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Abstrakt 

Bakgrund: Skolsköterskans uppdrag innefattar att aktivt bistå elever som har behov av 

särskilt stöd. Insatserna ska formas utifrån sambandet som finns mellan hälsa och lärande. 

Att leva med diabetes typ 1 är ofta komplicerat och barnen upplever det svårt att finna en 

balans mellan diabeteshantering och skolarbete. Stödinsatser behövs i skolan för att kunna 

skapa förutsättningar för god egenvård. Syfte: Att belysa hur skolsköterskan kunde stödja 

barn med diabetes typ 1. Metod: En systematisk litteraturöversikt utfördes där 18 studier 

inkluderades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra 

huvudkategorier framkom, som utgjordes av faktorer som skolsköterskans stöd utgick ifrån. 

Stödinsatser som främjade elevens egenvård var av stor vikt och inkluderade rådgivning, 

praktisk hjälp och emotionellt stöd. Skolsköterskan motiverade eleverna och arbetade för 

ökad delaktighet, vilket gynnade deras självständighet. Skolsköterskans tillgänglighet var 

avgörande för om elevens behov kunde uppnås och lärare sågs som en viktig resurs. 

Samverkan mellan skolsköterskan, elev och övriga inblandade i elevens diabeteshantering 

var en förutsättning för att eleven skulle kunna hantera sin diabetes i skolan. Utbildning 

krävdes för att skolsköterskor skulle ha tillräcklig kunskap för att kunna erbjuda ett 

tillräckligt stöd. De kunde också vara en viktig resurs för att utbilda övriga i skolan. Slutsats: 

Skolsköterskor kan erbjuda ett betydelsefullt stöd till barn med diabetes typ 1. 

Litteraturöversikten kan ge skolsköterskor i Sverige en samlad bild av vilket stöd som 

erbjuds till dessa barn. Utifrån det kan en individuell bedömning göras avseende elevernas 

enskilda behov, för att se om det finns stödåtgärder som behöver prioriteras för dem.  

 

Nyckelord: Barn, Diabetes typ 1, Egenvård, Elev, Kvalitativ innehållsanalys, Skolsköterska, 

Stöd,  
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Abstract 

Background: The school nurse's assignment includes actively assisting students in need of 

special support. The efforts would be based on the relationship between health and learning. 

Living with type 1 diabetes is often complicated and the children find it difficult to find a 

balance between diabetes management and the schoolwork. Support efforts are needed in 

school to create good conditions for self-care. Aim: The purpose of this study was to 

illustrate how the school nurse could support children with type 1 diabetes. Method: A 

systematic literature review was made consisting of 18 studies. The analysis was done using 

qualitative content analysis. Results: Four main categories emerged, which consisted of 

factors that the school nurse's support was based on. Support efforts that promoted the 

student’s self-care were of great importance, including counselling, practical assistance and 

emotional support. The school nurse motivated the students and worked for increased 

participation which favoured their independence. The availability of the school nurse was 

crucial if the student's needs could be met and teachers were seen as an important resource. 

Collaboration between the school nurse, student and others involved in the student’s 

diabetic care, was a prerequisite for the student’s ability to handle diabetes at school. 

Education was required for school nurses to have sufficient knowledge to provide adequate 

support. They could also be an important resource for educating others in school. 

Conclusion: School nurses can offer significant support to children with type 1 diabetes. The 

literature review can provide school nurses in Sweden with a comprehensive picture of the 

support offered to these children. Based on this, an individual assessment can be made 

regarding the student’s individual needs, to see if there are support measures that should be 

prioritized for them. 

 

Keywords: Child, School nurse, Self-care, Student, Support, Type 1 diabetes, Qualitative 

content analysis 
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Bakgrund 

Skolsköterskans uppdrag 

Skolsköterskans uppdrag internationellt liksom i Sverige, innefattar att erbjuda 

förebyggande och hälsofrämjande insatser (Buswell et al., 2016; Magalnick & Mazyck, 2008; 

Skollag, SFS 2010:800, kap. 2, 25 §). Skolsköterskan ska aktivt bistå elever som har behov av 

särskilt stöd (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I uppdraget ingår att utbilda och 

uppmuntra elever i deras egenvård (Buswell et al., 2016; Silverstein et al., 2009). 

Kommunikation och samverkan med övriga aktörer kring eleven är viktigt (Best, Oppewal & 

Travers, 2018; Silverstein et al., 2009). Individuella vårdplaner utvecklas i samarbete med 

specialistvården (Best et al., 2018; Combe, Mattern, Fleming & Killingsworth, 2017). 

Samarbetet har stor betydelse för barn med diabetes och deras förutsättningar för att kunna 

uppnå en god egenvård i skolan (Marshall, Gidman & Callery, 2013). Skolsköterskan 

behöver kunskap och erfarenhet för att ha förmågan att erbjuda ett bra stöd till barn med 

diabetes, vilket de upplever att de inte alltid har tillräckligt av (Fisher, 2006).  

 

Skolsköterskan i Sverige är en del av elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) och är 

specialist i och ansvarig för omvårdnad. Omvårdnadens syfte är att främja elevens 

självständighet, oberoende och hälsa. Insatserna ska formas utifrån sambandet som finns 

mellan hälsa och lärande (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Elevhälsan är involverad i elevernas egenvård genom stödjande åtgärder som bland 

annat innefattar planering och samverkan (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Forskning visar att skolsköterskor internationellt sett har ett uttalat ansvar, när det gäller att 

erbjuda vård för barn med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes typ 1 (Lineberry, 

Whitney & Noland, 2018; Silverstein et al., 2009). De har även ett stort ansvar avseende att 

utbilda skolpersonal, vilket anses nödvändigt för att skapa trygghet för dessa barn (Buswell 

et al., 2016; Lineberry et al., 2018; Magalnick & Mazyck, 2008). Det finns dock stora skillnader 

i världen avseende tillhandahållandet av skolhälsovård. Endast 59 länder bedriver 

skolhälsovård med en skolsköterska på plats i skolan (Baltag, Pachyna & Hall, 2015).  
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Egenvård för ökad självständighet 

När skolsköterskan ger stöd i syfte att främja egenvård, bidrar det till en ökad förmåga för 

eleven att kunna hantera sin situation och bli mer självständig (Kelo, Martikainen & 

Eriksson, 2011). Egenvård innebär att en individ hanterar hälso- och sjukvårdsåtgärder på 

egen hand eller med stöd av annan person (Pelicand, Fournier, Le Rhun & Aujoulat, 2012). 

Barn har ofta den tekniska förmågan, men behöver personer hemma och i skolan som kan 

delta i vården och dela ansvaret. Det behöver finnas en balans mellan egenvårdskraven och 

barnets mognad. För egenvård krävs en kombination av kunskap och förmåga. En 

lärandeprocess är nödvändig för att uppnå målet med egenvården, som är att individen ska 

kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt (Kelo et al., 2011). 

  

I Orems egenvårdsteori definieras egenvård som handlingar vilka individen utför i syfte att 

upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv (Orem, 2001, s. 143-144). För att en person ska 

kunna utföra egenvårdshandlingar behöver dennes behov identifieras, och beslut tas 

gällande vilka handlingar som krävs för att uppnå målen (Orem, 2001, s. 153-157). Kunskap 

och förmåga är viktiga faktorer som behövs för att kunna göra bedömningar, fatta beslut 

samt utföra handlingar som leder till resultat. När det finns begränsningar i en persons 

egenvårdskapacitet uppstår ett behov av stöd i syfte att återskapa egenvårdskapaciteten 

(Orem, 2001, s. 279-282). Det finns olika tillvägagångssätt som sjuksköterskan kan använda 

sig av för att stödja patienten i egenvården. Det kan innebära att utföra handlingar för någon 

annan, ge vägledning genom kunskap och information, erbjuda praktisk undervisning, 

regelbundet tillhandahålla rådgivning samt arbeta för en miljö som är anpassad efter 

individens behov (Orem, 2001, s. 257-259). 

 

Stöd till barn i skolan 

Behovet av stöd beskrivs som föränderligt och beroende av sammanhang. Stöd består inte 

bara av att ge information utan har även ett instrumentellt och emotionellt perspektiv. 

