


Innledning

Dette er en brosjyre til deg som er ungdom og får 
oppfølgning for din diabetes på barneavdelingen/ 
barne- og ungdomspoliklinikken. Vi håper at den kan 
bidra til at du blir mer selvstendig i å ta vare på din 
egen helse.

Som ungdom står du midt i mellom det å være barn og 
det å være voksen. Din diabetes forandrer seg kanskje 
ikke, men det gjør du, og det gjør livet ditt. Med denne 
brosjyren ønsker vi å bidra til at du skal få mest mulig ut 
av ungdomstiden din, og at du føler deg forberedt til å bli 
overflyttet til voksenavdelingen når du fyller 18 år.



Fra barn til ungdom

På samme måte som det på ungdomsskolen og videregående skole forventes at du er mer selvstendig enn på barneskolen,får du hjemme naturlig mer ansvar og frihet etter hvert som du blir eldre. På sykehuset ønsker vi også at du gradvis skal bli mer selvstendig og involvert i behandlingen din. Jo merdu kan og vet om din egen helse, desto bedre valg kandu ta, og desto større frihet får du. I tillegg opplevesovergangen til voksenpoliklinikken ikke så vanskelignår du er godt forberedt.

Diabetes er en kronisk tilstand som gir 

langvarige helseutfordringer.  

Du har sikkert hatt din egen 

diabeteslege/diabetessykepleier på 

barneavdelingen, som du har kjent 

i mange år. Foreldrene dine, eller 

andre nære personer, er med på 

konsultasjonene, og det kan hende at 

det stort sett er de voksne som snakker 

sammen om deg. I hvert fall om de 

kompliserte tingene. Foreldrene dine 

passer på deg, hjelper deg å huske å 

ta insulin og måle blodsukker, vet om 

reseptene er gyldige, huske avtaler på 

sykehuset og ordner opp for deg.



Voksenavdelingen -
Hva blir annerledes?

En av hovedforskjellene fra 
barneavdeling til voksenavdeling er at 
det forventes at du er selvstendig.

Du trenger nok kunnskap om din 
diabetes til å ta vare på din egen helse. 
Du skal ta dine egne avgjørelser og 
selv være med å velge hvilken måte du 
ønsker å ta insulin og måle blodsukker 
på. Da er det viktig å vite hvordan 
insulinbehovet ditt er og at du vet når du 
må søke hjelp.

Du vil bli kjent med nye leger og diabetessykepleiere på 

voksenavdelingen som vil det beste for deg, og som vil 

hjelpe deg innenfor det de har mulighet til. De vil være 

opptatt av at du som er ung voksen skal bli tatt godt i 

mot, og ingen forventer at du kan alt. Du skal alltid stille 

spørsmål hvis det er noe du ikke forstår, og det er helt 

normalt å være usikker. Voksne kan også være usikre.



Omgivelsene vil være annerledes. Det vil helt 

klart være mindre bamser og dukker! Mange 

synes det er deilig å slippe alt det barnslige 

på barneavdelingen. Noen synes det er litt 

skummelt å se eldre, syke mennesker. Hvis du 

synes det, så snakk med noen om det! Hvis du 

blir innlagt, er det ikke lenger mulighet for at 

foreldre eller andre kan overnatte på sykehuset 

sammen med deg. Voksenavdelingen må bruke 

alle sine sengeplasser til pasienter.

Det vil nødvendigvis ikke bli like tette bånd mellom deg, 
legen din, diabetessykepleieren eller andre som du kanskje 
har hatt nær og mye kontakt med på barneavdelingen. Dette 
er helt naturlig, på samme måte som det er stor forskjell 
fra barneskolen til videregåendeskole.

Du vil bli kjent med nye leger og diabetessykepleiere på 

voksenavdelingen som vil det beste for deg, og som vil 

hjelpe deg innenfor det de har mulighet til. De vil være 

opptatt av at du som er ung voksen skal bli tatt godt i 

mot, og ingen forventer at du kan alt. Du skal alltid stille 

spørsmål hvis det er noe du ikke forstår, og det er helt 

normalt å være usikker. Voksne kan også være usikre.



Operasjon 
selvstendighet

Vi ønsker å bidra til at du føler deg forberedt og får en 
god overgang til voksenavdelingen når du blir 18 år.

Noen tips til deg i overgangen til voksenavdeling:

Samarbeide med voksenavdelingen og planlegge en så 

god overføring så mulig når tiden er inne for det.

Snakke med legen eller 
diabetessykepleieren alene ved behov.

Forsøk å formidle  hva som er 
viktig for deg å snakke om.

Skaff deg informasjon om hvilke 
helserettigheter du har som ungdom.

De du møter bør respektere ditt privatliv.

At du får mulighet til å snakke om trening, 

alkohol, prevensjon med mer i forhold til 
hvordan det påvirker din diabetes. 



Velkommen til 
samtale!

Det viktige ved samtalen er at du får snakket om det som er viktig for deg, og at vi får et overblikk over hvordan du har det, så vi kan hjelpe deg best mulig.
Her er starten på noen setninger du kan bruke som inspirasjon:

Jeg kunne godt tenke meg å…
Hvordan skal jeg…

Det verste jeg vet er… 

Det beste jeg vet er…

Jeg tenker mye på…

Jeg synes det er vanskelig at…
Det viktigste for meg er…

Jeg forstår ikke…

Hvor får jeg hjelp til å…
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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.

Borghild Jensen Bækkelie
Diabetessykepleier på poliklinikk for barn
og ungdom 
Akershus universitetssykehus HF

Tone Singstad
Diabetessykepleier endokrinologisk avdeling
Akershus universitetssykehus HF

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

• 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.

 

 

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

Dette materiellet er utviklet av 
Prosjekt ungdomsmedisin, Barne- 
og ungdomsklinikken ved Akershus 
universitetssykehus. Det er tilpasset 
til ungdomspasienter med diabetes 
av Borghild Jensen Bækkelie og 
Tone Singstad.

I 2012 ble ungdomsmedisin ett av åtte 
strategiske utviklingsområder for Akershus 
universitetssykehus. Arbeidet ble organisert som 
eget prosjekt frem til 2016 med følgende 
hovedinnsatsområder; sikre reell 
brukermedvirkning fra ungdom gjennom et eget 
ungdomsråd, sikre gode overganger mellom 
barne- og voksenavdelinger, og utvikle tilbud og 
lokaliteter til ungdom. Innenfor hver av disse 
områdene har det blitt initiert ulike delprosjekter 
og andre tiltak. 

For å sikre gode overganger ble det utarbeidet et 
eget transisjonsprogram, bestående av skriftlige 
retningslinjer, skriftlig materiell til ungdom, og 
en opplæringspakke til helsepersonell bestående 
av et filmbasert e-læringsprogram og en 
veileder. Materiellet ligger fritt tilgjengelig på 
www.ungdomsmedisin.no, sammen med øvrige 
filmer, materiell og ressurser utviklet i 
prosjektet.

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


