 
Den var mest udtalt for Middelhavskost 
+ 1 l jomfruolivenolie/uge som gav en 
31% reduktion (Med diet, EVOO), mens 
reduktionen var 28% for Middelhavskost 
+ blandede nødder (Med diet, nuts) (se 
fig 2) (18).

Predimed studiet er kritiseret, dels 
fordi kontrolgruppen ikke var med fra 
forsøgets start, samt at der, som omtalt 
var problemer med randomiseringen. 
Men resultaterne forblev stort set uæn-
drede efter korrektion, hvor man tog 
højde for randomiseringsproblemerne. 
En Middelhavskost suppleret med eks-
tra olivenolie har således meget positiv 
virkning såvel på diabetesudviklingen 
som på komplikationerne i form af hjer-
tekarsygdom. Ajala og medarbejdere (2) 
fandt, at Middelhavskosten tillige giver 
en række fordele i behandlingen af T2D. 
Den medfører en bedre glykæmisk kon-
trol med et fald i HbA1C på 0,47%, en 
vægtreduktion på 1,84 kg, let stigning 
i HDL-kolesterol (0,04 mM) samt fald i 
triglycerid (0,21 mM) (2). Umiddelbart 
en væsentlig positiv effekt, men som 
nævnt tidligere kan der rettes kritik af 
meta-analysen.

Der er imidlertid barrierer, som gør 
det besværligt for Nordiske befolknin-
ger i længere tid at holde sig til en Mid-
delhavskost. Det er bl.a. høje priser, 
begrænset tilgængelighed, smagspræ-

ferencer, manglende friskhed af ikke-
lokale fødevarer. Samtidigt er lokalt pro-
ducerede fødevarer en mere miljøvenlig 
produktionsmåde. Det er derfor natur-
ligt at teste om lokalt orienterede og kul-
turelt accepterede kostvaner findes i an-
dre områder end omkring Middelhavet. 
Mulighederne for at skabe en kulturelt 
og geografisk kostløsning i de Nordiske 
lande med lokalt producerede fødevarer 
inden for hver fødevaregruppe er derfor 
relevant og interessant.

Hvad er en Nordisk kost og 
har den positiv indflydelse på 
risikoen for type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom?

Fødevarerne i en Nordisk kost skal a) 
kunne dyrkes på større arealer i de Nor-
diske lande uden brug af ekstern energi 
som drivhuse o lign, b) de skal være 
traditionelle fødevarer i de Nordiske 
lande, c) de skal indeholde et potentiale 
til at forbedre sundheden og d) de skal 
kunne spises i større mængder, og ikke 
kun i små mængder som et supplement. 
Både plante og dyrebaserede fødevarer 
indgår i en Nordisk kost, som det ses 
af nedenstående Nordiske kostpyra-
mide. 

I Tabel 1 er det illustreret, hvordan 
en sund Nordisk kost adskiller sig fra 
Middelhavskosten. Nordisk kost deler 
mange karaktertræk med Middelhavs-
kosten, men består af traditionelle føde-
varer dyrket i Danmark, Norge, Sverige, 
Finland og Island. Den er i overensstem-
melse med de Nordiske Næringsstofan-
befalinger (NNR) og de danske evidens-
baserede kostråd (19). 

De sundhedsmæssige effekter af en 
Nordisk kost er også blevet undersøgt 
(20,21) om end i mindre grad end Mid-
delhavskosten. Imidlertid har Nordisk 
kost også vist sig at forbedre risikofak-
torer for både hjertekarsygdom og T2D. 
Det er vist, at den Nordiske kost kan 
reducere intermediære risikofaktorer for 
hjertekarsygdom (20) bl.a. blodtrykket 
(21). NORDIET (22), en randomiseret 
kontrolleret undersøgelse, har også 
vist positive effekter af en Nordisk kost 
på kardiovaskulære risikofaktorer, bl.a. 
forbedret lipid profil, blodtryk og insulin 

Fig 3. Nordisk kostpyramide

Tabel 1. En sund Nordisk kost og Middelhavskosten

Middelhavskost Nordisk kost
Frugter, grøntsager, bælgfrugter, nødder Lokale frugter, grøntsager, bær (≥ 150 

g/d), rodfrugter, kål, bælgfrugter (totalt 
≥ 500 g/d)

Olivenolie Rapsolie
Sauce med tomat, hvidløg, løg, krydde-
rier med olivenolie (sofrito)

Salatdressing med rapsolie

Undgå smør, fløde, fast food, rødt kød, 
søde sager, kager, sukker sødede læske-
drikke

Undgå smør, fedtrige mælkeprodukter, 
saltede produkter, rødt kød, sukker sø-
dede læskedrikke

Rødvin i moderate mængder
Fedtfattige mælkeprodukter
Fjerkræ og vildt og frilands opdrættede 
dyr

Fisk Fisk (fed og mager) (≥ 300 g/uge)
Fuldkornsprodukter (især hvede) Fuldkornsprodukter (50% af kornindta-

get), rug, havre, byg
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følsomhed hos hyperkolesterolæmiske 
patienter. Disse fund er også set i et 
observationsstudie (23). I en dansk un-
dersøgelse af 57.053 personer, som blev 
fulgt i 12 år, undersøgte man hvordan 
adhærensen (skala 0-6) til en Nordisk 
kost påvirkede dødelighed (24). Ved 
maximal adhærens til en Nordisk kost (6 
point), fandt man en reduktion i døde-
lighed for mænd på 36% og for kvinder 
25% sammenlignet med dårlig adhærens 
(0 point) (24).

I et lignende studie benyttedes et 
Nordisk kost index, som anvender en 
valideret ”food frequency question-
naire” til at opnå data om Nordisk 
kost (æbler og pærer, kål, fisk, havre, 
rodfrugter og rugbrød) (25). Her fandt 
man, at graden af adhærens (0-6 skala) 
er associeret med risikoen for at udvikle 
T2D (25). Ved maximal adhærens (5-6 
point) ses en reduktion af T2D på 25% 
for kvinder og 38% for mænd sam-
menlignet med en dårlig adhærens (0 
point) (25). Det er imidlertid ikke testet i 
langtidsundersøgelser, hvordan Nordisk 
kost påvirker blodglukosekontrollen, 
vægtudviklingen, blodtryk og lipider hos 
personer med T2D. En sådan undersø-
gelse bør foretages, så vi får belyst de 
metaboliske effekter ved T2D.