Informativt stöd innefattar att ge information, vägledning och råd. Instrumentellt stöd 

handlar om att erbjuda praktisk hjälp. I det emotionella stödet är relationen mellan 

vårdgivare och individ särskilt viktig (Thorne & Paterson, 2001). 
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Skolsköterskan har som uppgift att ge stöd till elever med nedsatt hälsa i det dagliga livet 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Stödet behöver anpassas efter barns 

utveckling, ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2015) och ska ges med respekt för individen 

samt utgå från dennes behov och förväntningar (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008). Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal vilket innebär en möjlighet att ge stöd till elever 

när det gäller hälsa och levnadsvanor. Vid hälsosamtalet skapas också en relation som är av 

betydelse för om barnet sedan känner trygghet med att kontakta skolsköterskan om 

funderingar eller problem uppstår (Golsäter, 2012). Skolsköterskan stödjer elever med 

kroniska sjukdomar genom att använda ett arbetssätt som bidrar till att eleverna själva kan 

ta beslut och makt över sin egenvård (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

Att leva med diabetes typ 1 

Det finns ungefär 45 000 människor i Sverige som lever med diabetes typ 1 (Nationella 

diabetesregistret, 2017), av dessa är ca 7000 barn i ålder 0 till 17 år (Swediabkids, 2017). 

Diabetes typ 1 innebär att bukspottkörtelns insulinproducerande celler inte längre fungerar, 

som en följd av en immunologisk reaktion. Sjukdomen kräver behandling med insulin 

(Norberg & Danielsson, 2009) och utvecklas oftast under barndomen, flest insjuknade ses i 

åldrarna 10-14 år. Det är viktigt att barnen får sin diagnos så snart som möjligt efter 

insjuknandet, så att tiden till diagnos inte utgör en hälsorisk (Ludvigsson, 2017). Sverige har 

världens näst högsta frekvens av diabetes typ 1 bland barn, efter Finland (Norberg & 

Danielsson, 2009). Det finns inga exakta siffror över hur många barn i världen som har 

diabetes typ 1. Under de senaste årtiondena ses dock en stadigt stigande förekomst på 3 % i 

höginkomstländer (World Health Organization, 2016).  

 

Livet förändras på många sätt för barn som får diabetes typ 1, eftersom de behöver lära sig 

att förhålla sig till och hantera sjukdomen (Babler & Strickland, 2015). Att leva med diabetes 

innebär stora förändringar för hela familjen. De dagliga rutinerna behöver anpassas utifrån 

barnets behov. Familjens stöd har en stor betydelse för barnets förmåga att kunna anpassa 

sig och hantera ett liv med diabetes (Wales, Nadew & Crisp, 2007). Det krävs att ständigt 

övervaka och kunna värdera symtom liksom att balansera blodsockret (Babler & Strickland, 
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2015). Det kan vara svårt och stressande för barnen att finna en balans i tillvaron med 

diabeteshantering, skolarbete, aktiviteter, vänner, sport och relationer (Babler & Strickland, 

2015; Wang, Brown & Horner, 2013). Uppmärksamheten som de nödvändiga 

egenvårdshandlingarna kan medföra (Wang, Brown & Horner, 2010) bidrar till att många av 

barnen upplever sig annorlunda jämfört med sina vänner. De känner ofta en oro över sin 

hälsa (Herrman, 2006; Wang et al., 2010) och upplever en osäkerhet inför framtiden, då 

diabetes är en kronisk sjukdom som orsakar komplikationer (Chao et al., 2016).  

 

Barn med diabetes typ 1 är i behov av särskilt stöd i skolan eftersom diabeteshanteringen 

ofta är komplicerad och tar mycket tid i anspråk. Barnen har också i allmänhet sämre 

skolresultat än andra i samma ålder (Meo et al., 2013; Dahlquist & Källén, 2007). Onormala 

blodsockervärden kan påverka förmågan att koncentrera sig under skoltid. Det finns även en 

risk att eleverna missar lektioner med anledning av egenvårdsbehoven (Chao et al., 2016). 

Barn med diabetes typ 1 önskar stöd i skolan avseende blodsockertestning, 

kolhydratuträkning, matval och hantering av hyper- och hypoglykemi (Kise, Hopkins & 

Burke, 2017) liksom ett känslomässigt stöd (Chao et al., 2016). Genom stödåtgärder får 

barnen hjälp att integrera diabeteshanteringen med skolans aktiviteter, det leder också till ett 

ökat oberoende från föräldrarna (Babler & Strickland, 2015).  

 

Problemformulering 

Skolsköterskor i Sverige möter allt fler barn med diabetes typ 1. De har begränsade resurser 

och många arbetsuppgifter som det kan vara svårt att prioritera bland. Skolsköterskor har 

inte alltid den kunskap och erfarenhet som behövs för att erbjuda stöd till barn med diabetes 

typ 1. Det är viktigt att dessa barn får de stöd de behöver i skolan. Genom att 

uppmärksamma hur stödet till barn med diabetes typ 1 ser ut i olika länder, kan 

skolsköterskor erhålla en ökad kunskap och förståelse. De kan utifrån det inspireras till att 

skapa bättre villkor för dessa barn, genom att kunna prioritera nödvändiga stödinsatser. 
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Syfte   

Syftet var att belysa hur skolsköterskan kan stödja barn med diabetes typ 1. 

 

Metod  

Design 

En systematisk litteraturöversikt innebar att göra en sammanställning utifrån tidigare 

studier. Relevanta artiklar söktes systematiskt och resultaten granskades kritiskt så att 

kunskapen kring det valda ämnet kunde fördjupas (Polit & Beck, 2017 s. 647). För att 

litteraturöversikten skulle uppfylla kraven på tillförlitlighet följdes vissa principer. Ett 

problemområde formulerades och urvalskriterier, sökningar liksom kvalitetsgranskning 

presenterades (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att nå syftet med studien valdes ett antal inklusionskriterier. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska och vara publicerade mellan år 2003-2018. Polit och Beck 

(2017, s. 90-91) föreslår att studier som används till en litteraturöversikt inte är äldre än 15 år. 

För databasen Cinahl och Eric användes begränsningen peer reviewed. Studierna skulle 

inkludera skolbarn, vilket i föreliggande litteraturöversikt innefattar åldern 6-19 år. För att få 

ett internationellt perspektiv gjordes inga begränsningar avseende vilka länder studierna var 

utförda i. Både kvalitativa, kvantitativa och studier med mixad design inkluderades. 

Exklusionskriterier var studier som endast handlade om typ 2 diabetes, barn under 6 år samt 

vuxna. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl samt Eric. Eric är en databas som 

inriktar sig mot skolmiljön. Enligt SBU (2017) ska sökningar utföras i flera databaser för att 

minska risken för att viktiga studier missas. Vid litteratursökningen hittades 36 relevanta 

studier utifrån en bedömning av dess abstrakt. Nedan visas en tabell (Tabell 1) med översikt 
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av hur sökningarna utfördes och vilket resultat de gav. I tabellen är ord inom citationstecken 

MeSH-termer (PubMed) eller headings (Cinahl). Antal studier inom parentes är studier som 

redan hittats vid tidigare sökning. De sökningar som tabellen visar avser de kombinationer 

som gett nya studier. Förutom dessa så testades MeSH-termerna/cinahl headings ”diabetes 

mellitus type 1” och “diabetes mellitus” med olika fritextord i syfte att hitta andra vägar till 

studier som svarade mot syftet. De fritextord som testades i sökningarna var nurse, school, 

schools, support, students, self-care, education, management och managing. Dessa sökningar 

gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Eric, men gav endast dubbletter. 

