
Skolinformation Diabetes typ 1



Mer om diabetes

• Diabetes är en familj med många syskon som skiljer sig åt
från varandra, typ 1, typ 2, Mody, LADA med det 
gemensamt att de leder till ett förhöjt blodsocker.

• En relativt vanlig sjukdom, 5% av Sveriges befolkning har 
diabetes, av dessa har ca 85-90 % typ 2 diabetes. 

• I Sverige insjuknar circa 900 barn per år i typ 1 diabetes.
• Typ 1 - ingen egen insulinproduktion, insulin måste tillföras

med spruta eller pump (drabbar oftast barn, men även 
vuxna). 

• Typ 2 – insulinproduktion finns men en resistens och ev. 
brist finns. (Drabbar oftast vuxna, men kryper nedåt
åldrarna.



Vad är diabetes typ 1

• En relativt vanlig sjukdom, 5% av Sveriges befolkning har 
diabetes, av dessa har ca 10-15 % typ 1 diabetes. 

• Typ 1 - ingen egen insulinproduktion, insulin måste tillföras
med spruta eller pump.



Varför får man diabetes ?
• Diabetes typ 1 orsakas INTE av dålig kosthållning eller 

för lite motion.
• Forskning pågår men inget klart svar finns på varför.
• Det är en autoimmun sjukdom vilket innebär att 

kroppens egna immunförsvar angriper de 
insulinproducerande cellerna.

• När man har ca 15 % egen produktion kvar upptäcks 
diabetes. 



Varför behöver kroppen insulin?
• Insulin är viktigt för kroppens uppbyggnad. Det fungerar som 

en ”nyckel” som låser upp cellerna så att glukos kan ta sig från 
blodet in i cellerna och tillföra energi. 

• Insulin är ett hormon som produceras i bukspottskörteln. 
• Behövs för att barnet ska växa och utvecklas. 
• Ser till att blodsockret hålls på en jämn nivå. 
• Hos en frisk person ser kroppen till att rätt mängd insulin 

skickas in i cellerna när man äter. 

Ett barn med diabetes 
sköter det jobbet själv.



Blodsocker 
ska ligga på: 4-8 mmol/L
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sänker höjer sänker förutsatt att 
det finns insulin i  kroppen.

”Pallen” - Vad påverkar 
blodsockret förutom insulin?



Forts. pallen

Det finns flera andra faktorer som kan påverka blodsockret:
• Infektion  höjer blodsockret
• Hormoner  tillväxthormon kräver mer insulin
• Humör  ilska, rädsla, glädje (adrenalinpåslag)
• Vädret  mycket kallt och varmt väder kan påverka blodsockret, 

vissa upplever att de får lågt blodsocker, andra högt.
Hur mycket jobb man än lägger ned kommer blodsockret inte vara 
perfekt. Det finns så många olika faktorer som påverkar. 



Behandlingsmål

Att hålla normalt blodsocker
4-6 mmol/L (efter måltid 4-8 mmol/L)

• Ibland sjunker blodsockernivån under 4 och ibland stiger 
det över 8 mmol/L, det är inte farligt – bara ni vidtar 
åtgärder och vet hur ni ska agera.  



Lågt blodsocker = hypoglykemi 
• Diagnos: När blodsockret ligger under 4 mmol/L
• Orsaker: kan vara många, för stor insulindos, fysisk 

aktivitet, vädret
• Behandling: Druvsocker 1 tablett/10 kg, alternativt 1 glas 

söt saft.
• Ta nytt blodsocker efter ca 30 minuter - om fortsatt lågt ge 

ytterligare druvsocker.
• Symtom: skakig, trött, blek, hungrig, orolig, arg, 

koncentrationssvårigheter



Högt blodsocker - hyperglykemi 
• Diagnos: blodsocker över 8 mmol/L
• Orsak: för lite insulin, infektion, hormoner, adrenalinpåslag 

eller stress
• Symtom: ökad törst, trötthet, ökad urinmängd, irritation, 

koncentrationssvårigheter som kan påverka skolan.
• Behandling: Ge korrektionsdos av insulin. Vid 

pumpbehandling hjälper pumpen att räkna ut rätt mängd 
insulin till aktuella blodsockervärdet. 