WHO har i en helt ny rapport opfor-
dret til, at der laves nationale program-
mer, interventioner og politikker i de 
Nordiske lande baseret på Nordisk kost i 
de enkelte regioner (26).

Sammenfattende ser det ud til, at 
både Middelhavskosten og den Nor-
diske kost har en række fordele med 
hensyn til at forebygge udviklingen af 
T2D og reducere risikoen for hjertekar-
sygdomme samt død.
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Livsstilsbehandling eller ”rehabilitering” 
ved type 2 diabetes omfatter sygdoms-
specifik patientuddannelse, diætbe-
handling, motion og rygeafvænning, og 
”rehabilitering” er det grundlæggende 
i de regionale forløbsprogrammer for 
type 2 diabetespatienten.

Enhver vejledning, der omhandler 
behandling af type 2 diabetes, star-
ter med udsagnet, at hjørnestenen i 
behandlingen er vægttab samt øget 
motion. Det er der intet overraskende 
i, da forekomsten af type 2 diabetes er 
tæt associeret til overvægt/fedme samt 
en stillesiddende livsstil. Fysisk aktivitet 
har i befolkningsundersøgelser været 
associeret med reduceret mortalitet. 
Derimod fandt det eneste større rando-
miserede studie med fokus på vægttab 
og øget motion, der inkluderede 5.145 
overvægtige/fede type 2 diabetes pa-
tienter, der blev fulgt i gennemsnit i 9 
år, ikke reduceret mortalitet på grund af 
hjertekarsygdom. 

I praksis har det ofte vist sig vanske-
ligt, at få type 2 patienten til at tabe sig 
og til at dyrke motion. Det skyldes, at de 
er generet af smerter fra vægtbærende 
led og ryg eller har svær hjertekarsyg-
dom eventuel perifer neuropati, der 
medfører, at de ikke kan belaste fød-
derne pga. risiko for sårdannelse. En 
hyppig årsag er også, at type 2 diabe-
tespatientens konditionstal er så lav, at 
en effektiv motion, der ville have effekt 
på den glykæmiske kontrol, ikke kan 
gennemføres. Endvidere har mange af 
patienterne ingen tradition for at dyrke 
motion. Derfor er det ofte ikke realistisk, 
at type 2 diabetespatienten deltager i 
træning med moderat til høj intensitet. 

Motion til type 2 
diabetespatienten – anbefalinger

Det anbefales at type 2 patienten dyr-
ker moderat til intensiv motion ca. 30 
minutter om dagen, svarende til 150 

minutter om ugen. Det anbefales også, 
at der højst pauseres to dage med 
motionen, da effekten på f.eks. insulin-
følsomheden efter et træningspas højst 
varer op til 48 timer. Såvel aerob- som 
styrketræning anbefales. I relation til 
styrketræning f.eks. i fitnesscenter an-
befales at hver øvelse foretages med 
en belastning, så den kan udføres med 
8-10 repetitioner. Hos patienter, der 
har svært ved f.eks. at gennemføre en 
træningssession på 30 minutter, kan 
forsøges med 3 minutters hurtiggang/
alternerende med 3 minutters alminde-
lig gang (intervalgangtræning) for at øge 
konditallet. Eventuel kan gangtræning 
monitoreres med en skridttæller, hvor 
der i første omgang er et mål på 5.000 
skridt per dag, der gradvis kan øges til 
10.000 skridt per dag.

Motionstyper der er velegnede til 
ældre patienter med type 2 diabetes er 
stavgang (figur 1) og cykling på moti-
onscykel (figur 2).

Patienter med svær perifer eller auto-
nom neuropati, proliferativ retinopati, 
eller svær hjertekarsygdom bør vejledes 
af læge omkring valg af motionstype. 

Gunstige effekter af motion

Hvis moderat til intensiv motion kan gen-
nemføres, har det en gunstig effekt på 
den glykæmiske kontrol, dyslipidemien 
(specielt triglycerider), mens der ikke er 
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Behandling af type 2 diabetes 
med motion – de kliniske 
realiteter

Figur 1. Stavgang kan for mange type 2 pa-
tienter være et godt forslag til motion
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fundet den store effekt eller ingen effekt 
på LDL og hypertension. Reduktionen 
i HbA1c er 0.5-0.8% (5 -8 mmol/mol). 
Foruden de metaboliske ændringer ved 
motion forbedres balancen, leddene 
styrkes, muskelkraften bedres, hvilket 
beskytter mod fald og osteoporose samt 
øger funktionsniveauet.

Ulemper ved motion er skader og 
overbelastning af bevægeapparatet, og 
for patienter, der behandles med sulfo-
nylurinstof eller insulin, øges risikoen for 
hypoglykæmi.

De kliniske realiteter omkring 
motion

Yngre motiverede patienter, der kan 
gennemføre moderat eller intensiv mo-
tion, vil have glæde af motionen, men 
for mange type 2 diabetespatienter er 
de kliniske realiteter anderledes som 
diskuteret nedenfor i Sundhedsstyrel-
sens publikation fra 2015:
”De nationale retningslinjer for udvalgte 
sundhedsfaglige indsatser til patienter 
med type 2 diabetes”.

Ekspertgruppen konkluderede, at 
et træningsprogram af lav til moderat 
intensitet (op til 70 % af Vo2 max) 3 til 
5 gange om ugen er realistisk at gen-
nemføre for den gennemsnitlige patient 
med type 2 diabetes. Træning med 
højere intensitet kan tilbydes patienter, 
som er motiverede og kan gennemføre 
dette. Studierne, der dannede grundlag 
for retningslinjerne, viste en effekt på 
HbA1c på 0.3 % (3 mmol/mol) og for-
bedret fysisk kapacitet, en mindre effekt 
på vægten men ingen effekt på livskva-
liteten. Der fandtes ingen studier med 
længere opfølgning end et år. Arbejds-
gruppen konkluderede, at evidensen for 
den positive effekt var lav, og studierne 
var af dårlig kvalitet.