 

Tabell 1  

Översikt av sökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed 
180501 

”diabetes 
mellitus” 
”school 
nursing” 

År 2003-2018 143 22 12 10 

Cinahl 
180501 

“diabetes 
mellitus 
type 1” 
school 
nurse 

År 2003-2018 
Peer review 

61 5 (11) 3 (6) 3 (5) 

Cinahl 
180503 

“diabetes 
mellitus 
type 1” 
schools 

År 2003-2018 
Peer review 

240 6 (20) 4 (11) 3 (9) 

Cinahl 
180504 

”diabetes 
mellitus” 
school 
nurse  

År 2003-2018  
Peer review  

58 3 (6) 2 (3) 2 (3) 

Urval 1: antal artiklar valda utifrån dess abstrakt. Urval 2: antal lästa artiklar valda utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt 
relevansbedömning. Urval 3: antal artiklar valda till resultatet efter kvalitetsgranskning. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Utifrån abstrakt valdes 36 studier, vilka gick vidare till urval ett. Studierna lästes sedan i sin 

helhet. En bedömning utifrån inklusions- och exklusionskriterierna utfördes. Med stöd av 

“Mall för bedömning av relevans” (SBU, 2014) gjordes en bedömning av relevansen för 

studiens syfte. De 21 studier som uppfyllde kriterierna gick vidare till urval två. Därefter 

gjordes en kvalitetsgranskning med stöd av granskningsmall beroende av studietyp. Från 

SBU (2014) användes "Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik" och "Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier". För studier 

med mixad design användes båda granskningsmallarna. Det var 18 stycken studier som gick 

vidare till urval tre och de bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och användes slutligen 
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till resultatet. De studier som användes i resultatet redovisas i tabell 2 (Bilaga 1), översikt av 

inkluderade studier till resultatet. 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes. Innehållsanalys kan enligt Elo och 

Kyngäs (2008) användas för att analysera både kvalitativa och kvantitativa data. Studierna 

lästes flera gånger för att få en förståelse för dess innehåll. Processen började med att ta ut 

meningsenheter, vilket var de delar av texten som svarade på studiens syfte. De lästes 

upprepade gånger för att erhålla en ökad förståelse och helhetsbild. Meningsenheterna 

formades om till koder som var en kortare beskrivning av dess innehåll. Koderna flyttades 

över till ett skriftligt dokument där de bearbetades och organiserades. Genom abstraktion 

skapades kategorier som prövades mot textens innehåll. Kategorier är kärnan av de delar av 

texten som beskriver samma sak. Alla kategorier fick en egen färg och sammanfördes utifrån 

färgkodningen. Kategorierna analyserades sedan och subkategorier kunde skapas som 

ytterligare delade upp kategorierna utifrån dess specifika innehåll. Genom denna process 

kunde ett resultat sammanställas (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten har studier som använts till resultatet granskats i syfte att ta ställning 

till om de följer etiska värderingar. I enlighet med Polit och Beck (2017, s. 154-155) har 

studier valts som har fått godkännande från en etisk kommitté och/eller haft etiska 

överväganden. Om de etiska övervägandena inte fanns beskrivna gjordes en bedömning 

utifrån metodbeskrivningen, för att avgöra om de etiska aspekterna beaktats. I de studier 

som inkluderade barn, togs hänsyn till om de angett att både vårdnadshavare samt barnen 

var informerade om studiens syfte och att de hade godkänt deltagandet. Vid 

sammanställningen användes ett objektivt förhållningssätt och positiva liksom negativa 

delar redovisades i syfte att inte påverka litteraturöversiktens resultat. Studierna översattes 

från engelska till svenska, detta gjordes noggrant med avsikten att inte förvränga resultatet. 
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat bygger på studier från framförallt USA men också från Sverige, 

Iran och Taiwan. Resultatet består av sex kvalitativa studier, nio kvantitativa studier och tre 

studier med mixad design och presenteras i rubriknivåer som består av kategorier och 

subkategorier. Nedan visas en schematisk översikt av resultatet (Figur 1). 

  

  

Figur 1 Översikt av resultatet 

 

Förutsättningar för egenvård 

Att främja elevens egenvårdsförmåga 

Nästan alla skolsköterskor (n=110) ansåg att barn med diabetes behövde utökat stöd i skolan 

(Nabors, Troillett, Nash & Masiulis, 2005). Elever som hade mindre förmåga att hantera sin 

egenvård var svårare att stödja. I dessa fall så försökte skolsköterskorna skapa en förståelse 

för varför egenvårdsförmågan var nedsatt och utifrån det hitta åtgärder som kunde bidra till 

ökad motivation och delaktighet (Thorstensson, Fröden, Vikström & Andersson, 2016). 
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Peery, Keehner Engelke och Swanson (2012) belyser åtgärder som gynnade elevens 

egenvård. De flesta lärare och föräldrar till barn med diabetes (n=69) ansåg att dessa åtgärder 

bestod av utbildning, rådgivning, förmåga att göra bra val och verktyg för att kunna hantera 

komplikationer. Andra betydelsefulla insatser bestod av att erbjuda hjälp vid 

insulinadministrering, blodsockerkontroller och kolhydratsräkning. Polo och Cahill (2017) 

beskrev också områden som var särskilt viktiga för att stödja barnens egenvård. En majoritet 

av skolsköterskorna (n = 61) ansåg att stödet bestod av att motivera barnen till att välja 

hälsosam mat, lära dem om diabetes, uppmuntra till fysisk aktivitet och erbjuda rådgivning i 

hur de kunde få egenvården att passa in i de dagliga rutinerna. Mer än hälften av 

skolsköterskorna uppgav att barnens främsta bekymmer var att de inte använde sig av 

egenvårdsstrategier som en del i de dagliga rutinerna. I syfte att främja ett ökat ansvar 

hjälpte skolsköterskorna barnen att utveckla strategier. 

 

Ett känslomässigt och psykologiskt stöd från skolsköterskan var också betydelsefullt för 

barnen (Nabors, Lehmkuhl, Cristos & Andreone, 2003; Peery et al., 2012; Polo & Cahill, 2017; 

Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh & Vanaki, 2014). Barnen behövde även stöd i syfte att 

stärka deras självförtroende. Huvudmålet var att de skulle uppnå en god egenvård, så att de 

genom sin självständighet kunde leva ett så normalt liv som möjligt (Rostami et al., 2014). 

 

Skolsköterskor kunde också vara ett stöd genom att arbeta för en förändring i skolan som 

tillät barnen att mäta sitt blodsocker, ta sitt insulin och ha tillgång till något att äta i 

klassrummet (Bobo, Kaup, McCarty & Parker Carlson, 2011). Barn med diabetes påtvingades 

ibland universella regler som inte tog hänsyn till deras individuella behov vilket i sin tur 

inverkade på förmågan att utföra sin egenvård i skolan (Hayes-Bohn, Neumark-Sztainer, 

Mellin & Patterson, 2004). Skolsköterskorna strävade efter att barnen med diabetes skulle få 

tillgång till lunchmenyerna och matens innehållsförteckning, eftersom det kunde underlätta 

planeringen av medicineringen (Nabors et al., 2005). Nästan alla skolsköterskorna (n= 61) 

ville också se en förändring mot hälsosammare måltidsalternativ för eleverna (Polo & Cahill, 

2017). 



MITTUNIVERSITETET       

10 
 

Att skapa delaktighet och nära relationer 

Skolsköterskor strävade efter att elever med diabetes typ 1 skulle vara delaktiga i alla frågor 

som rörde sjukdomen. Det gjorde att de blev mer kapabla att ta ansvar för sin egenvård, 

vilket i sin tur bidrog till en ökad självständighet (Darby, 2006; Bobo et al., 2011; 

Thorstensson et al., 2016). Eleverna behövde känna sig delaktiga för att kunna påverka beslut 

som berörde deras dagliga liv. När eleverna deltog aktivt skapades en känsla av kontroll och 

normalitet för dem. Skolsköterskorna behövde också vara uppmärksamma på elevernas 

behov och önskningar. Det skapade en trygghet i skolan för både elever och föräldrar 

(Thorstensson et al., 2016). 

 

Genom den täta kontakten som skolsköterskorna hade med eleverna, utvecklades ofta en 

nära relation. De lärde känna elever med diabetes på ett djupare plan. Relationen mellan 

skolsköterskorna och eleverna medförde att det blev lättare att identifiera behov och utforma 

stödåtgärder för elevernas egenvård. (Darby, 2006; Wang & Volker, 2012). Att lära känna 

eleverna var en ständigt pågående process, eftersom det ofta skedde förändringar som 

påverkade egenvården. En förtroendefull relation var viktig eftersom det innebar att 

eleverna delade med sig av sina tankar och funderingar. Det bidrog till att skolsköterskorna 

fick en ökad förståelse och att behovet av stöd lättare kunde identifieras (Darby, 2006).   

