
Syv fakta om diabetes type 2
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1. 360 MILLIONER
I 2015 ble det anslått at 360 millioner mennesker på verdensbasis hadde 
diabetes type 2.¹ I 2010 var tallet 285 millioner, og det er forventet å stige til hele 
438 millioner innen 2030.²

FØLG MED
Diabetes type 2 kan forbli udiagnostisert i mange år. Antall udiagnostiserte personer 
varierer mellom 24 % og 62 %. Jo tidligere man oppdager diabetes type 2, jo mer kan 
man gjøre for helsetilstanden. De som får diagnosen sent, får ofte flere komplikasjoner, 
fordi livsstilen ikke har blitt tilpasset sykdommen.³

BARN OG UNGDOM
Det kommer stadig oftere rapporter om diabetes type 2 hos barn og ungdom.           

Forekomsten er så høy at diabetes type 2 i enkelte deler av verden er blitt den mest 
utbredte formen for diabetes hos barn. Man tror at den globale utviklingen av fedme 

og inaktivitet blant barn spiller en viktig rolle.⁴

4. MULTIETNISK
Ifølge flere studier av multietniske grupper over hele verden er personer fra visse 
etniske grupper mer utsatt for å utvikle diabetes type 2.⁵ Personer som opprinnelig 
kommer fra det østlige området rundt Middelhavet, har for eksempel dobbelt så stor 
sannsynlighet for å utvikle diabetes type 2 (14 %) enn personer fra det afrikanske 
kontinentet (7 %) (2014).³

RØYKING
Røykere har 30–40 % høyere risiko for å utvikle diabetes type 2 enn ikke-røykere. 

Røyking øker dessuten risikoen for at diabetes type 2 pasientene får komplikasjoner 
som hjerteinfarkt og hjerneslag.⁶

DEPRESJON
Diabetes påvirker den psykiske helsen og kan forårsake depresjon. Personer 
med diabetes (type 1 og 2) har dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle 
depresjon sammenlignet med personer uten diabetes.⁷

 

KOMPLIKASJONER
Foruten de velkjente komplikasjonene, som tåkesyn og nummenhet i hender og føtter, 

kan diabetes type 2 forårsake livstruende komplikasjoner, som hjerte- og karsykdom. 
Pasienter med diabetes type 2 har tre ganger høyere risiko for å utvikle hjerte- og 

karsykdommer enn voksne uten diabetes type 2.³

Lurer du på noe om diabetes type 2?
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I denne infografikken forklarer vi syv viktige fakta om diabetes type 2. Svar på spørmålene, og snakk gjerne med 
legen din om dette. Kjenner du noen som kan ha nytte av denne informasjonen? Del oversikten! 
#AtTheHeartOfDiabetes

   Snakk med legen din. 
          #AtTheHeartOfDiabetes

Røyker du og er redd for å utvikle diabetes type 2? 

Burde noen i familien din vite dette? 

Tror du at du er i faresonen for å få diabetes type 2? 

Har du diabetes type 2 og vil vite mer om en sunn livsstil?

Har du diabetes type 2 og har følt deg nedfor i det siste? 

Bekymret for om du eller barnet ditt skal få diabetes type 2? 

Vil du vite mer om komplikasjoner ved diabetes type 2?
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