Hur mäter man blodsocker?
• Med stick i fingret eller CGM 

(Continuous Glucose Monitor)

• CGM mäter i vävnaden, inte i blodet.
• Kopplas till mobiltelefon och blodsockret kan följas via en app. 
• Släpar efter 5-15 minuter.
• Man kan bada/duscha som vanligt.



Vad får man äta?
• Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt!
• Undvik dieter som LCHF, kolhydrater är viktiga 

byggstenar för kroppen, framförallt hos barn och 
unga!



Forts. Vad får man äta?
• Förr pratade man om diabeteskost där man undvek 

vetebröd, socker och snabba kolhydrater. Idag uppmuntrar 
vi istället till att följa livsmedelsverkets rekommendationer 
för barn. 

• Inga barn bör dricka söt dryck eller äta godis oftare än på 
lördagar, detta är extra viktigt för barn med diabetes.

• Serveras det fika på skolan får självklart barnet med 
diabetes också äta. Tänk dock på att räkna kolhydrater och 
ge insulin.



Vad är kolhydrater?
• Enligt livsmedelsverket är kolhydrater det gemensamma 

namnet för stärkelse, kostfiber och olika sockerarter. 
Kolhydrater är vår viktigaste källa till energi!

• Exempelvis finns mycket kolhydrater i ris, pasta, bröd, potatis, 
frukt och grönsaker.

• Det är dessa vi räknar för att 
dosera rätt mängd måltidsinsulin.



• Nära 90% av barnen som är skrivna hos oss har pump.
• Finns ett flertal olika insulinpumpar, både med och utan slang. 
Fördelar:

• Mindre enhetssteg
• Måltidsdos/korrigeringsdos sk. Bolusdos
• Färre stick
• Kolhydraträkning med korrigering finns inlagt i pumparna

Nackdelar:
• Inget långverkande insulin i botten – ist. basaldos
• Risk för snabbare högt blodsocker med ketoner

Felsökning:
• Sällan fel på insulinpumparna
• Svagaste länken är infarten i kroppen
• Om det inte fungerar: byt nål/slang och insticksställe!
• Ring föräldrarna om det är aktuellt att byta nål eller slang.

Insulinpump



En dag på skolan 
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Ett exempel på hur det skulle kunna gå till när något är fel.



Ketoner
• Ketoner bildas när kroppen bryter 

ner fett och används som bränsle i musklerna, 
hjärtat, njurarna och hjärnan. 

• Om man har diabetes så bildas det ett överskott 
av ketoner när det är brist på insulin, t ex om man 
glömt ta insulin eller om pumpen krånglar. Ett 
överskott av ketoner gör att blodet blir surt och 
man får en s.k. syraförgiftning.

• Ketonförgiftning (ketoacidos) är ett livsfarligt 
tillstånd som måste behandlas med vätska i 
dropp och intravenöst insulin på sjukhus. 

• Visar sig genom illamående, kräkningar 
och nedsatt allmäntillstånd.



Svår hypoglykemi – vad händer 
när blodsockret blir väldigt lågt

1.

2. 3.

1. Ring 112
2. Ring en 
förälder.



Skolans ansvar
• Samverkan mellan hem, skola och diabetesmottagning är 

jätteviktig och finns reglerad enligt föreskrift från 
Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) och finns beskrivet av Skolverket 
(Egenvård i förskola och skola, Skolverket 2014). 

• Föräldrar och ansvarig diabetessköterska/läkare fastställer 
barnets behov av vuxenstöd i diabetes-egenvården under 
skoltid.

• Rektor har skyldighet att se till att elevens behov av hjälp med 
egenvården erbjuds. 

• Diabetesteamet utbildar den personal som ska stödja eleven i 
genomförandet av egenvården. 

• En individuell vårdplan upprättas och bör uppdateras minst en 
gång per år.



Tack för oss!

Läs mer på diabetes.se eller på 1177.se
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