


PLANLEGG REISEN

Gode forberedelser er lurt når du skal ut og 

reise. Her er noen reisetips: 

Nåleboks
Husk å pakke en boks til brukte nåler og 
lansetter

Skaff deg informasjon om landet du skal reise til
Hvis maten er uvant i landet du reiser til, skaff deg gjerne informasjon om 
karbohydratinnhold før avreise via internett eller fra diabetesteamet. Diabetes er en vanlig 
sykdom i alle verdens land, og insulin og blodsukkerapparat vil være mulig å få tak i i alle 
store byer i hele verden hvis du skulle være så uheldig å miste insulin eller 
blodsukkerapparat. Hvis du av en eller annen grunn må kjøpe nytt blodsukkerapparat i 
utlandet, vær oppmerksom på at i mange land måles blodsukker i mg/dl i stedet for mmol/l, 
slik at du må bruke en omregningsfaktor eller justere innstillingene på blodsukkerapparatet 
før bruk. Insulin og tilhørende utstyr kan være dyrt i utlandet.

Tidssoner og mat på reisen
Snakk gjerne med diabetessykepleieren eller legen din hvis du skal reise 
over flere tidssoner. Bruker du insulinpumpe er det oftest ikke nødvendig 
med justeringer. Bruker du penn kan det være lurt å gjøre noen endringer i 
insulinregimet ditt. Ta kontakt med din diabetessykepleier eller lege for å få 
råd om hvordan du kan gjøre dette. Det er alltid lurt å ha litt ekstra mat i 
beredskap i tilfelle forsinkelser på reisen. Husk å stille klokken på 
insulinpumpen til ny tidssone.

Feriesjekkliste

Klar til å reise?

Trenger du noen vaksiner? Sjekk med legen din eller hos 
Folkehelseinstituttet på www.fhi.no. Barn og ungdom med diabetes har 
samme behov for vaksiner på reise som barn og ungdom uten diabetes.

Har du attest for bruk i sikkerhetskontrollen?

Husk å tegne en god reiseforsikring!

Europeisk helsetrygdkort fra HELFO hvis du 
reiser i Europa (bestilles på www.helfo.no).

SOS-kapsel eller internasjonalt identifikasjonskort som viser at du 
har diabetes. Dette er spesielt viktig hvis du reiser alene. 
Diabetesforbundet har identitetskort på flere språk, og de har også 
utgitt en App som heter «DiabetesID» med informasjon om 
diabetes på flere språk og reiseråd.

Et reiseapotek med plaster, smertestillende, 
anti-diare-medikamenter o.l.

Kontaktinformasjon til lege og diabetesteam.

Insulin og utstyr til blodsukkermåling, penn og pumpe.

Ekstra mat til reisen i tilfellet forsinkelser.

Ikke glem å NYT 

ferien!

Listen over er ingen fullstendig sjekkliste.



Storing your insulin

Noen land bruker insulin med en 
annen styrke enn det du er vant til. 
Vi bruker 100 enheter/ml insulin i 
Norge, men noen land bruker 
fortsatt 40 enheter/ml insulin. I 
utlandet kan insulinet ha et annet 
navn enn hva det har i Norge. Det 
kan være lurt å sjekke hva slags 
insulin de har i det landet du skal 
reise til, og hva de samme 
insulintypene du bruker heter i 
landet du skal til.

Dette må du ha med deg
i håndbagasjen

Oppbevaring av insulin

•  Insulinpumpen kan svikte, ta 
derfor alltid med de insulinene 
du bruker i penn som backup

•  Utstyr til blodsukkermåling 
(apparat, strips, lansetter) og 
utstyr til insulinpumpen

•  Husk ekstra batterier til 
insulinpumpe og 
blodsukkerapparat

•  Boks til brukte nåler og 
lansetter

•  Glukosetabletter eller 
tilsvarende mot lavt blodsukker 
(føling)

•  Glukagonsprøyte, hvis du 
tidligere har hatt alvorlig føling

•  Ekstra mat til reisen i tilfelle 
forsinkelser

•  Eventuelle skriftlige 
retningslinjer og råd ved høyt 
blodsukker og lavt blodsukker 
som du har fått fra 
diabetesteamet

•  Kontaktinformasjon til legen og 
diabetesteamet ditt 

•  SOS-kapsel, internasjonal ID 
eller DiabetesID-App

• Insulinene du bruker daglig og ekstra lager av disse 
samt en instruksjon for hvordan de skal brukes fra din 
diabetessykepleier eller diabeteslege.

