


• Bortsett fra at ungdom med diabetes har en bukspyttkjertel som ikke lager 

tilstrekkelig med insulin, er de som alle andre ungdommer. De tenker, 

føler, og oppfører seg som ungdom generelt. Det betyr at også mange unge 

med diabetes fester og drikker alkohol, og det er helt naturlig. Du som har 

diabetes må imidlertid passe ekstra godt på blodsukkeret ditt, nettopp 

fordi du har diabetes.

• I Norge er aldersgrensen 18 år for å kunne kjøpe og drikke alkohol.

• Det er viktig at du har et ID-kort på deg som forteller at du har diabetes, 

slik at du ikke blir oppfattet som “bare full” om du har kraftig føling, er sløv 

eller bevisstløs og lukter alkohol.

• Både for personer med og uten diabetes er det veldig lurt å spise før man 

drikker. Det gjør at alkoholen tas saktere opp i blodet, og du blir 

langsommere beruset. Fet mat forsinker opptaket av alkohol aller mest. 

Dersom du drikker alkohol på tom mage, tas alkoholen veldig fort opp, og 

du kan raskt bli veldig beruset. 

Hvor full den enkelte blir avhenger av:

 •  Personens vekt: en lett person blir lettere beruset og full enn en tyngre 

person

 • Personens kjønn: en jente blir lettere beruset enn en gutt

 • Hvor mye han eller hun drikker

 • Hvor fort han eller hun drikker

 •  Spis før du drikker, og gjerne også før du legger deg
•  Mål blodsukker før du begynner å drikke, underveis på 

festen og før du legger deg •  Drikk fortinnsvis alkoholholdig drikke som inneholder 

karbohydrater
 •  Ikke drikk så mye at du mister kontrollen over deg selv

•  Om det likevel skulle skje: fortell venner på forhånd at du 

har diabetes og hva de skal gjøre dersom du får føling:
    -  Gi deg karbohydratholdig drikke eller druesukker

    -  Ringe foreldre
    -  I verste fall ringe 113

Noen enkle regler for å unngå 
alvorlig føling mens du er beruset:

Alkoholens effekter
 •  Alkohol gjør deg mer utsatt for 

føling mens du drikker og i flere 
timer etter at du har stoppet å 
drikke.

 •   Når du er beruset, er 
dømmekraften ofte redusert. Det 
gjør at det er lettere å glemme og 
gjøre de lure tingene, som å måle 
blodsukker, spise og ta riktig dose 
insulin.

 •  Når du er beruset, vil du ikke 
registrere føling så lett som  
vanlig. Hjernen er sløvet, og du 
registrerer kanskje ikke dine 
vanlige symptomer på føling.

 •  Leveren klarer ikke å frigjøre 
sukker i særlig grad så lenge  
den er opptatt med å bryte ned 
alkohol. Husk at dette kan pågå 
gjennom hele natten, og gjør  
deg utsatt for å få føling også  
mens du sover eller neste  
morgen.

Viktig å vite om alkohol 
og type 1-diabetes

1 glass rødvin (1,5 dl): 3 g karbohydrat1 glass hvitvin (1,5 dl): 2-4 g karbohydrat

1 drink vodka (4 cl): 0 g karbohydrat
1 boks øl (0,33l): 12 g karbohydrat

1 flaske rusbrus (0,33l): 30 g karbohydrat (kan variere)
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1 alkoholenhet =  1 BOKS øl (0,33l), 1 FLASKE rusbrus 

(0,33l), 1 glass vin (1,5 dl) og en drink med vodka (4 cl) 

inneholder like mye alkohol (13 g).

Selv om 1 boks øl, 1 glass vin, 1 drink med vodka eller en flaske rusbrus 

inneholder like mye alkohol, inneholder de svært ulik mengde karbohydrat.



ANDRE TEMAER FRA 
STREETWISE-SERIEN:

• Trening og type 1-diabetes

• Når du skal reise

• Om å føle seg vel med diabetes

• Sex og prevensjon

•  Tips for skole ...pluss litt om 
rettigheter

• Veien til selvstendighet

• Tatovering og piercing

• Rusmidler

•  Å være venn eller kjæreste med 
en som har diabetes

• Årskontroll

Ta kontakt med ditt 
diabetesteam for å få de 
brosjyrene du ønsker.

Rådene i denne brosjyren er 
generelle råd. Du må alltid 
diskutere din egen situasjon og 
ditt behandlingsregime med 
lege eller diabetessykepleier.
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VIKTIGE KONTAKTER

Diabeteslege:

Diabetessykepleier: 

Ung diabetes for ungdom i alder 
14-30 år: www.diabetes.no/ung

Diabetesforbundet: www.diabetes.no

Diabeteslinjen: veiledningstjeneste 
med chat, mail og telefon:  
www.diabetes.no/linjen
Et tilbud på mange språk.

Informasjonskanalen ung.no  er en 
offentlig informasjonskanal for 
ungdom mellom 13 og 20 år.

Alarmtelefon for barn og unge:  
tlf. 116 111 Gratis, også åpent på 
helligdager.

Brosjyren er skrevet og utviklet i 
samarbeid med:

Lars Krogvold
Barnelege Ullevål sykehus
Oslo universitetssykehus HF

Marianne Strand
Diabetessykepleier Ålesund sykehus
Helse Møre og Romsdal HF

Brosjyren er redigert i samarbeid med: 
Wenche Wang
Diabetessykepleier Drammen sykehus 
Vestre Viken HF


