


Hva vi ser på ved årskontrollene 
og hvorfor det er viktig for deg

Årskontroll
En gang per år gjør vi noen ekstra 
undersøkelser på sykehuset for å finne tegn til 
mulige andre sykdommer eller komplikasjoner 
som du kan få fordi du har diabetes.

Dette kjenner du som ”årskontroll”. Når vi gjør 
dette regelmessig hvert år kan vi fange opp og 
håndtere komplikasjoner eller andre spesielle 
tilstander tidlig.

Andre sykdommer som kan oppstå fordi 
du har diabetes
Diabetes mellitus type 1 er en autoimmun sykdom. Cøliaki og 
lavt stoffskifte er også autoimmune sykdommer og de 
forekommer hyppigere hos personer med diabetes. Tidlige 
symptomer kan overses, derfor tar vi ekstra blodprøver hvert år 
nettopp for å kunne oppdage disse autoimmune sykdommene 
tidlig.

Hva er cøliaki?

•  Cøliaki er intoleranse for gluten, som er et protein som finnes i hvete, 
havre, spelt, rug og byggmel.

•  Symptomer kan være magesmerter, diare, forstoppelse, luft i magen, 
vekttap og lavt blodsukker uten annen grunn. På sykehuset kan det være 
de reagerer på at du ikke vokser som du skal. Noen har få eller lite 
symptomer.

•  Behandlingen for cøliaki innebærer at du ikke kan spise mat som 
inneholder gluten. Du vil få råd om hvordan du gjør det fra ditt  
diabetesteam. 

• Om ditt diabetesteam mistenker at du du har cøliaki, vil de utrede deg 
videre for å bekrefte diagnosen.

Hva er lavt stoffskifte eller ”hypotyreose”?

• Skjoldbruskkjertelen ligger fremme på halsen din, og lager hormonet 
tyroksin. Tyroksin regulerer kroppens stoffskifte.

• Hypotyreose er når kroppen ikke lager nok tyroksin. Det kan føre til at du 
føler deg trett, kald, forstoppet, og at du får lavt blodsukker uten annen 
grunn. Noen ganger merker man ingenting spesielt.

• Behandlingen for hypotyreose er enkel. Du tar en tablett med tyroksin hver 
dag. 

Du kan finne mer informasjon 
om årskontroll på: 
barnediabetes.no



Komplikasjoner

Nyrer
• Skader i blodårene fører til at nyrene lekker små 

mengder eggehvite (protein) i urinen. Dersom 
proteinlekkasjen pågår over tid, fører det til høyt 
blodtrykk og en vedvarende nyreskade. Det kan 
bety at du må ta medisiner, gå til dialyse, eller i 
verste fall trenger en nyretransplantasjon. 

• Din urin blir undersøkt ved årskontrollen.  
Urinen undersøkes for proteiner 
(mikroalbuminuri). 

Øyne
• Det lysfølsomme laget bak i øyet kalles for regnbuehinnen, retina. 

Ustabilt og høyt blodsukker kan føre til skader i regnbuehinnen.

• Du merker nødvendigvis ikke noe på synet ditt med en gang det 
skjer. Derfor er en retina-screening en del av årskontrollen fra 10 
års alder, eller når du har hatt diabetes i mer enn 5 år. Du blir sendt 
til øyelege for undersøkelsen.

• Ved små forandringer finnes det behandling. Derfor er det viktig å 
oppdage skade på regnbuehinnen tidlig.

Ditt hjerte-kar-system
Et stabilt blodsukker mellom 4-8 hjelper til 
med å holde kroppen frisk og er veldig viktig 
for å redusere risikoen for skade på 
blodårene. Forskning viser at hyppige 
svingninger i blodsukkeret og høyt blodsukker 
over lengre tid, kan føre til skader på 
blodårene i nyrer, øyne, hjerte  
og nerver.



 •  Du holder blodsukkeret stabilt

 •   Du holder blodsukkeret i 
ønsket område •  Din HbA1c er under 7,5%

 •  Du ikke røyker eller snuser

Forskning viser at 
muligheten for 

komplikasjoner er mindre om:

•  4-7 før måltidene

•  4-10 etter måltidene

Anbefalt  

blodsukker er:

Hold deg frisk og 

forebygg 

komplikasjoner

Det er viktig å komme på disse 

kontrollene for å fange opp og 

eventuelt behandle mulige 

komplikasjoner så tidlig som 

mulig

Føtter
•  Ved årskontrollen undersøkes huden på føttene dine. Hvis du har skader 

eller endringer i huden, nummenhet, verking eller andre bekymringer, 
spør diabetesteamet ditt om råd.

 •  Pass på føttene dine, kjøp komfortable og gode sko. Fotnegler må ikke 
klippes for korte. Klipp neglene dine i bue slik at neglkanten ikke 
gnager (ikke i en rett strek tvers over).

Blodtrykk
• Blodtrykket ditt sjekkes ved årskontrollen.

• Forhøyet blodtrykk kan være et tidlig tegn på nyreskade eller et tegn 
på hjertesykdom.

• Hvis blodtrykket ditt er forhøyet ved årskontrollen, behøver ikke 
dette bety at det har skjedd noe skade. Forhøyet blodtrykk er vanlig 
hvis man for eksempel er noe engstelig eller stresset i forbindelse 
med årskontrollen. Ved gjentatte forhøyede blodtrykksmålinger vil 
diabetesteamet ditt bestille nødvendige undersøkelser.

Kolesterolprøve
• Høyt kolesterol fører til avleiring i blodårene og kan på sikt føre til at 

blodårene tetter seg, som igjen kan føre til slag eller hjerteinfarkt.

• Ved årskontrollen undersøkes ditt kolesterolnivå i blodet med en 
blodprøve.

• Dersom ditt kolesterolnivå er forhøyet vil du få tilbud om kostveileding. I 
noen tilfeller kan det være behov for å ta tabletter for å senke 
kolesterolnivået. 



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

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
• Tatovering og piercing
• Rusmidler
•  Å være venn eller kjæreste med 

en som har diabetes

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.

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:

Kristoffer Hochnowski
Overlege Drammen sykehus
Vestreviken HF

Heiko Bratke
Overlege Haugesund sykehus
Helse Fonna HF

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