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Pjecen Sund mad til dig med type 2- diabe-

tes er igen på lager

Pjecen er blevet gennemskrevet med 

udgangspunkt i de fem diabetesvenlige 

kostråd og med tips til, hvordan man kan 

omsætte rådene til praksis. Pjecen er illu-

streret med nye billeder og et andet design 

end tidligere udgivelser. 

Du kan hente filen ”Sund mad til dig med 

type 2- diabetes” på Diabetesforeningens 

hjemmeside.

Den fysiske pjece er gratis for fagpersoner 

mod betaling af porto. Tast SUNDMADTY-

PE2, når du bestiller pjecen i netbutikken. 

App til kulhydrattælling

Appen indeholder ca. 330 forskellige billed-

kort opdelt i 14 kategorier. Som noget nyt 

og efterspurgt er der kommet en søgefunk-

tion, så man lettere kan finde den fødevare, 

man vil beregne.

Har du forslag til nye billedkort eller funkti-

oner, kan du sende en mail til 

app@diabetes.dk

Ny type 2-vejledning skal hjælpe både 

patienter og behandlere

Vejledningen fra Diabetesforeningen 

kommer hele vejen rundt om livet med 

diabetes.

Den velkendte vejledning har fået ikke bare 

et designløft, men også indholdet er blevet 

gået efter i sømmene, så det er opdate-

ret og skrevet i et sprog og i en tone, der 

er lettere at læse og med færre løftede 

pegefingre.

Vejledningen er på 52 sider. Afsnittene er 

inddelt i ”Din krop”, ”Din behandling” og 

”Dit liv” – med diabetes. Der er information 

om bl.a. blodsukker, insulin, følgesygdom-

me, om motion, mad og medicin. En grafisk 

oversigt over de forskellige slags medicin, 

der sænker blodsukkeret, beskriver, hvor-

dan de virker, hvilke bivirkninger, der måtte 

være, og hvad produktnavnene hedder.

Vejledningen er gratis og kan bestilles på 

Diabetesforeningens netbutik på 

netbutik.diabetes.dk. Man betaler kun for 

porto.

Type 1-vejledning  
Denne vejledning er ved at blive opdateret.
Vejledningen forventes at være klar medio 
juli 2021. 

Side om kost til fagpersoner på Diabetes-
foreningens hjemmeside
På diabetes.dk/diatist finder du en samling 
materialer, som du kan bruge i vejlednin-
gen af borgere/patienter. Her finder du 
illustrationer om kulhydrater og stigning af 
blodglukose, vejledninger, pjecer og nyttige 
links til digitalt indhold om mad. 
Mange pjecer kan også bestilles gratis 
(imod porto) via netbutik.diabetes.dk/
pjecer. Det er også her, at du finder billeder 
og illustrationer fra pjecen ”Sund mad, når 
du har type 2- diabetes” og ”Type 2-vej-
ledningen” som PDF, så du let kan bruge 
illustrationerne i din formidling.
På Diabetesforeningens Youtube-kanal kan 
du finde en række små film om fx flydende 
kulhydrater, Nøglehulsmærket, mængder 
og blodsukkerstigning med videre. 

Har du forslag til materialer, du savner i din 

vejledning og ernæringsbehandling, er du 

velkommen til at kontakte diætisterne i Diabe-

tesforeningen.

Af Lisa Heidi Witt, rådgivningskonsulent, klinisk diætist, Diabetesforeningen, lw@diabetes.dk

Nye og opdaterede materialer 
fra Diabetesforeningen

fokus

Diætisten [nr. 171]: Juni 2021


