
AKUTMODTAGELSEN

Jeg skal klare min diabetes 
selv.

I løbet af de to år, der går, 
afslutter jeg 10. klasse og 
starter på 
elektrikeruddannelsen - men 
her går jeg kun i 6 måneder.

For at styre min sukkersyge 
skal jeg tabe mig. Jeg får et 
ekstremt fokus på mad, 
motion og det at tabe mig.
Hvis jeg havde spist 
aftensmad, skulle jeg 
eksempelvis ud at løbe.

Jeg kan huske min far sige: 
Er det nødvendigt at løbe 
igen - du har løbet to 
gange i dag.

Min far synes, jeg er 
fraværende og spørger, om 
jeg er okay. Han får min mor 
til at bestille tid hos lægen, 
og hun får mig til en akut tid.

Mit blodsukker er skyhøjt, og 
jeg skal indlægges med det 
samme. 

Jeg får lige lidt at spise.
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Borgerrejsen viser Peters oplevelse med diabetes gennem en årrække.  
Den er hans fortælling og perspektiv på forløbet. 

Peter er anonymiseret. 

Jeg får en uges 
undervisning om diabetes. 
Det tager mig lige lidt tid at 
tage insulin selv, fordi jeg er 
bange for nåle. 
- Det var nok også derfor, 
jeg var der så lang tid.

I situationen følte jeg mig 
tryg, men set tilbage var jeg 
ikke klar til at tage imod de 
informationer, som jeg 
egentlig havde brug for.

KONTROLLER MEA STOPPER MIT EKSTREME 
FOKUS PÅ MADJeg går løbende til kontroller 

hos MEA hver 3. måned.

DEPRESSION KONTROLLER FINDER MIG SELV PROBLEMER MED MEA ØKONOMISK STØTTE DROPPER MEA SUCCES MED SYSTEMER MEA MEA DROPPER MEAPERSONLIG SUCCES
I den periode starter jeg på 
HG, men jeg slutter meget 
hurtigt igen.

Jeg bliver meget ked af det 
og kan ikke overskue noget. 
Det betyder, jeg skubber alt 
det med sygdommen væk; 
jeg tager stadig medicin, 
men det er det.

Set i bakspejlet fik jeg for 
meget af al den kontrol.

Så knækkede filmen.

Jeg snakker med en 
psykiater et par gange og får 
nogle coping strategier til at 
slippe kontrollen.

Min læge ordinerer medicin 
til mig - lykkepiller.

Der går en 3-6 måneder, 
hvor jeg bare går hjemme.

Jeg går i en periode på et 
halvt år ikke til kontroller på 
MEA.

6 måneder efter, jeg får de-
pressionen, hjælper mine 
forældre mig igang med dia-
btesbehandlingen igen.

Jeg begynder til kontroller 
igen på MEA - hver 3. 
måned.

Hele mit liv har det bare 
kørt med 3. måneders 
intervaller.

Under mit ekstreme fokus 
på mad og motion taber jeg 
30 kg. 
Da jeg får en depression 
tager jeg 15-20 kg. på igen.

Frem til 2004 dyrkede jeg 
meget motion.
Fra 2007-2014 har jeg taget 
40 kg. på.

Min sukkersyge har det 
elendigt.

2017 bliver forhåbentlig 
året, hvor jeg kommer ind 
i et system, jeg kan være i.

Hver gang jeg kommer hos 
MEA, får jeg at vide, at jeg 
skal tabe mig.

Jeg føler ikke, jeg får noget 
ud af det.

Samtidig oplever jeg meget 
skiftende læger og sygeple-
jersker.

Jeg føler ikke, de kan gøre 
noget for mig. Jeg kan 
gøre det lige så godt selv.

Peter er 15 år og bor med sin far 
og mor i Aarhus, da han får stillet 
diagnosen diabetes.

Jeg kommer i en 
jobprøvning i en SFO og 
begynder at finde mig selv 
igen. 
Jeg finder noget, jeg er god 
til; som giver mening.

Jeg får mit første lønnede 
arbejde. Det betød rigtig 
meget for mig.
Der havde jeg det rigtig 
godt.

Men det var også der mine 
problemer med MEA rigtigt 
startede.
Jeg er på arbejde fra 8-16 - 
men det er også der alle 
konsultationerne ligger.
Jeg prøver en ordning, hvor 
jeg bare kan ringe ind.

Det fungerer ikke.
Jeg føler, jeg kan fravælge, 
fordi jeg selv mener, jeg kan 
kontrollere min diabetes. 
Jeg vil ikke stemples på ar-
bejdspladsen - jeg vil udføre 
mit arbejde bedst muligt.

Der kan godt gå 6 måneder 
mellem kontrollerne, fordi 
jeg kun kommer afsted til 
hveranden.

