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Abstrakt 
Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ställer höga krav på förmågan att utföra egen-

vård. Barn/ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan vilket medför att mycket 

av deras egenvård skall skötas där, detta för att minska risken för komplikationer och medföra 

komplikationer senare i livet. Alla barn skall känna sig trygga i skolan och ha samma utbild-

ningsmöjligheter oavsett exempelvis hälsostatus.  

 

Syfte: Att belysa situationen för barn/ungdomar med diabetes i skolan.  

 

Metod: En litteraturstudie där 16 artiklar från olika länder runtom i världen. 

 

Resultat: Barn/ungdomar med diabetes typ 1 visade oro för att uppfattas som annorlunda än 

sina klasskamrater. De kände inte att skolpersonal var tillräckligt kunniga om deras sjukdom 

vilket ledde till att både barn/ungdomar och deras föräldrar kände oro över att de inte fick det 

stöd de behövde. Studieresultaten hos barn/ungdomar med diabetes typ 1 var sämre på vissa 

områden i jämförelse med klasskamraterna.  

 

Slutsats: Det behövs mer kunskap om diabetes typ 1 i skolorna för barnens/ungdomarnas, 

deras föräldrar och även för skolpersonalens skull. Detta för att främja en bra egenvård, en 

säker och trygg skolgång, bra studieresultat och samma förutsättningar i livet som andra 

barn/ungdomar. 

 

Nyckelord: barn, diabetes mellitus typ 1, egenvård, skola, studieresultat. 

 

Abstract 
Background: Type 1 diabetes is a disease that places high demands on the ability to perform 

self-care. Children spend a lot of their time in school, which result in that a large part of self- 

care is performed there to minimize the risk of complications. All children should feel safe in 

school and have the same educational opportunities.  

 

Aim: To highlight the situation of children with diabetes in school.  

 

Method: A literature reviews where 16 articles from different countries of the world are 

included.  

 

Results: Children with type 1 diabetes show a concern to be perceived as different compared 

to their classmates. They do not feel that the school staffs are sufficiently knowledgeable 

about their disease, which leads to that both the children and their parents worry about not 

getting the support they need. The school grades in children with type 1 diabetes are worse in 

some areas in comparison to their classmates.  

 

Conclusion: More knowledge is needed about type 1 diabetes in schools for the children, 

their parents and even the school staff's sake. This is to promote good self-care, a safe and 

secure school attendance, student achievement and the same opportunities in life as other 

children. 

 

Keywords: children, diabetes mellitus type 1, school, self-care, academic performance 
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Förkortningar och begreppsdefinitioner 
Barn räknas alla individer som är under 18 år (Socialstyrelsen, 2009). 

Blodsocker mäts i mmol/l (förklaras nedan). Normalt värde för fasteblodsocker ligger mellan 

4-6 mmol/l och växlar mellan 4-8 mmol/l under dygnet. Ligger fastevärdet över 6,1 mmol/l i 

kapillärblod eller över 7,0 i venöst plasma eller serum uppfyller det WHO´s kriterier för dia-

betes mellitus (Mosand & Førsund, 2002). 

Diabetes mellitus typ 1 WHO (2015) definierar diabetes typ 1 som en kronisk sjukdom där 

bukspottkörteln inte kan producera tillräckligt med insulin vilket gör att man måste administ-

rera insulin dagligen. Vid diabetes har betacellerna i pankreas förstörts på grund av en autoim-

mun reaktion vilket leder till insulinbrist (Albinsson et al., 2012). 

Egenvård är ett samlingsnamn för den vård som individen själv utför som främjar hälsa. För 

ett barn/ungdom med diabetes i skolan handlar egenvården bland annat om insulininjektioner 

och blodsockermätning (Socialstyrelsen, 2015). 

Hyperglykemi (högt blodsocker). Vid diabetes typ 1 producerar kroppen inte insulin vilket 

leder till att man får för mycket socker i blodet, som i sin tur leder till hyperglykemi. 

Hypoglykemi (lågt blodsocker). Nivån ligger under 3 mmol/l. Detta uppkommer vid en oba-

lans mellan födointag, aktivitet och insulintillförsel (Mosand & Førsund, 2002). 

Insulin produceras av celler i bukspottkörteln. Vid insulinbrist kan inte glukos transporteras 

från blodet in i cellerna och därför stiger koncentrationen av glukos i blodet (hyperglykemi). 

Koncentrationen av glukos i blodet ökar även på grund av att nedbrytningen av glykogen till 

glukos i levern ökar (Mosand & Førsund, 2002). 

Ketoacidos kan uppstå vid ett för högt blodsocker (hyperglykemi) över 25 mmol/l (ibland 

tidigare). Vid insulinbrist frisätts stora mängder fettsyror från fettdepåerna i kroppen, dessa 

ger sura nedbrytningsprodukter, så kallade ketoner. Detta leder till att man får ett lågt pH-

värde i blodet, man drabbas av ketoacidos (Mosand & Førsund, 2002). 

Kolhydraträkning används för att justera insulinmängden inför måltid. Genom att räkna ut 

hur mycket kolhydrater en måltid innehåller kan man räkna ut sitt måltidsinsulin (Vessby, 

Asp & Axelsen, 2010).  

mmol/l millimol per liter är i det mått man mäter blodglukos i blod. 

Ungdom perioden efter barndomen och innan man blir vuxen, mellan 10 och 19 års ålder 

(WHO, 2015). 
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Inledning 
Varje år insjuknar cirka 700 barn i diabetes typ 1 och det finns idag cirka 7 000 barn och ung-

domar med diabetes typ 1 i Sverige (Samuelsson, 2013). I USA insjuknade 18 436 barn/ung-

domar yngre än 20 år i typ 1 diabetes mellan åren 2008-2009 (American diabetes association, 

2014). I Australien insjuknar cirka 24 barn, yngre än 15 år, per 100 000 invånare varje år 

(Australian Institute of health and welfare (aihw), 2015). Sverige är näst efter Finland det land 

med flest insjuknande i diabetes typ 1 (Sjöblad, 2008). Antalet nydebuterade individer med 

typ 1 diabetes har ökat och man kan även se att sjukdomen drabbar allt yngre individer jäm-

fört med tidigare (Hillman, 2007, Albinsson, Åman & Hanås, 2012). Barn och ungdomar 

spenderar stor del av sin tid i skolan vilket gör att de behöver stöd från skolpersonalen 

(Albinsson et al., 2012). Barn/ungdomar måste kontrollera sitt blodsocker flera gånger under 

dagen och ta insulininjektioner för att ha en bra glukoskontroll. De måste tänka på vad de äter, 

hur fysiskt aktiva de är och anpassa sina doser efter det (American diabetes association, 2015; 

Kaufman, 2003). Ett för lågt eller för högt blodsocker i skolan påverkar barn/ungdomars pres-

tationer (Sjöblad, 2008). Studier har visat att hypoglykemi påverkar vårt minne, koncentra-

tion, motorik och rumsuppfattning (Desrocher & Rovet, 2004). Barn/ungdomars psykiska må-

ende påverkas av en dåligt skött diabetes. De känner begränsningar i det sociala samspelet 

med klasskamrater samt i skolaktiviteter (Faulkner, 2007). Det är en utmaning att arbeta med 

barn/ungdomar med diabetes i skolan, vilket kräver ett samarbete mellan all skolpersonal för 

att skapa en trygg miljö och ge samma utbildningsmöjligheter för alla barn/ungdomar 

(Marschilok, Silverstein & Greenberg, 2011).  

Bakgrund 

Diabetes typ 1 
World Health Organization (2015) definierar diabetes typ 1 som en kronisk sjukdom där buk-

spottkörteln inte kan producera tillräckligt med insulin, vilket gör att man måste administrera 

insulin dagligen. Vid diabetes har betacellerna i pankreas förstörts på grund av en autoimmun 

reaktion vilket leder till insulinbrist (Albinsson et al., 2012). Utan insulin kan glukos inte 

komma in i cellerna utan stannar kvar i blodbanan, vilket gör att glukosnivån i blodet stiger, 

framför allt i samband med måltider (Hanås, 2008). Barn/ungdomar drabbas lättare av svår 

hypoglykemi (Kaufman, 2003).  
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Symptom på hypoglykemi är darrighet, trötthet, förvirring samt svårigheter med koncentra-

tionen. Sjunker blodsockret ännu lägre leder det till medvetslöshet, kramper och till sist kan 

det leda till döden. Olika orsaker till hypoglykemi är ett för stort intag av insulin, mycket 

fysisk aktivitet eller fel kost. Hos barn/ungdomar är det svårt att balansera insulinnivån på 

grund av aktivitet och mat, vilket gör att cirka 30 % av alla barn/ungdomar med diabetes typ 1 

har upplevt en eller flera episoder av hypoglykemi (Desrocher et al., 2004) som gått så långt 

att de drabbats av medvetslöshet. Det är ännu inte klarlagt hur stor skada cellerna i hjärnan tar 

av upprepade episoder av hypoglykemi. Därför det är viktigt att undvika att drabbas av det, 

akut leder det dock till en övergående försämring av funktionen i hjärnan (Agardh, 2009). Ett 

för högt blodsocker (hyperglykemi) kan leda till en diabetesketoacidos, vilket kan utvecklas 

hastigt, oftast efter en längre period av hyperglykemi då tillräckligt insulin inte tagits. Det kan 

till exempel vara under en infektion, då behovet av insulin ökar. Symptomen på ketoacidos är 

hög urinproduktion, illamående, svaghet, medvetandepåverkan, kräkningar, huvudvärk, mag-

smärtor och ont i muskler. För att motverka ketoacidos så är det viktigt att regelbundet kont-

rollera sitt blodsocker (Toft, 2009). För att minska risken för komplikationer i kroppen senare 

i livet (senkomplikationer), som sjukdomen kan medföra, är det av stor vikt att redan från start 

få kontroll över sin diabetes. Genom att kontrollera och få kontroll över sitt blodsocker mins-

kar risken för biverkningarna (Kaufman, 2003). Även ett för stort intag av insulin kan ge 

komplikationer i form av övervikt (Nansel, Lipsky & Ianotti, 2013). 

