
Barn- och ungdomsdiabetes



Förekomst 

(Sverige och på Sachsska)

Totalt i Sverige 

- ca 8000 barn och ungdomar (0-18 år)

- Nyinsjuknade barn: ca 900 (0-18 år)

På Sachsska

• Ca 99 % har typ 1 diabetes

450 barn 0-20 år (+Ungdomsenheten)

Ca 50 nya barn varje år

Insulinbehandling
- Injektioner 45 %
- Insulinpump 55 % 

• Övriga: Typ 2, MODY



Vad är diabetes typ 1?

• Kroppen kan inte producera insulin

• Insulin bildas i bukspottskörtelns 
”betaceller”

• Insulin=kolhydraternas 

nyckel till kroppens 

celler -> energi 

• Brist på insulin leder till höga 
blodsockervärden -> ingen energi



Hur fungerar det på cellnivå ?



• Genetiska 
förutsättningar  

• Miljöfaktorer? 

• Infektion?



Symtom

• Ökade urinmängder

• Ökad törst

• Viktnedgång

• Trötthet

• Buksmärtor

• Illamående, kräkningar

• Medvetandepåverkan
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Hur behandlas diabetes?

Insulininjektioner!



Injektionsteknik

VIKTIGT! Variera ställe. Annars risk för 

fettknölar under huden och sämre behandling



Pumpbehandling

Kontinuerlig tillförsel av 

snabbverkande insulin  

Knapptryck istället för spruta



Kontroll av blodsocker

”Stick i fingret”
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• Normalt: 

3,5 – 7 mmol/L

• Mål:

4 - 6 mmol/L före måltid

4 - 8 mmol/L efter måltid

• Rekommendationer:

- före varje måltid 

- två timmar efter måltid (?) 

- vid läggdags 

- vid behov



Dexcom G5/G6Freestyle Libre Flash®

Sensorer 
mäter vävnadssocker



Kolhydraträkning 
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Lågt blodsocker 

(=känning, hypoglykemi, hypo, låg ) 

Blodsockervärde < 4 mmol/L

Beror på:

• För mycket insulin

• För lite mat

• Aktivitet

Åtgärd:

• 1 druvsockertablett á 3 gram 

per 10 kg kroppsvikt eller saft

• Blodsockerkontroll efter 15 min

”problem”(utmaningar)



Svår känning! (ovanligt)

Kramp eller medvetslös?

-> Ring 112 direkt!

-> Ge aldrig något i munnen!

-> Glukagonspruta i skolan??

-> Ring föräldrarna



Högt blodsocker 

(=hyperglykemi, hög) 

Beror på:

• Insulinbrist/för liten dos

• Mer mat än beräknat

• Infektion

• Missad dos?

Åtgärd:

Korrigeringsdos om 2 tim gått 

Sedan senaste insulindosen

”problem”(utmaningar)



Varför ska man undvika höga BS-värden?

• Trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation/ilska

• Långvarig hyperglykemi (år) ökar risken för 
diabeteskomplikationer.  

• Ketoacidos

Långtidskomplikationer: 

Blodkärl -> ögon, njurar, nerver



Ketoacidos
(=Syraförgiftning)



När kan det hända?

• Infektioner -> ökat insulinbehov!

• Glömt/hoppat över en eller flera doser insulin

• Insulinpumpen fungerar ej/gått sönder



Vilka symtom  får man?

• Ökad törst

• Kissar mycket

• Trötthet

• Magont

• ILLAMÅENDE

• KRÄKNINGAR

• Ökad andningsfrekvens (allvarligt tecken!)

Ring föräldrarna för kontroll av 
ketoner i hemmet!



Vad skall man göra vid syraförgiftning?

• Ge insulin med penna- ca 0,1 E/kg (ex 30kg ge 3E)

• Äta något med högt kolhydrat innehåll

• Följa B-ketonerna. De ska vända nedåt!

Utvärdera var annan timme



Exempel på tillfällen när barnet
kan behöva hjälp och stöd :

• Blodsockerkontroll för att ta ställning om något behöver 
åtgärdas. 

• Barnet ska äta och behöver räkna kolhydrater och ge  insulin
själv eller med hjälp av en vuxen

• Barnet mår dåligt. Lågt blodsocker?



Egenvård i förskola/skola

• Samverkan mellan hem, förskola/skola och diabetesmottagning är 
reglerad enligt Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) och 
finns beskrivet av Skolverket (Egenvård i förskola och skola, Skolverket 
2014).

• Föräldrar och ansvarig diabetesläkare/sjuksköterska fastställer 
barnets behov av vuxenstöd av diabetesegenvården under skoldagen.

• Förskolechefen/rektor har skyldighet att tillse att barnets behov av 
hjälp med egenvården erbjuds. 

• Kommunens skyldighet att se till att barnet ska ha möjlighet att 
fullfölja sin skolplikt på ett tryggt sätt.



• Sjukvården lär ut till barn och föräldrar hur de ska sköta egenvården

• Sjukvården är ansvarig att vården sköts på ett korrekt sätt

• Sjukvården ska samarbeta med skola/förskola så att egenvården 
fungerar så tryggt och bra som möjligt

• Sjukvården ska skriva en handlingsplan för hur egenvården ska 
skötas, som delges skola/förskola

-> Egenvårdsplan



Frågor? 