  

Att ge ett anpassat stöd 

Skolsköterskor uttryckte att de behövde ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå och 

individuella behov vid utformandet av stödåtgärder (Wang & Volker, 2012). Yngre barn 

hade ofta större behov av stöd från skolsköterskor och lärare, än vad de äldre barnen hade 

(Nabors et al., 2003). Bland de yngre barnen (n=60) behövde de allra flesta hjälp med 

insulinadministration och att mäta sitt blodsocker via skolsköterskan eller annan 

skolpersonal. För de äldre eleverna (n = 67) med diabetes var det mer än hälften som var 

självständiga när det gällde den medicinska hanteringen (Hellems & Clarke, 2007). 
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Skolsköterskor behövde ta hänsyn till att ungdomar befann sig i en utvecklingsfas där de 

sökte efter sin identitet och kompisrelationer var viktiga (Wang & Volker, 2012). Ungdomar 

ville inte bli utpekade som annorlunda jämfört med sina kompisar, vilket kunde utgöra ett 

hinder för en bra egenvård i skolan. De behövde ofta stöd och uppmuntran för att de skulle 

våga tala om sin diabetes (Nabors et al., 2005). Skolsköterskorna respekterade ungdomarnas 

egna val och värnade om deras integritet, i de fall de inte ville att andra skulle känna till 

deras sjukdom (Wang & Volker, 2012). Genom att försöka sätta sig in i elevernas situation, 

kunde skolsköterskorna utforma stödåtgärder som syftade till att minska deras känslor av 

att vara annorlunda (Bobo et al., 2011). 

 

Att arbeta strukturerat 

En viktig del i stödet till barn med diabetes var att utveckla individuella vårdplaner. De gav 

en struktur och möjlighet att uppnå en konsekvent vård som underlättade en självständig 

diabeteshantering i skolan (Bobo et al., 2011). De flesta skolsköterskor (n=110) ansåg att 

vårdplaner var betydelsefulla för att eleverna skulle kunna uppnå en god egenvård (Nabors 

et al., 2005). Dessa var ett bra stöd för alla som var involverade i elevernas diabeteshantering 

i skolan (Nabors et al., 2005; Thorstensson et al., 2016). Skolsköterskor beskrev vårdplaner 

som ett viktigt hjälpmedel för att bland annat öka skolpersonalens uppmärksamhet 

avseende att upptäcka onormala blodsockervärden. Elever och lärare upplevde en trygghet 

när det fanns en skriven vårdplan tillgänglig (Thorstensson et al., 2016). Nästan alla 

skolsköterskor (n=110) beskrev att de utvecklade skriftliga vårdplaner för barn med diabetes. 

Utvecklandet av vårdplanerna baserades på en kommunikation mellan skolsköterska, barn, 

specialistvård, föräldrar och lärare (Nabors et al., 2005).  

 

Tillgänglighet för tryggare skolmiljö 

Att finnas på plats i skolan 

För att skolsköterskor skulle kunna ge tillräckligt stöd till elever med diabetes typ 1 behövde 

de vara tillgängliga alla skoldagar. Att vara tillgänglig innebar att kunna bistå eleverna när 

helst frågor uppkom (Guttu, Keehner Engelke & Swanson, 2004; Lewis, Powers, 
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Goodenough & Poth, 2003; Nabors et al., 2005; Thorstensson et al., 2016; Wang & Volker, 

2012). Det skapades en trygghet för elever med diabetes när skolsköterskorna var 

närvarande och tillgängliga i skolan. Skolsköterskorna visade sig tillgängliga genom att hålla 

kontakt med elever och/eller föräldrar, samt genom att vara lyhörda för deras behov 

(Thorstensson et al., 2016). Skolsköterskor som ansvarade för färre elever gav i högre 

utsträckning stöd till barn med diabetes (Guttu et al., 2004; Wang & Volker, 2012). Ett 

praktiskt stöd gavs i mer än dubbelt så stor utsträckning om skolsköterskor (n = 63) 

ansvarade för färre skolor (Keehner Engelke, Swanson, Guttu, Warren & Lovern, 2011). När 

arbetsbördan upplevdes för stor fanns svårigheter i att upprätthålla en bra relation med 

eleverna, det kunde bidra till en känsla av otillräcklighet (Wang &Volker, 2012). Endast en 

femtedel av personalen i skolan (n= 28) ansåg att det fanns tillräckligt många skolsköterskor. 

Personalen kände en oro över vad som skulle kunna hända om barnen med diabetes skulle 

vara i behov av hjälp när det inte fanns någon skolsköterska i tjänst (Schwartz, Denham, 

Heh, Wapner & Shubrook, 2010). 

 

Att se lärare som resurs 

Skolsköterskorna beskrev sina kollegor, elever, föräldrar och lärare som resurser i vården av 

barn med diabetes. Lärarna ansågs vara extra viktiga resurser i de fall där skolsköterskorna 

ansvarade för flera skolor och därigenom inte alltid kunde vara tillgängliga (Darby, 2006). 

Eftersom lärare spenderade mycket tid med eleverna så hade de ofta en nära relation, som 

bidrog till att de kunde vara en bra resurs för att identifiera hälsorelaterade problem. Lärarna 

kunde sedan hänvisa eleverna till skolsköterskan vid behov (Wang & Volker, 2012). 

Skolsköterskorna (n = 63) utbildade i något högre utsträckning lärare avseende diabetes om 

de ansvarade för flera skolor, för att försäkra sig om att barnen med diabetes fick en så trygg 

skolmiljö som möjligt (Keehner Engelke et al., 2011).  
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Samverkan för eleven 

Att arbeta som ett team 

Skolsköterskorna använde sig av samverkan för att försäkra sig om att informationen 

gällande elevernas diabetes var uppdaterad och korrekt samt hade barnens bästa i fokus 

(Nabors et al., 2005; Thorstensson et al., 2016; Wang & Volker, 2012). Syftet med samverkan 

var att stödja elevernas diabeteshantering och bidra till en bättre hälsa för dem. 

Skolsköterskorna upplevde att elevernas hantering av sin sjukdom blev mer effektiv när det 

fanns ett teamarbete mellan dem, eleven, föräldrar, lärare och kompisar (Wang & Volker, 

2012). Nästan alla skolsköterskor (n = 61) uppgav att de genom teamarbete kunde bidra till 

att elever fick en ökad förmåga att hantera sin diabetes (Polo & Cahill, 2017). 

Skolsköterskorna såg sig själva som koordinatorer för elever med diabetes typ 1. De försökte 

skapa ett nätverk runt eleverna och förde en dialog med alla inblandade. Dialogen bidrog 

bland annat till att all skolpersonal fick samma information och det medförde en trygghet för 

alla inblandade (Thorstensson et al., 2016).  

 

Samarbetet med övriga vårdgivare resulterade i en medvetenhet för dem om vikten av att 

involvera skolsköterskan i diabetesvården och det sågs som en fördel för alla berörda (Bobo 

et al., 2011). Skolsköterskor upplevde det som värdefullt att samarbeta med kunniga 

personer inom diabetes, såsom diabetessköterskor, vilka tillhandahöll ny kunskap och 

användbara verktyg (Bobo et al., 2011; Darby, 2006).  

 

Att samarbeta med elevens familj 

 Det var betydelsefullt för skolsköterskan att ha ett samarbete med föräldrar till barn med 

diabetes typ 1, som baserades på en förtroendefull relation. Det medförde en trygghet för alla 

parter och innebar att de vid behov hade en tät kontakt med varandra (Darby, 2006; Nabors 

et al., 2005; Wang & Volker, 2012). Samarbetet med föräldrarna möjliggjorde ett viktigt 

utbyte där skolsköterskan kunde erhålla uppdaterad information gällande elevens mål och 

behandling (Wang & Volker, 2012). Ett ömsesidigt engagemang mellan föräldrar, elev och 

skolsköterska gav en känsla av delaktighet och trygghet för föräldrar och barn (Thorstensson 
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et al., 2016). Föräldrarna kände ofta en oro för sina barn när de vistades i skolan och därför 

engagerade sig skolsköterskorna lite extra för att ge stöd till dessa elever och deras familjer 

(Bobo et al., 2011). 

