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Detta vill vi särskilt framhålla ur ovanstående kapitel
Barn och ungdomar med typ 1 diabetes har en ökad risk för att drabbas av depression,
ångest, oro och ätstörning jämfört med jämnåriga utan kronisk sjukdom. Sämre glykemisk
kontroll är ofta kopplad till en underliggande psykosocial och/eller psykiatrisk problematik1.
Det finns en rad olika familjefaktorer som påverkar behandlingsutfallet, t.ex. hur
sammanhållningen inom familjen ser ut och hur föräldrar och barnet med diabetes kan sluta
överenskommelser om ansvaret kring behandlingen. Förmågan att samarbeta kring
diabetesbehandlingen inom familjen och förmågan till effektiv problemlösning är ytterligare
två viktiga faktorer. Psykolog och socionom/kurator med en grundläggande medicinsk och
praktisk kunskap om diabetesbehandling skall ingå i diabetesteamet, och barnpsykiater skall
finnas som en resurs med ett nära samarbete med BUP.
Diabetesteamets psykologiska stödfunktion skall vid behov kunna erbjuda interventioner till
familjer, exempelvis vid barnets diabetesdebut samt vid olika tidpunkter i barnets utveckling
som kan vara utmanande såsom i tonåren. Interventionerna bör syfta till att uppmuntra
föräldrarna att engagera sig i diabetesbehandlingen samt att ge stöd och uppmuntran till
barnet. Övergången till vuxensjukvården skall vara noggrant planerad med ungdomen,
föräldrarna och diabetesteamet för vuxna.

Kommentarer för svenska förhållanden
Eftersom det finns kulturella skillnader mellan Sverige och de länder som i första hand har utvecklat
ISPADs riktlinjer kräver de svenska riktlinjerna ett mindre tillägg Man kan också använda numrerade
listor för att sammanfatta informationen



Det är viktigt att båda föräldrarna deltar aktivt vid diabetesdebuten och vid efterföljande
besök till diabetesteamet. Behovet av att vara frånvarande från arbetet för vård av barn
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(VAB) vid sjukdomsdebuten är vanligtvis två veckor för båda föräldrarna samtidigt, och
därefter minst två veckor för en av föräldrarna. Det är viktigt med tidig diabetesutbildning för
personal på barnets förskola eller skola, helst redan under den inneliggande vårdtiden. Om
personalen i skolan/förskolan inte självständigt kan ansvara för egenvården efter
utskrivningen är förälderns närvaro i skolan att betrakta som en del av barnets medicinska
behandling, och omfattas därmed i VAB. Vård av allvarligt sjukt barn kan användas för barn >
16 år eller om vanlig VAB ej beviljas för yngre barn.2















