
...pluss litt om rettigheter



En ny fase...

Å starte på ungdomsskolen, og etter hvert på videregående, er en ny fase i livet ditt. 
Du vil oppleve mer frihet og mer ansvar. For de fleste er dette både spennende og 
litt skummelt. 

Skolehverdagen med diabetes kan være litt annerledes, men ikke nødvendigvis så 
mye. Som ellers i livet, er det viktig at de som er rundt deg vet at du har diabetes, og 
hva de skal gjøre hvis du får føling. Skoleledelsen og lærerne må vite om diabetesen 
din, men du styrer selv hvor mange andre som skal informeres; hele klassen eller 
bare de nærmeste vennene. Hvis du ønsker, kan det være lurt å fortelle og forklare 
dette selv. 

Vis hvordan du måler blodsukker, 

setter insulin og sjekker pumpa. 

Hva med å få bruke en time i 

naturfag eller mat og helse til å 

fortelle om diabetes?

Du er alltid velkommen til å 
snakke med diabetessykepleier 
eller lege om skolehverdagen 
din!

Karbohydrattelling
På ungdomsskole og videregående kan du ofte velge om du vil spise matpakke eller kjøpe mat. Bruk tid på å beregne riktig mengde karbohydrater på varer du kjøper. Be om hjelp med utregning dersom du trenger det. Ettehvert som du blir kjent med matutvalget, blir det lettere, og du blir friere til å variere mellom ulike matretter og sette riktig insulindose. 

Blodsukkermåling
Å måle blodsukker er den eneste måten du kan se hva som skjer og hva du trenger å gjøre. Du bør alltid ha måleutstyret lett tilgjengelig, både i klasserom, friminutt og gymtimer. Kanskje du skal ha et ekstra sett med måleutstyr liggende på skolen, i tilfelle du glemmer? Hvis du strever med å måle blodsukker på skolen; snakk med diabetessykepleier, lege, foreldrene dine, lærer eller helsesøster. De vil kunne hjelpe deg med å finne gode løsninger!

Gode tips

Informer skolen!

Ring skolen, helst før skolestart, og 
be om en ”diabetes-prat” mellom 
deg, foreldrene dine (eller en annen 
voksen du stoler på), din nye 
kontaktlærer og gjerne helsesøster 
på skolen.  Skolen har plikt til å 
støtte deg og tilrettelegge. Da 
trenger de informasjon. Dersom du 
har spesielle ønsker, er det viktig at 
lærer får vite det!  Viktige temaer er 
føling, følingsmat, informasjon til 
klassen, gym og hva dere gjør når du 
blir syk på skolen. Bruk gjerne dette 
heftet som ”stikkord” for samtalen. 

Lag din egen ”karbo-liste” på mobilen med de 
matvarene du liker å spise!



•  Sørg for å alltid ha følingsmat tilgjengelig, for eksempel i sekken din.

•  Samarbeid med lærer om å finne et sted for følingsmat på skolen.

•  Informer lærer om at du av og til må spise/ drikke i timene på grunn av føling. Be lærer informere de andre lærerne om dette.

•  Fortell lærer og medelever hvordan du reagerer når du får føling, og hvordan de kan hjelpe deg dersom du trenger hjelp. 

•  Du bør ikke bli sendt ut av klasserommet dersom du har føling! 

Eksamen

Stress i forbindelse med eksamen kan påvirke 

blodsukkeret ditt. Når du skal ha eksamen, lønner 

det seg å planlegge godt. Du bør ta med ekstra 

mat og sukkerholdig drikke i tilfelle du får føling. 

Husk å informere lærer eller eksamensvakt om at 

du har diabetes i god tid før eksamen starter.

Mobbing

Dersom du skulle oppleve mobbing: snakk 

med noen! Be skolen om tiltak. Da har de en 

juridisk plikt til å fatte et enkeltvedtak. Elev 

og foreldre kan kontakte Fylkesmannen 

dersom de opplever at skolen ikke gjør nok 

for å løse dette. På nettsiden www.ung.no 

får du mange gode råd om hva du bør gjøre. 

Hvis du blir syk på skolenAlle kan få hodepine, bli kvalme eller få 
feber. Det er ekstra viktig at du som har 
diabetes ikke sendes hjem før lærer har 
forsikret seg om at du har sjekket blodsukkeret ditt. Du (evt. lærer) bør også 

varsle dine foresatte/foreldre om at du er 
blitt syk og drar hjem fra skolen. Dersom 
du bor på hybel eller internat, må du sørge 
for at noen ser innom deg.  Eventuelt kan 
dere finne et sted på skolen hvor du kan 
hvile deg hvis du føler deg slapp eller 
dårlig.