 

Samarbetet mellan familjerna och skolan, gjorde det möjligt att hantera diabetes på samma 

sätt i hemmet som i skolan vilket i sin tur gynnade elevernas hälsa (Bobo et al., 2011). Om 

föräldrarna inte instämde med de åtgärder som skolan hade vidtagit så upplevde 

skolsköterskorna att det var svårt att ge ett bra stöd till eleverna (Nabors et al., 2005). Mer än 

hälften av skolsköterskorna (n = 61) var bekymrade över att familjerna inte alltid följde 

diabetesrekommendationerna i hemmet (Polo & Cahill, 2017).  

 

Nästan alla föräldrar (n=69) till barn med diabetes ansåg att barnens egenvård förbättrades 

när skolsköterskan samarbetade med dem (Peery et al., 2012). Föräldrarna hade en 

avgörande roll i att stödja barnens egenvård. Skolsköterskorna behövde därför en förståelse 

för hur föräldrarnas stöd till barnen såg ut och vilken kunskap de hade om diabetes (Bobo et 

al., 2011; Wang & Volker, 2012). Föräldrarna var ofta i behov av mer kunskap för att kunna 

ge barnen ett bättre stöd (Nabors et al., 2005), vilket nästan hälften av skolsköterskorna (n = 

61) beskrev (Polo & Cahill, 2017). Skolsköterskorna gav familjerna stöd i hur de kunde 

hantera sjukdomen, behandlingen och hur de kunde bli bättre på att uppmärksamma 

symtom på till exempel hypo- och hyperglykemi (Rostami et al., 2014). 

 

Behov av utbildning 

Att ha behov av ökad kunskap 

Skolsköterskorna såg kunskap och utbildning som en viktig förutsättning för att de skulle 

kunna erbjuda ett bra stöd för elever med diabetes (Darby, 2006; Nabors et al., 2005; 

Thorstensson et al., 2016; Wang & Volker, 2012). De önskade kontinuerlig utbildning som 

innehöll förslag på hur de kunde ge råd och stöd till sina elever (Nabors et al., 2005).  

Kunskapen erhölls via kurser men kunde också uppnås genom kontakt med annan hälso- 

och sjukvård (Thorstensson et al., 2016). Genom att lära tillsammans i kunskapsutbytet med 
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eleven främjades också kunskapsutvecklingen (Darby, 2006). Kunskap om diabetes typ 1, 

symtom, behandling och åtgärder vid onormala blodsockernivåer ansågs vara betydelsefullt 

(Thorstensson et al., 2016). Det var viktigt att skolsköterskor hade den kunskap som krävdes 

för att kunna vara behjälpliga vid till exempel högt eller lågt blodsocker (Hayes-Bohn et al., 

2004; Nabors et al., 2003).  

 

Förmågan att erbjuda stöd till elever med diabetes typ 1 varierade i relation till 

skolsköterskornas kunskapsnivå (Thorstensson et al., 2016). Genom utbildning fick de en 

ökad kunskap som i sin tur ledde till en bättre förmåga att stödja och ansvara för elever med 

diabetes i skolan (Bachman & Hsueh, 2008; Bobo et al., 2011; Breneman, Heidari, Butler, 

Porter & Wang, 2015). Skolsköterskorna upplevde rädsla över att ansvara för elever med 

diabetes typ 1, vid brist på kunskap och utbildning. Det stöd som de erbjöd blev i dessa fall 

ofta begränsat och de kände sig oförberedda och ensamma (Darby, 2006; Wang &Volker, 

2012). Wang och Volker (2012) beskrev vidare att skolsköterskor upplevde en begränsad 

möjlighet att erhålla ny kunskap eftersom skolmiljön var isolerad. Det medförde att de inte 

hade samma möjlighet till att diskutera och utbyta kunskap med andra professioner inom 

hälso- och sjukvården.   

 

Att ge andra kunskap 

För att skapa en ökad förståelse om diabetes typ 1 och vad det innebar för eleven, utbildade 

skolsköterskor lärare, övrig skolpersonal samt klasskamrater om sjukdomen (Darby, 2006; 

Thorstensson et al., 2016; Wang & Volker, 2012). Genom att de utbildade och informerade 

personalen i skolan, blev det fler vuxna som kunde arbeta för att eleven skulle få ett så bra 

stöd som möjligt (Wang & Volker, 2012). Elevernas diabeteshantering gynnades när lärare 

och övrig skolpersonal hade god kunskap om sjukdomen och dess symtom på hypo- och 

hyperglykemi (Hayes-Bohn et al., 2004; Hellems & Clarke, 2007; Nabors et al., 2005; Peery et 

al., 2012; Wang & Volker, 2012). Det minskade skolsköterskornas arbetsbörda och medförde 

att de kunde känna sig tryggare med att eleverna fick det stöd de behövde (Wang & Volker, 

2012). Barn med diabetes typ 1 och deras föräldrar uttryckte en tacksamhet när 
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skolsköterskorna tog initiativ till att utbilda skolpersonalen (Freeborn, Loucks, Dyches, 

Olsen Roper & Mandleco, 2013; Hayes-Bohn et al., 2004). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Valet att utföra en systematisk litteraturöversikt gjordes, eftersom det fanns forskning att 

tillgå inom ämnet skolsköterskors stöd till barn med diabetes typ 1. Vid litteratursökningen 

anpassades sökstrategierna utifrån de olika databasernas uppbyggnad, genom att använda 

deras specifika söktermer. Polit och Beck (2017, s. 92) beskriver att anpassningen är 

betydelsefull, för att kunna erhålla relevanta sökträffar. Det är möjligt att resultatet hade sett 

annorlunda ut om sökningar utförts i ytterligare databaser. De sökningar som gjordes gav 

dock många dubbletter vilket tyder på att mättnad i ämnet uppnåtts. Litteraturöversikten 

baserades på studier från vetenskapligt granskade tidskrifter och en kvalitetsgranskning 

utfördes med stöd av granskningsmallar från SBU (2014), vilket troligen medförde en 

kvalitetssäkring som gav resultatet en ökad trovärdighet.  

 

Vid analys av de äldre studierna som inkluderats, sågs liknade resultat som i de nyare. Deras 

resultat stärkte varandra, vilket möjligen ökade litteraturöversiktens tillförlitlighet. 

Resultatets internationella perspektiv gav en mer omfattad bild över hur skolsköterskans 

stöd kan se ut, vilket kan anses vara en styrka i studien eftersom det finns lite forskning 

avseende skolhälsovården i Sverige. Många av de inkluderade studierna var utförda i USA, 

vilket möjligen kan ses som en begränsning eftersom skolsköterskor i olika länder arbetar 

utifrån skilda regelverk. De olika förutsättningarna kan ha betydelse för om stödinsatserna 

kan appliceras i andra verksamheter. Några av de inkluderade studierna i 

litteraturöversikten avsåg både typ 1 och typ 2 diabetes. I dessa fall användes enbart det 

material som handlade om diabetes typ 1, vilket möjligen kan anses som en begränsning 

eftersom det medförde att delar valdes bort. Alla studier som inkluderades belyste 

skolsköterskans roll, vilket gav ett nyanserat resultat som i sin tur kan vara en fördel för 

studien. Polit och Beck (2017, s. 648) menar att det kan vara komplext att analysera studier 
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med olika design. De olika studiernas resultat matchade dock varandra väl och deras olika 

studietyper ansågs kunna vara en styrka för resultatet. Studiernas resultat sammanställdes i 

syfte att förstärka, bekräfta eller motbevisa varandra. En djupare och bredare förståelse 

skapades på så vis inom det område som undersöktes (Polit & Beck, 2017, s. 666). Det är 

möjligt att studien skulle ha fått ett annat resultat om den istället hade utförts med hjälp av 

intervjuer eller enkäter. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008) valdes för att 

analysera resultatet i de studier som inkluderats. Det innebar en process där det var möjligt 

att tolka resultatens budskap och försöka se mönster. Genom den induktiva ansatsen kunde 

specifika data sammanställas och kombineras till en större helhet. Analysmetoden sågs som 

en fördel eftersom den var flexibel och gjorde det möjligt att plocka ut delar av texten som 

svarade på syftet. Innehållet analyserades och strukturerades utefter de kategorier som 

skapats, för att sedan sammanföras i ett resultat. För att inte egna värderingar skulle 

påverka, användes ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt vid analys av studiernas 

innehåll. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur skolsköterskan kan stödja barn med 

diabetes typ 1. Huvudfynden var de stödinsatser som hade betydelse för att främja elevernas 

egenvård. Insatserna anpassades efter elevens utvecklingsnivå och inkluderade bland annat 

utbildning, rådgivning, praktisk hjälp och att arbeta för en skolmiljö som var anpassad efter 

barnens behov. Skolsköterskans tillgänglighet var av stor betydelse för att eleverna skulle 

kunna erhålla det stöd de behövde i skolan. Tillgängligheten skapade en trygghet för både 

eleverna och den övriga skolpersonalen.  