Arbejdsgruppen så også på effekten 
af fysisk træning hos patienter med type 
2 diabetes med komplikationer inklusiv 

hjertesygdom. Konklusionen var, at før 
initiering af motion bør en eventuel pro-
liferativ retinopati være velbehandlet, 
vægtbærende træning bør undgås ved 
truende eller manifest fodsår. Hyperten-
sion bør også være velbehandlet inden 
træning. Hjerterehabilitering bør type 
2 diabetespatienter også deltage i. Der 
findes ingen studier, der har undersøgt 
ovennævnte problemstilling, så anbefa-
lingerne bygger på konsensus om god 
klinisk praksis.

En anden anbefaling var, at et super-
viseret kombineret aerob og styrketræ-
ningsforløb 3 gange om ugen af mere 
end 10 ugers varighed var at foretrække 
frem for et kortere program.

Med den struktur vi har i dag om-
kring behandling af type 2 diabetes, bør 
tilbudet om motion til type 2 diabetes-
patienten ligge hos kommunerne i form 
af en del af forløbsprogrammet for type 
2 diabetes i almen praksis, det gælder 
specielt efter den nye 2018 overens-
komst for PLO, hvor almen praksis skal 
varetage behandlingen af endnu flere 
med type 2 diabetes. Tilbudene om mo-
tion bør også formidles til patienterne 
via Diabetesforeningen. 

Kommentar

De fleste studier omkring effekten af 
fysisk aktivitet har inkluderet patienter, 
der er var i stand til at udføre en relativ 
intensiv aktivitet, en gruppe af patienter 
der adskiller sig fra den gennemsnitlige 
patient med type 2 diabetes. Således 
viste et dansk 18 måneders interventi-
onsstudie fra almen praksis (Lohmann 
H et al. BMC Fam Pract 2010), hvor i 
alt 127 patienter med type 2 diabetes 
blev inkluderet. De deltagende 6 prak-
tiserende læger fik 3 timers instruktion 
i hvordan aerob- og styrketræning 
skulle udføres, suppleret med 3 timers 
undervisning omkring den motiverende 
samtale. Målet for interventionen var 30 

minutters aktivitet på alle ugens 7 dage 
svarende til et forbrug på 2500 Kcal om 
ugen. Interventionen bestod af motions-
cykling og styrketræning. Patienterne 
blev set ambulant 2 dage hver 3. må-
ned. I alt 102 patienter gennemførte stu-
diet. Interventionen havde ingen effekt 
på HbA1c. HDL kolesterol steg med 8.6 
%, og deltagerne øgede deres arbejds-
kapacitet (VO2 max) med 2.5 %, ligesom 
også den fysiske styrke blev forbedret. 
Deres VO2 max var 19 ml/kg/min før de 
startede på motionen. Der var desværre 
ingen kontrolgruppe i studiet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der 
dyrkes motion svarende til ½ times 
moderat aktivitet daglig, eller at der 
forbrændes omkring 1500 til 2000 Kcal 
per uge. Det skal sættes i relation til at 
ved almindelig gang forbrændes 100 
kcal/30 minutter og de tilsvarende tal er 
ved cykling 200 Kcal/30 min, Jogging 
220 kcal/30 min og ved løb med 12 km 
i timen eller 1 km per 5 minutter 500 
kcal/30 min.

Ud fra litteraturen og den kliniske er-
faring kan konkluderes:

Det superviserede kombinerede 
aerob og styrketræningsforløb skal helst 
være af 10 ugers forløb eller længere. 
Træningsforløbet bør tilbydes 2 eller 3 
gange om ugen. Intensiv motion vurde-
res ikke realistisk at gennemføre hver-
ken organisatorisk eller økonomisk. 

Det synes ikke realistisk, at tro at en 
større procentdel af patienterne kan 
eller vil gennemføre et længere forløb 
med træning 3 gange om ugen.

Hvis der skal bruges tid og penge på 
at øge den fysiske aktivitet og/eller for-
søges at opnå et vægttab, skal det ske 
via strukturerede langvarige forløb, el-
lers er effekten minimal og uden klinisk 
betydning.

Længerevarende sammenhængende 
forløb med livsstilsintervention tilbydes 
ikke Danmark. Råd alene om øget fysisk 
aktivitet synes at være uden effekt.

Figur 2. Motionscyklen giver 
god motion til patienten, der 
ikke må belaste fødderne, 
f.eks. med svær perifer 
neuropati
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Behandlingen af hyper-
glykæmi ved type 2 
diabetes

Dansk Selskab for Almen medicin og 
Endokrinologisk Selskab har siden 2011 
haft fælles retningslinjer for behandlin-
gen af type 2 diabetes.

I juni 2018 udkom 2. revision af disse 
guidelines med en ny behandlingsalgo-
ritme (1).

Ud over retningslinjer for livsstilsbe-
handling og farmakologisk behandling 
er der også enighed om, at behandlin-
gen så vidt muligt skal skræddersyes til 
den enkelte patient på basis en standar-
diseret (års)status for sygdommen og en 
stratifi cering af risikoen for hjertekarsyg-
dom og mikrovaskulære komplikationer.

Behandlingen af hyperglykæmien ved 
type 2 diabetes omfatter:
•  Fastsættelse af et individuelt mål for 

langtidsblodsukker, HbA1c
•  Tilbud om livsstilsintervention til alle 

med behov
•  Tidlig farmakologisk behandling

Individuelt fastsatte 
behandlingsmål

Drejer det sig udelukkende at forebygge 
udvikling og progression af mikrova-
skulære komplikationer bør gennem-
snitsglukose være så tæt på det normale 
som muligt. Tilstræber man en nærnor-
malisering tidligt i sygdomsforløbet, ser 
det desuden ud til at kunne forbedre 
langtidsprognosen. Ved behandling 
med sulfonylurinstoffer og især insulin 
skal dette imidlertid opvejes overfor 
risikoen for hypoglykæmi. Desuden har 
det vist sig, at skrøbelige patienter med 
lang diabetesvarighed, hjertekarsygdom 
og komplikationer ofte ikke tåler en in-
tensiveret behandling med fl ere farmaka 
med henblik på stram glukosekontrol.

