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Vad utmärker Sverige?

Skolverkets regelverk 2007



• Barn med diabetes har rätt till hjälp med sin 
egenvård under tid på förskola/skola

• Under skoltid övertar kommunen föräldrarnas 
tillsynsansvar

• Rektorn är på skolan huvudansvarig för 
barnen

Egenvård av barn och elever 
Skolverket 071023



Diabetes i Skolan 2008

Studien är delfinansierad av Diabetesföreningen i Örebros forskningsfond.
Ekonomiskt stöd har dessutom erhållits av ett konsortium bestående av Sanofi-
aventis, Medtronic, GSK, Novo nordisk, AstraZeneca, Novartis, MSD, Lilly, 
Roche.



Undersökning

• Tre olika enkäter

– Diabetes team
– Föräldrar
– Barn och ungdomar

• Augusti 2008



Enkätfrågorna
1. Bakgrundsfrågor
2. Hypoglykemi
3. Resursförstärkning
4. Särbehandling
5. Skolmåltiden
6. Kunskapsnivå hos skolpersonal
7. Insulininjektioner och blodsockerkontroller
8. Samarbete skola och föräldrar



Diabetes i Skolan 2008

• 317 barn i åldrarna 6 – 15 år

• 323 föräldrar

• 41 av 44 diabetesmottagningar (97%)



 
The nine-year compulsary school 

 

 

 Grade 1-3 Grade 4-6 Grade 7-9  Total 

Number 89 113 124 326 

Age (meanl±SD) 8,0 ± 1,1 11,0 ± 1,1 14,1 ± 1,0 11,4 ± 2,7 

Gender (%female) 43%  59%  52%  52% 

HbA1c (%)(mean±SD) 6,5 ± 0,8 7,0 ± 1,2 7,1 ± 1,3 6,9 ± 1,2 

Duration (years) 

(mean±SD) 
3,5 ± 2,1 4,3 ± 2,8 6,4 ± 3,6 4.9 ± 3,2 

Coeliaki (%) 8% 7% 14 % 9,8 % 

CSII (%) 28 % 42 % 44 % 39 % 

Impaired function 7% 4% 6% 6 % 

Municipal school 94% 93% 86% 91% 

 



Hypoglykemi

• 40% av barnen var inte säkra på om de kunde få hjälp vid insulinkänning

• 46% av föräldrarna var oroliga varje veckan för att barnet inte fick 
tillräckligt stöd med diabetesbehandlingen i skolan. 

• 21% av föräldrarna uppgav att de hade tvingats att ge mindre insulin på 
morgonen för att undvika insulinkänningar under skoldagen.

• 58% hade en individuell skriftlig plan för behandling av hypoglykemi



Resursförstärkning

• 57% av alla barn saknade en vuxen i skolan som vara huvudansvarig 
för egenvården

• 43% av barnen i lågstadiet hade extra resurs
• Var fjärde förälder har telefonkontakt med sitt barn under skoltid 

pga diabetesbehandlingen.

• Endast 56% av föräldrarna var nöjda med skolans stöd i egenvården

• 16% av föräldrarna hade låtit barnen vara hemma från skolan pga dåligt 
stöd



Kunskapsnivå

Varannan förälder upplevde att klasslärarens, 
idrottslärarens och skolmåltidspersonalens kunskaper 
om diabetes var otillräckliga.



Insulininjektioner och 
blodsockerkontroller

• 87% av alla barn kan ta insulinsprutan själv
• 93% av barnen tar blodsocker själva

• Var tionde lågstadiebarn och hälften av barnen på 
mellanstadiet tolkade sina blodsocker värden på egen 
hand.

• Näst vanligaste svaret var telefonkontakt med 
föräldrarna



Upplevd kvalitet på diabetesvård i skolan
Mottagningsenkäten

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

Bra 40% 27% 14%

Tillfredställande 60% 65% 65%

Dåligt 0% 8% 21%

62% tyckte att omhändertagandet blivit bättre



Sammanfattning
• Huvudansvarig

• Stort ansvar för föräldrarna under skoldagen

• Varierande stöd

• Högstadiet

• Saknas ofta vårdplan



Internationell bakgrund
Italien

– 3% av lärarna som är beredda att hjälpa till med insulin injektioner 

Danmark
Skoleliv. Hvem tager ansvaret? 2008

• 57% av barnen och ungdomarna hade själva ansvaret för att reglera 
blodsockret under skoldagen. 

• 83% hade ingen kontaktperson. 
• 36% av föräldrarna reglerade blodsockret för högt minst en gång i 

veckan. 



DAWN YOUTH
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