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Vad är diabetes typ 1?
• Kroppen kan inte producera hormonet 

insulin

• Insulin bildas i bukspottskörtelns 
”betaceller”

• Insulin fungerar som kolhydraternas 

nyckel till kroppens celler 

Kolhydraterna är cellens energikälla 

• Brist på insulin leder till höga 
blodsockervärden men samtidigt 
energibrist i cellen

Vad är diabetes ? 
• För hög sockernivå i blodet



Genetiska 
förutsättningar  

+ Miljöfaktorer? 

+ Infektion?





Vid diabetes typ 1



Symtom
• Ökade urinmängder

• Ökad törst

• Viktnedgång

• Trötthet

• Illamående, kräkningar

• Buksmärtor

• Medvetandepåverkan



Förekomst 
(Sverige och på Sachsska)

Totalt i Sverige 

Ca 8000 barn och ungdomar (0-18 år)

Nyinsjuknade barn: ca 900 (0-18 år) per 
år

På Sachsska
550 barn 0-20 år (+Ungdomsenheten)

Ca 60-70 nya barn varje år

Insulinbehandling

• Injektioner 19 %

• Insulinpump 81 %

Ca 95 % har typ 1 diabetes

Övriga: Typ 2, MODY
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Hur behandlas diabetes?

Insulininjektioner

Titta närmare på 
injektionsteknik i 
bildblocket på 
hemsidan!



Injektionsteknik

VIKTIGT! Variera ställe. Annars risk för 
fettknölar under huden och sämre behandling



Pumpbehandling
Kontinuerlig tillförsel av snabbverkande insulin  

Knapptryck istället för spruta

Bolusguide

Vissa kommunicerar med kontinuerlig 
blodsockermätare

Följarfunktion i mobilen



Dexcom G6Freestyle Libre Flash 1 & 2

CGM- Sensorer 
mäter vävnadssocker kontinuerligt



Kolhydraträkning
Kolhydratkvoter

”Hur många gram 

kolhydrater tar 1 enhet 

insulin hand om”

Korrigeringskvoter

”Hur mycket sänker 1 enhet 

insulin blodsockret”

• Diabetesapp



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

Före måltid
Vid behov
Låg eller hög?



Att ladda ner och föra blodsockerdagbok…
• Skapar bättre helhetsbild

• Underlättar rådgivning

• Mätarna går att ladda ner till dator

• Olika appar i mobiltelefonen

• Följarfunktion



Lågt blodsocker –”känning”
hypoglykemi 

Blodsockervärde < 4 mmol/L

Beror på:

• För mycket insulin

• För lite mat

• Aktivitet

Åtgärd:

• 1 Dextrosoltablett per 10 kg 

kroppsvikt (söt saft eller juice)

• Stäm av dos med föräldrarna

• Blodsockerkontroll efter 15 min



Svår känning! (mycket ovanligt)

Kramp eller medvetslös?

-> Aldrig ge något i munnen!

((-> Glukagonspruta i skolan?))

Ring 112 och föräldrar

Nytt läkemedel på gång i nässprej



Beror på:
• Insulinbrist/för liten dos
• Mer mat än beräknat
• Infektion
• Missad dos?

Åtgärd:
Korrigeringsdos om 2 tim gått 
sedan senaste insulindosen
Om mår dåligt, kontakta föräldrar (ketoner?)

Högt blodsocker 
- hyperglykemi 



Viktigt att undvika höga värden!

• Man mår bättre vid normala blodsockernivåer

• Nedsatt kognitiv förmåga efter känning och vid högt 
blodsocker

• Långvarig hyperglykemi (år) ökar risken för 
diabeteskomplikationer

Blodkärl -> ögon, njurar, nerver



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 (eller högt) blodsocker?

• Inför idrott eller annan fysisk aktivitet (justera 
insulindos eller fylla på med kolhydrater?)



Diabetesteamet
• Sjuksköterska

• Läkare

• Dietist

• Kurator

• Psykolog

• Lekterapeut



Egenvård i förskola/skola

Samarbete barnet, föräldrarna och förskola/skola

Sachsskas diabetesteam finns som resurs



• 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



• Föräldrarna lär ut egenvården till personal på förskola 
och skola

• Skola/förskola har ansvar för att barnen får hjälp med 
egenvården på ett säkert sätt

• Arbetsgivaren ansvarar för att den anställde har den 
kompetens som behövs för att sköta egenvården

• Arbetsgivaren har ansvar för att det finns rutiner för hur 
egenvården sköts



Frågor? 

Prata med föräldrarna

Kontakta diabetesmottagningen
(stäm av med föräldrarna att detta är ok)

Denna föreläsning live två gånger per termin 
Annonseras på hemsidan och via föräldrarna
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