Skolan 

Elevhälsan skall främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Den skall innehålla medi-

cinska, psykosociala och psykologiska insatser så att elevernas utveckling mot målet i utbild-

ningen stöds. Det skall finnas tillgång till skolsköterskor, skolläkare, kuratorer samt psykolo-

ger. Förutom de tre hälsobesöken barnet/ungdomen har rätt till under utbildningen skall även 

elevhälsan hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2014). Skolsköterskan 

fungerar som en länk mellan hemmet, skolan, hälsovården och samhället samt är en föresprå-

kare för hälsa och en hälsosam skolmiljö (National Association of School Nurses, 2015). 

Egenvård vid diabetes 

Egenvård är ett samlingsnamn för den vård som individen själv utför som främjar hälsan. 

Egenvård tillhör inte hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, eftersom det är patienterna som 

själva som utför denna handling.  
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Definition av begreppet egenvård återfinns i hälso- och sjukvårdslagen och beskrivs som om-

sorg, vilken legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. 

Egenvård skall planeras och information skall delges patienten om hur den skall utföras. En 

uppföljning skall därför ske, där egenvården analyseras och bedömning övervägas på nytt 

(Socialstyrelsen, 2015, Raadu, 2009). En av hörnstenarna i en bra diabeteskontroll är 

kolhydraträkning, som har visats sig spela en stor roll i barns/ungdomars egenvård. Det är 

dock begränsat ett antal studier som undersöker kolhydratsräkningens effekter (Smart, 2011). 

Genom att använda sig av kolhydraträkning kan barn/ungdomar bli hjälpta med att få en jämn 

och bra kontroll på sitt blodsocker (Rabbone et al., 2013).  

Egenvård i skolan 
Barn/ungdomar med diabetes typ 1 kan behöva hjälp under tiden det går i skolan, såsom hjälp 

med att ta blodsocker, tolka värdena samt att ta insulin. En diabetesläkare eller diabetessjuk-

sköterska kan bedöma om dessa åtgärder kan utföras på ett säkert sätt i skolan, antingen av 

barnet/ungdomen själv eller av skolpersonal. I de fall det tagits beslut om egenvård är det inte 

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen utan ansvaret ligger hos barnet/ung-

domen. Skolan har dock ett ansvar för att barn/ungdomar skall få hjälp med sina mediciner 

när det vistas i skolan. Barn/ungdomar utför, tillsammans med familj och skola, en individuell 

vårdplan för egenvård i skolan av diabetes som sedan skall följas och regelbundet uppdateras 

(Socialstyrelsen, 2015). I en vårdplan skall det stå beskrivet hur barnets/ungdomens behand-

ling och symptom ser ut. Vårdplanen skall finnas tillgänglig för alla på skolan som arbetar 

med barnet/ungdomen. Yngre skolbarn kan känna när de har ett lågt blodsocker och själva ta 

ett stick i fingret för att mäta sin glukos de behöver dock stöd av vuxna. De lite äldre barnen 

klarar oftast det själva men kan behöva hjälp med att räkna ut hur mycket kolhydrater de be-

höver ta för att stabilisera blodsockret igen. Ungdomar sköter oftast allt själva men deras stora 

rädsla är att drabbas av hypoglykemi samt att de skall behandlas annorlunda av deras kamra-

ter eller att deras skolprestationer skall försämras (Kadohiro, 2009). Barn/ungdomar med dia-

betes, som har svängande blodsockernivå, visar på kognitiv nedsättning och minnesproblem 

under skoldagen (Desrocher & Rovet, 2004). 
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Dorothea Orems egenvårdsteori  
Dorothea Orem (1914-2007), amerikansk doktor i omvårdnadsteori, har sedan 1959 utvecklat 

en egenvårdsfilosofi, vilken används som hjälpmedel inom kliniker och utbildning. Målet med 

omvårdnad är att, så långt det är möjligt, hjälpa patienter till att självständigt klara sin egen-

vård. Egenvårdsmodellen delar Orem in i tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Dessa tre teorier bildar en generell teori om omvårdnad.  

Egenvård definierar Orem som aktiviteter, som människan själv tar initiativ till att utföra, för 

att upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv. Dessa aktiviteter är frivilliga och medvetna, har 

ett mönster och en ordningsföljd, samt har ett syfte att möta egenvårdskravet. De tre faserna i 

egenvården: värderingsfasen, planeringsfasen och genomförandefasen, syftar till att klargöra 

vilka handlingar individen behöver för att säkerhetsställa hälsa och välbefinnande, planera ut-

förandet av handlingarna och till sist konkret utföra dem. Syftet med egenvården är att till-

godose individens egenvårdsbehov.  

Egenvårdsbehov definierar Orem som handlingar individen måste, eller antas måste, utföra 

för sin funktion och utveckling som människa. En människas egenvårdskapacitet varierar be-

roende på ålder, kunskap, hälsotillstånd, livserfarenhet, kultur, resurser och utbildning. Egen-

vården är beroende av motivation, kunskap samt mentala och praktiska färdigheter för att 

själv kunna tolka vilka behov som föreligger samt för att kunna utöva dessa.  

Egenvårdsbrist uppstår när det blir en obalans då individens egenvårdskapacitet är mindre än 

egenvårdskravet. I dessa fall måste någon annan träda in och utföra omvårdnaden, till exem-

pel kan en anhörig ta över ansvaret för egenvården och om det inte det fungerar är det profes-

sionell omvårdnad som krävs.  

Teorin om omvårdnadssystem delas in i tre delar: fullständigt kompenserande omvårdnads-

system som omfattar personer som inte kan utföra egenvård och sjuksköterskan helt tar över 

omvårdnaden. Delvis kompenserande omvårdnadssystem är situationer där patient och sjuk-

sköterska tillsammans utför omvårdnaden. Det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet 

där patienten lär sig att utföra egenvården i form av stöd, vägledning, utbildning samt skapan-

det av en utvecklande miljö (Kirkevold, 2000). 

Problemformulering 
Barn/ungdomar i skolåldern spenderar mycket av sin tid i skolan varför vi som blivande 

specialistsjuksköterskor, med inriktning barn och ungdomar, anser att det är viktigt att det 

finns kunskap om diabetes bland skolpersonalen.  
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Kunskap om hur viktigt det är att barnen/ ungdomarna får hjälp med sin egenvård skall för-

medlas till berörd skolpersonal bland annat för att minska risken för senkomplikationer. Enligt 

en äldre svensk studie bör skolschemat vara anpassat till barn/ungdomar med diabetes typ 1. 

De vuxna som finns runt barnen/ ungdomarna bör ha en bra kunskap om sjukdomen diabetes 

och dess behandling. Likaså bör ett samarbete mellan föräldrar och skola fungera optimalt. 

Specialistmottagningarna måste ha ett nära samarbete med skolpersonal och skolsköterskor 

för att uppdatera dem om nya rön och teknisk utrustning (Thernlund et al., 1999). Vad har då 

hänt sedan denna svenska studie? 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa den aktuella situationen för barn/ungdomar med diabetes typ 

1 i skolan. 

 

Frågeställning 
Hur påverkas barnens/ungdomarnas egenvård vid diabetes typ 1 i skolan? 

Hur påverkas barnens/ungdomarnas inlärning vad gäller betyg och resultat? 

Hur påverkas barnens/ungdomarnas kamratrelationer? 

Vilka krav ställer det på den närmaste omgivningen runt barnet/ungdomen? 

