


Hva er rusmidler og hvordan kan de påvirke 
din diabetes?
Rusmidler er stoffer som gir psykiske og fysiske  
forandringer, slik at det kan endre hvordan man tenker,  
føler eller oppfører seg. Av narkotikaforskriften går det  
frem hvilke stoffer som defineres som narkotika. Disse 
stoffene er ulovlig å lage, oppbevare, selge og benytte  
utenom til medisinsk bruk. Rusmidler inkluderer også  
for eksempel alkohol og tobakk, som er lovlig etter fylte 18 år.

Det er uansett ikke lovlig å benytte narkotika, og bruk kan være 
spesielt farlig for deg som har diabetes.



Alle rusmidler kan medføre skade, være
vanedannende og ha negativ påvirkning
i forhold til din diabetes.
Eksperimentering med rusmidler
må ikke nødvendigvis medføre problemer
eller avhengighet, men her eksisterer
ikke noe ”kjør safe”-begrep. Det er
spesielt farlig om man ikke vet hva man tar.

Bruk og misbruk av rusmidler kan ha uheldig

innvirkning på det meste i livet. Det er ikke bare

din diabetes som kan påvirkes. Familie,

forhold til venner og kjæreste, økonomi, helse,

seksualliv, arbeid og skolegang kan påvirkes.

Nedsatt evne til å kjøre øker risiko for ulykker,

der også andre kan rammes.



Ulike rusmidler kan endre kroppens hormonelle regulering 
og inneholder også ofte tilsetninger, som gjør at det ikke er
mulig å forutse effekten på blodsukkeret. Påvirkning av 
hjernefunksjonen svekker beslutningsevnen, 
som igjen kan medføre dårlig eller direkte 
uforsvarlig oppfølging av din diabetes. 
Det reduserer din evne til å kjenne en føling!

Beste råd er: Ligg unna narkotika!
Lurer du på noe i forhold til rusmidler, 

snakk med ditt diabetesteam



Rusmidler blir delt i to hovedgrupper;
Downers og hallusinogener.
Downers (sløvende rusmidler) fører vanligvis til at hjernen virker i
“slow-motion.”

De påvirker balanse, koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne.
I små mengder kan de gi oss en følelse av lykke, og en kan føle seg mer
avslappet og mindre hemmet. Mange føler uro og engstelse etter bruk.
Hodepine, døsighet og sult (munchies) er også vanlig etter bruk.
I større mengder kan bruk medføre bevisstløshet, oppkast og død.

Downers kan gjøre at du mister begrep
om tid og rom. Du kan lett glemme
“det vanlige” i diabetesbehandlingen,
som å sette insulin når du skal,
beregne riktig dose og huske å spise.
En kan også feiltolke eller gå glipp av
symptomer på lavt blodsukker og
derav få alvorlig føling.

Alkohol
Cannabis (hasj og marihuana)
Angst- og sovemedisiner, for eksempel Benzodiazepiner

GHB
Opiater og opioider, for eksempel morfin, petidin,

heroin og kodein. Enkelte løsemidler/sniffestoffer

Eksempler på downers er:



Hallusinogener
er såkalt psykoaktive stoffer som påvirker hjernen  

ved å endre virkelighetsoppfatningen. En kan høre,  

se og oppleve ting som ikke er virkelig. Virkningene  

av stoffene i denne gruppen er svært forskjellige fra 

person til person, og det er umulig å vite hvorledes 

de vil virke på deg til hvilket tidspunkt. Hallusinogener 

gir som regel utvidelse av pupillene, tap av matlyst,  

økt aktivitetsnivå, svetting, magekramper, kvalme, 

endret og rar oppførsel. De kan gi panikk og  

paranoia.

“Trips” som episodene kalles, kan oppleves veldig ubehagelige, kan vare i timesvis og kan komme tilbake uker til måneder etter selve inntaket. 
Det sier seg selv at en er på veldig utrygg grunn, ikke bare i forhold til diabetes, ved bruk av hallusinogene stoffer.



er såkalt psykoaktive stoffer som påvirker hjernen  

ved å endre virkelighetsoppfatningen. En kan høre,  

se og oppleve ting som ikke er virkelig. Virkningene  

av stoffene i denne gruppen er svært forskjellige fra 

person til person, og det er umulig å vite hvorledes 

de vil virke på deg til hvilket tidspunkt. Hallusinogener 

gir som regel utvidelse av pupillene, tap av matlyst,  

økt aktivitetsnivå, svetting, magekramper, kvalme, 

endret og rar oppførsel. De kan gi panikk og  

paranoia. Eksempler på hallusinogener er:
Lyst/lattergass
Khat
LSD
PCP/”englestøv”
Fleinsopp
Cannabis, ecstasy og
amfetamin har også
hallusinogene
egenskaper

Det finnes ikke noe “trygt”

rusmiddel Narkotika er ulovlig

Det er lurt å være åpen i forhold til

din diabetes, så de rundt deg er klar

over farer og forstår dine valg

Husk!



ANDRE TEMAER FRA 
STREETWISE-SERIEN:

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

• Trening og type 1-diabetes

• Når du skal reise

• 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

•  Å være venn eller kjæreste med en 
som har diabetes

• Årskontroll

VIKTIGE KONTAKTER

Diabeteslege:

Diabetessykepleier: 

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

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

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

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

Brosjyren er skrevet og utviklet 
i samarbeid med:

Sjur Klevberg
Barnelege Drammen sykehus
Vestre Viken HF

Sven Simonsen
Barnelege Kalnes sykehus
Sykehuset Østfold HF

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

Personene på bildene er kun ment til illustrasjon. NODBT01058 Jan 2017

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