 

I förekommande resultat strävade skolsköterskan efter att stärka barnen till att kunna utföra 

sin egenvård mer självständigt. Undervisning och information var viktiga faktorer för att 

elevernas egenvård skulle gynnas. Skolsköterskorna beskrev också att de själva behövde 



MITTUNIVERSITETET       

18 
 

erhålla kunskap genom utbildning, för att kunna stödja barnen på ett bra sätt. Orem (2001, s. 

257-259) beskriver kunskap, information, rådgivning samt utbildning som metoder, vilka var 

en hjälp för sjuksköterskan vid tillhandahållandet av stöd för en god egenvård. Orem menar 

också att det var nödvändigt att skapa en miljö runt individen som var anpassad utifrån 

dennes behov. I resultatet framkom att skolsköterskorna arbetade för att anpassa miljön i 

skolorna. Anpassningen syftade bland annat till att eleverna skulle tillåtas att testa sitt 

blodsocker och ta sitt insulin närhelst de behövde. Det går i linje med studier av Tolbert 

(2009) och Kise et al. (2017) som menar att det är betydelsefullt att arbeta för en skolmiljö 

som är anpassad efter de behov som elever med kroniska sjukdomar har.  

 

I resultatet sågs att skolsköterskan behövde anpassa stödet efter barnets utvecklingsnivå. 

Barnen hade ofta en begränsad egenvårdsförmåga och de behövde därför stöd från vuxna i 

sin närhet. I enlighet med resultatet menar Orem att egenvård är en funktion som regleras av 

den mogna, självständiga individen, vilken har förmåga och kunskap att ta hand om sig själv 

(Orem, 2001, s. 143-144). Det kan finnas begränsningar i egenvårdkapaciteten som kan bero 

på till exempel bristande kunskap, begränsad förmåga att kunna fatta beslut samt bristfälliga 

färdigheter i att utföra handlingar som leder till resultat (Orem, 2001, s. 279). I föreliggande 

resultat beskrev elever att det viktigaste målet med egenvården, var att de skulle kunna leva 

ett så normalt liv som möjligt. I enlighet med det menade Tang, Chen och Wang (2013) att 

när barn med diabetes typ 1 uppfattade att de fick ett bättre stöd i skolan, främjades 

egenvården och de upplevde en högre livskvalitet. I resultatet framkom också att 

skolsköterskorna behövde skapa en förståelse för hur föräldrarnas stöd till barnen såg ut, för 

att ha möjlighet att göra individuella anpassningar. I likhet med detta beskriver Fernström 

och Löndahl (2013) att skolsköterskor är särskilt viktiga för de barn som inte har ett lika 

aktivt stöd från sina föräldrar i egenvården.  

 

I föreliggande resultat framkom att skolsköterskor i många fall ansvarade för ett stort antal 

elever, vilket medförde svårigheter att kunna erbjuda ett tillräckligt stöd till barn med 

diabetes typ 1. När skolsköterskor var tillgängliga upplevde elever och lärare en tryggare 

skolmiljö. Det går i linje med Morberg (2008) som beskrev att skolsköterskor i Sverige ansåg 
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att deras viktigaste uppgift var att ha tid för eleverna. Tillgängligheten ansågs vara en 

förutsättning för att de skulle kunna erbjuda ett individuellt anpassat stöd. En god 

tillgänglighet gav en känsla av trygghet och säkerhet även för skolans övriga personal. I 

Leroy, Wallin och Lee (2017) och Tolbert (2009) och Kise et al. (2017) studier från USA 

beskrevs också att det var betydelsefullt för barn med kroniska sjukdomar med en dagligt 

tillgänglig skolsköterska. Tillgängligheten medförde en möjlighet att ge utökat stöd och att 

kunna möta elevernas behov när de uppstod.  

 

I USA har skolsköterskor ett uttalat ansvar för elever med kroniska sjukdomar (Lineberry et al., 

2018). Resultatet visade att det fanns många fördelar om skolsköterskor tog ett större ansvar 

för att stödja barn med diabetes typ 1. Sverige och USA är föregångsländer eftersom de har 

en tydlig lagstiftning som skyddar barns rätt till utbildning oavsett funktionsnedsättning 

(Lange, Jackson & Deeb, 2009). I Sverige säger skollagen att skolan är skyldig att ansvara för 

att barn med funktionsnedsättning får ett stöd som är ålders och utvecklingsanpassat 

(Skollag, SFS 2010:800, kap. 3, 3 §). Skolsköterskor i Sverige upplever trots lagstiftningen att 

deras uppdrag och mål är otydliga (Morberg, 2008). I enlighet med detta menar Särnblad, 

Berg, Detlofsson, Jönsson & Forsander (2014) att föräldrar till barn med diabetes anser att 

skolsköterskans roll och ansvar är oklar.  

 

I förekommande resultat beskrevs att skolpersonal ibland hade bristande kunskaper inom 

diabetes. Skolsköterskornas arbetsbörda minskade om det fanns fler i elevernas omgivning 

som hade förmåga att ge stöd. I linje med det menar Tolbert (2009) och Kise et al. (2017) att 

kunskap och utbildning är viktigt för elevens trygghet och skolsköterskan kan vara en resurs 

avseende att utbilda andra i skolan. Lange et al. (2009) belyser att flera länder inte 

tillhandahåller utbildning för skolpersonal om diabetes, vilket till exempel Sverige, USA och 

Taiwan gör. 

 

I resultatet beskrev skolsköterskor att stödet till barn med diabetes typ 1 i skolorna ofta var 

bristande. Genom ett tillräckligt stöd kunde barnens hälsa främjas. Det går i linje med Taras 

och Potts-Datema (2005) och Leroy et al. (2017) liksom Fernström och Löndahl (2013) som 
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belyser betydelsen av stöd i skolan till barn med diabetes, för att kunna ge optimala 

förutsättningar för deras hälsa på både kort och lång sikt. Det bidrog också till att barnen 

kunde tillgodogöra sig undervisningen i skolan bättre, eftersom onormala blodsockervärden 

innebar en risk för nedsatt kognitiv förmåga. Vidare menar Diabetesförbundet (2015) att 

barn med diabetes typ 1i Sverige inte alltid får det stöd de behöver i skolan. I den svenska 

studien av Särnblad et al. (2014) framkom att föräldrar till barn med diabetes, var oroliga 

över att barnen inte fick de stöd de behövde för sin egenvård i skolan. Många av barnen 

hade ingen personal i skolan som var ansvarig för att ge stöd i egenvården. Det fanns dock 

stora skillnader mellan olika skolor avseende vilket stöd som erbjöds. Enligt Savage (2017) 

behöver skolsköterskor prioritera sina insatser utifrån om elevers hälsa kan påverkas 

negativt av att de inte blir utförda. I en studie av Keehner Engelke, Guttu, Warren och 

Swansson (2008) sågs en förbättring avseende elevernas blodsockernivåer och 

skolprestationer som en följd av skolsköterskans ökade stöd.  

 

Slutsats 

Internationellt sett stödjer skolsköterskan elever genom att erbjuda strukturerade, anpassade 

insatser som främjar egenvårdsförmågan. Relationen med eleverna har stor betydelse liksom 

deras delaktighet. Samverkan med eleven, dennes familj och övriga berörda har betydelse 

för diabeteshanteringen. Skolsköterskans tillgänglighet bidrar till en trygg skolmiljö och 

lärare ses som en viktig resurs. Utbildning och kunskap krävs för att kunna erbjuda ett 

fullgott stöd.  