Metod 

Design  
Vald design är en systematisk litteraturöversikt. Litteraturstudier grundas på det vetenskapliga 

kunskapsläget utifrån ett utarbetat forskningsproblem (Forsberg & Wengström, 2003). En sys-

tematisk litteraturöversikt är en översikt som på ett metodiskt vis integrerar forskning inom ett 

specifikt ämne genom användandet av noga bearbetade datainsamlingsmetoder som tydligt 

redovisas i protokoll. I en systematisk litteraturöversikt används metoder som, för det mesta, 

skall vara reproducerbara samt kontrollerbara (Polit & Beck, 2014).  

Litteratursökning 
I litteraturstudien har artikelsökning gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningarna har 

utförts vid olika tillfällen. Valet av databaser innebär stort antal träffar på de olika sökorden. 

Det krävs ett tillräckligt stort antal artiklar som håller god kvalitet för att kunna utföra en sys-

tematisk litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Vid de första sökningarna söktes endast på artiklar som var högst tio år gamla, abstract 

available, research articles, children och adolescents. Vid de nästkommande sökningarna an-

vändes Mesh (MeSH) term i PubMed och Major headings (MH) i Cinahl (se bilaga 1). För att 

undersöka området ordentligt genomfördes även sökningar utan några begränsningar, dels för 

att få en så bred sökning som möjligt och dels för att sökningen skall svara mot frågeställ-

ningarna och syftet med uppsatsen enligt jmf. SBU, 2013. I PubMed fungerade detta inte till-

fredsställande då frisökningen gav träffar på flera tusen artiklar, därför valdes att använda be-

gränsningar. Sökorden har använts i olika kombinationer. Ordet diabetes användes vid alla 

sökningar. Uppsatsförfattarna valde sedan gemensamt ut de artiklar som skulle läsas. Litte-

raturstudien inkluderar 16 stycken vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har granskats enligt 

två granskningsmallar för kvalitetsbedömning, en för kvantitativa studier respektive en för 

kvalitativa studier (se bilaga 2). Detta för att valet av artiklar skall högsta möjliga kvalitet. 

Artiklarna som ligger för grund för resultatet redovisas i bilaga 3. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
De artiklar som inkluderades i litteraturstudien skulle vara publicerade mellan åren 2003 och 

2015, vara etiskt granskade samt omfatta barn/ungdomar från förskoleklass till och med gym-

nasiet. Artiklarna skulle belysa syftet med studien samt vara publicerade i en vetenskaplig 

tidning.  

Artiklar som berörde barn/ungdomar med diabetes typ 2 eller undersökte teknisk utrustning 

exkluderades, likaså artiklar som inte svarade mot uppsatsens syfte eller frågeställningar. 

Exklusionen omfattade inte några länder eller något genus. 

Urvalsförfarande 
Under artikelsökningen lästes alla titlar till samtliga träffar. När en titel motsvarade syftet 

lästes först abstrakt igenom, svarade det mot syftet, lästes artikeln i sin helhet av båda förfat-

tarna för att undersöka om artikeln fortfarande var relevant för syftet. De artiklar som var ir-

relevanta för syftet exkluderades (jmf. SBU, 2013). 

Klassificering och värdering av artiklarna 
De vetenskapliga artiklarna har analyserats enligt granskningsmall för kvalitetsbedömning in-

spirerad av Forsberg & Wengström (2008). Två typer av granskningsmallar används, en för 

kvalitativa studier och en för kvantitativa studier (bilaga 2). Granskningarna gjordes av för-

fattarna var för sig.  
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Tillsammans diskuterades de sedan igenom artiklarna, för att säkerställa att man kommit fram 

till samma resultat. Efter avslutad kvalitetsgranskning återstod 16 stycken artiklar.  

Analys 
Materialet analyserade enligt inspiration av Lundman & Graneheim (2008). De valda artiklar-

na lästes av båda uppsatsförfattarna vid flertalet tillfällen som diskuterade vad som framkom-

mit i artiklarnas resultat för att se att bådas tolkningar överensstämde. Det centrala i artiklar-

nas resultat, de så kallade nyckelfynden, som besvarade litteraturstudiens syfte, skrevs ned. 

Dessa nyckelord skulle sedan bilda den så kallade meningsenheten i uppsatsen som sedan 

bröts ned för att göra texten lättare. När en text bryts ned kallas den kondensering enligt 

Lundman & Graneheim (2008). När artikeltexten kortats ned och meningsenheterna lyfts ur 

texten samt diskuterats fick uppsatsförfattarna fram en ny så kallad kod som resulterade i me-

ningar och rubriker för sitt resultat. 

Exempel  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Utifrån ett föräldraperspektiv 
identifiera speciella behov hos 
barn och ungdomar med 
diabetes i skolan är i behov av 

Föräldrars behov av 
skolan när deras 
barn/ungdomar har 
diabetes typ 1 

Föräldrar-info Kunskap, stöd och 
kommunikation 

Tabell 1: Meningar, kondensering, kod och kategori. 

Dessa kategorier bildar till sist tre stycken rubriker som presenteras i resultatdelen. 

Etiska ställningstaganden 
Artiklarna som valts ut till resultatet är alla etiskt granskade. Att göra studier om barn/ung-

domar är etiskt svårt eftersom de är i en beroendesituation samt att de studier som har gjorts 

kan innebära att det som studerats kan bli en kränkning för barnet/ungdomen. De vetenskap-

liga artiklarna tar endast upp vad som har studerats och exkluderar vad som inte har studerats 

(Polit & Beck, 2014; Henricson, 2013).  

Resultat 
Resultatet baseras på 16 stycken artiklar och studierna som ingår i resultatet kommer från föl-

jande länder: Finland (2 st), Saudiarabien (1 st), Spanien (2 st), Storbritannien (3 st), Sverige 

(1 st), Taiwan (2 st) och USA (5 st).  

Analysen av artiklarnas resultat presenteras i tre olika kategorier: Upplevelsen hur egenvård 

fungerar i skolan, kunskap/stöd och kommunikation samt hur påverkas studieresultat hos 

barn/ungdomar med diabetes typ1. 
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Upplevelsen hur egenvård fungerar i skolan 
Att utföra sin egenvård i skolan är svårt i förhållande till hemmiljön. I skolan är det mer 

stressfullt och kommer ofta olägligt (Ammillategui, Calle, Alvarez, Cardiel & Barrio, 2007). 

Barnen/ungdomarna har inget utrymme att vara i när man skall ta sitt insulin (Clay, Farris, 

McCarty, Kelly & Howart, 2008; Schwartz, Denham, Heh, Wapner & Shubrook, 2010). De 

känner sig därför hindrade att utföra sin egenvård. De beskriver även en upplevelse av att 

lärarna tror att barnen/ungdomarna använder sin egenvård som ursäkt till att få lämna klass-

rummet (Schwartz et al., 2010). Föräldrar är oroliga att barn/ungdomar med diabetes typ 1 

inte får tillräckligt med hjälp med deras egenvård under skoltid (Särnblad, Berg, Detlofsson, 

Jönsson & Forsander, 2014; Schwartz et al., 2010). Några berättar att deras barn/ungdomar 

har fått stanna hemma ibland på grund av deras oro (Särnblad et al., 2014). En del föräldrar 

känner att barnen/ungdomarna diskrimineras och tvingas ta färre glukostester under skoltid än 

vad de egentligen skall (Nabors, Lehmkuhl, Christos & Andreone, 2003). I Särnblad et al. 

(2013) studie framkommer det att barnen/ungdomarna tar sitt insulin i klassrummet eller i 

matsalen samt att de flesta tar insulinet själva och även mäter sitt blodsocker. Även i Clay et 

al. (2008) studie visar det sig att de flesta barnen/ungdomarna själva tar sitt insulin utan att be-

höva bli påminda och det är sällan de missar en dos av sitt insulin. Om de glömmer att ta 

insulin kan konsekvensen bli högt blodsocker, huvudvärk, suddig syn, magkramper och yrsel. 

Det framkommer i Swartz et al. (2010) studie att en del barn/ungdomar inte mäter sitt 

blodsocker i skolan utan litar på att de själva känner om de ligger högt eller lågt. Anledningen 

till detta är att de inte vill uppfattas som annorlunda jämfört med sina klasskamrater. Att ta sitt 

insulin eller mäta blodglukos, när någon ser på, är det ingen av ungdomarna i Wang, Brown & 

Horner (2013) studie bekväma med. Det får dem att känna sig annorlunda jämfört med sina 

klasskamrater. Går de ut från klassrummet för att ta sitt insulin eller mäta blodglukos skapas 

det för mycket uppmärksamhet runt barnet/ungdomen och de ses som annorlunda när de kom-

mer tillbaka in i klassrummet igen. De upplever det dessutom som pinsamt att bli ”låg”, ta sitt 

insulin och mäta sitt blodsocker i skolan (Wang et al, 2013).  

