


Sex og diabetes

Graviditet og svangerskap

• Har man diabetes bør en graviditet planlegges godt. •  Det er veldig viktig å ha god blodsukkerregulering før en blir gravid. Selv en litt forhøyet HbA1c tidlig i svangerskapet vil innebære en økt risiko for fosterskade eller spontanabort.
•  Dersom man bestemmer seg for å bli gravid er det viktig at man snakker med sin diabeteslege eller diabetessykepleier så snart som mulig. De vil diskutere betydningen av god blodsukkerregulering med deg og henvise deg til jordmor.

•  De som planlegger å bli gravide bør ta sikte på å opprettholde en HbA1c under 7,0 % før befruktningen og i de første 3 månedene av svangerskapet (1.trimester). 

•  Hvis man tror man er gravid kan en kjøpe en graviditetstest på apoteket eller ta en test hos fastlegen. 

•  Ved graviditet skal man straks ta kontakt med diabetesteamet for hyppige kontroller og hjelp til å ha en god blodsukkerregulering som sikrer et godt og sunt svangerskap for mor og barn.

Det finnes nyttig 

informasjon på 
ung.no  

Ungdom har rett til å utvikle sin egen seksualitet i sitt eget tempo og hva som føles 
riktig i forhold til egne behov og ønsker. Det er bare en selv som bestemmer over 
egen kropp, og alle har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet.

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Den skal beskytte barn og ungdom mot 
overgrep fra voksne, og mot å ha sex før man er klar for det fysisk og psykisk. Har 
man sex med en person under 16 år, kan man straffes med fengsel. 

Det er ingen grunn til at ungdom med diabetes ikke skal ha like god sex som alle 
andre. Noen gutter med diabetes er redde for å bli impotente, men risikoen for 
dette er minimal i ungdomsårene og henger oftest sammen med trangere blodårer 
og høyt blodtrykk som en kan utvikle ved dårlig regulert blodsukker over lang tid.

Jenter med kjent diabetes har behov for sikker prevensjon. Et svangerskap bør 
planlegges nøye i forhold til blodsukkerreguleringen både før og under graviditeten. 
For både gutter og jenter; Husk at sex noen ganger kan sidestilles med fysisk 
aktivitet. I slike situasjoner blir kroppen mer følsom for insulin. Det betyr ikke at du 
skal droppe insulin, men kanskje trenger du litt mindre. 



P-ring er en myk ring som settes inn i skjeden av kvinnen 

selv. Den sitter i 3 uker av gangen, så en uke uten, før man 

setter inn en ny.
P-plaster inneholder samme mengde hormon som 

lavdose p-piller, og virker på samme måte. Plasteret 

skiftes på samme dag hver uke. Etter tre plaster i tre uker 

er det en uke uten plaster, for så å begynne på nytt igjen 

på samme ukedag.
P-sprøyte inneholder kun ett hormon og den settes hver 

12. uke av helsepersonell. Har samme virkning som 

mini-piller, men høyere sikkerhet.P-stav inneholder ett hormon. Den er på størrelse med en 

fyrstikk og legges inn på innsiden av overarmen med 

lokalbedøvelse, av helsepersonell. Kan sitte i 3 år. NødprevensjonHvis man ikke ønsker å bli gravid, er det beste å ha et fast 

prevensjonsmiddel. Som et unntak kan nødprevensjon 

benyttes. Nødprevensjon er reseptfri og kan kjøpes på 

apotek eller i matbutikker. En av disse er Norlevo som må 

tas innen 72 timer etter samleiet. Pillen hemmer 

eggløsningen og effekten er bedre jo raskere den blir tatt. 

En annen er EllaOne, et annet eggløsningshemmende 

medikament som kan tas inntil fem døgn etter samleiet. 

Kortvarig, men kraftig kvalme og brekninger forekommer.
Felles for begge er at du må ta en graviditetstest etter 3-4 

uker for å være sikker på at du ikke har blitt gravid. 

Kondom eller annen sikker prevensjon bør brukes frem til 

neste menstruasjon. Blødningsforstyrrelser oppstår ofte 

etter bruk av nødprevensjon.

De fleste prevensjonsmidlene som finnes i Norge i dag har en høy grad av 
sikkerhet. All prevensjon krever en resept fra din lege  bortsett fra kondom 
og nødprevensjon. 

Litt om de ulike prevensjonsmidlene:

  Kondom er det eneste som beskytter mot uønsket graviditet og 
seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). De deles ut gratis hos 
helsesøster eller kan kjøpes på bensinstasjoner eller butikker. Hvor 
mye den beskytter deg mot SOI  avhenger av riktig bruk og at den 
faktisk brukes.

P-piller inneholder hormoner som hindrer eggløsning, og 
påvirker slimet i livmorhalsen slik at et befruktet egg ikke 
kan feste seg. P-piller har få bivirkninger, men alvorlige 
bivirkninger som blodpropp kan forekomme. Ved enkelte 
sykdommer kan man bli frarådet å bruke p-piller, så 
kontakt din fastlege eller diabeteslege for å finne ut dette. 
For at den skal beskytte deg mot å bli gravid må du ta den 
hver dag. 