 

Resultatet kan ge skolsköterskor i Sverige en samlad bild av vilket stöd som erbjuds till barn 

med diabetes typ 1 i skolan. Det ger en möjlighet för skolsköterskorna att utifrån elevernas 

individuella behov, anpassa sitt arbetssätt för att skapa goda villkor. Genom att stödja barnen 

kan kostnadseffektivitet på kort och lång sikt uppnås, eftersom en välbehandlad diabetes ger 

friskare individer som inte behöver vård i samma omfattning. Att erbjuda stöd kan innebära 

en trygghet för eleven och dennes familj. Trygghet kan vara framgångsfaktor för en lyckad 

skolgång, vilket ofta är betydande för den framtida hälsan.  
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Resultatet baserades på studier från ett antal olika länder. För att kunna se vilka skillnader 

som finns när det gäller skolsköterskans stöd, hade det varit intressant om fler studier från 

olika delar av världen funnits tillgängliga. En studie med detta perspektiv skulle också 

kunna undersöka vilken betydelse olika omfattning av stöd kan ha, för elevernas egenvård 

och skolprestationer. 
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Tabell 2 

Översikt av inkluderade studier till resultatet 

Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
Bortfall 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Bachman & 
Hsueh 
 
2008 
 
USA 

Att utvärdera ett online 
utbildnings-program 
för skolsköterskor 
gällande barns 
diabetes-hantering i 
skolan. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

6 skolsköterskor av 10 
utvalda, deltog genom 
hela utbildningen.   

Ett utbildnings-verktyg erbjöds vid tre 
tillfällen och utvärderades via 
interaktivt formulär.  
 
Deskriptiv statistik 
 

Majoriteten av skolsköterskorna upplevde 
onlineutbildningen som betydelsefull. 
Merparten kände att de blev stärkta och kunde 
använda sig av den nya kunskapen när de gav 
stöd till elever med diabetes. 

Medelhög 

Bobo, Kaup, 
McCarty & 
Parker Carlson 
 
2011 
 
USA 

Att beskriva hur en 
modell användes för 
att förbättra 
skolsköterskans 
förmåga att kunna 
erbjuda effektiv och 
konsekvent vård till 
elever med diabetes. 

Mixad metod 2 st skoldistrikt. 
Svarsfrekvens under en 
5-årsperiod. Saint Paul 
mellan 77 % (n=20) till 
100 % (n=29). 
Albuquerque 33% 
(n=12) till 100 % (n=66). 
Sista året var svars-
frekvensen 100% för 
båda skoldistrikten. 

En online-undersökning med 
skolsköterskor genomfördes 4 ggr 
under programmets 5-årsperiod. 
 
Deskriptiv statistik 
Innehållsanalys 

Skolsköterskorna erhöll genom modellen en 
ökad kunskap och större självförtroende i att 
ansvara för elever med diabetes. 
Skolsköterskorna beskrev hur de kunde 
erbjuda en bra vård till elever med diabetes.  

Medelhög 

Breneman, 
Heidari, Butler, 
Porter & Wang 
 
2015 
 
USA 

Att undersöka 
effektiviteten av att 
använda programmet 
HANDS, vars syfte var 
att genom utbildning 
förbättra erfarenhets- 
nivån och 
kompetensen vid 
diabetesvård. 

Kvantitativ 
 
Observations- 
studie 

105 skolsköterskor 
av 582 fullföljde båda 
enkäterna. 

Data inkluderade enkät-
undersökningar mellan år 2010-2013 
och var från 7 olika områden. 
Enkäterna besvarades före och efter 
deltagandet i programmet.  
 
Data analyserades m.h.a SAS 
softwareprogram och variansanalys 
(ANOVA). 

Utbildningen medförde ökad kunskap och 
självförtroende för skolsköterskan vilket ledde 
till att de kunde vara ett bättre stöd för elever 
med diabetes. 

Medelhög 

Darby 
 
2006 
 
USA 

Att undersöka 
skolsköterskans 
erfarenheter av att 
vårda studenter med 
insulin-behandling. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

11 skolsköterskor av 13 
tillfrågade. 

Individuella semistrukturerade 
intervjuer 
 
Fenomenologisk analys 
 

Skolsköterskan behövde utbildning och 
erfarenhet för att kunna ge ett bra stöd för 
elever med insulinbehandlad diabetes. 
Relationen med eleven samt föräldrar var 
viktig liksom att lära känna eleven och dennes 
insulinbehandling ordentligt. 

Hög 

Freeborn, 
Loucks, 
Dyches, 
Olsen Roper & 
Mandleco 
 
2013 
 
USA 

Att identifiera problem 
som barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1 mötte i 
skolan, samt att 
identifiera möjligheter 
för skolsköterskor att 
ge stöd. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

21 föräldrar till barn med 
diabetes typ 1. 
Bortfall beskrivs ej. 

Sex fokusgrupper, intervjuer. Öppna 
och slutna frågor. 
 
Innehållsanalys 

Fem huvudteman framkom där barnen kunde 
möta problem. 
-Skolpersonal 
-Medicinsk vårdplan 
-Klasskamrater 
-Skolluncher 
-Fysisk aktivitet i skolan. 

Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
Bortfall 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Guttu, Keehner 
Engelke & 
Swansson 
 
2004 
 
USA 

Att undersöka hur 
skolsköterskans stöd 
såg ut till elever med 
astma och diabetes, i 
relation till hur många 
elever skolsköterskan 
ansvarade för.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

19 län i North Carolina 
av 21 inbjudna.  

Data från flera skolor, samt enkäter 
som ifyllts av skolsköterskor.  
 
SPSS-program användes i analysen. 

I de fall då skolsköterskorna hade färre elever 
under sitt ansvar, gavs ett bättre stöd och fler 
uppföljningar utfördes. 

Hög 

Hayes-Bohn, 
Neumark-
Sztainer, Mellin 
& Patterson 
 
2004 
 
USA 

Att undersöka 
upplevelsen av behov 
i skolan hos ungdomar 
med diabetes typ 1 
och deras föräldrar, för 
att kunna möta deras 
behov. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

30 kvinnliga ungdomar 
och deras föräldrar (22 
mammor, 5 pappor, 2 
båda föräldrarna, 1 
förmyndare). Inga 
bortfall, fas 2 av en 
studie. 

Individuella intervjuer, 
Semistrukturerade frågor 
 
Induktiv innehållsanalys 
 

Faktorer som hade stor betydelse för behoven 
var: bristen på kunskap hos skolpersonalen, 
vilken mat som fanns att tillgå i skolan och om 
regler i skolan hindrade ungdomarna från att 
kunna utföra egenvård.  
Skolsköterskans kunskap om diabetes 
värdesattes liksom när hen utbildade övrig 
skolpersonal. Skolsköterskan behövde finnas 
tillgänglig alla skoldagar för att behoven skulle 
kunna uppnås. 

Hög 

Hellems & 
Clarke 
 
2007 
 
USA 

Att undersöka vilken 
skolpersonal i Virginia 
som hjälpte elever 
med diabetes typ 1 
med insulin-
administration och 
hantering vid 
hypoglykemi. Samt att 
undersöka om de 
omhändertogs på ett 
säkert sätt. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

185 föräldrar till barn 
som har diabetes typ 1. 
Bortfall ej beskrivet. 

Enkät-undersökning 
 
Deskriptiv statistik 
 
 

De flesta föräldrarna beskrev att en 
skolsköterska som hjälpte barnen, fanns 
anställd på skolan där deras barn gick. På 
vissa skolor fick barnen hjälp med diabetes-
hanteringen av övrig skolpersonal. 
 
 

Medelhög 
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Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
Bortfall 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Keehner 
Engelke, 
Swanson, 
Guttu, Warren & 
Lovern 
 
2011 
 
USA 

Att beskriva den vård 
som ges till barn med 
diabetes. Att 
identifiera skillnader i 
vården utifrån 
skolsköterskans 
arbets-belastning och 
barnets ålder. 
Undersöka 
skolsköterskans roll i 
att reagera på 
nödsituationer och att 
beskriva 
skolsköterskans 
inverkan på 
livskvalitén genom 
interventioner. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

86 elever inkluderades 
från en tidigare studie, 
utifrån särskilda kriterier. 
Inga bortfall. 
 

63 skolsköterskor deltog och arbetade 
enligt ett Case management-program. 
De inkluderade elever till programmet 
utifrån vissa kriterier. Och från detta 
material gjordes bland annat denna 
studie.  
 
Deskriptiv statistik 
Data från de inskrivna eleverna 
analyserades via SPSS-program. 
 