Föräldrar är medvetna om att det kan vara pinsamt för barnen/ungdomarna, även om inte 

många upplever att det är något som sker ofta (Schwartz et al., 2010). En tredjedel av de 80 

barn/ungdomar som ingick i en studie har någon gång upplevt att de känt sig annorlunda och 

en stor del av barnen/ungdomarna har någon gång känt sig generade inför sina klasskamrater 

(Schwartz et al., 2010). I Amillategui, Mora, Calle & Giralt (2008) studie, där 430 barn/ung-

domar med diabetes typ 1 ingick, är barnen inte oroliga över att känna sig annorlunda än sina 

kamrater.  
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Det är de däremot i Newbould & Smith (2007) studie där 26 barn/ungdomar ingick. Relatio-

nen till klasskamraterna påverkas lite av att barnen/ungdomarna har diabetes (Clay et al., 

2008). Några barn/ungdomar förhandlar med sin läkare för att få slippa ta sitt insulin under 

skoltid för att inte ses som annorlunda. Att få känna sig normal känns viktigare än hälsan. Det 

händer att de gömmer sina insulinpennor och blodsockermätare samt berättar om traumatiska 

upplevelser med tråkiga kommentarer från klasskamrater, kommentarer de har svårt att glöm-

ma. Negativa upplevelser där deras lärare varit inblandade har också förekommit. Mobbning 

har gjort att de inte vill visa sin diabetes öppet samtidigt som de säger att det är viktigt att 

kamrater och personal vet hur symptomen ser ut ifall något skulle hända dem och de behöver 

hjälp (Wang et al, 2013). Barn/ungdomar är oroliga över att drabbas av hypoglykemi under 

skoltid (Amillategui et al., 2008; Nabors et al., 2003; Wang et al., 2013). I studien av 

Amillategui et. al (2008) är barnen/ungdomarna oroliga för att ingen skall märka om de drab-

bas av hypoglykemi och i Nabors et al. (2003) studie är de oroliga för att ingen skall kunna 

hjälpa dem om det händer. I Särnblad et al. (2014) framkommer det att några barn tar lägre 

doser av sitt insulin minst en gång i veckan på grund av att de är rädda att drabbas av hypo-

glykemi under skoltid. Maten kan vara ett bekymmer, det är svårt att kontrollera sitt blod-

socker då det inte är tillåtet att äta mellanmål under lektionstid samt i relation med till exem-

pel tidig skollunch, vilket är svårt för barn/ungdom med diabetes (Newbould & Smith, 2007). 

När det gäller skolmaten så tycker fler än hälften av barnen och ungdomarna inte att den är 

anpassad för diabetiker, en femtedel tar med sig egen mat till skolan (Schwartz et al., 2010). 

Barnen/ungdomarna vill gärna ha tillgång till glukos och fruktjuice (Amillategui et al., 2008) 

och någon form av mellanmål (Nabors et al., 2003). En fjärdedel av föräldrarna är missnöjda 

med skolmaten, de anser att maten som barnen/ungdomarna erbjuds inte är anpassad för barn/ 

ungdomar med diabetes. Över hälften uppger att det aldrig finns någon information om vad 

maten innehåller så att man kan räkna ut hur mycket insulin som skall ges, vilket även något 

skolpersonalen ute på skolorna uppger (Schwarts et al., 2010). I skolan blir barn/ungdomar 

utsatta för frestelser som exempelvis att inte få äta godis som klasskamraterna gör, vilket upp-

levs som jobbigt (Wang et al., 2013).  

Deltagande i skolans idrottsundervisning är inget problem för barn/ungdomar med diabetes 

typ 1 (Amillategui et al., 2007; Newbould & Smith, 2007). Om ett barn/ungdom drabbas av 

hypoglykemi under en idrottslektion då är inte alla barn och deras föräldrar säkra på att 

idrottsläraren skulle se eller notera symptomen (Amillategui et al., 2008).  
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Skolutflykter bli svårare och skapar viss oro (Newbould & Smith, 2007), speciellt om det rör 

sig om mer än en dag då inte alla känner att de kan följa med (Amillategui et al., 2007). När 

skolan arrangerar utflykter kan det vara svårt för barnen/ungdomarna att slappna av och få en 

bra upplevelse eftersom det finns en rädsla för att bli ”låg”. Ibland händer det att föräldrar till-

frågas om att följa med och det händer även att barnen/ungdomarna blir avrådda från att följa 

med, vilket skapar negativa känslor hos barnen/ungdomarna (Wang et al., 2013).  

Kunskap, stöd och kommunikation 
Personal ute på skolorna är medvetna om det emotionella stöd som ungdomar med diabetes 

typ 1 är i behov av (Schwartz et al., 2010). Det största stödet, upplever föräldrarna, kommer 

från lärare och kamrater (Amillategui et al., 2007; Amillategui et al., 2008). Några har upplevt 

problem på barnens/ungdomarnas skola då de informerat om deras diabetes, vilket ledde till 

att några tvingades byta skola (Amillategui et al., 2007). De flesta barn under 11 år klarar inte 

att ta hand om sin diabetes helt själva utan behöver stöd från någon vuxen (Nabors et al., 

2003). Föräldrarna tycker också att deras barn behöver hjälp av en vuxen med att sköta sin 

diabetes. De lite äldre barnen, de mellan 11-14 år, klarar bättre att sköta den själv än de som 

är yngre. Det finns en osäkerhet hos föräldrar på hur det egentligen ser ut på skolorna vad 

gäller handhavandet av det praktiska såsom var mediciner förvaras och hur det går till när 

barnen behöver dem. Föräldrar har upplevt en negativ attityd hos skolpersonal (Newbould & 

Smith, 2007) och en del är missnöjda med att skolan tycker att en god diabeteskontroll skall 

skötas i hemmet, att det inte är något som skall ske i skolan. De flesta föräldrar tror dock att 

deras barn/ungdomar själva kan sköta sin diabetes i skolan och anpassa sina doser efter hur 

högt eller lågt de ligger. De flesta tycker att det behövs en skolsköterska eller en välinfor-

merad lärare som stöd (Amillategui et al., 2007). Skolsköterskor upplever att barn med dia-

betes typ 1 känner sig annorlunda jämfört med sina klasskamrater (Wang & Volker, 2012), 

vilket lärarna i en studie visar en oro för att de kanske gör (Amillategui et al., 2008). Det finns 

även en oro hos skolpersonal att barn/ungdomar med diabetes skall må psykiskt dåligt på 

grund av deras sjukdom (Schwartz et al., 2010). Föräldrar tror att deras barn känner sig annor-

lunda på grund av sin sjukdom och att de döljer sin diabetes under skoltid samt att de inte kan 

göra samma saker som deras kamrater (Amillategui et al., 2007). Barn/ungdomar kan känna 

sig obekväma med att berätta om sin diabetes, de behöver förbättra sin kommunikation om sin 

sjukdom och uppmuntras till att kunna prata om den. Skolsköterskorna säger även att de 

tycker att lärare behöver mer kunskap om diabetes (Nabors, Troillett, Nash & Masiulis, 2005). 

Lärarna är de som ser barnen/ungdomarna mest under den tid de är i skolan, vilket gör att de 

har en viktig roll (Wang & Volker, 2012).  
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Barn/ungdomar önskar att personal på skolorna skall ha mer kunskap om diabetes typ 1 

(Amillategui et al., 2008; Nabors et al., 2003; Schwartz et al., 2010). Många föräldrar upple-

ver att lärarna inte har tillräckligt med kunskap om deras barn/ungdomars diabetes (Schwartz 

et al., 2010), skolpersonal skall veta hur de skall agera i en akut situation (Amillategui et al., 

2008), ha kunskap om skillnaden mellan högt och lågt blodsocker. Även klasskamrater bör ha 

kunskap om diabetes (Nabors et al., 2003). Skolsköterskor berättar att sjukdomen, diabetes 

typ 1, ibland förväxlas med diabetes typ 2, man ser inte barnens/ungdomarnas behov eller 

vilka komplikationer sjukdomen kan leda till (Marshall, Gidman & Callery, 2013). Detta är 

även något som bekymrar föräldrar (Amillategui et al., 2007). Läkemedlet glukagon, som an-

vänds för att behandla hypoglykemi, måste finnas på skolan samt att någon vet hur det skall 

hanteras. Många av lärarna vet inte vad glukagon är och heller inte att det finns någon på sko-

lan som kan ge det (Amillategui et al., 2008). Föräldrar uppger att det saknas glukagonsprutor 

på många skolor (Amillategui et al., 2007). De flesta av skolpersonalen känner sig bekväma i 

att ha barn/ ungdomar med diabetes typ 1 på deras skola (Schwartz et al., 2010). Lärarna 

uttrycker dock en oro för att barnen/ungdomarna skall hamna i koma, eller att de skall drabbas 

av hypoglykemi (Amillategui et al., 2008). Skolsköterskor upplever att lärare inte känner sig 

trygga med att ge barn/ungdomar insulin eller assistera dem när de själva skall ta det. Barn 

som går på låg- och mellanstadiet har oftast samma klassrum och samma lärare men när de 

börjar på högstadiet ser det inte riktigt ut så och det är oftast då det blir ett problem. På 

högstadiet ställs det högre krav på att ungdomarna skall klara sig mer själva (Marshall et al., 

2013). Ingen av de 14 ungdomarna i studien känner sig trygga med att ha fullt ansvar för sin 

diabetes. De upplever även att lärarnas okunskap skapar konflikter och att deras ingripande i 

egenvården ibland blir direkt olämplig (Wang et al., 2013). Lite fler än hälften av skolperso-

nalen tycker deras skola är stöttande vad gäller barnen och ungdomarnas egenvård. Några fler 

tycker att deras individuella vårdplan ger barnen/ungdomarna tillräckligt med tid till att utföra 

sin egenvård.  Cirka hälften är medvetna om att det finns en lag om att det skall finnas en 

specifik policy och protokoll för barn/ungdomar med diabetes i skolan. Endast en femtedel av 

skolorna har en speciell policy vad gäller idrotten i skolan. En tredjedel säger att det inte finns 

någon policy på deras skola (Schwartz et al., 2010). Det finns ingen lag i Storbritannien som 

säger att lärare skall ge elever insulin utan det är ofta ”den goda viljan” som styr hur det sköts. 

