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Checklista  
inför skolstart  
När barnet ska börja i skolan behöver ni föräldrarna ta kontakt med skolans 
rektor för att gå igenom barnets behov av stöd under skoldagen. Det är sedan 
rektorns ansvar att boka in ett möte med skolsköterska och ansvarig/a lärare. 
Vid detta möte ska information till skolan om det enskilda barnets typ 1-dia-
betes ges, behov av egenvård på skolan diskuteras och en praktisk planering 
göras. Skolan bör också ta kontakt med barnets diabetesteam för att se om 
de erbjuder utbildningar som personalen på skolan kan ta del av. 

Några frågor att diskutera kring

□  Vem är huvudansvarig för barnets egenvård på skolan?

□  Vem är ansvarig när denne person inte är på plats 
på skolan (sjuk, semester etc). 

□  Finns det en ifylld och uppdaterad egenvårdsplan på 
skolan och följs den upp? 

□  Behöver barnet särskild mat? 

□  Är det viktigt att idrottslektionerna ligger  
efter frukost/lunch? 

□  Finns det en extra vuxen med ansvar för elevens  
diabetes med vid utflykter och idrottsdagar? 
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Tips för en trygg skolgång med typ 1-diabetes

□  Arbeta med ditt barn för att utveckla en relation med de personer som rör 
sig kring barnet under skoldagen: klasskompisar, lärare, fritidspedagoger 
och skolbespisning. Informera och utbilda dessa personer utifrån behov.  

□  Prata med ditt barn om hur man svarar på frågor från klasskamrater och 
vänner om typ 1-diabetes.

□  Upprätta eller uppdatera egenvårdsplanen i samarbete med vårdgivare och 
skola, inför varje terminsstart.

□  Inför en ny termin kan det också behövas ett möte med teamet på skolan 
som är ansvariga för barnets egenvård, tex rektor, lärare, skolsyster och  
ev resurspersonal, för att gå igenom egenvårdsplan och informera och  
utbilda ev ny personal på skolan.

□  Gå igenom kontaktvägar under skoldagen. Hur ska rapportering och  
kommunikation ske på bästa sätt? Se till att alla mobiltelefonnummer  
är korrekta.

□  Se till att akutvårdsplan för hypoglykemi och hyperglykemi, som samman-
fattar hur man känner igen samt behandlar hypoglykemi och hyperglykemi 
och vem man ska kontakta för hjälp. Planen bör delas ut till all skolpersonal 
som har ansvar för barnet under skoldagen samt sättas upp i skolans  
personalrum.

□  Se till att alla nödvändiga hjälpmedel finns på plats på skolan som:  
druvsocker, söt dryck, glucagonspruta, extra pod, extra penna,  
insulin, ketonstickor/mätare blodsockermätare, tvättservetter.  
Kom överens om var dessa hjälpmedel förvaras på bästa plats.  
I klassrummet? Hos skolsyster?
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LÅGT BLODSOCKER
Symptom vid hypoglykemi

HÖGT BLODSOCKER
Symptom vid hyperglykemi
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Akutvårdplan  
Typ 1-diabetes
Blodsockret hos personer med typ 1-diabetes blir ofta högre och lägre än  
normalt eftersom den manuella tillförseln av insulin inte är lika exakt och  
smart som kroppens egen insulinproduktion. Om blodsockret blir för högt  
eller för lågt innebär det både akuta och långsiktiga komplikationer. Många  
olika faktorer påverkar att blodsockret går upp eller ner, till exempel tillväxt- 
period, mat, infektioner, stress och fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet går  
det åt extra mycket energi och risken att få lågt blodsocker ökar.

Hypoglykemi, lågt blodsocker.  
Värden under 4 mmol/l. 

När blodsockret sjunker under det normala området så blir 
barnets hjärna påverkad. Som biverkan upplever barnet hjärt-
klappning, bleknar och kanske kallsvettas. Vid riktigt låga vär-
den inträffar medvetslöshet och/eller krampanfall. Vid värden 
under 4 mmol/L, där barnet inte är allmänpåverkat, bör barnet 
ges exempelvis druvsocker, mjölk eller söt saft (ca 2 dl). 

Stoppa ALDRIG något i munnen på ett medvetandepåverkat  
barn pga risk för kvävning, ring istället 112. Ge ALDRIG insulin. 
Kontakta ALLTID vårdnadshavare om barnets medvetande är 
påverkat eller om ambulans behöver tillkallas. 

Hyperglykemi, högt blodsocker. Värden över 8 mmol/l. 

När blodsockret stiger för högt upplever många barn och ung- 
domar det som obehagligt, man kan känna trötthet, få huvudvärk, 
kan inte tänka klart, få påverkat humör etc. För höga blodsocker-
värden medför på lång sikt risk för att blodkärl skadas, vilken kan 
leda till hjärtkärlsjukdom. Riktigt höga värden (över 14 mmol/L) 
riskerar att på relativt kort tid (4–8 h) leda till att blodet blir för surt 
(ketoacidos). Detta tillstånd behöver behandlas och kan kräva 
sjukhusvård. Hyperglykemi, högt blodsocker behandlas med insulin. 

Kontakta vårdnadshavare om barnets blodsocker fortsätter att stiga 
ett par timmar efter att en dos med extra insulin tillförts. Detta kan 
exempelvis inträffa om en insulinpump gått sönder.
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