


Innledning

Denne brosjyren er til deg som er venn eller kjæreste med en som har 
diabetes. Diabetes er ikke en synlig sykdom. De som har diabetes ser 
ut som alle andre, og kan gjøre de tingene alle andre gjør. Det er først 
når de skal spise eller drikke noe som inneholder karbohydrater at de 
skiller seg ut. Da er det nemlig viktig å måle blodsukkeret med et lite 
stikk i fingeren og deretter gi insulin, enten med en insulinpenn eller en 
insulinpumpe.



Å leve med diabetes kan være veldig slitsomt, og den som må 

leve med sykdommen vil kunne trenge hjelp av og til. Da er det 

greit for deg å vite litt generelt om hva diabetes dreier seg om.

Venner eller kjæreste kan få være med på kontroller på 

sykehuset dersom det er greit for den som har diabetes.

Hvor mye insulin man setter er som oftest bestemt i samråd 

med lege eller sykepleier, men mengden insulin vil variere 

ut fra mat, drikke og aktivitet. Det vil alltid være den som 

har diabetes som til slutt bestemmer dosen som settes. 

Sykdom og hendelser som påvirker følelsene kan gjøre at en 

må sette mindre eller mer insulin enn vanlig.



I det daglige er det viktig at de kan stole på at familie, venner og eventuelt 

kjæreste vet hva de må gjøre i forskjellige situasjoner som kan oppstå. Det 

å ha diabetes er veldig omfattende og følger personen gjennom hele døg-

net. Er blodsukkeret for lavt? Eller er det for høyt? Hva skal spises og hvor 

mange karbohydrater er det i maten som skal spises? Hvor mye insulin 

må tas til måltidet? Hva skal en gjøre – trene, eller sitte på sofaen? Alle 

disse faktorene kan påvirke hvordan det går med blodsukkeret.

Mange av de som har diabetes 

opplever at andre ikke forstår 

hva diabetes er, for eksempel 

kan begreper som “sukkersyke” 

henge litt igjen. Dette kan føre til 

misforståelser om hva det vil si 

å ha diabetes. Det er ikke slik at 

de blir syke av å spise sukker. De 

blir syke på grunn av mangelen 

på hormonet insulin.

I et vanlig kosthold får vi alle i 

oss sukker. Karbohydratene i 

maten vi spiser blir gjort om til 

sukker (glukose) i kroppen.

Hverdagen med 
diabetes



Insulin: 
Insulin er et hormon, som hos friske mennesker blir produsert i bukspyttkjertelen.         
Hver gang vi spiser lager bukspyttkjertelen insulin i forhold til hvor mye karbohydrater  
det er i maten. Insulinet virker på den måten at det låser opp cellene våre slik at sukkeret   
slipper inn, og vi får utnyttet energien som sukkeret gir. Hos personer som har diabetes 
klarer ikke bukspyttkjertelen lenger å produsere insulin. Derfor må de selv tilføre insulin i 
forbindelse med hvert måltid. Insulinet blir ført inn i kroppen enten via en insulinpenn
eller insulinpumpe.

Karbohydrater:
Karbohydrater er en av tre næringsstoffer som vi får fra maten vår. De andre to er fett og 

proteiner. Karbohydratene påvirker blodsukkeret mest av disse tre. Det er i hovedsak ut fra 

mengde karbohydrater at en person med diabetes regner seg frem til mengden insulin som 

skal settes til et måltid. Mengden insulin kan være forskjellig for to som har diabetes som 

spiser samme måltid, på grunn av at de kan ha ulik følsomhet for insulin – noen trenger mer 

og andre trenger mindre.

Lavt blodsukker (føling): 
De som har diabetes kan få for lavt blodsukker dersom de for eksempel har satt for mye insulin i 
forhold til hvor mye de spiser, de har vært mer aktive enn de hadde planlagt, eller dersom de for 
eksempel hopper over måltider. Lavt blodsukker kjennes som regel ved blodsukkerverdier under 4. 
Dette kan gi bevissthetsforandringer med forskjellige symptomer. Føling merkes ofte som sultfølelse, 
blekhet, svette, hodepine, slapphet og irritabilitet. Dersom en får en alvorlig føling med veldig lavt 
blodsukker kan en bli fjern, bevisstløs og få kramper. En med diabetes bør alltid ha med seg noe suk-
kerholdig for å behandle en føling. Følinger kan for eksempel behandles med druesukkertabletter.

Ved alvorlige følinger prøver en også å få noe som inneholder sukker (ikke drikke dersom personen 
er bevisstløs, men for eksempel honning) på innsiden av munnen men man kan også sette en sprøyte 
med glukagon (dersom en har tilgang på det) eller ringe 113, slik at ambulansepersonell kan komme 
og gi glukose intravenøst (rett i en blodåre).

Høyt blodsukker: 
Høyt blodsukker over lengre tid er skadelig for kroppen. Vanlige tegn på høyt blodsukker er 

at man drikker og tisser mer enn normalt, og man kan føle seg slapp. Ved alvorlige høye 

blodsukkerverdier kan man få tegn som magesmerter og brekninger. I slike tilfeller er det 

viktig å få kontroll på blodsukkeret sitt igjen. Da må man måle blodsukkeret og sette insulin. 

Dersom man har gått alt for lenge uten å få i seg insulin vil en kunne kjenne en spesiell lukt 

av pusten – nesten som neglelakkfjerner. Det kan være tegn til syreforgiftning, og betyr at 

man må oppsøke lege eller sykehus. 



For de som har diabetes er det viktig at venner eller kjæreste er klar over 

at de er akkurat som alle andre, bortsett fra at kroppen deres ikke lenger 

produserer insulin. Det innebærer at de må sette insulin. Da kan det være 

viktig at du som venn eller kjæreste lar personen vite at du ikke har noe i 

mot at de setter insulin og måler blodsukker. Det vil også være viktig å være 

litt ekstra tålmodig i forbindelse med måltider slik at den som har diabetes 

rekker å måle blodsukkeret og sette insulin før måltidet. Av og til trenger de 

som har diabetes en påminnelse om å sette insulin og måle blodsukker så 

det kan være til god hjelp at du minner dem på dette.



For deg som er venn eller kjæreste med en som har diabetes 

er det viktig å vite hvordan du skal kunne hjelpe til best mulig. 

Det kan være lurt å snakke om ting og bestemme seg for hvor 

mye og hvor lite hjelp og støtte en ønsker fra de som står en 

nær. Jo mer du som venn eller kjæreste vet, jo mer, og bedre 

hjelp vil det være mulig å få fra deg.
Akkurat som alle andre, så er de med diabetes forskjellige fra 

hverandre. Ikke alle er like åpne om hvordan de har det med 

sin diabetes, derfor er det også viktig at en ikke presser han 

eller henne for mye for å få vite alt mulig. Du trenger ikke bli 

ekspert, men å vite hva som eventuelt må gjøres i situasjoner 

hvor den med diabetes ikke klarer å ordne opp selv er viktig.



VIKTIGE KONTAKTER ANDRE TEMAER FRA 
STREETWISE-SERIEN:

Diabeteslege:

Diabetessykepleier:

Brosjyren er skrevet og utviklet i 
samarbeid med:

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

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. 

• 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

• Rusmidler

• Årskontroll

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

Helge Fredrik Johnsen  
Diabetessykepleier Haugesund sykehus 
Helse Fonna HF

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

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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