Jeg flytter hjemmefra, og 
omkring det tidspunkt snak-
ker jeg med en sagsbehand-
ler om, hvad jeg kan få af 
økonomisk støtte - §100.

Meldingen var: 
Ingenting - den ændrede 
vi sidste år.

Jeg stopper helt hos MEA. 
Jeg modtager efter nogle 
måneder nogle breve fra 
overlægen og fra sygeplejer-
sken, men det der står i bre-
vene er, at det kan være far-
ligt uden kontroller - og ikke 
et spørgsmål om hvorfor jeg 
bliver væk.

Der går et års tid, hvor jeg 
slet ikke er tilknyttet noget 
som helst.

Mellem 2004-2007 kommer 
jeg til kontrol hos MEA cirka 
én gang om året.

Jeg flytter til Aalborg og 
begynder på 
pædagoguddannelsen.

I Aalborg lykkes det mig at 
komme godt ind i systemet 
og følge kontroller hver 3. 
måned - jeg ved ikke helt 
hvorfor.
 
Nye mennesker og nye 
omgivelser gjorde nok 
bare  godt.

I de efterfølgende år møder 
jeg min kone, vi flytter 
sammen, og vi får vores 
første barn sammen. 

Det er en af grundene til, jeg 
gerne vil passe min diabtes 
godt.

Jeg flytter tilbage til Aarhus 
med min kone, og jeg starter 
hos MEA igen, fordi jeg ved, 
det er det rigtige at gøre.

Passer min kontrol to til tre 
gange årligt.

Jeg bliver tilknyttet en psy-
kolog via MEA, for at tale 
om mit fokus på mad. Her 
kommer jeg 3-4 gange - 
men jeg får ikke noget ud af 
det.

Jeg vender tilbage til et eks-
tremt fokus på mad og 
motion.
På 13 måneder taber jeg 
mig 40 kg.

I halvandet år har jeg ikke 
noget at gøre med MEA. 
Min læge sørger for det, 
MEA skulle sørge for.

Jeg begynder hos MEA 
igen, så jeg kan få diverse 
kontroller - men jeg har 
egentlig ikke lyst.

Det er min læge, der siger til 
mig, at nu mener han, jeg 
skal tilbage til MEA.

Jeg kommer tilbage i 
samme trummerum med 
kontroller hver 3. måned.

Oktober 2016 er den sidste 
tid, jeg ikke lykkes at møde 
op til. 
Man får to chancer, hvor 
man ikke møder op, og så er 
det ud. 
Og så har jeg ikke hørt fra 
dem siden - selvom jeg 
meldte afbud til den sidste 
tid.

Fra oktober til nu, har jeg 
ikke gået til nogle kontroller - 
hverken læge eller MEA.

TIL EGEN LÆGE HJEMME FRA 
HOSPITALET
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Jeg tror ikke, jeg har opsøgt 
så meget hjælp fra mine for-
ældre.

PETER

14 dage
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AKUTMODTAGELSEN

DIABETESAMBULATORIET 
KONTROL MEA, AUH MEA, AUH_GENSKABE KONTAKT

RECEPT KONTROL
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3 mdr.

KONTROL MEA, AUH KONTROL MEA, AUH

KONTROL MEA, AUH

KONTROL AALBORG

MOR: bestiller tid ved lægen.  
          Får akuttid.

MOR: ændrer på kosten. MOR: ringer til Børn & unge  
          psykiatrien i Risskov

FORÆLDRE: hjælper med at genoptage  
           behandling

FAR: bemærker der er noget     
         anderledes med Peter.  
         Siger til moren, at hun  
         skal kontakte lægen.

! !

RETTIDIG INFORMATION
Man skal klædes på til at 
klare sig selv, med en 
sygdom, der ændrer så 
meget ved ens hverdag.

DOBBELTDIAGNOSER
Hvis man er disponeret for 
spiseforstyrrelser, angst 
o.lign. kan den kontrol, 
der følger med at skulle 
regulere en diabetes være 
med til at forværre 
situationen.

DOBBELTDIAGNOSER
Den evige kontrol, man 
som diabetiker må balan-
cere sin hverdag omkring, 
kan kamme over for nogle 
og komme til at fylde for 
meget. 

DIABETESAMBULATORIET
Der kan være svært at få 
hverdagen til at hænge 
sammen med systemets 
tilbud, fordi de ikke er 
fleksible.

DIABETESAMBULATORIET
Oplevelsen er hos nogle, 
at der ikke bliver taget 
hensyn til det fulde billede 
- alt det, der kan ligge 
bagved, som kan forstyrre 
ens diabetes og betyde, 
den ikke kan kontrolleres.

DIABETESAMBULATORIET
Hvem gør hvad, når nogle 
udebliver fra kontrol?
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