


Å ha diabetes trenger 

ikke nødvendigvis hindre 

deg i å skaffe deg en 

tatovering eller piercing, 

men det må vurderes 

nøye slik at man kan 

forhindre at det skaper 

problemer med din 

diabetes.

NYTTIGE TIPS 
• Hvis du bestemmer deg for å få en tatovering eller en piercing, 

få det utført hos et autorisert studio.• Studioene/salongene må følge retningslinjer for hygiene for å 

redusere risikoen for infeksjoner.
• Spør venner og familie om de har prøvd et spesielt sted, og hva 

de synes om det stedet.
• Fortell studioet at du har diabetes og forsikre deg om at de har 

fått det med seg før de begynner på prosedyren. de skal spørre 

deg om din medisinske tilstand, men ikke alle følger opp disse 

rutinene.

• Pass på at du har spist noe under en 1 time før. Dette vil 
redusere sjansen for en hypoglykemi eller at du besvimer under 

prosedyren.

• Et seriøst studio vil ta seg tid til å svare på dine spørsmål før du 

bestemmer deg for om du skal ta en tatovering eller piercing.
• Ta med deg noen.

• Det er ingen restriksjoner på alder hvis man ønsker å få en 

tatovering eller piercing på kroppen. Noen studioer vil derimot 

kreve fullmakt fra foresatte. 

Noen mennesker ser på tatoveringer som mote, men husk 
at tatoveringer er permanente, og å fjerne en piercing vil 
ofte etterlate et hull eller et arr. Vær 100 % sikker på at du 
virkelig ønsker en piercing eller tatovering før du skaffer 
deg en!

Mennesker har brukt tatoveringer og piercinger siden 
antikkens tid som ulike måter å dekorere kroppen sin på, 
skremme sine fiender eller vise sin status i ulike samfunn. I 
noen av dagens samfunn blir det sett på som like moderne 
som smykker eller designerklær. Derimot kan det også 
assosieres med problemer det er viktig å være klar over.

VURDERER DU Å TA EN 
TATOVERING ELLER PIERCING?



Du skal ikke skaffe deg en piercing eller tatovering om du 
allerede kjenner deg uvel, eller din diabetes har vært 
dårlig regulert i det siste. De som har diabetes er mer 
utsatt for infeksjoner og trenger  lenger tid på å bli frisk, 
spesielt hvis deres diabetes er dårlig regulert.

Enhver piercing eller tatovering lager hull/sår i 
hudens overflate (som en liten operasjon) og ødelagt 
hud må heles. • Det er alltid en risiko for en infeksjon når huden er skadet, og 

med piercing og tatovering er det 2 typer infeksjoner som kan 

oppstå.

• Du er utsatt for å få infeksjoner som smitter via blod (f.eks 

hepatitt), hvis personen som utfører tatoveringen eller piercingen 

ikke har sterilisert alt utstyret de bruker godt nok.

• Du er også utsatt for å få hudinfeksjoner (bakterieinfeksjoner) 

som kan føre til alvorlige problemer hvis det ikke blir behandlet 

raskt. Disse problemene inkluderer diabetisk ketoacidose, toksisk 

sjokk eller blodforgiftning.

• Det er også en risiko for arr ved piercing. Disse arrene kan bli 

store og klumpete rundt det området hvor piercingen er.

INFEKSJONER, HVA SER MAN ETTER?

Dårlig regulert diabetes eller sykdom 
øker sjansen for problemer/komplikasjoner etter at tatoveringen 
eller piercingen er tatt. Vent til du 
føler deg i god form og blodsukkeret 
er under kontroll.

Sett helsen din først 



• Personen som utfører en piercing på deg skal gi 
deg råd om hvordan du skal ta vare på og 
behandle området som er blitt piercet. Følg disse 
rådene. Spør før de utfører piercingen om hvilke 
råd de anbefaler. Kan de ikke gi deg noen, gå til 
et annet sted.

• En piercing i leppa eller tunga vil gjøre det 
ukomfortabelt og vanskelig å spise og drikke i 
noen få uker. Dette kan gi ustabilt blodsukker.

• Hvis området rundt piercingen blir rødt, gjør 
vondt, blir hovent eller du får puss (gult eller 
grønt verk), har du mest trolig fått en infeksjon/
betennelse. Da må du oppsøke lege med en gang.

• Får du en infeksjon/betennelse i området som er 
piercet, må du kanskje fjerne piercingen for at 
infeksjonen skal gå over. Å la piercingen sitte i vil 
gjøre at infeksjonen blir vanskeligere å bli kvitt og 
øker risikoen for arr.

ETTER UTFØRT TATOVERING ELLER 
PIERCING

Sjekk blodsukkeret oftere hvis du får en infeksjon i piercingen. Test også for ketoner i urinen eller blodet. Hvis blodsukkeret er vedvarende høyt og du har utslag på ketoner, kontakt din diabetessykepleier eller lege.

Hvis du føler deg syk de første ukene etter 

piercingen, kan det være på grunn av 

infeksjon utløst av piercingen. Kontakt din 

diabetessykepleier eller lege da du kan 

risikere å utvikle ketoacidose 

(syreforgiftning).

Nyttige tips
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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:

Randi Halset Pedersen
Diabetessykepleier Kalnes sykehus
Sykehuset i Østfold

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

• Sex og prevensjon

•  Tips for skole ...pluss litt om 
rettigheter

• Veien til selvstendighet

• 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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