Af disse grunde bør følgende indivi-
duelt fastlagte mål for HbA1c tilstræbes:
•  HbA1c < 48 mmol/mol: Typisk tidligt i 

sygdomsforløb, 1-3 lægemidler, ingen 
komplikationer

•  HbA1c 49-53 mmol/mol: Senere i 
forløbet, 2-4 lægemidler, insulinbe-
handling

•  HbA1c 54-58 mmol/mol: Typisk 
lang diabetesvarighed, kompleks be-
handling, svingende blodsukker med 
tendens til hypoglykæmi, betydelige 
komplikationer og/eller hjertekarsyg-
dom

•  HbA1c 59-70 mmol/mol: Symptoma-
tisk behandling, svær og overskyg-
gende komorbiditet, hyperglykæmien 
skønnes af ringe betydning for pro-
gnosen

Hvis HbA1c ved gentagne målinger er 
> 5 mmol/mol højere end oprindelig 
tilsigtet, genovervejes behandlingsmålet 
inden behandlingen intensiveres.

Livsstilsintervention

Tilbud om hjælp til livsstilsændring er 
grundlaget for den samlede behand-
ling af type 2 diabetes. Den består af 
patientuddannelse, kostændring oftest 
med henblik på vægttab (se separat 
afsnit), øget fysisk aktivitet (se separat 
afsnit) og rygestop. Der er god evidens 
for en effekt af alle disse elementer, og 
det er en fordel at tilrettelægge dette 
som en samlet tiltag f.eks. hvis der fore-
ligger et godt kommunalt tilbud.

Ellers bør patientuddannelse foregå 
efter egenomsorgsprincipper, og des-
uden er diætvejledning ved diætist 
bedre end kostråd og superviseret træ-
ning bedre end motionsråd.

Farmakologisk behandling

Metformin
Ændre studier viser, at der er langsig-
tede fordele ved at starte den farmako-
logiske behandling af hyperglykæmien 
tidligt efter sygdommen konstateres. 
Det gælder hovedsagelig metformin, 
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som derfor – og på grund lægemidlets 
øvrige gunstige egenskaber (Figur 1) – 
er internationalt accepteret som 1. valg i 
behandlingen.

Mange patienter med nykonstateret 
type 2 diabetes ønsker imidlertid at 
afprøve, hvad de kan opnå ved livsstil-
sændring. En radikal ændring af kost- 
og motionsvaner er da også vist at være 
effektiv, hvis det kan opretholdes. En 
tidlig start på metformin modarbejder 
ikke dette, tværtimod. Opnås der f.eks. 
et stort vægttab ved livsstilsændring, 
vil mange med relativt nykonstaterede 
type 2 diabetes i en periode kunne 
opretholde et normalt blodsukker 
uden medicin. Det må imidlertid ikke 
medføre, at man svigter kontrollen, og 
til dette er det uklart, om man dermed 
mister en beskyttende virkning af met-
formin.

I nogle tilfælde kan der være tvivl 
om det drejer sig om type 1 diabetes 
(LADA) eller sekundær diabetes og ikke 
type 2 diabetes. Ved tvivl om dette an-
befales at søges specialistrådgivning.

Andet valget af lægemiddel

De forskellige grupper af lægemidler 
med glukosesænkende egenskaber 
virker via forskellige mekanismer, og de 
fl este (gælder ikke DPP-4-hæmmere 
og GLP-1-RA) kan derfor med fordel 

kombineres med henblik på en ad-
ditiv effekt. De har forskellig effekt på 
glukoseniveauet og nogen er ledsaget 
af vægttab (metformin, GLP-1-RA og 
SGLT-2-hæmmere), andre af vægt-
stigning (sulfonylurinstof, insulin og 
pioglitazon ) eller er neutrale (DPP-
4-hæmmere). Nogle er ledsaget af en 
risiko for hypoglykæmi (sulfonylurinstof 
og insulin) eller har andre potentielle 
bivirkninger, der er afgørende for 
anvendelsen (Fig 1). Lægemidlets ef-
fekt og disse forskellige egenskaber 
er grundlaget for en anbefaling om at 
skræddersy behandlingen, så den pas-
ser bedst muligt til den enkelte patient. I 
den sammenhæng spiller prisen også en 
væsentlig rolle.

I de senere år er det blevet afklaret, at 
behandling med enkelte lægemidler (li-
raglutid og semaglutid) og måske en hel 
lægemiddelgruppe SGLT-2-hæmmerne 
(indtil videre empaglifl ozin og canaglif-
lozin) ud over den glukosesænkende 
effekt er ledsaget af en reduceret kar-
diovaskulær risiko, og for nogle tillige en 
nedsat dødelighed (liraglutid og empag-
lifl ozin) samt en nedsat risiko for indlæg-
gelse for hjertesvigt (empaglifl ozin og 
canaglifl ozin). Til dette er der påvist en 
nedsat risiko for udvikling (liraglutid, 
empaglifl ozin og canaglifl ozin) og pro-
gression (empaglifl ozin og canaglifl ozin) 
af diabetisk nyresygdom.

De gunstige kardiovaskulære virk-
ninger gælder imidlertid kun sikkert for 
patienter med type 2 diabetes, der har 
kendt hjertekarsygdom, og er ikke nød-
vendigvis, hvis der kun er hypertension, 
dyslipidæmi eller andre risikofaktorer.

Dette har ændret behandlingsalgorit-
men således, at man ved kendt klinisk 
hjertekarsygdom skal overveje én af de 
nævnte lægemidler som 2. valg efter 
metformin, eller som 1. valg, hvis met-
formin ikke tåles (Fig 1).

Ellers skal man vælge 2. lægemid-
del efter den ønskede fald i HbA1c, et 
ønsket vægttab, et ønske om at undgå 
hypoglykæmi (visse erhverv), risiko for 
bivirkninger og pris.

Tredje valget og intensiveret 
farmakologisk behandling

Får patienten allerede 2 eller fl ere 
lægemidler, skal man ved kendt hjerte-
karsygdom vælge at tillægge liraglutid 
(sekundært semaglutid) eller én af 
SGLT-2-hæmmererne empaglifl ozin 
(foretrækkes) eller canaglifl ozin som 3. 
valg eller som en del af en intensiveret 
behandling (Fig 2).