Det finns, enligt skolsköterskorna i studien, inte några generella riktlinjer till stöd samt en 

brist på auktoritet som ser till att barn/ungdomar får det stöd de behöver för att kunna sköta 

sin egenvård i skolan (Marshall et al., 2013). Ett bra samarbete mellan all skolpersonal, 

föräldrar och barn/ungdomar gör att det är lättare att hantera deras diabetes.  
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Föräldrar upplevs, av skolsköterskorna, vara oroliga för att lämna sina barn/ ungdomar i 

skolan. Skolsköterskorna känner även själva att de behöver mer utbildning, ibland är det 

barnen/ungdomarna som lär skolsköterskorna. Ett problem som skolsköterskorna nämner är 

den ständiga utvecklingen som sker inom tekniken (Wang & Volker, 2012). Ungdomarna 

tycker inte att skolsköterskorna är något stöd förutom att de får förvara sina insulinpennor och 

glukosmätare hos dem samt att de kan ta sitt insulin och sitt blodsocker i skolsköterskans 

mottagning. Blir någon ungdom dålig så är det skolsköterskan som kontaktar hemmet. Det är 

få ungdomar som känner att skolsköterskan är involverad i deras rutiner kring deras diabetes 

(Wang et al., 2013). Kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerar bra uppger både 

föräldrar och lärare (Schwartz et al., 2010). Några av föräldrarna i studien hade minst en gång 

i veckan telefonkontakt med antingen deras barn/ungdomar eller med skolpersonal angående 

deras diabetesbehandling. De kommunicerar med skolorna via antingen telefonsamtal, besök, 

loggbok eller kontakt med personal när de hämtar eller lämnar barnen/ungdomarna på skolan. 

Ett fåtal har dock ingen regelbunden kontakt med skolan. Det finns en osäkerhet hos fler än 

hälften av föräldrarna i vad skolsköterskan har för roll (Särnblad et al., 2014). En del av skol-

personalen tycker att det borde finnas fler skolsköterskor. De flesta vill att det alltid skall fin-

nas skolsköterskor på skolor där det går barn/ungdomar med diabetes typ 1 (Schwartz et al., 

2010). 

Hur påverkas studieresultat hos barn/ungdomar med diabetes typ1 

Lärare uppger att barn/ungdomar har möjlighet att göra om prov som de missat på grund av 

deras sjukdom. Det är det bara en tredjedel av ungdomarna som håller med om det 

(Amillategui et al., 2008). En del av ungdomarna med diabetes som medverkade i denna 

studie tycker att deras skolarbete påverkas lite av deras diabetes, lite mindre än hälften tycker 

det inte alls påverkas. Några tycker deras diabetes påverkar hur de presterade på prov (Clay et 

al, 2008). En femtedel av föräldrarna i denna studie uppger att deras barn/ungdomar haft 

minst en episod av hypoglykemi under prov (Amillategui et al., 2008). Barn/ungdomar vill ha 

möjlighet att ta en paus i sitt skolarbete om de känner sig ”låga”, att lärarna skall vara mer 

flexibla och inte göra en för stor sak utav det (Nabors et al., 2003). Ungefär hälften av föräld-

rarna uppger att skolorna är väldigt bra på att ta hänsyn till att barnen/ungdomarna får ta igen 

tid de missat på grund av sjukdomen, nästan en tredjedel uppger att deras barn/ungdomar säl-

lan missar skoldagar. Det finns föräldrar som uppger att deras barn/ungdomar ofta gör det och 

en del av lärarna menar att frånvaron är ett problem (Schwartz et al., 2010).  
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I studien gjord av Wang et al., 2013 förklarar några av barnen/ungdomarna att de kämpar 

extra mycket för att få bättre resultat i skolan än deras kamrater. Barn/ ungdomar med diabe-

tes presterar sämre än andra barn/ungdomar i en undersökning där ungdomarnas skriftliga 

resultat i matematik, engelska, kemi, fysik och biologi undersöktes och jämfördes med deras 

klasskamraters (Meo et al., 2013). I en finsk studie, (Hannonen et al., 2010), där man har stu-

derat barn/ungdomar med diabetes typ 1 och deras verbala och akademiska resultat så fram-

kommer det att barn i de lägre åldrarna har svårt med fenomenologi (kunna beskriva upp-

levelsen av ett fenomen), stavning och matematik. Barn med diabetes lär sig läsa senare än 

barn som inte har diabetes. Dyslexi är inte signifikant högre bland barn med typ 1 diabetes 

jämfört med andra barn. Studien visar på att vid en tidig diabetesdebut får barnen det svårare 

med bearbetning av fonematisk längd, det vill säga läsa och ljuda ihop längre ord. Detta 

medför även att barn med diabetes typ 1 har svårt med problemlösning och lästal inom 

matematiken (Hannonen et al., 2010). En ny studie har utvecklats där 63 stycken barn med 

typ 1 diabetes jämförts med 92 stycken barn utan diabetes. Barnen med typ 1 diabetes har alla 

fått sin diagnos före fem års ålder och alla barnen är mellan nio till tio år när studien genom-

förs. Något som kunde noteras var att de barn som fått ketoacidos även hade det svårt med sin 

metabola kontroll av blodsocker. Det som framkom i studien var att de barn som hade typ 1 

diabetes hade alla svårare med stavningen än jämförelsegruppen. Bland barnen som haft flera 

ketoacidoser eller svårt med stabilt blodsocker visade inte på någon skillnad. Däremot hade de 

barn som haft ett svårinställt blodsocker under sitt första år efter diabetesdebuten lägre resultat 

i matematik samt stavning (Hannonen et al., 2012). I en metaanalytisk studie där 24 stycken 

barn/ungdomar med diabetes jämfördes med sina klasskamrater framkom det att det är få aka-

demiska skillnader mellan barnen/ungdomarna med diabetes och de friska barnen/ ung-

domarna. Endast en liten skillnad kan ses mellan barn/ungdomar med diabetes och friska 

barn/ungdomar inom områdena skrivning och kortminnet av verbalt minne. Det som studien 

även visade var att barn/ungdomar med diabetes har en mild kognitiv försvagning och subtilt 

nedsatt intelligens (Naguib, Kulinskaya, Lomax & Gerralda, 2009). I en annan studie från 

2009 jämfördes 33 stycken barn i åldern 7-16 år med diabetes typ 1 som fått ketoacidos med 

andra barn med diabetes typ 1 och alla barn kom från samma demografiska bakgrund. Studien 

gick ut på att testa minnet på barnen i de olika grupperna. Resultatet visade att barnen som 

haft ketoacidos hade lägre minneskapacitet jämfört med barnen med diabetes typ 1 som inte 

haft någon ketoacidos (Ghetti, Sims, DeMaster & Glaser, 2009). 



 

 

15 (21) 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka forskning som publicerats kring hur situationen i skolan 

är för barn/ungdomar med diabetes. Metoden är en litteraturstudie för att undersöka tidigare 

forskning om ämnet. För att få så mycket material som möjligt, som motsvarade syftet, valdes 

att göra sökningar i både PubMed och Cinahl samt att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Andra databaser än Cinahl och PubMed samt frisökning exkluderades 

eftersom detta är en bred studie med många träffar samt ett stort urval av artiklar som behöver 

genomläsas. Inga länder valdes att exkluderas, vilket kunde ha gjorts, för att endast använda 

sig av länder där man är mer insatt i hur diabetesvården bedrivs samt skolreformen ser ut.  

