Fem fakta om typ 2-diabetes och
kardiovaskulär sjukdom
Kardiovaskulär sjukdom är en vanlig dödsorsak bland personer med typ 2-diabetes.¹ Därför är det viktigt att
vara medveten om riskerna och känna till relevant fakta om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom. I
den här listan går vi igenom fem viktiga fakta. #AtTheHeartOfDiabetes

Kardiovaskulär sjukdom kan utvecklas vid kombination av höga blodsocker, blodfettnivåer och fria fettsyror i
blodet. Detta kan förändra blodkärlens struktur. De kan bli tjockare och störa blodflödet, vilket kan leda till
hjärtproblem och stroke.¹
Det finns tre typer av kardiovaskulära sjukdomar:
– kranskärlssjukdom (blodkärlen som försörjer hjärtmuskeln)
– cerebrovaskulär sjukdom (blodkärlen som försörjer hjärnan)
– perifer artärsjukdom (blodkärlen som försörjer armar och ben)².

1: Kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes.
Kardiovaskulär sjukdom är en vanlig dödsorsak bland personer med typ 2-diabetes.
Viktiga bidragande faktorer till den ökande andelen kardiovaskulär sjukdom hos
patienter med typ 2-diabetes, är stress och dålig sömnkvalitet.³
Visste du det ?, eller vet du någon som borde känna till det?

2: Typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom bland 65+.
Minst 68% av personer med typ 2-diabetes som är 65 år eller äldre dör av kardiovaskulär
sjukdom. Detta avser alla former av kardiovaskulär sjukdom.⁴ Det finns vissa
förhållanden som ökar risken för att utveckla kardiovaskulär sjukdom. Exempel på
sådant är fetma, brist på fysisk aktivitet, rökning, högt blodtryck och dåligt kontrollerat
blodsocker.⁴
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Vad gör du för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom?

3: Typ 2-diabetes och hjärtsvikt.
Personer med typ 2-diabetes är 2,5 gånger mer benägna att få hjärtsvikt än personer
som inte har typ 2-diabetes.⁵ Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt
med blod för att tillfredsställa de metabola behoven i kroppens vävnader.⁶
Framträdande riskfaktorer för att utveckla hjärtsvikt är fetma och när kroppen inte
svarar adekvat på det kroppsegna insulinet.⁷ Med stigande ålder löper personer med
typ 2-diabetes större risk för att få hjärtsvikt jämfört med personer som inte har typ
2-diabetes.⁵ Dessutom är risken för att dö på grund av kardiovaskulär sjukdom större
för personer som har både typ 2-diabetes och hjärtsvikt, än för personer utan
diabetes.⁸ ⁹
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Visste du att typ 2-diabetes medför 60–80 % ökad sannolikhet för
kardiovaskulär död för de som har etablerad hjärtsvikt? ¹⁰

4: Diskutera kardiovaskulär risk.
Kardiovaskulär sjukdom hos personer med typ 2-diabetes minskade den förväntade
livslängden med 12 år.¹¹ Livslängden för personer som är 60 år och har både typ
2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom är förkortad med 12 år. En undersökning
visade att endast 50 % av personer över 45 år med typ 2-diabetes känner till sina
riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke. Samma procentandel har aldrig diskuterat detta
med vårdpersonal.¹¹
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Har du någonsin diskuterat risken för kardiovaskulär sjukdom med din
vårdpersonal/vårdkontakt?

5: Typ 2-diabetes och njursjukdom.
Typ 2-diabetes i kombination med njursjukdom ökar risken för kardiovaskulär
sjukdom.¹² De två främsta orsakerna till kronisk njursjukdom är typ 2-diabetes och
högt blodtryck. Det är vanligt med alltför för mycket socker i blodet hos personer
som har typ 2-diabetes, vilket kan ha skadlig inverkan på njurarna. Detta kan i sin tur
leda till att blodtrycket stiger vilket ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och
stroke.¹²

Visste du att upp till 40 % av personer med typ 2-diabetes får
njursjukdom? ¹⁰

Undrar du över något som gäller typ
2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom?
Tveka inte, utan tala med din vårdpersonal/vårdkontakt.
#AtTheHeartOfDiabetes
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