
VIDEN MED EFFEKT
          JENS’ INSULININDTAG FALDET MED 25%

Når sygdommen rammer
Maskinmester Jens fik for år tilbage konstateret type 2-diabetes, sukker-
syge. Type 2-diabetes kan ramme alle, gamle som unge, og er den mest 
udbredte diabetestype i Danmark. Diabetes Foreningen (2018) anslår at 
cirka 80% af det samlede antal diabetikere har type 2-diabetes. 

Samtidig med at Jens har diabetes, stoppede hans bugspytkittel pludselig 
med at producere det enzym som ”spalter” maden, så tarmene kan optage 
den – det fik den konsekvens at han tabte 30 kilo.

Spis krom 
Som en del af sit forløb i Servisio, startede Jens på mestringsholdet Krop 
og Kost – det skulle vise sig at være afgørende for ham. Til Krop og Kost 
undervises generelt i betydningen af mad, søvn og motion for ens fysiske 
og psykiske velbefindende samt vitaminer og mineralers betydning for den 
fysiske og mentale tilstand.

En dag var temaet Cellers optagelse af glukose. Underviseren, Tina fortalte, 
i den forbindelse, at krom blandt andet er en forudsætning for at glukose 
optages i kroppens celler. Krom er sammen med insulin medvirkende til at 
niveauet af sukker i blodet holdes stabilt.

Servisio formidler nyttig viden – insulinindtag faldet med 25%
Jens undersøgte efterfølgende hvorledes han kunne få mere krom. Hans 
undersøgelse viste at der særligt i teblade findes meget krom. Han begyndte 
derfor at drikke mere te.
Tre uger senere kom Jens til Tina, og fortalte at hans insulinindtag var fal-
det med 25%. Dette fordi han blev gjort opmærksom på, at han skulle have 
krom. 

I dag har Jens stadig diabetes, men hans nye viden har betydet, at han nu 
er bedre reguleret, og har fået større mod på at komme tilbage i job.

I Servisio formidles vigtig viden! Jens har sygdommen diabetes 2. Efter at have deltaget på 
Krop og Kost holdet i Servisio er hans insulinindtag faldet med 25%.

Hr. Skelet fra Krop og Kost 

Af Belinda Laursen

Krop og Kost
Krop og Kost er en ugentlig tre timers indsats, der understøtter Servisios 

mestringsforløb og træningsbaner. 
I undervisningen er der fokus på betydningen af mad, søvn og motion for 

ens fysiske og psykiske velbefindende samt vitaminer og mineralers 
betydning for den fysiske og mentale tilstand. 