    Hormonspiral er en liten plastgjenstand som inneholder ett 
hormon. Spiralen settes inn i livmoren av lege, jordmor 
eller helsesøster. Den kan sitte i 3 eller 5 år avhengig av 
type. Man regner hormonspiral som et  meget sikkert 
prevensjonsmiddel også til de som ikke har født.

Minipiller påvirker ikke eggløsningen i samme grad, men inneholder 
ett hormon som påvirker slimet i livmoren slik at sædcellen ikke når 
inn og et eventuelt befruktet egg ikke fester seg. De må tas til samme 
tid hver dag (kun tre timers glemmemargin).

Prevensjonsmidler



�Candida�(soppinfeksjon)�regnes�ikke�som�en�seksuelt�overførbar�
infeksjon,�men�kan�overføres�ved�sex.�Det�er�også�en�vanlig�
infeksjon�hos�personer�med�diabetes�da�sukker�i�urinen�
forårsaker�et�miljø�som�soppen�trives�i.�Det�finnes�reseptfrie�
midler�på�apoteket,�både�krem�og�vagitorier.�

Klamydia�er�den�vanligste�seksuelt�overførbare�infeksjonen�i�
Norge,�og�den�forårsakes�av�bakterien�Chlamydia�trachomatis.�
Riktig�bruk�av�kondom�er�den�eneste�effektive�metoden�som�
beskytter�mot�klamydia.�De�fleste�som�har�klamydia�har�ikke�
plager,�og�sprer�smitten�til�andre�uten�å�være�klar�over�det.�
Dersom�man�har�symptomer�vil�det�kunne�merkes�med�forandret�
utflod,�blødninger�hos�jenter,�kløe�eller�svie�hos�jenter�og�gutter.

Kondylomer�forårsakes�av�virus�som�tilhører�gruppen�Humant�
Papilloma�Virus�(HPV).�Det�finnes�over�100�ulike�typer�av�HPV�og�
rundt�40�av�disse�smitter�ved�seksuell�kontakt.�HPV-infeksjon�er�
en�av�de�vanligste�seksuelt�overførbare�infeksjoner�både�hos�
kvinner�og�menn.�Alle�jenter�i�7.�klasse�får�nå�tilbud�om�HPV�
vaksine�mot�de�mest�kreftfremkallende�HPV�typene.�Kondylomer�
smitter�via�direkte�kontakt�mellom�hud�eller�slimhinner�og�ved�
seksuell�kontakt.�Kondom�vil�gi�deg�en�viss�beskyttelse,�men�du�
kan�smittes�selv�om�du�bruker�kondom.�

Herpesinfeksjon�er�en�virussykdom�som�kan�gi�deg�sårdannelse�i�
underlivet,�og�du�kan�også�få�symptomer�som�feber�og�hovne�
lymfeknuter.�Behandlingen�har�best�effekt�dersom�den�er�startet�
så�tidlig�som�mulig,�gjerne�innen�3�dager�etter�at�du�har�fått�
symptomer.

Seksuelt overførbare 
infeksjoner

Mykoplasma genitalium er en seksuelt overførbar infeksjon som 

det for ganske få år siden ikke var mulig å påvise, men som 

stadig flere  laboratorier nå tilbyr test for. Mykoplasma smitter 

ved ubeskyttet samleie. Kan gi symptomer som forandret utflod, 

blødninger, kløe, svie eller ved alvorlig mykoplasmainfeksjon, gi 

både gutter og jenter smerter nederst i magen, over lysken, 

feber og redusert allmenntilstand.Gonoré forekommer relativt sjelden i Norge. Imidlertid er det en 

økning av gonoré blant menn som har sex i utlandet, homofile 

eller bifile menn og innvandrere. Gonoré smitter ved ubeskyttet 

samleie og ved oralsex. Du kan være smittet uten å ha plager. Ved 

symptomer, oppstår de 2 - 7 dager etter smitte med svie og 

gulgrønn utflod. 
Hepatitt B er et virus som angriper leveren, og gir 

leverbetennelse. HIV og Hepatitt B finnes i blodet, i sæd og 

skjedesekret. Man kan bli smittet med viruset om væsker fra 

smittede personer kommer inn i kroppen. Vanligste smittemåte 

er sex. 

Syfilis forårsakes av en bakterie og vil i første omgang vanligvis 

ses som et sår på kjønnsorganet, rundt anus eller i munnen. 

Syfilis er svært sjeldent i Norge i dag.
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VIKTIGE KONTAKTER

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:

Ingvild�Menes�Sørensen
Barnelege�Ullevål�sykehus
Oslo�Universitetssykehus�HF

Andre temaer fra 
streetwise-serien:

•�Trening�og�type�1-diabetes

•�Når�du�skal�reise

•�Alkohol�og�type�1-diabetes

•�Om�å�føle�seg�vel�med�diabetes

•��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

Denne brosjyren er laget for 
helsepersonell til bruk under 
samtale og veiledning av 
pasienter med type 1 diabetes.  

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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