En svaghet kan varit att författarna har använt för få sökord och endast två databaser. De 

granskningsmallar, som använts till kvalitetsgranskningen, var mallar som författarna har 

erfarenhet av sedan tidigare. Båda författarna har analyserat alla artiklar vilket ger en större 

tillförlitlighet. Alla artiklar i arbetet var skrivna på engelska och ibland har Google translate 

använts för att förstå vissa ord och undvika missförstånd under genomläsningen. Genom att 

båda författarna har läst artiklarna, diskuterat innehållet med varandra, har de kunnat se om de 

förstått artiklarna likadant för att undvika misstolkningar.  

Författarna valde att inte ta med artiklar äldre än från år 2003 då den medicinska utvecklingen 

går snabbt och detta skulle kunna påverka hur barnen/ungdomarna har det i skolan i dagsläget 

jämfört med tidigare. Det som författarna inte har berört är den tekniska utrustningen som 

många barn/ungdomar har, till exempel insulinpumpar där tekniken har gått framåt enormt. 

Likaså har författarna inte heller diskuterat de olika insulinsorter som finns ute på marknaden. 

Totalt grundar sig uppsatsen på 16 stycken artiklar. Kvalitativa artiklar har fångat upp 

barnets/tonåringens känslor, upplevelser och erfarenheter. Kvantitativa artiklar ger styrka i 

resultat till exempel med jämförelsegrupper, där man faktiskt ser en skillnad i studieresultaten 

mellan de barn/ungdomar som har diabetes typ 1och de som inte har det. 
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Resultatdiskussion 
Med denna litteraturstudie vill vi belysa hur det ser ut för barn/ungdomar med diabetes i 

skolan. Det är trots allt i skolan barn/ungdomar tillbringar den mesta av sin vakna tid och det 

är i skolan som mycket av egenvården sköts med insulininjektioner, blodsockermätning, an-

passning av doser i relation till matintag och aktivitet. Det som framkom i vår studie är hur 

viktigt det är med bra kunskap om diabetes ute i skolorna för att barnen/ungdomarna och 

deras föräldrar skall känna sig trygga. I (Marschilok et al., 2011) studie förklaras vikten av 

samarbete mellan alla professioner på skolan för att alla barn/ungdomar skall känna sig trygga 

och ha samma utbildningsmöjligheter. Skollagen säger att alla barn skall ges stimulans och 

stöd för att utvecklas, det skall tas hänsyn till barns olikheter samt olika behov (Riksdagen, 

2010). Detta är inget nytt påfund då Dorothea Orem redan på 1970-talet tagit upp det inom sin 

egenvårdsteori. Egenvårdsteorin bygger på tre olika grundstenar vilket kan likna barnets ut-

veckling till en vuxen individ. Vid egenvårdsbrist måste någon annan person ta över ansvaret. 

Skolsköterskan får då ett ansvar att stödja, undervisa och utföra omvårdnad tills dess att 

barnet/ungdomen själv upplevs kunna klara av att hantera sin sjukdom helt på egen hand 

(Kirkevold, 2000). Skolsköterskan skall även vara navet mellan hemmet, skolan och 

hälsovården (National Association of School Nurses, 2015). 

Ett för lågt blodsocker påverkar minnet och koncentrationen (Desrocher & Rovet, 2004) där-

för är det av stor vikt att lärare har vetskap om. Har barnet/ungdomen lågt blodsocker inför ett 

prov så är det inte säkert att det går lika bra som det annars skulle gjort. Likaså ger kunskapen 

om diabetes hos lärarna även en trygghet för dem själva då de vet hur de skall agera om något 

akut inträffar. Det skapar ett lugn hos lärarna likaväl som hos barnen/ungdomarna och deras 

föräldrar. Enligt Smart (2011) är en av grundstenarna kolhydratberäkningen vid diabetesvård. 

Det innebär att föräldrar och skolpersonal måste vara väl insatta i det för att kunna hjälpa och 

stödja barnen/ungdomarna. Föräldrarna måste kunna känna sig lugna då de lämnar sina barn/ 

ungdomar i skolan och inte behöva oroa sig för om det finns någon som kan agera om en akut 

situation skulle uppstå. I studien gjord av (Särnblad et al., 2014) framgår det att stort antal 

föräldrar får många telefonsamtal från sina oroliga barn/ungdomar i samband med hante-

ringen av deras blodsocker. Dessa telefonsamtal skulle minska i antal om personal på skolan 

har en bättre kunskap om till exempel kolhydratberäkning och diabetes typ 1. Barnen/ung-

domarna skulle kunna känna en större trygghet i de vuxna som finns runt omkring dem. I 

resultatet säger barnen/ungdomarna att den största oron är att de skall drabbas av hypogly-

kemi och att de är oroliga för att personalen på skolan inte vet hur de skall agera.  
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I en artikel framgick att det psykiska måendet försämras av en dålig behandlad diabetes och 

barnen/ungdomarna känner sig utanför och upplever begränsningar (Faulkner, 2007). Det 

resultatet tycker vi visar på hur otroligt viktigt att just barn/ungdomar i skolan kan känna sig 

som klasskamraterna eftersom det framkommit att barn/ungdomar är rädda för att känna sig 

annorlunda. De vill att kamrater och skolpersonal skall ha kunskap om deras sjukdom sam-

tidigt skall det inte läggas för mycket uppmärksamhet kring det. Vikten av att ha någonstans 

att vara då det skall tas insulin eller mätas blodsocker, kunna sköta sin egenvård är något som 

efterlyses av barnen/ungdomarna. Studier av (Hannonen et al., 2010) samt (Ghetti et al., 

2009) visar även att barn/ungdomar med ett svårinställt blodsocker, samt de som utvecklar 

ketoacidoser, har svårare med inkodning och måste arbeta hårdare i skolan för att uppnå sam-

ma resultat som sina kamrater. Dels beroende på att det svängande blodsockret kan göra det 

svårare för dem att koncentrera sig och dels för att de under lektionstid kan känna oro för var 

och när blodsocker eller insulin behöver tas. Det finns barn/ungdomar som inte vågar visa att 

de har diabetes på grund av rädsla för att betraktas som annorlunda, vilket kan leda till allvar-

liga konsekvenser både på kort och på lång sikt. Genom att lärare och övrig skolpersonal har 

mer kunskap om diabetes och de skador en dåligt behandlad diabetes kan ge kan deras attityd 

förbättras. De skulle få en ökad förståelse för barnens och ungdomarnas behov. 

Slutsatser 
Litteraturstudien har visat var det finns brister inom skolan vad det gäller stöd och hjälp för 

barn och ungdomar med diabetes typ 1. Detta kan ligga som grund för att medvetandegöra 

bristerna samt vidareutveckla det stöd som finns i skolan idag. Genom att informera och ut-

bilda skolpersonal om hur diabetes typ 1 kan hanteras ges en utökad förståelse för denna sjuk-

dom och för hur viktigt det är att barn/ungdomar har stöd och får möjlighet att kunna utöva en 

bra egenvård. Därigenom skapas de bästa förutsättningar för barnen/ungdomarna att kunna nå 

kunskapsmålen i skolan och känna sig likvärdiga med sina kamrater. 
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Bilaga 1 – Databaser, sökord, begränsningar 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
genomlästa 
samt grans-

kade 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

Cinahl 
150203 

Diabetes mellitus 
AND child* 
AND school 

Abstract, English, 2014-
2015, research articles, 
children 6-12, adolescents 

72  1 

Cinahl 
150203 

Diabetes mellitus AND 
adolescents AND 
school 

som ovan 21  0 

Cinahl 
150203 

Diabetes  
AND child* 
AND school 

som ovan 33  1 

Cinahl 
150203 

Diabetes 
AND adolescents 
AND school 

som ovan 11  0 

Cinahl 
150204 

Diabetes type 1 AND 
school  
AND child* 

som ovan 55  0 

Cinahl 
150204 

Diabetes type 1 AND 
school  
AND adolescents 

som ovan 14  0 

Cinahl 
150205 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school  
AND self-care 

som ovan 12  0 

Cinahl 
150205 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school  
AND academic 
performance 

research article, 2004-2015, 
English, abstract, children 6-
12, adolescents 

2  1 

Cinahl 
150215 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school  
AND self- care 

children 6-12 
adolescents 

29  1 

Cinahl 
150215 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school  
AND self-care 

abstract, English, 2004-
2015 children 6-12, 
adolescents 

22  1 

Cinahl 
150215 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school and 
academic 
preformance 

children 6-12, adolescents 6  1 
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Cinahl 
150215 