Har 2. valget eksempelvis været 
en DPP-4-hæmmer, kan man tilføje 
en SGLT-2-hæmmer eller skifte DPP-
4-hæmmer ud med en GLP-1-RA. Har 2. 
valget været sulfonylurinstof, bør man, 

Figur 1. Første del af algoritmen for 
behandling af hyperglykæmien ved 
type 2 diabetes (1)
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afhængig af om behandlingsmålet er 
opfyldt eller ej, skifte til eller tilføje en 
SGLT-2-hæmmer eller en GLP-1-RA.

Er der ikke hjertekarsygdom vælges 
3. lægemiddel eller sammensætningen 
af den intensiverede behandling efter 
lægemidlets egenskaber, patientens 
karakteristika, betacelle funktion (mål 
evt. C-peptid) og præferencer som ved 
2. valget (Fig 2). Disse valg er ikke evi-
densbaserede, og på dette stadie anbe-
fales at søge specialistrådgivning.

Hjertesvigt og nyresygdom

En SGLT-2-hæmmer overvejes efter 
metformin, hvis der er tegn til hjertein-
suffi ciens. Har patienten mikroalbumi-
nuri eller manifest nefropati overvejes 
en SGLT-2-hæmmer, sekundært en GLP-
1-RA som en del af behandlingen.

Vedrørende insulinbehandling

Kan den glykæmiske kontrol ikke op-
retholdes på et tilfredsstillende niveau 
med perorale lægemidler og eventuel 
GLP-1-receptoragonist, startes insu-
linbehandling. Patienten skal i god tid 
forberedes på at insulinbehandling kan 
komme på tale og gennemgå et under-
visningsprogram med bl.a. instruktion i 
intensiveret hjemmeblodsukkermåling.

Det er ofte ikke nok at skifte sulfo-
nylurinstof ud med basal insulin, men 
et ændret behandlingsmål og en større 

omlægning af den samlede glukosesæn-
kende behandling er tit nødvendig, hvis 
behandlingen skal være rationel.

Grundlæggende er den anbefalede 
glukosesænkende behandling ved over-
vægt og behov for insulin, metformin og 
GLP-1-RA og/eller en SGLT-2-hæmmer 
suppleret med basal insulin (f.eks. Hu-
man NPH, Glagin100, glargin 300 og 
degludec), se Figur 2.

Hos den relativt slanke patient med 
svigtende insulinproduktion anbefales 
metformin og basal insulin suppleret 
med hurtigt virkende insulin (f.eks nov-
orapid, humalog, m.m) til 1-3 hovedmål-
tider. Et alternativ til denne basal-bolus 
insulinbehandling kan være blandings-
insulin (f.eks. novomix 30) 1-3 gange 
dagligt.

Behandling med hurtigt virkende 
insulin enten som supplement til basal 
insulin eller som blandingsinsulin er på 
sigt ikke noget god behandling af over-
vægtige type 2 diabetespatienter, på 
grund af den vægtøgende effekt, men 
det kan være nødvendigt i udvalgte til-
fælde. Ved insulinbehandling anbefales 
at søge specialistrådgivning, og almen 
praksis personalet bør kunne give pa-
tienterne den fornødne undervisning 
samt kunne understøtte patienterne i 
egenkontrol og egenomsorg. 

Evidensen bag den glukosesæn-
kende behandling, men også yderli-
gere anbefalinger og praktiske råd om 
blandt andet insulinbehandlingen og 

behandling af specielle grupper kan 
fi ndes Guidelines for type 2-diabetes 
(1) og den afl edte vejledning for almen 
praksis (2).

Hvilket lægemiddel skal man 
vælge?

Der er mange lægemiddelgrupper og 
mange præparater. Hvilket lægemiddel 
der anbefales afhænger som anført ikke 
kun af effekten på glukoseniveauet. En 
evt. effekt på den kardiovaskulære risiko 
er også meget vigtig i valget af lægemid-
del. Efterfølgende er effekt på vægt og 
risikoen for hypoglykæmi samt andre 
bivirkninger af betydning. Desuden 
kan pris og forventet komplians til be-
handlingen være helt afgørende for den 
enkelte patient.

Inden for grupperne, hvor effekten 
synes ens, bør man vælge det lægemid-
del, hvor dokumentationen er bedst, 
f.eks. om der er gennemført studie af 
den kardiovaskulære risiko eller ej (3).

Status oktober 2018

DPP-4-hæmmere: Sitagliptin (Janu-
via®) og linagliptin (Trajenta®) inklusive 
kombinationer anbefales. De er veldo-
kumenterede, neutrale hvad angår kar-
diovaskulær risiko og uden mistanke om 
øget risiko for hjerteinsuffi ciens.
Sulfonylurinstoffer: Gliclazid (Diami-
cron®) anbefales. Der er ikke påvist øget 

Figur 2. Anden del af algoritmen for 
behandling af hyperglykæmien ved 
type 2 diabetes
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kardiovaskulær risiko og gliclazid har 
den mest gunstige bivirkningsprofil.
SLGT-2-hæmmere: Empagliflozin (Jar-
diance®) og canagliflozin (Invokana®) 
anbefales ved kendt hjertekarsygdom 
pga en dokumenteret gunstig effekt på 
den kardiovaskulære risiko og hjertein-
sufficiens. Pga øget forekomst af ampu-
tationer ved canagliflozin, bør empag-
liflozin foreløbig foretrækkes. Studier af 
den kardiovaskulære risiko ved de øv-
rige SGLT-2-hæmmere afventes. Er der 
ikke hjertekarsygdom vælges præparat 
efter effekt og pris.
GLP-1-Receptoragonister: Liraglutid 
(Victoza®) anbefales ved kendt hjerte-
karsygdom pga dokumenteret effekt på 
dødelighed og kardiovaskulære risiko. 
Den beskyttende effekt af semaglutid 
(Ozempic®) er ikke så veldokumente-

ret. Er der ikke kendt hjertekarsygdom 
vælges præparat efter effekt (semag-
lutid har størst effekt) og pris, samt 
evt. ønske om ugeinjektion (Byduron®, 
Trulicity®, Ozempic®) frem for daglig 
injektion (Victoza®, Byetta®). Se rekom-
mandationslisten (3).
Basal insulin: Human insulin NPH (In-
sulatard®), insulin glagin100 (Lantus®), 
insulin glargin300 (Toujeo®) og insulin 
degludec (Tresiba®) kan alle finde an-
vendelse i behandlingen af type 2 dia-
betes. Relativt tidligt i sygdomsforløbet 
kan man opnå tilfredsstillende effekt 
med 1-2 daglige injektioner Human in-
sulin NPH, mens man senere i forløbet, 
hvor der er øget risiko for hypoglykæmi, 
med fordel kan anvende 1. generations 
analog (Lantus) eller 2. generations 
analog (Toujeo eller Tresiba), idet de er 

ledsaget af mindre risiko for især natlig 
hypoglykæmi. Her kan man komme i 
mål med én daglig injektion.
Pioglitation: Specialistopgave. Søg 
rådgivning, hvis det overvejes.
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Lipidsænkende behandling 
ved type 2 diabetes

