


Om å føle seg nedfor 

Føler du deg av og til nedfor, stresset eller engstelig over ting 
som skjer i livet ditt? 

Det er ganske normalt å ha det slik til tider. Det kan skje fordi du har kranglet med en 
venn, fordi det er slutt med kjæresten eller fordi noen nær deg er syk. 

Selv det å gjøre det dårlig på en eksamen eller oppgave på skolen kan gjøre at du føler deg 
nedfor. Når man føler seg slik, kan det være lett for å tenke at noe farlig vil skje og du kan 
bli oppjaget, hjertet kan slå fortere, du kan få vansker med å trekke pusten og føle deg 
svimmel. 

Det kan også hende du blir veldig trist, kanskje du gråter eller begynner å oppføre deg 
annerledes enn vanlig. Det kan føre til at du spiser mer – eller mindre – enn vanlig, kanskje 
du spiser annen mat enn vanlig og kanskje du beveger deg mindre enn vanlig fordi du ikke 
har lyst til å gjøre så mye. Når du føler deg nedfor kan det også hende at du ligger våken 
om natten – eller at du sover mye mer enn normalt og har vansker med å komme deg ut 
av sengen om morgenen.

Dette høres ikke hyggelig ut, men det er normalt å føle seg nedfor innimellom. Dersom du 
føler deg slik ofte og det hindrer deg fra å gjøre det du ønsker, kan det være lurt å snakke 
med noen om det. Snakk gjerne med dine venner, din familie, helsesøster, 
diabetessykepleieren eller legen din om det. Det å sette ord på hvordan du har det og dele 
det med andre, kan gjøre at det blir mindre vondt å ha det slik og det kan føre til at du får 
mer av det du trenger; som støtte og omsorg. Dersom dette ikke hjelper, kan det hende du 
bør snakke med en psykolog dersom det er mulig, som kan hjelpe deg med måter å 
håndtere hvordan du har det. Både tanker og følelser kan forandres. 

 Å føle seg nedfor og 

bekymret kan få deg 

trist og på gråten, og 

kan gjøre at du 

oppfører deg 

annerledes enn 

vanlig.

Når du er trist, nedfor, irritert, sint, drittlei eller virkelig ikke føler deg bra, er det ekstra belastende å ha diabetes. 
Å føle seg skikkelig langt nede er ofte nok i seg selv, i slike perioder kan det være du ikke orker å måle blodsukkeret, sette insulin og tenke på hva du spiser. Dette kan føre til at du får høyt eller lavt blodsukker. Når det skjer, blir kanskje de rundt deg redde for at du skal bli ordentlig syk og de kan da bli sinte, stresset og lei seg og kanskje de krever noe av deg som du ikke føler du kan leve opp til. Dette blir fort en ond sirkel, der du får enda mindre lyst til å følge opp diabetesbehandlingen din. For å komplisere dette enda mer, er det slik at når du er trist, stresset eller engstelig, kan insulinbehovet ditt forandre seg fordi det skilles ut ulike hormoner i blodet ditt, som igjen kan føre til at det skilles ut mer glukose (sukker) fra leveren din. Det vil si at når du har sterke følelser som trist, bekymret, sint eller oppgitt, er det å ha diabetes ekstra utfordrende! Da er det viktig å snakke med noen om dette og om hvordan det er for deg å ha det slik.   



Det er viktig å ikke lide i stillhet. Det å ikke måle blodsukkeret så ofte og unngå å ta 

insulin kan være et tegn på at du begynner å gå lei av diabetes. Kanskje har 

diabetessykepleieren forslag til utstyr eller teknikker som kan fungere bedre for deg. 

Det går også an å øve seg på avslapningsøvelser slik at stikkene i seg selv kan bli 

mindre smertefulle. Det går også an å få hjelp til tanker og følelser du har knyttet til 

å måle blodsukkeret eller sette insulin. Dette kan noen trenge hjelp til, da kan man 

snakke med en psykolog hvis det er tilgjengelig i ditt diabetesteam, eller snakke med 

diabetessykepleieren eller legen din.  

En psykolog kan også snakke med deg om hvordan takle det å være lei av alt.

Hva er dine tanker og følelser knyttet til 
å måle blodsukkeret og ta insulin? Måler 
du like ofte som anbefalt av legen og 
foreldrene dine?

Det å ha diabetes krever at du tenker på hva blodsukkeret ditt er og 
vurderer nødvendigheten av insulin og eventuelt hvor mye insulin du 
trenger ut fra hva du skal spise eller gjøre. Dette slipper vennene dine 
uten diabetes å tenke på. Det er mye fokus på mat når du har diabetes 
og det kan hende du har blitt frarådet å spise visse matvarer. Uansett vil 
visse typer mat kunne gjøre insulinbehovet ditt uforutsigbart. Dette fører 
for mange til at man får et vanskelig forhold til mat. Det er også vanlig å 
få veldig lyst på akkurat det du helst ikke bør spise så mye av, som 
smågodt eller sjokolade. I stedet for å spise litt, kan det hende du ender 
opp med å spise en pose smågodt eller en stor sjokoladeplate. Da får du 
kanskje høyt blodsukker (det er ofte vanskelig å beregne hvor mye 
insulin som trengs) og kanskje du i tillegg får skyldfølelse eller føler deg 
skamfull etterpå. 