Skolsköterskor främjade en trygg skolmiljö 
genom att initiera akuta handlingsplaner och 
individuella vårdplaner samt utbildade 
skolpersonal. Skolsköterskor som ansvarade 
för färre skolor var kapabla att erbjuda mer 
direkt vård till de yngre barnen och mer 
utbildning och rådgivning till de äldre barnen. 

Hög 

Lewis, Powers, 
Goodenough & 
Poth 
 
2003 
 
USA 

Att identifiera hinder 
för bra kontroll av 
diabetes i skolan och 
dokumentera nivån av 
stöd som är tillgänglig. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

65 slumpmässigt utvalda 
skolor av 222 tillfrågade 
deltog. 
19 föräldrar till barn med 
diabetes av 47 
tillfrågade deltog. 

En enkät mailades ut till de utvalda 
skolorna. En annan enkät delades ut 
till föräldrar under ett rutinbesök på 
barnkliniken.  
 
Deskriptiv statistik 
 

Det fanns en stor brist i kommunikationen 
mellan skolan och föräldrarna. Det saknades 
ofta diabetesutbildad personal. Det fanns 
regler i skolan som utgjorde hinder för 
elevernas egenvård. Att det inte fanns 
skolsköterska tillgänglig dagligen var ett hinder 
för elevens stöd avseende diabetes. 

Hög 

Nabors, 
Lehmkuhl, 
Christos & 
Andreone. 
 
2003 
 
USA 

Att bedöma barns och 
ungdomars 
upplevelser av stöd 
från skolsköterska, 
lärare och vänner, 
som bidrog till en 
förbättring i 
hanteringen av 
diabetes i skolan. 

Mixad metod 105 barn 
78 föräldrar 
Bortfall beskrivs ej. 

Barnen intervjuades individuellt och i 
grupp. Föräldrar fyllde i en enkät. 
 
Grounded theory användes vid analys 
av det kvalitativa innehållet. ChiSquare 
användes till det kvantitativa. 
 
 

Sex kategorier framkom efter intervjuer med 
barnen: 
-Behov av utbildning av skolpersonal. 
-Tillgänglighet av snacks. 
-Flexibilitet. 
-Hjälp vid hypoglykemi. 
-Påminnelser. 
-Stöd från andra. De flesta föräldrarna beskrev 
ett behov av stöd från skolan i barnens 
diabeteshantering. 

Hög 

Nabors 
Troilett 
Nash & 
Masiulis 
 
2005 
 
USA 

Att undersöka 
skolsköterskors 
uppfattningar av hur 
de ska stödja 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Mixad metod 110 skolsköterskor 
deltog, av 111 
tillfrågade. 

Skolsköterskorna svarade på ett 
frågeformulär. Svaren spelades in eller 
skrevs ned. 
  
Deskriptiv statistik från det kvantitativa 
innehållet och Grounded theory 
användes till det kvalitativa.  

Mer stöd behövdes till elever med diabetes typ 
1 i skolan. Förbättring behövdes inom 
utbildning, kommunikation och 
tillgänglighet. 

Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
Bortfall 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Peery, Keehner 
Engelke & 
Swanson 
 
2012 
 
USA 

Att undersöka 
relationen mellan 
skolsköterskans 
interventioner och 
föräldrar och lärares 
uppfattningar om hur 
väl eleverna själva kan 
hantera sin diabetes.  

Kvantitativ 
 
Observations-
studie 

Föräldrar och lärare till 
69 barn deltog, av totalt 
86 barn. 

Skolsköterskor inkluderade barn till 
“Case management” projektet som 
hade svårigheter att hantera sin 
sjukdom eller som hade svårigheter i 
skolan. Frågeformulär fylldes i av 
föräldrar och lärare till barn med 
diabetes i början (av läsåret) och i 
slutet av (läsåret) projektet. 
 
Deskriptiv statistik. SPSS användes 
vid analys. 
 

Föräldrar och lärare var inte alltid eniga om hur 
väl barnet kunde hantera sin diabetes. När 
skolsköterskan erbjöd mer utbildning och 
rådgivning upplevde föräldrarna oftare att 
barnets egenvård förbättrades. Lärare såg 
förbättringar om skolsköterskan besökte 
klassrummet och inkluderade läraren. 

Hög 

Polo & Cahill 
 
2017 
 
USA 

Att undersöka 
skolsköterskans 
perspektiv på vilken 
betydelse det inter-
professionella 
samarbetet hade för 
elever med diabetes 
avseende hälso-
främjande åtgärder 
samt utvecklingen av 
deras egenvårds-
förmåga. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

61 skolsköterskor av 
312 svarade fullständigt 
på en online-
undersökning som 
skickades till dem via 
email. 

Online-undersökning med slutna 
frågor. Utformad med hjälp av 
REDCapsoftware. 
 
Deskriptiv statistik, SPSS användes 
vid analys. 

De flesta skolsköterskor ansåg att ett 
interprofessionellt samarbete medförde bättre 
förutsättningar för god egenvård hos elever 
med diabetes. 

Medelhög 

Rostami, Parsa-
Yekta, 
Ghezeljeh & 
Vanaki 
 
2014 
 
Iran  

Att undersöka 
erfarenheterna av stöd 
för iranska ungdomar 
med diabetes typ 1. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

10 ungdomar med 
diabetes typ 1, 7 familje-
medlemmar (4 mammor, 
2 pappor, 1 syster) 
1 Dietist, 1 
sjuksköterska, 1 
skolsköterska 
Inga bortfall. 

Individuella intervjuer 
Semistrukturerade 
 
Innehållsanalys 

Det viktigaste målet med stödet för 
ungdomarna var att hjälpa dem att leva ett så 
normalt liv som möjligt. Viktiga åtgärder från 
skolsköterskan var att ge stöd till bättre 
självförtroende, uppmuntra, ha en nära 
kommunikation, hjälpa ungdomar och familj att 
komma tillrätta med sjukdomen och dess 
behandling. 

Hög 

Schwartz, 
Denham, Heh, 
Wapner & 
Shubrook 
 
2010 
 
USA 

Syftet var att utvärdera 
upplevelser hos barn 
och ungdomar med 
diabetes typ 1 i 
skolan. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt 

130 elever med 
vårdnadshavare.  
Bortfall: 50 st.  
 
28 skolpersonal som 
ansvarade för dessa 
elever i skolan svarade 
på samma enkät. 
(mestadels 
skolsköterskor). Bortfall: 
beskrivs ej. 
 

Enkätstudie. Bekvämlighetsurval. 
 
SPSS-program användes i analysen. 
Korstabellering användes för att 
jämföra resultat med varandra.  
 

Grupperna var överlag nöjda med skolans stöd 
till elever med diabetes typ 1. Vissa problem 
fanns. 
 
Nästan all skolpersonal (mestadels 
skolsköterskor) i studien var nöjda över det 
stöd som eleverna fick i skolan. 

Medelhög 
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Författare 
Årtal 
Land 
 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
Bortfall 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Thorstensson, 
Fröden,  
Vikström & 
Andersson 
 
2016 
 
Sverige 

Att beskriva 
skolsköterskors 
upplevelser av att 
stödja elever med 
diabetes typ 1 i 
skolan. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

6 skolsköterskor 
Bortfall beskrivs ej. 

Individuella intervjuer, öppna frågor. 
 
Innehållsanalys 

Skolsköterskornas förmåga att ge ett 
professionellt stöd till elever med diabetes typ 
1 varierade i relation till deras upplevda 
kompetens inom omvårdnad. Såväl som dess 
förmåga att stärka och upprätthålla teamarbete 
och skapa möten mellan familjer och skolan. 

Medelhög 

Wang & Volker 
 
2012 
 
Taiwan 

Att finna en förståelse 
av upplevelser hos 
skolsköterskor i 
omvårdnaden av 
elever med diabetes 
typ 1. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 

5 skolsköterskor 
Bortfall beskrivs ej. 

Individuella intervjuer 
Semistrukturerade frågor 
 
Modifierad analysmetod från Colaizzi.  
 

Ökad kompetens, att finna strategier för att 
lösa problem och team-arbete bland 
skolsköterskor, var till gagn för arbetet med att 
stödja elever med diabetes typ 1. 

Medelhög 

 