Ændringer i lipidstofskiftet er en inte-
greret del af patogenesen ved type 2 
diabetes. Øget lipolyse i de abdominale 
fedtceller med øget produktion af bl.a. 
frie fede syrer medførerende en målbar 
dyslipidæmi hos de fleste patienter med 
lavt HDL-kolesterol og højt triglycerid. 
Undersøger man LDL-kolesterolets sam-
mensætning ved type 2 diabetes, finder 
man desuden en overvægt af mindre 
såkaldt dense LDL-partikler, der i hø-
jere grad kan penetrere karvæggen og 
igangsætte den aterosklerotiske proces. 
Dyslipidæmien er dermed en vægtig 
risikofaktor for kardiovaskulær sygdom, 
mens LDL-kolesterol ubehandlet og 
behandlet er direkte associeret med den 
absolutte risiko. Det målte niveau er 
derfor afgørende for behandlingsindika-
tionen og behandlingsmålet.

Den relative kardiovaskulære risiko-
reduktion ved LDL-sænkende behand-
ling er ca. 23 % per 1 mmol/l, og den 
eventuelle fordel ved farmakologisk 

behandling for den enkelte person med 
type 2 diabetes afhænger således af den 
absolutte risiko. Det vil sige meget høj 
risiko ved kendt hjertekarsygdom og 
ved flere ophobede risikofaktorer som 
dyslipidæmien, rygning, øget albumi-
nuri, hypertension, høj alder, mandligt 
køn, arvelig disposition m.m.

Hvornår lipidsænkende 
behandling?

Det bør tilstræbes at alle personer med 
type 2 diabetes vejledes ved diætist i 
kostændringer, inklusive ændringer, 
der forbedrer lipidprofilen. Et fåtal 
personer med type 2 diabetes vil dog 
på sigt kunne opfylde de anbefalede 
behandlingsmål med livsstilsændring 
alene. 

Anbefalingen er derfor, at personer 
med type 2 diabetes behandles med 
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lipidsænkende farmaka efter følgende 
kriterier:
•  Er der ikke klinisk hjertekarsygdom 

anbefales, at alle over 40 år (konsen-
sus) med LDL-kolesterol >2,5 mmol/l 
tilbydes farmakologisk behandling.
 Behandlingsmålet er LDL-kolesterol 
<2,6 mmol/l eller mindst 50%’s reduk-
tion ved LDL 2,6-5,2 mmol/l.

•  Hos patienter med høj risiko (mo-
derat til svært forhøjet albuminuri el-
ler flere risikofaktorer som hyperten-
sion, rygning og arvelig disposition) 
og patienter med hjertekarsygdom 
(meget høj risiko) bør kolesterolsæn-
kende farmaka gives til alle:
 Behandlingsmålet er LDL-kolesterol 
<1,8 mmol/l eller mindst 50%’s reduk-
tion ved LDL 1,8-3,5 mmol/l.

Evidensen er primært baseret på be-
handling med statiner, sekundært 
ezetimibe. Nylig er det vist at en yder-
ligere sænkning af LDL mod 1,2 ved at 
tillægge en PCSK-9-hæmmer til statin 
medfører en yderligere reduktion i den 
kardiovaskulære risiko. Det skal dog 
nævnes at evidensen for effekten af eze-
timibe og PCSK-9-hæmmerne stammer 
fra post hoc analyser af subgruppen af 
diabetes patienter, som typisk udgjorde 
30% i de foreliggende studier.

Behandlingsalgoritme

Indled med at tage ALAT og gentag 
prøven sammen med den opfølgende 
lipidmåling.

Start behandling med Atorvastatin 
(10-80 mg dagligt), rosuvastatin (5-40 
mg dagligt) eller simvastatin 40 mg 
dagligt (større dosis bør undgås).

Atorvastatin og rosuvastatin kan hen-
holdsvis øges til 80 mg og 40 mg afhæn-
gig af effekt. Ved diabetes og samtidig 

iskæmisk hjertesygdom anbefales, at 
starte med atorvastatin 80 mg eller rosu-
vastatin 40 mg dagligt.

Tilføj evt. ezetimibe 10 mg, hvis der 
behov for supplerende behandling for 
at nå behandlingsmålet eller til patienter, 
der kun tåler statin i lavere doser end de 
anbefalede (se nedenfor), og som ikke 
opfylder behandlingsmålet.

Ved vedvarende svær hypertriglyce-
ridæmi (triglycerid >8-10 mmol/l) trods 
diæt, statinbehandling, regulation af 
hyperglykæmi og elimination af anden 
årsag, kan der suppleres med fibrat 
(Gemfibrozil). Kombination med simva-
statin bør undgås, og i øvrigt bør statin-
dosis reduceres initialt på grund af øget 
risiko for bivirkninger. Farmakologisk 
behandling af moderat forhøjet triglyce-
rid (2-8 mmol/l) er ikke vist at forbedre 
prognosen.

Hvis LDL-målet ikke er opfyldt trods 
højdosis statin suppleret med ezetimibe, 
kan det overvejes at tillægge en anion-
bytter, hvis man er tæt på behandlings-
målet (mangler 10-15 % LDL-reduktion), 
og især hvis behandling med PCSK-
9-hæmmer overvejes.

PCSK-9-hæmmer er ny dyr biologisk 
medicin, som kan overvejes hvis:
•  LDL-kolesterol >3,5 mmol/l trods 

maksimal tolereret lipidsænkende 
behandling ved diabetes med albumi-
nuri eller perifer arteriel sygdom eller 
iskæmisk apopleksi/TCI

•  LDL-kolesterol >3,0 mmol/l trods 
maksimal tolereret lipidsænkende be-
handling ved diabetes med iskæmisk 
hjertesygdom eller polyvaskulær syg-
dom

De markedsførte PCSK-9-hæmmere 
evolocumab og alirocumab medfører 
sammenlignelige reduktioner i LDL. 
Behandling med PCSK-9-hæmmere kan 

iværksættes via henvisning til specialaf-
deling i kardiologi eller endokrinologi, 
hvorfra medicinen udleveres.