I den internationella forskningen åsyftas med ”föräldrar” oftast modern, men det finns stöd i
forskningen för att båda föräldrarna bör involveras runt barnets diabetesbehandling.3 Att
även den andre föräldern deltar aktivt är en skyddsfaktor.4 Om båda föräldrarna tar ett
gemensamt ansvar för diabetesbehandlingen minskar dessutom risken för att en förälder bär
så mycket ansvar att detta leder till psykisk ohälsa såsom psykologisk utmattning.5
Ensamstående föräldrar står inför en särskild utmaning när det kommer till att hantera en
kronisk sjukdom hos ett barn. Det är extra viktigt att inkludera nätverket omkring barnet och
den ensamstående föräldern.
Inte sällan medför barnets insjuknande i diabetes krisreaktioner hos föräldrarna. En helt ny
situation, med höga krav på kunskap och delaktighet i behandlingen, kan få psykologiska
konsekvenser som begränsar föräldrarnas möjlighet att hämta in information och anpassa sig
till den nya livssituationen. Föräldrarnas stressnivå kan också utlösa reaktioner hos barnet
och leda till oro och otrygghet. Diabetesteamet bör därför kunna erbjuda föräldrar
behandlingskontakt med psykolog eller kurator och beredskap bör också finnas för att
föräldern ibland kan behöva remitteras till läkare inom primärvården för vidare bedömning.
Det är önskvärt att familjen träffar psykologen vid debut för eventuella framtida
kontakt/behov.
Den svenska skollagen och Socialstyrelsens egenvårdsföreskrift fastslår att barn och
ungdomar med typ 1 diabetes skall få hjälp med sin egenvård när barnet vistas i förskola och
skola. I förlängningen innebär detta att skolbarn med typ 1 diabetes skall ha samma
förutsättningar för inlärning som barn och ungdomar utan sjukdom. Detta innebär att krav
kan ställas på barnets skolmiljö och anpassningar göras för att optimera skolsituationen.6
Skolpersonal behöver få information och kännedom om hur blodglukosvärden kan påverka
barnets prestationer. Hypo- och hyperglykemi, exempelvis vid prov och nationella prov, kan
påverka resultatet negativt, och barnet/tonåringen bör då få göra om provet. Barnet med
diabetes skall kunna delta i särskilda skolaktiviteter, såsom friluftsdagar och skolutflykter.
Diabetesteamet bör ha tillgång till psykolog som kan samverka med förskola och skola och
vid behov delta på skol-/elevvårdskonferenser. Vid behov bör även skolpsykolog involveras.
Ett sätt att stärka barns och ungdomars förmåga att successivt ta över ett åldersadekvat
ansvar för diabetesbehandlingen är att vid vissa nyckelåldrar låta dem delta i diabetesskola.
En lämplig startålder för denna gruppverksamhet är vid nio-tio års ålder, eftersom barn i den
här åldern börjar resonera på en mer abstrakt nivå kring själva sjukdomsbegreppet. En andra
lämplig tidpunkt för diabeteskolan är vid 12 års ålder så att barnet självständigt klarar av sin
diabetes både tekniskt och kognitivt, samtidigt som barnet successivt strävar efter mer
självständighet och ofta börjar tillbringa mer tid utanför hemmet.
Diabetesteamet behöver förebygga möjliga framtida konflikter mellan ungdom och föräldrar
genom att tidigt understryka vikten av en god kommunikation. Rent konkret bör man
undvika negativa kommentarer som relaterar till diabetesbehandling för att istället ha fokus
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på aktiv problemlösning. Även om ungdomen har den kognitiva mognad som krävs för att ta
hand om sin egenvård är det föräldrarnas uppgift att ansvara för den indirekta
diabetesbehandlingen såsom att planera in besök till diabetesteamet, kosthållning samt
tillhandahålla insulin och hjälpmedel. Det är viktigt att föräldrarna behåller sitt engagemang
under hela tonårstiden.7
Att känna igen sig i andra barn med diabetes kan också fylla en viktig funktion, därför kan
olika typer av diabetesläger vara lämpliga att erbjuda. För föräldrar med yngre barn kan även
en sådan arena vara viktig, där föräldrarna kan ges möjlighet att utbyta tips och erfarenheter
med varandra.





När barnet är 10-11 år gammalt kan det drabbas av en kris som är relaterad till att barnet i
den här åldern börjar reflektera på ett kvalitativt nytt sätt om att leva med diabetes. Det
abstrakta tänkandet förändras på ett sätt som gör det möjligt för barnet att tänka om såväl
sjukdom som död. Den kvalitativa skillnaden i tänkandet kan leda till känslomässiga
reaktioner. Barnet börjar upptäcka att diabetes kommer att vara en del av livet, där
sjukdomen i sig kommer att ställa barnet inför olika former av begränsningar och svårigheter.
Dessa reflektioner kan leda till psykologiska reaktioner, vilka kan förstärkas av att barnet i
allmänhet vid den här åldern upptäcker att livet är ändligt.
Om diabetesdebuten sker under puberteten kan detta innebära särskilda utmaningar för
diabetesteamet och föräldrarna. Tonåringen utvecklas snabbt såväl socialt, emotionellt som
kognitivt under den här perioden. Tonåringens identitet och självbild börjar ta sin form och
upplevelsen av att vara annorlunda jämfört med jämnåriga kan vara särskilt känslig. I den här
åldern börjar ungdomar att reflektera över existentiella frågeställningar som i många fall
relaterar till diabetessjukdomen. Tonåringen har förmågan att kunna reflektera över hur
sjukdomen kan komma att påverka framtida mål och drömmar, och står dessutom inför
uppgiften att successivt behöva integrera sjukdomen i sin identitet.
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