Gym og fysisk aktivitet
Å være fysisk aktiv er veldig bra, også på 
skolen. Det er lurt å måle blodsukker og 
spise både før, under og etter fysisk aktivitet. Dette bør gymlæreren din kjenne til. Kanskje dere kan ha litt ekstra følingsmat i et skap nær gymsalen?



RETTIGHETENE DINE
Fravær
På ungdomsskole og videregående kan du 
søke om å få fratrekk på vitnemålet for 
inntil 10 dagers dokumentert fravær per 
skoleår. Dagene slettes fra første 
fraværsdag når du leverer legeerklæring 
for diabetesen din. Ved høyere fravær kan 
du be om at fraværsårsak vedlegges 
vitnemålet ditt. Fraværsreglene kan endre 
seg, så sett deg inn i hvilke regler som gjelder (forskrift 
til opplæringsloven).

Eksamen
Når du har diabetes, har du rett til en time ekstra under eksamen  Be om søknadsskjema fra 
læreren din. Avklar om dette også gjelder tentamen. 

Blodsukkeret ditt kan bli påvirket av stress og eksamensnerver. Ta med deg rikelig med mat og 
drikke, inkludert raske karbohydrater. Føl deg fri til å måle blodsukkeret hvis du for eksempel har 
problemer med å konsentrere deg. Be om en pause på gangen dersom du trenger det. 

Frikort
Når du er 16 år, må du betale egenandel for legebesøk, fysioterapeut, psykolog m.m. Du må også 
betale egenandel på apoteket. Men når du har nådd egenandelstaket, vil du få tilsendt et frikort i 
posten. Dette bør du vise hos legen og på apoteket. Da slipper du å betale egenandel resten av 
kalenderåret. Mer info på www.helfo.no.

Reiseutgifter 
Hvis du har mer enn 10 kilometer til lege eller sykehus, bør du fylle ut et reiseskjema fra Pasientreiser. 
Da får du utbetalt et reisetilskudd. Dette er viktig hele året, både før og etter du får frikort. Du trenger 
ikke å legge ved oppmøtebekreftelse. Det er bare dine foresatte som trenger en oppmøtebekreftelse 
dersom de også skal søke om reisetilskudd.  Mer info på www.pasientreiser.no.

Fastlege
Det er viktig å ha en fastlege som har tid og som du kan stole på. Fra du er 16 år kan du selv velge 
fastlege. Du kan bytte fastlege via nettsiden til helsenorge.no eller via Fastlegetelefonen. Be om at 
journalen din blir overført til ny fastlege. 

Student
• Studenter kan søke om utvidet eksamenstid. Sjekk søknadsfrist.

• Ved sykdom i studietiden: undersøk rettighetene dine hos Statens Lånekasse. 

• Diabetesforbundet har informasjon om yrkesvalg og diabetes (diabetes.no). 

Helserettslig myndig
Når du fyller 16 år, blir du helserettslig myndig, og har selv rett til å bestemme i saker som angår 
din helse. Helsepersonell har plikt til å gi deg informasjon tilpasset deg, slik at du forstår den og 
kan ta egne valg.  

Snakk med vennene dine

Diabetes er ikke noe å skamme seg over. I en ny klasse er man ofte 

spesielt nysgjerrig og åpen for å bli kjent. Fortell vennene dine om 

sykdommen, og hvordan de kan hjelpe deg med føling. Dersom du bor på 

hybel eller internat er dette spesielt viktig. 

Husk: Venner ønsker ofte å hjelp!  

Når noe er vanskelig

Som ungdom står du midt mellom det å være barn og voksen. Mange 

unge opplever perioder der de er triste, slitne, bekymret eller har 

konflikter.  Det hjelper å snakke med noen! Ta kontakt med noen du stoler 

på; lærer, sosiallærer, helsesøster, foreldre, venner, fastlege eller 

diabetesteamet på sykehuset. De kan eventuelt henvise deg til andre som 

kan hjelpe. 
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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:

Astrid Kinn Bjørnøy
Klinisk sosionom Haugesund sykehus
Helse Fonna HF

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

• Veien til selvstendighet

• 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.

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

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