Noen ganger kan det å spise mye mat gjøre at du føler deg bedre når du 
er trist, bekymret eller engstelig. Den gode følelsen varer ofte ikke så 
lenge, og man kan raskt føle seg dårligere enn man gjorde i 
utgangspunktet og kanskje setter du ikke insulin og ender opp med 
veldig høyt blodsukker. Etter en slik episode, kan det hende du prøver å 
veie opp ved å spise veldig mye mindre enn normalt. En slik sulte – 
overspise berg – og dalbane kan være ganske vanskelig å komme seg 
av. Dette fører ofte også til at det å behandle din diabetes blir veldig 
vanskelig og uforutsigbart og insulinbehovet ditt synes å leve sitt eget liv. 
Når du er bevisst på at du er på en slik berg- og dalbane er det viktig å 
prøve å komme seg av den så fort som mulig! Spør om hjelp hvis du ikke 
greier det alene!

Det å leve med diabetes betyr at du må tenke på, passe på og 

gjøre mange ting som vennene dine slipper. Legen og 

sykepleieren har nok fortalt deg at du må huske på å sette 

insulin og måle blodsukkeret (gjerne på tidspunkt som ikke 

passer så bra), at du må tenke på hva du spiser og tilpasse 

dosene til det du spiser eller skal gjøre etterpå. Det er mange 

faktorer å tenke på og det føles noen ganger umulig å finne ut av 

riktig mengde insulin mesteparten av tiden. Det vil si at du ofte 

vil «bomme» på insulindosen. Dette er det viktig å snakke med 

noen om, da det er noe du vil oppleve kanskje de fleste dagene i 

livet ditt! Hva du da tenker, føler og gjør er like viktig som 

hvordan du kan forsøke å unngå å bomme. 

Kroppsbilde 
Nåler og stikk



Dersom du har krysset av på «Enig» på noen av 
påstandene over, er det veldig lurt å snakke med 
behandlerne dine slik at de kan hjelpe deg til å finne 
noen å snakke om dette med, så du kan få den hjelpen du 
trenger. 

Det kan hende du er bekymret eller redd for å snakke med 
foreldrene dine eller behandlerne dine om dette, men det er 
utrolig viktig at du forteller noen om dette. 

Snakk med de du går til angående din diabetes om hvordan du på best måte 
kan spise det du ønsker og tilpasse insulindosene til det du vil spise. Det er 
greit å spise sjokolade eller godteri, boller, brus eller kaker innimellom selv 
om du har diabetes. Men det kan da være lurt å snakke med noen om 
hvordan du kan vurdere hvor mye insulin du skal sette. Det er også viktig å 
spise jevnlig. Det vil gjøre jobben til insulinet du tilfører lettere, og du vil ikke 
oppleve å plutselig føle deg utsultet. Behandlerne dine kan hjelpe deg med å 
balansere måltidene dine og finne et kosthold som gjør det mulig å forutse 
insulinbehovet ditt så godt som mulig. 

• Gjøre ferdig lekser i tide
• Prøver på skolen
• Krangle med søsken, venner eller 

foreldre
• Flytte
• Reise på ferie
• Sykdom hos familie/venner

 • Reise med offentlig transport
 •  Legetime der du skal snakke om 

din diabetes med lege/sykepleier
 •  Måle blodsukkeret eller sette 

insulin mens du er med venner

Det å føle seg stresset eller engstelig, er ofte en respons på noe som 
skjer rundt oss. Slike hendelser kalles stressorer og er noe vi 
vanligvis ikke kan unngå. Men vi kan lære å håndtere dem. 

Alle opplever stress på daglig basis. En del stressorer er vi klar over og er kanskje 
ikke noe vi ser på som et stort problem, andre stressorer kan være hendelser som 
er større og som du kanskje ikke har så mye kontroll over. 

Her er en liste over hendelser som kan føre til stress – kan du legge til noe på listen?

Mine andre beky
mringer

Jeg lar med vilje være å sette insulin, 
med det formål å gå ned i vekt

Jeg hater rumpa/lårene/magen min

Jeg skulle ønske jeg var mye tynnere

Jeg har nylig gått ned mye i vekt 
med vilje

Jeg veier meg ofte

Jeg prøver å hoppe over måltid, for så 
å spise store mengder i smug

Jeg prøver å unngå å spise foran 
andre mennesker

Kroppsbilde Stress



Stress

Vi vet at alle former for 
stressorer, gode så vel som 
dårlige, kontrollerbare og ikke 
kontrollerbare, kan påvirke 
kroppen ved å produsere 
adrenalin, som kan føre til at du 
føler deg anspent og nervøs. Når 
kroppen produserer adrenalin, 
vil det også skilles ut glukose i 
blodet fra reservelagrene dine i 
leveren. Det vil si at 
blodsukkeret ditt kan øke uten at 
du har spist eller drukket noe 
som helst! Stress fører på den 
måten til at det blir vanskeligere 
å regulere blodsukkeret, 
insulinbehovet ditt blir mer 
uforutsigbart, som i seg selv er 
nok en stressor! Her har vi en 
vond sirkel igjen. 