• En tom insulinpakke og pakningsvedlegget som hører 
til denne

Praktiske tips

HUSK AT INSULINPUMPEN KAN SVIKTE, TA DERFOR ALLTID MED PENN SOM BACKUP. 

Insulin

Utstyr

Insulin er holdbar i romtemperatur i en måned. Det er lurt å skrive 
datoen du tar insulinet ut av kjøleskapet på esken, pennen eller 
hetteglasset, og du skal alltid kaste insulinet dersom det har blitt 
oppbevart i mer enn en måned i romtemperatur. Det finnes ulike 
oppbevarings-kjølebager du kan bruke for å forlenge holdbarheten – få 
gjerne råd fra diabetessykepleieren din eller insulinprodusenten. Insulin 
og utstyr for blodsukkermåling og diabetesbehandling bør oppbevares i 
håndbagasjen. Det er en myte at insulin kan fryse hvis det ligger i 
kofferten din under flyturen – bagasjerommet på flyet har samme 
temperatur og trykk som passasjerkabinen, men det skjer dessverre at 
innsjekket bagasje ikke kommer frem til reisemålet så derfor er 
håndbagasjen et tryggere valg. Hvis dere reiser flere sammen kan du 
overveie å dele opp insulin og utstyr slik at du tar noe av utstyret mens en 
venn eller familiemedlem tar resten i sin håndbagasje.

Ta helst med omtrent dobbelt så mye insulin som du tror du trenger, slik 
at du har et ekstra lager ved behov. Behovet for insulin kan være høyere 
under reise, og det kan skje uforutsette ting som gjør at reisen blir mer 
langvarig enn planlagt.



varme

kulde
•  Insulinopptak kan være 

langsommere i et kjølig klima, så 
sjekk blodsukker litt oftere.

•  Pass på at insulin ikke fryser. 
Oppbevar nært huden eller i en 
termos eller lignende. 

•  Blodsukkerapparatet kan påvirkes 
av sterk kulde og stor høyde, 
diskuter dette med 
diabetessykepleieren eller legen 
din før avreise ved behov. 

IDENTIFIKASJON

Det er viktig at du har på deg eller med deg en 
form for diabetes-identifikasjon, i tilfellet du blir 
syk utenlands eller hvis du får spørsmål i 
sikkerhetskontrollen eller tollen. Det anbefales at 
du viser frem insulin, nåler og sprøyter når du går 
gjennom sikkerhetskontrollen eller tollen. Det er 
viktig at du har med en attest på engelsk fra 
diabetesteamet ditt for dette formålet.

REISEFORSIKRING

Som alle andre reisende bør du ha reiseforsikring. 
Sjekk på forhånd hva din forsikring dekker i tilfelle 
du blir syk, både når det gjelder diabetes og andre 
sykdommer. Noen forsikringer dekker ikke 
forverringer av sykdommer som man hadde før 
avreise.

•  Tenk på beskyttelse mot 
solen, og drikk godt med 
sukkerfri væske.

•  Oppbevar insulin og 
blodsukkerstrips på et kjølig 
sted, unngå direkte sollys.

•  Insulinopptak kan være 
raskere i et varmt klima, så 
sjekk blodsukker litt oftere.

Blodsukkermålere kan 
påvirkes av både lave og 

høye temperaturer, samt høyde. Snakk med 
ditt diabetesteam om 

hvordan dette er for ditt 
blodsukkerapparat.

KlimaHusk på….
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Andre temaer fra 
streetwise-serien:

• Trening og type 1-diabetes

• Alkohol og type 1-diabetes

• 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.

Eli Lilly Norge AS
Innspurten 15, 0663 Oslo
Tlf: 22881800 www.lilly.no

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:

Torstein Baade Rø
Barnelege St. Olavs Hospital
Universitetssykehuset i Trondheim

Brosjyren er redigert i samarbeid med: 
Heiko Bratke
Barnelege Haugesund sykehus
Helse Fonna HF


