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Útlendsk gransking 
hevur givið ábend ing-
ar um okkurt sam-
band millum dálk ing-
arevni og sukursjúku-
títtleika. Pál Weihe og 
Jens Andreassen eru í 
gongd við at eina 
gransk ingarverkætlan, 
sum skal varpa nýtt 
ljós á samanhangin út 
frá føroyskum sjúk-
lingum

Jógvan Jákupsson

Hvør er títtleikin av týpu 2 
sukursjúku (sum eisini 
verður nevnd gamlamanna 
sukursjúka), og er nakað 
samband millum um-
hvørvis dálking og sukur-
sjúku. Tað eru tey tvey 
orð aðu endamálini við ein-
ari granskingarverkætl an, 
sum læknarnir Pál Weihe 
og Jens Andreassen eru í 
gongd við í løtuni. Pál 
Weihe er stjóri á Deildini 
fyri Arbeiðs- og Almanna-
heilsu, og Jens Andreassen 
er sukursjúkulækni á 
Lands sjúkrahúsinum.

Týpa 2 sukursjúka verður 
vanliga sett í samband við 
ósunn ar kostvanar, mangl-
andi rørslu og yvirvekt. Í 
granskingarupplegginum 
verð ur víst til eina kann ing 
gjørd í USA, sum gevur 
eina ábending um, at dálk-
ing arevni hava sína ávirkan 
á sukursjúkutíttleika.

2000 fólk vórðu kannað 
fyri sukursjúku og seks 
dálk ingarevni, sum kundu 
stað festast í minst 80 pro-
sentum av luttakarunum.

Tá hædd var tikin fyri 

vekt, kyni, miðjumáli og 
etniskari bólking, vísti tað 
seg, at hjá fólki sum samlað 
høvdu mest av teim seks 
dálkingarevnunum, var 
vandin fyri at fáa sukursjúku 
38 ferðir størri enn hjá 
teimum, sum høvdu minst 
av dálkingarevnunum.

Afturat vísti amerikanska 
kann ingin, at hjá teimum 
við minstu dálkingini var 
eing in samanhangur at 
finna viðvíkjandi sukur-
sjúku og kropsvekt.

10 prosent um 15 ár
Víðari verður sagt í gransk-
ingarupplegginum, at spik 

av grind hevur stórar ko n-
s en tratiónir av teim um 
dálk  ingarevnum, sum eru 
und  ir illgruna fyri at geva 
vanda fyri týpu 2 suk ur-
sjúku.

Er nakað samband mill-
um umhvørvisdálking og 
sukursjúku, so hevur tað 
týd ning fyri bæði føroyska 
sam felagið eins og onnur 
sam feløg, sum vit vanliga 
sam anbera okkum við.

Víst verður til metingar, 
sum siga, at meiri enn 
tíggju prosent av fólkinum 
fara at hava sukursjúku í 
Danmark um fimtan ár. 
Og helst nakað tað sama í 

Føroyum eisini.
Ein trupulleiki í hesum 

sambandi er, at vit ikki 
hava nøkur góð og álítandi 
tøl hava um sukursjúku í 
Før oyum, hóast at ein stór-
ur partur av fólkinum hev-
ur hana.

Sambært gransking ar-
upp legginum eru upp lýs-
ing ar, sum benda á, at okk-
urt um seks prosent av 
fólk inum í Føroyum hava 
suk ursjúku. Ein skjót út-
rokning gevur um 2900 
fólk. Tað líkist teimum tøl-
unum, sum hava verið 
nevnd hesa seinastu tíðina.

Kanningin fer fyri fyrstu 

ferð at geva álítandi tøl 
fyri, hvussu nógv fólk hava 
týpu 2 sukursjúku í Før-
oyum.

Kanna 1600 fólk
Tríggir bólkar av før oy ing-
um verða kannaðir. Hin 
fyrsti umfatar 142 fólk í 70 
ára aldri, sum eru kannað 
framm anundan. 63 høvdu 
suk ursjúku og 79 høvdu 
høg blóðsukurvirði. Tey 
vórðu øll boðin aftur til 
kanningar.

Ein annar bólkur í ald ri-
num 40 til 70 ár varð vald-
ur við útgangsstøði í 
MARK- kanningini, sum 

varð gjørd í 2007 (Motión, 
Alkohol, Royking og 
Kostur). Av 1970 fólkum 
søgdu 44 seg hava suk-
ursjúku og 416 høvdu 
blóðsukurvirði í hægra lagi. 
Ætlanin var at fáa øll tey 
460 fólkini inn aftur til 
kanningar.

Og til ein triðja bólk var 
ætlanin at velja tvey túsund 
tilvildarliga vald fólk í 
aldrinum 40 til 70 ár. 
Vónandi fór helvtin av 
teimum at vilja luttaka. Tað 
skuldi so givið okkurt um 
1600 fólk tilsamans.

Hvørt fólk skuldi so 
kannast fyri vekt, hædd og 
feittprosent, umframt at 
tey skuldu svara einum 
spurn arblaði um kost, 
rørslu og annað. Tey blivu 
so eisini kannað fyri møgu-
lig dálkingarevni.

Umframt teir báðar 
læknarnar Pál Weihe og 
Jens Andreassen, sum hava 
staðið fyri kanningini, hava 
Maria Skaalum Petersen 
og Jónrit Halling hjálpt til 
við sjúklingum og dátu við-
gerð.  Viðkomandi deildir 
á Syddansk universi tet og 
Odense Universitets hosp-
ital hava hjálpt til við ser-
kunnleika og útgerð.

Kanningin verður liðug 
og úrslitini almanna kunn-
gjørd um nakrar mánaðir. 
Ella við øðrum orðum; 
seinri í hesum árinum.

Kanna sukursjúku 
og dálkingarevni

Læknarnir Pál Weihe og Jens Andreassen hava tikið útgangsstøði í m.a. amerikanskari gransking, 

sum hevur givið ábendingar á, at dálkingarevni havatýdning fyri sukursjúkutíttleika Mynd: Jógvan Jákupsson

Ein partur av teimum fólkunum, sum eru grundarlag undir hesi granskingarverkætlanini, er funnin út 

frá MARK-verkætlanini, sum fór fram í 2007. Myndin tikin úr luttakarabrævi frá Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu.

Vanliga verður hildið, at ein 

ósunnur lívsstílur økir um 

vandan fyri at fáa sukur  sjúku. 

Nú benda gransk ing arúrslit á, 

at dálkingarevni hava sítt at 

siga, tá vandin fyri sukur-

sjúkur verður avgjørdur
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