Tenk på de situasjonene som fører til mest 
stress for deg. Er det mulig for deg å unngå de 
situasjonene som fører til at du blir så 
stresset? Du kan nok ikke unngå stresset ved å 
ha lekser som må gjøres. Hvordan kan vi 
håndtere det vi ikke kan unngå? Mennesker 
har lett for å fokusere på det som ikke 
fungerer, som forsterker vår forestilling om at 
«alt er dritt». 

Det å fokusere på det som går bra, kan av og 
til være hjelpsomt. Prøv å tenk på én ting som 
gikk bra i dag, selv om det bare var for et lite 
øyeblikk. Hvordan skjedde det? Hva kan du 
gjøre for å prøve og få noe lignende til å skje 
igjen? 

Når du har lest gjennom denne brosjyren, kan 
det hende at det er noe du tenker du ønsker å 
gjøre annerledes. Nå kommer en øvelse som 
kan hjelpe deg å tenke gjennom om du er klar 

og tror at det er mulig å få til en endring når 
det gjelder for eksempel dine stressorer. 

SE PÅ SKJEMAET UNDER

Skriv ned noe du gjør som kan være et 
problem for deg selv og som kanskje burde 
vært endret. 

På venstre side, i den første kolonnen, skriv 
ned alt du mener kan være bra ved denne 
oppførselen – prøv å kom på alle de gode 
tingene ved å gjøre dette – hva er fordelene 
ved å gjøre dette?

På høyre side, i den andre kolonnen, skriv ned 
alt det verste med denne oppførselen – hva er 
ulempene med slik ting er nå?

Ta den tiden du trenger. Det kan av og til hjelpe å 
tenke over hvordan du ønsker at det skal bli i 

fremtiden mens du gjør denne øvelsen.  

Hvordan vil livet bli dersom det fortsetter som i dag?



Stress

Forestill deg nå en skala fra 1-10 der 10 betyr at det å gjøre denne 
endringen er det viktigste i verden for deg. Hvor nære 10 er du?
Lag en ring rundt svaret ditt her: 

Tenk nå på hvor stor tro du har på at du kan få til de endringene du 
har skrevet ned, dersom du bestemte deg for å prøve. Hvis 10 er 
«helt sikker på å få det til», hvor nær 10 er du? 
Skriv ned svaret ditt her: 

Tenk nå på alt det andre som foregår i livet ditt, og tenk på hvor viktig denne 
endringen er for deg og hvor høyt det kommer på prioriteringslisten din. 10 
vil være din øverste prioritet. Hvor nær 10 er du? 
Skriv ned svaret ditt her: 

Dersom alle svarene dine er nær 10, er du ganske motivert til å gjøre en 
endring. Prøv å finn noen som kan hjelpe deg med å sette opp noen mål og 
oppmuntre forpliktelsen din til å gjøre endringer. 

Dersom ett eller flere av svarene dine er nærmere eller mindre enn 5, kan 
det være vanskelig å begynne å gjøre ting annerledes.  Å snakke med noen 
kan hjelpe deg til å øke motivasjonen din og finne ut hva du virkelig ønsker. 

HVA MÅ DU TENKE OVER FOR AT DET SKAL VÆRE 
MULIG Å GJØRE ENDRINGER?

HVA KAN GJØRE DET VIKTIGERE ELLER EN STØRRE 
PRIORITERING Å GJØRE TING ANNERLEDES?

HVEM KAN HJELPE DEG MED Å FØLE DEG SIKRERE PÅ 
AT DU FÅR TIL ENDRINGER I LIVET DITT?

DU TRENGER IKKE VÆRE GAL, SINT ELLER 

DEPRIMERT FOR Å GÅ TIL PSYKOLOG. 

PSYKOLOGER ER DER FOR Å HJELPE DEG TIL Å 

FØLE DEG BEDRE OG FOR AT DET SKAL BLI 

LETTERE Å LEVE MED DIABETES OG DE EKSTRA 

UTFORDINGENE DET GIR.

Dersom du ønsker å endre på slik du 

føler deg, vurder å finne noen å 

snakke med så du kan gjøre det 

beste av livet ditt. 

Stress
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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:

Ane Wilhelmsen-Langeland
Psykolog ved Institutt for Psykologisk 
Rådgivning i Bergen

Andre temaer fra 
streetwise-serien:

• Trening og type 1-diabetes

• Når du skal reise

• Alkohol og type 1-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

Brosjyren er redigert i samarbeid med:
Siv Janne Kummernes
Diabetessykepleier Ullevål sykehus
Oslo universitetssykehus HF