MH diabetes mellitus 
type 1  
AND school and 
academic 
performance 

abstract, English, 2004-
2015 children 6-12, 
adolescents 

5  1 
 

PubMed 
150318 

MeSH diabetes 
mellitus 
AND schools 

abstract, English, 2004-
2015, children 6-12, 
adolescents 

160 5 1 

PubMed 
150318 

MeSH diabetes 
mellitus  
AND schools  
AND self-care 

abstract, English, 2004-
2015, children 6-12, 
adolescents 

16         2 

PubMed 
150318 

MeSH diabetes 
mellitus type 1  
AND adolescents 
AND schools 

abstract, English, 2004-
2015, children 6-12, 
adolescents 

137  0 

PubMed 
150318 

Diabetes  
AND child*  
AND schools 

abstract, English, 2004-
2015, children 6-12, 
adolescents 

321  1 

PubMed 
150318 
 

Diabetes  
AND adolescents 
AND schools 

abstract, English, 2004-
2015, Children 6-12, 
adolescents 

260  1 

PubMed 
150318 

Diabetes type 1 AND 
schools  
AND child* 

Ababstract, english, 2004-
2015, children 6-12, 
adolescent 

49  0 

PubMed 
150319 

Diabetes type 1 AND 
schools  
AND adolescent 

abstract, English, 2004-
2015, Children 6-12, 
adolescent 

42  0 

PubMed 
150206 

MeSH Diabetes 
Mellitus type1  
AND schools  
AND academic 
performance 

 1  0 

PubMed 
150402 

MeSH Diabetes 
Mellitus type 1 AND 
academic perfomance 

 16  4 
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Bilaga 2 - Checklistor 

Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg, C., Wengström, Y, 2003) 

 

A. Syftet med studien? 

1. Vilken kvalitativ metod har använts? 

2. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? (Ja/Nej) 

 

B.  Undersökningsgrupp 
3. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Ja/Nej) 

4. Var genomfördes undersökningen? 

5. Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

6. Vilken urvalsmetod användes? (strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, ej angivet) 

7. Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund) 

8.  Är undersökningsgruppen lämplig (Ja/Nej) 

 

C.  Metod för datainsamling 
9.  Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling) (Ja/Nej).  

10. Beskriv 

11. Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.) Beskriv. 

12. Ange datainsamlingsmetod. (ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper, observationer, video-/ bandinspelning, skrivna texter eller teckningar 

13. Är data systematiskt samlade(finns intervju/studieprotokoll) (Ja/Nej). 

 

D.  Dataanalys 
14. Hur är begrepp, teman, och kategorier utvecklade och tolkade? 

15. Ange om: teman är utvecklade som begrepp, det finns episodiskt presenterade citat, de 

individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna, svaren är 

kodade. 

16. Resultatbeskrivning. 

17. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? (Ja/Nej) 

18. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

19. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? (Ja/Nej) 

20. Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? (Ja/Nej) 

21. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? (Ja/Nej) 

22. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? (Ja/Nej) 

 

E.  Utvärdering 
23. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? (Ja/Nej) 

24. Stöder insamlade data forskarens resultat? (Ja/Nej) 

25. Har resultaten klinisk relevans? (Ja/Nej) 

26. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? (Ja/Nej) 

27. Finns risk för bias? (Ja/Nej) 

28. Vilka slutsatser drar författaren? 

29. Håller du med om slutsatserna? (Ja/Nej) Om nej varför inte? 

30. Skall artikeln inkluderas? 
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Checklista för kvantitativa artiklar 
 

A.  Syftet med studien? 
1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? (Ja/Nej) 

2. Är designen lämplig utifrån syftet(Ja/Nej) 

 

B.  Undersökningsgruppen 
3. Vilka är inklusionskriterierna? 

4. Vilka är exklusionskriterierna? 

5. Vilken urvalsmetod användes? 

6. Är undersökningsgruppen representativ? (Ja/Nej) 

 

C.  Mätmetoder 
7. Vilka mätmetoder användes? 

8. Var reliabilitet beräknad? (Ja/Nej)  

9. Var validiteten diskuterad? (Ja/Nej) 

 

D.  Analys  
10. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? (Ja/Nej) Om nej, vilka skillnader 

fanns? Hur stort var bortfallet? 

11. Hur stort var bortfallet? 

12. Fanns en bortfallsanalys? (Ja/Nej) 

13. Var den statistiska analysen lämplig? (Ja/Nej) Om nej, varför inte? 

14. Vilka var huvudresultaten?  

15. Erhölls signifikanta skillnader? (Ja/Nej) Om ja, vilka variabler? 

16. Vilka slutsatser drar författaren? 

17. Instämmer du? (Ja/Nej) 

 

E.  Värdering 
18. Kan resultaten generaliseras till annan population? (Ja/Nej) 

19. Kan resultaten ha klinisk betydelse? (Ja/Nej) 

20. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? (Ja/Nej) 

21. Motivera varför eller varför inte.  
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Bilaga 3 – Sammanställning artiklar 

Land,  
publice-
ringsår 

Författare Titel Syfte Metod, urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

       

Spanien 
2007 

Amillategui, B. 
Calle, J-R. 
Alvarez, M-A. 
Cardiel, M-A. 
Barrio, R. 

Identifying the 
special needs 
of children 
with type 1 
diabetes in 
the school 
setting.  
An overview 
of parents’ 
perceptions. 

Utifrån ett 
föräldrapers-
pektiv identi-
fiera speciel-
la behov hos 
barn och 
ungdomar 
med diabe-
tes i skolan 
är i behov 
av. 

Kvantitativ stu-
die. 499 för-
äldrar till barn på 
320 skolor 
besvarade 
enkäter med 
frågor som 
gällde deras 
barns behov i 
skolan. 

Det finns inte 
skolsköterskor 
på alla skolor. 
De flesta av 
lärarna är infor-
merade om 
barnens dia-
betes, 78 % av 
gymnastik-
lärarna. 30 % 
av föräldrarna 
har upplevt 
problem på 
skolan efter att 
de informerat 
om att barnet 
har diabetes. 
Lärarna upp-
levs inte ha 
tillräcklig kom-
petens om dia-
betes. 

Hög 

Spanien 
2009 

Amillategui, B. 
Mora, E.  
Calle, JR.  
Giralt, P. 

Special 
needs of 
children with 
type 1 
diabetes at 
primary 
school: 
perceptions 
from parents, 
children, and 
teachers. 

Identifiera 
speciella 
behov barn 
med typ 1 
diabetes har 
i skolan i ett 
föräldra-, 
barn- och 
lärarperspek-
tiv. 

Cross-sectional 
studie, 
Kvantitativ 
studie. 499 
frågeformulär 
besvarades. 
Barnen var 
mellan 6-13 år. 

Det behövs 
mer lätt-
tillgänglig in-
formation på 
skolor. 
Diskriminering 
förekommer. 

Hög 

USA 
2008 

Clay, D. Farris, 
K. McCarthy, A-
M 
Kelly, M-W. 
Howarth, R. 

Family per-
ceptions of 
medication 
administration 
at school: 
errors, risk 
factors, and 
consequen-
ces 

Utforska 
problem med 
administra-
tion av läke-
medel i sko-
lan. 

Kvantitativstudie. 
Barn med 
diabetes, astma 
och ADHD samt 
deras föräldrar 
fyllde i 
frågeformulär 
(75 barn med 
diabetes) 

86 % av 
barnen med 
diabetes tog 
sina mediciner 
utan att bli 
påminda. 76 % 
tog dem själv. 
44 % tyckte 
inte att deras 
prestationer 
påverkades. 72 
% tyckte inte 
att deras 
diabetes på-
verkade deras 
relation med 
kompisar. 

Medel 
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USA 
2009 

Ghetti, S.  
Lee, J.  
Sims, C. 
DeMaster, D. 
Glaser, N. 

Diabetic 
Ketoacidosis 
and Memory 
Dysfunction 
in Children 
with Type 1 
Diabetes 

Syftet är att 
studera hy-
potesen att 
ketoacidoser 
ger hjärnska-
dor som på-
verkar min-
net. 

Kvantitativstudie. 
Jämför 33 st 
barn med typ 1 
diabetes med 29 
st barn som haft 
ketoacidoser, 
 

Det framkommer 
att barnen med 
ketoacidoser har 
en signifikant 
lägre minnes-
funktion än barn 
utan ketoacido-
ser. 

Hög 

Finland 
2010 

*Hannonen R. 
Komulainen, J  
Eklund, K. 
Tolvanen, A. 
Rikkonen, R. 
Ahonen, T. 
(2010)  
 

Verbal and 
academic 
skills in 
children with 
early-onset 
type 1 dia-
betes. 

Syftet med 
studien är 
studera me-
kanismen vid 
inlärning 
med barn 
med typ 1 
diabetes 
med en kont-
rollgrupp 
med barn. 
Fokus inlär-
ning och 
akademiska 
prestationer. 

Kvantiativstudie. 
51 st barn med 
typ 1 diabetes i 
åldern nio till tio 
år jämfördes 
med 92 st barn 
utan diabetes. 
Stavning, läs-
förståelse, och 
matematik 
jämfördes. 

Det som fram-
kommer är att 
barn med typ 1 
diabetes preste-
rade sämre i 
matematik, läs-
förståelse, stav-
ning och lärde 
sig att läsa se-
nare. Dyslexi var 
dock lika vanligt 
förekommande i 
de jämförda 
grupperna. 