Meget højt LDL (> 5 mmol/l) og be-
handlingsresistens skal give overvejelser 
om familiær hyperkolesterolæmi og 
disse patienter bør henvisning til udred-
ning. Ud over højt LDL, taler en positiv 
familieanamnese, senexantomer, arcus 
cornae og xantelasmata for diagnosen.

Bivirkninger og statinintolerans

Måling af ALAT sikrer at evt. leverpå-
virkning konstateres. Stigning til over 3 
gange øvre grænse bør medføre sepo-
nering.

Det hyppigste problem under statin-
behandling er imidlertid symptomer fra 
bevægeapparatet. I observationsstudier 
er de set hos op til 30%, mens det er væ-
sentlig lavere i randomiserede studier, 
9% blandt statinbehandlede sammen-
lignet med 5% hos placebobehandlede. 
Det drejer sig sjældent om myopati med 
forhøjet kreatinin kinase (seponering 
ved rhabdomyolyse og/eller CK forhø-
jelse 5 gange over øvre normal grænse), 
men oftest muskelsmerter (myalgi) uden 
muskelenzymstigning. 

Behandlingsforsøg med flere forskel-
lige statiner anbefales (mindst 3 hvoraf 
pravastatin skal være den ene) og even-
tuelt i reducerede doser, inden man kan 
tale om statin-intolerans. I enkelte til-
fælde med vedvarende symptomer kan 
man opnå et acceptabelt resultat med 
lave doser atorvastatin eller rosuvastatin 
nogle gange om ugen. Dette og de øvre 
behandlingsmodaliteter skal være prø-
vet inden man overvejer henvisning til 
behandling med PCSK-9-hæmmere.
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Sendiabetiske komplikationer 
og hypertension

AF PROFESSOR, OVERLÆGE DR. MED. 
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KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hjertekarsygdom

Ved type 2 diabetes er der sammen-
lignet med baggrundsbefolkningen en 
2-3x øget forekomst af makrovaskulære 
komplikationer som akut myokardiein-
farkt, apopleksi og perifer kredsløbsin-
sufficiens førende til amputationer. Ny-
lige studier har vist at der mistes cirka 8 
års livslængde hvis man som 50 årig har 
type 2 diabetes, især på grund af hjerte-
karsygdom [1]. Dette skyldes i høj grad 
at personer med type 2 diabetes udover 
forhøjet blod glukose har dyslipidæmi, 
hypertension, overvægt, og insulin resi-
stens, faktorer der alle bidrager til øget 
forekomst af makrovaskulær sygdom.

Studier har fundet at 40-60 % af 
patienter som indlægges med iskæ-
misk hjertesygdom har forstyrrelser i 
glukosestofskiftet [2], så det er vigtigt 
at undersøge for diabetes i denne situa-
tion. Omvendt er der hos personer med 
type 2 diabetes også en stor risiko for 
iskæmisk hjertesygdom som evt er uden 
klassiske symptomer (stum) eller for 
hjertesvigt og derfor vigtigt at henvise til 
kardiolog med henblik på udredning for 
iskæmi ved mindste mistanke.

Selvom øget blodglukose er forbun-
det med øget risiko for makrovaskulær 
sygdom har det været vanskeligt at vise 
at reduktion i blod glukose i sig selv 
sænker risikoen for hjertekarsygdom. 
Derimod har studier som STENO 2 
studiet vist at intensiv multifaktoriel 
behandling både med fokus på livsstil-
sfaktorer som kost, motion og rygning, 
samt medicinsk behandling af blodglu-
kose, blodtryk, lipider og antitrombotisk 
behandling havde markant effekt på 
hjertekarsygdom. Den multifaktorielle 
behandling af type 2 patienter med høj 
risiko for hjertekarsygdom kunne efter 8 
år vise 50% relativ reduktion i forekom-
sten af ny hjertekarsygdom, og opfølg-
ning efter 5 år viste ca. 50% reduktion i 
dødelighed. For nylig har vi vist at 8 års 
behandling med intensiv multifaktoriel 
behandling efter 21 år havde forlænget 
den mediane overlevelse med 8 år, og 

havde reduceret forekomsten af hjerte-
svigt med 70% efter 21 år [3, 4].

For at nå disse resultater var der hos 
patienter med type 2 diabetes og mikro-
albuminuri (og dermed særlig høj risiko 
for hjerte-kar-sygdom) udover livsstilsin-
terventionen anvendt mål for Hba1c på 
48 mmol/mol, blodtryk 130/80 mmHg, 
kolesterol på <4,5 mmol/l (LDL<1.8) og 
alle var i behandling med RAS blokade 
og hjertemagnyl. Tilsvarende mål gæl-
der for patienter som har haft hjertekar-
sygdom eller er i meget høj risiko, eks 
ved rygning, hypertension og familær 
disposition.

Ved type 2 diabetes uden særlige 
risikofaktorer anvendes magnyl ikke 
rutinemæssigt da risiko for blødning skal 
sættes i forhold til gevinsten [5].

Hypertension

En meget stor del af personer med 
type 2 diabetes har hypertension. Det 
afhænger naturligvis af hvordan man 
definerer hypertension, og grænserne 
herfor har varieret over tid. Som ved al 
anden hypertensionsudredning er det 
vigtigt at være omhyggelig med måling 
af blodtryk og overveje hjemmeblodtryk 
eller døgnblodtryk, især fordi personer 
med nefropati eller neuropati har ten-
dens til mindre blodtryksfald om natten 
og dermed større blodtryksbelastning. 
Målet for blodtrykket ved diabetes er < 
130/80 mmHg. Ved høj biologisk alder 
og behandlingsresistens kan det være 
nødvendigt at acceptere et højere blod-
tryksmål, f.eks. < 140/85 mmHg for at 
undgå uhensigtsmæssige hændelser.