Hög 

Finland 
2012 

*Hannonen R. 
Komulainen, J  
Riikonen, R. 
Ahonen, T. 
Eklund, K. 
Tolvanen, A. 
Keskinen; P. 
Nujja, A.  

Academic 
skills in chil-
dren with 
early-onset 
type 1 diabe-
tes: the 
effects of 
diabetes-
related risk 
factors. 

Syftet med 
studien är att 
se effekter 
av hypergly-
kemier hos 
barn med typ 
1 diabetes 
och akade-
miska färdig-
heter.  

Kvantiativstudie. 
63 st barn med 
typ 1 diabetes 
jämfördes med 
92 st barn utan 
diabetes. 
Barnen med typ 
1 diabetes hade 
alla fått 
diagnosen före 
fem års ålder. 
Alla barn i 
studien är 
mellan nio och 
tio år. Barnen 
med typ 1 diabe-
tes delades 
sedan in i olika 
undergrupper 
relaterat till 
hyperglykemier 
eller inte. 

Barn med hyper-
glykemier eller 
inte presterade 
sämre i stavning 
än barn utan 
diabetes. Grup-
pen med barn 
typ 1 diabetes 
utan hypergly-
kemier preste-
rade sämre i 
matematik än 
övriga grupper. 
De med sväng-
ande blodsocker 
och med keto-
acidoser hade 
inte sämre aka-
demiska färdig-
heter, däremot 
var de senare 
med läsning. 

Hög 
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Stor-
britannien 
2013 

Marshall, M. 
Gidman, W. 
Callery, P. 

Research: 
Care Delivery 
Supporting 
the care of 
children with 
diabetes in 
schoola: a 
qualitative 
study of 
nurses in  

Studien tittar 
på vilken be-
tydelse skol-
sköterskors 
arbete med 
barn med 
diabetes i de 
lägre åldrar-
na. 

Kvalitativ studie. 
47 stycken 
deltog i 
undersökningen. 

I studien fram-
kommer att 
samarbetet mel-
lan föräldrar och 
övrig skolperso-
nal inte bygger 
på ett evidens-
basresultat eller 
negativt resultat 
baseras på 
slumpen. Stu-
dien visar att 
skolsköterskors 
arbeten är 
mycket viktigt 
för barnet och 
förhållandet till 
skolan. 

Medel 

USA 
2003 

Nabors, L. 
Lehmkuhl, H. 
Christos, N. 
Andreone, T-L. 

Children with 
diabetes: 
perceptions 
of supports 
for self- 
management 
at school. 

Utreda vilket 
stöd som 
barn och 
ungdomar 
behöver i 
skolan. 

Kvalitativ studie. 
Intervju med 
105 barn och 
ungdomar. 

Barnen oroas av 
att det inte finns 
skolsköterskor 
på skolorna var-
je dag. Barn be-
höver en paus i 
arbetet om de 
känner sig låga. 
De vill ha sina 
teststickor samt 
mat med i klass-
rummet. 

Medel 

USA, 
2005 

Nabors, L. 
Troillett, A. 
Nasch, T. 
Masiulis, B. 

School nurse 
perceptions 
of barriers 
and supports 
for children 
with diabetes 

Beskriva 
skolskö-
terskors 
uppfattning 
av stöd och 
hinder för 
barn med 
diabetes i 
skolan. 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
110 st 
skolsköterskor 
från tre stater 
svarade på 
frågeformulär. 

Mer stöd och 
kunskap behövs 
i skolan. Bättre 
samarbete med 
föräldrar. 

Hög 

Stor-
britannien 
2009 

Naguib, J. 
Kulinskay, E. 
Lomax, C. 
Gerralda, E.  

Neuro-cogni-
tive Perfor-
mance in 
children with 
type 1 dia-
betes-a meta 
analysis. 
 

Syftet är att 
se neurolo-
gisk påver-
kan på barn 
med typ 1 
diabetes. 

Metaanalys av 
24 st studier 
som publicerats 
åren 1980-2005. 

Det 
framkommer att 
barn med typ 1 
diabetes var 
statistiskt asso-
cierade med 
lägre akademis-
ka resultat. Barn 
med många 
hyperglykemier 
har ett sämre 
verbalt kortmin-
ne. 

Hög 
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Stor- 
britannien 
2007 

Newbould, J. 
Francis, S-A. 
Smith, F. 

Young 
people´s 
experiences 
of managing 
asthma and 
diabetes at 
school. 

Undersöka 
barn och 
ungdomars 
samt deras 
föräldrars 
oro och 
erfarenheter 
gällande 
hanteringen 
av astma 
och diabetes 
i skolan. 

Kvalitativstudie. 
Intervjuer med 
69 barn, 8-15 
år varav 26 
med diabetes.  

Inga ställen där 
man enskilt kun-
de ta sitt insulin. 
Problem med att 
få ta sitt blod-
socker i klass-
rummet. Negativ 
personal samt 
dåligt kunnande 
om sjukdomen. 

Hög 

USA 
2010 

Schwartz, FL. 
Denham, S. 
Hev, V. 
Wapner, A. 
Shubrook, J. 

Experiences 
of children 
and adole-
scents with 
type 1 dia-
betes in 
school: sur-
vey of child-
ren, parents, 
and schools. 

Utvärdera 
barns upp-
levelse av att 
ha diabetes i 
skolan. 

Kvantitativ 
studie.80 barn, 
målsmän samt 
skolpersonal 
svarade på 
enkäter.  

Barn och ung-
domar kände att 
de behandlas 
annorlunda. 
Föräldrar kände 
sig trygga med 
att ha sina barn 
i skolan. 
Problem med att 
få till sin egen-
vård. Några 
kände sig 
generade när de 
tog insulin. 
Maten var inte 
annpassad efter 
diabetiker enligt 
60 %. 

Hög 

Saudi-
arabien 
2013 

Meo, S.A. 
Alkahlan, M. A. 
Al-mubarak,M. 
A 
Al-obayli, M.S. 
Melaibary, B.A 
Bin Dous, A.N. 
Alhassoun, A.I. 

Impact of 
type 1 dia-
betes mellitus 
on academic 
performance 

Studien tittar 
på det aka-
demiska 
studieresul-
tatet hos stu-
denter med 
typ 1 dia-
betes 

Kvantitativ 
studie. 36 
stycken barn 
med typ 1 
diabetes 
jämfördes med 
38 stycken 
barn utan 
diabetes. 

Studenter med 
typ 1 diabetes 
har ett lägre stu-
dieresultat än 
sina klasskam-
rater. Man ser 
en skillnad mel-
lan diabetes och 
den kognitiva 
funktionen. 

Medel 

Sweden 
2013 

Särnblad, S. 
Berg, L. 
Jönsson, Å. 
Forsander, G. 

Diabetes 
management 
in Swedish 
schools: a 
national 
survey of 
attitudes of 
parents, 
children, and 
diabetes 
teams. 

Undersöka 
attityder till 
diabetesvård 
i skola ur ett 
barn-, föräld-
ra- och 
deras 
diabetes-
teams pers-
pektiv.  

Kvalitativ 
intervjustudie. 
317 barn och 
323 föräldrar 
deltog i 
studien. 

Det finns brister 
i stödet för 
egenvården i 
Sverige trots att 
det finns en lag 
gällande detta. 

Hög 
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Taiwan, 
2012 

Wang, Y- L. 
Volker, D-L. 

Caring for 
students with 
type 1 dia-
betes: school 
nurses´expe-
riences 

Förstå hur 
det är att ha 
diabetes i 
skolan 

Kvalitativ stu-
die med inter-
vjuer av 
skolskö-
terskor. 
5 stycken 
skolsköterskor 
deltog i 
studien. 

Föräldrar är oro-
liga över att läm-
na sina barn. 
Barnen vill inte 
känna sig annor-
lunda. Skolskö-
terskor känner 
att de behöver 
mer utbildning, 
svårt med ny 
teknik. Barnen 
lär dem om sin 
sjukdom. 

Medel 

Taiwan 
2013 

Wang, Y. 
Brown, S. 
Horner, S. 

School-Based 
Lived 
Experiences 
of 
Adolescents 
With Type 1 
Diabetes: A 
Preliminary 
Study 

Studie som 
tittar på hur 
tonåringar 
med 
diabetes typ 
1 upplever 
det i skolan. 

En hermeneu-
tisk studie 
med feno-
menologiska 
inslag.  
Intervjustudie. 
14 stycken 
ungdomar 
deltog i 
studien. 

Det är viktigt att 
skolpersonal, 
skolsköterskor 
och föräldrar 
samarbetar för 
att överkomma 
de hinder ton-
åringen bygger 
upp. Skapa en 
uppmuntrande 
omgivning och 
skapa en skol-
baserad diabe-
tesomvårdnad. 

Medel 

 