Behandlingsalgoritme [6]

•  1. valg: Ved hypertension er første-
valgspræparatet en AT2-receptoran-
tagonist (ARB) eller en ACE-hæmmer 
(ACE-I).

•  2. og 3. valg: Er behandlingsmålet 
ikke opfyldt vælges efterfølgende en 
(dihydropyridin-) calciumantagonist 
og/eller et tiazid-diuretikum. Blandt 
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calcium-antagonisterne er amlodipin 
førstevalg. Ved udvikling af ødemer 
under amlodipinbehandling kan lerca-
nidipin forsøges. Ved nefropati med 
nyrepåvirkning eller utilstrækkelig ef-
fekt vælges/skiftes til loop-diuretikum 
frem for tiazid.

•  4. og 5. valg: Der kan enten sup-
pleres med en beta-blokker (specielt 
indiceret efter myokardieinfarkt og 
ved atrieflimren), en aldosteron-
antagonist (f.eks. spironolakton, obs 
kalium og nedsat nyrefunktion) eller 
en alfa-beta-blokker.

•  6. valg: Efterfølgende kan moxonidin 
eller alfa-blokker forsøges.

Er blodtrykket mere end 150/90 initialt, 
kan behandlingen indledes med både 1. 
og 2. valg i kombination.

Mikrovaskulære komplikationer

De mikrovaskulære komplikationer i 
øjne, nyrer, og nerver optræder ofte 
sammen. Diabetisk retinopati har været 
den hyppigste årsag til synsnedsæt-
telse i den arbejdsføre alder. Diabetisk 
nyresygdom er den hyppigste årsag til 
kronisk nyresvigt og er associeret med 
øget hjertekarsygdom, og diabetisk 
neuropati kan ramme alle nerver men gi-
ver hyppigst sensoriske eller autonome 
symptomer og øger risikoen for fodsår, 
særligt ved samtidig perifer iskæmi. Den 
multifaktorielle behandling med livsstil-
sintervention og behandling af blodglu-
kose, blodtryk, og kolesterol i STENO 
2 studiet havde udover den beskrevne 
effekt på hjertet også god effekt på alle 
mikrovaskulære komplikationer.

De mikrovaskulære komplikationer 
har ofte en fase uden symptomer hvor 
screening giver mulighed for tidlig 
indsættende behandling der forhindrer 
eller forsinker progression. Det er derfor 
afgørende vigtig for korrekt behand-
ling, at der regelmæssigt screenes for 
senkomplikationer, og at kvaliteten af 
diabetesbehandlingen kan monitoreres 
med evaluering af om denne screening 
foregår ved indberetning til regionernes 
kvalitetsdatabase Dansk Voksen Diabe-
tes Database[7].

Øjne

For retinopati og makulopati screenes 
med øjenundersøgelse med retinafoto 
(ca 1 gang om året evt hyppigere eller 
sjældnere afhængig af status). Udover 
generel behandling af blodglukose og 
hypertension anvendes mere specifik 
behandling af retinopati med laser-

behandling af nethinden (især ved 
proliferativ retinopati) eller intra-okulær 
injektion af anti VEGF (antistof mod va-
scular endothelial growth factor) (især 
til behandling af ødem af retina = maku-
lopati). Med regelmæssig screening og 
behandling som anført er forekomsten 
af blindhed faldet meget betydeligt.

Nyrer

Diabetisk nyresygdom karakteriseres 
først af stigende urin albumin udskil-
lelse, som er et tegn på øget risiko for 
progression til manifest nyresygdom 
med tab af nyrefunktion og er en risiko-
markør for hjertekarsygdom. Der skal 
derfor årligt screenes for forhøjet urin 
albumin udskillelse, gerne med morgen-
urin albumin / kreatinin ratio eller evt i 
spoturin, alternativt døgnurin. Normal 
urin albumin udskillelse er <30 mg/g 
kreatinin. Ved forhøjede værdier til mi-
kroalbuminuri i gentagne prøver (mindst 
2 ud af 3) (urin albumin creatinin ratio 
>30 -300 mg/g kreatinin, eller døgnurin 
albumin 30-300 mg) er der indikation for 
opstart af behandling med ACE hæm-
mer eller Angiotensin receptor blokker. 
Ofte er det nødvendigt at kombinere 
blodtryksbehandling som anført under 
hypertension. Ved makroalbuminuri 
(>300 mg/g kreatinin) kan nyrefunktio-
nen begynde at aftage. Det er vigtigt 
udover urin albumin at monitorere nyre-
funktionen med eGFR årligt, og behand-
ling af blodtryk er særlig vigtigt. Et fald i 
urinalbumin efter opstart af behandling 
indikerer normalt at risiko for nyre og 
hjerteproblemer er reduceret. Vigtigt at 
henvise til nefrolog ved hastigt faldende 
nyrefunktion (>5 ml/min/år) eller eGFR 
under 30 ml/min/1.73m2.

Nerver

Det er vigtigt regelmæssigt (årligt) at 
lave fodundersøgelse med bedømmelse 
af følesans og pulsforhold samt identifi-

kation af høj risiko fødder for eksempel 
med fejlstillinger der øger risikoen for 
sår. Almindelige problemer er perifer 
neuropati med smerter, og her kan 
behandling være med tricyckliske anti-
depressiva, alfa delta antagonister (ga-
bapentin og pregabalin) antiepileptika 
mm komme på tale og det kan være en 
vanskelig terapeutisk udfordring da be-
handlingen ofte medfører bivirkninger 
som sløvhed, mundtørhed mm.

Det er vigtigt også at være opmærk-
som på autonome forhold, herunder 
f.eks erektiv dysfunktion som ofte kan 
behandles med fosfodiesterase-5-hæm-
mere (PDE-5-hæmmere). Forskellen 
mellem de forskellige PDE-5-hæmmere 
beror i virkningsvarighed. Effekt opnås 
hos mellem 50 %-80 %.
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Screening for komplikationer

Glykæmisk kontrol HbA1c Hvert besøg

Øjne Retina foto, visus Årligt (eller efter aftale)

Nyrer Urin albumin/kreatinin ratio
eGFR

Årligt
Årligt

Nerver Vibrationssans Årligt

Fødder Inspektion og puls Årligt

Hjerte Lipider
Blodtryk
symptomer

Årligt
Hvert besøg
Årligt








