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Vad är diabetes? 

• Förstörd och förlorad insulinproduktion 

• Man lever bara enstaka  

    år utan insulin… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVA3giK
Wm2k&list=PLBSFJZWofov2bTF-
MR1huqMRr50MwOlFw&index=8 
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https://www.youtube.com/watch?v=wZAjV
QWbMlE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZAjVQWbMlE&feature=youtu.be
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Vad gör insulin ? 

Insulin hjälper glukos (druvsocker) att komma in i 

cellerna (som en nyckel). 



Diabetes i skolan 

• Barnets bästa i centrum 

• Tar tid, framförallt i början 

• Det krävs kunskap av alla vuxna runt 

barnet 

• Förutsättningarna förändras;  

barnet växer, teknik och insulinsorter 

utvecklas 



Normalt blodsocker 

 

 

Mellan 3,5-6,0 mmol/l om man  

inte har diabetes. 
(om det är >12,2 mmol/l = diabetes) 



Målvärde i blodsocker 

 

• 4-6 mmol/l före måltid 

 

• 4-8 mmol/l övriga tider 

 



Blodsocker 

• Insulin sänker blodsockret 

• Fysisk aktivitet sänker blodsockret 

 

• Mat höjer blodsockret 

• Stress och bekymmer höjer blodsockret 

 



 





 
Blodsockermätning 

 



FreeStyle Libre 





CGM (kontinuerlig 
blodsockermätare) 



15 







När behövs druvsocker? 

• Vid användning av någon form av kontinuerlig 

mätning är det viktigaste att ta hänsyn till pilarnas 

riktning.  

 

• Om beräknat blodsocker hamnar under 4 mmol/l 

inom 10-15 minuter ska det förebyggas genom att ta 

druvsocker eller söt saft. 

 

Om blodsocker mätt genom fingerstick är < 3,5 mmol/l 

behövs druvsocker.  

Om barnet visar starka symtom som tolkas som lågt 

blodsocker och möjlighet att mäta blodsocker saknas så är 

det ALDRIG fel att ge något sött. 



Hypoglykemi = lågt blodsocker 

• Välj det som snabbast höjer blodsockret = 
DRUVSOCKER (½-1 tabl/10 kg)!  

 Finns inte det, ta söt dryck eller glukosgel 

• Drick gärna vatten till, för snabbare effekt. 

• Vila 10-15 minuter. 

• Ta ev. mer druvsocker om blodsockret  

     inte stiger.  

 



Förstahandsval vid lågt blodsocker: 

Andrahandsval: 



Varför inte mjölk och smörgås? 

=  25 g 
kolhydrater och 
ca 200 kcal 

=  9 g kolhydrater 
och ca 30 kcal  



Vid fysisk aktivetet/idrott 

• Inför aktivitet: kolla blodsocker, sikta mot 5-7 

mmol/l. 

• Kanske behövs en extra frukt innan eller 

minskad insulindos till måltiden innan för att ha 

lite extra kolhydrater i reserv. 

• Extra kolhydrater kan även behövas under 

aktivet.  

• OBS! Extra viktigt med kontroller vid simning 

och orientering. 

 



Kolhydrater vid fysisk aktivitet 



Exempel på kolhydrater vid träning 

Vid hårdare fysisk aktivitet kan man behöva tillföra 

0,3 g kolhydrat/kg kroppsvikt/halvtimma. 

 
T ex kan Emma som väger 35 kg behöva 10 g extra 

kh/halvtimma när hon tränar innebandy. (35 x 0,3 = 10,5) 

• 1 dl saft  10 g kh 

• 1 dl sportdryck  4-6 g kh 

• 1 frukt  15 – 20 g kh 

• 2 msk russin 12 g kh 

• 3 Dextro Energy   9 g kh 

 

 

 

 







Insulinpennor 



Injektionsteknik 

 









Hyperglykemi = högt blodsocker 

 

• Gör att man blir törstig och kissnödig 

• Gör att man blir trött och eventuellt på dåligt 
humör 

• Gör att man får svårare att prestera 

• Gör att man ibland tvingas stanna hemma från 
skolan 

• Åtgärdas med insulin… 

 



Missad insulindos 



…åtgärdas med insulin 

• Hur mycket extra insulin som behövs är 

individuellt och avgörs av elevens så 

kallade korrigerings-/justerings-/ 

sänkningskvot 

• Annars utgå från lista på extradoser eller 

kontakt med vårdnadshavare 

 





Kostrekommendationer  

• I grunden gäller samma kostrekommendationer 

som till friska 

 

• Viktigt att välja långsamma kolhydrater och 

minska mängden snabba kolhydrater 

 

• Undvik måltider med väldigt högt 

kolhydratinnehåll 

 



Vad är viktigt att tänka på? 

• De flesta vill inte bli särbehandlade i onödan 

 

• Det fungerar bäst med regelbundna måltider 

 

• Mat som tar lång tid för magsäcken att bryta ner 
höjer blodsockret långsamt 



Kortsiktigt: 

Ett jämnt blodsocker gör att man mår bra och kan 

göra det man vill här och nu. 

 

Långsiktigt:  

Genom att ligga jämnt och bra (inom målvärdena) 

i sitt blodsocker och äta mat med bra fettkvalité 

minskar riskerna för långtidskomplikationer till följd 

av diabetes 

 

 



Kolhydrater 

Finns som: 

 

• Fibrer 

• Stärkelse 

• Sockerarter  

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.alltommiljo.se/Portals/0/Blogg/Karin/potatis.jpg&imgrefurl=http://www.alltommiljo.se/Default.aspx?grm2id=34&tabid=59&usg=__8sw4FU6Jg1eIy2LWtI0j0Yl6He4=&h=283&w=424&sz=84&hl=sv&start=53&tbnid=ZQ4OlAwDGCF-uM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images?q=potatis&start=42&gbv=2&ndsp=21&hl=sv&sa=N
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.goodness.co.uk/images/pasta.jpg&imgrefurl=http://pastarecipesandmore.com/Pasta-Plus/Pasta-Sauce.php&usg=__96nJkHRuq2GgKwxBlxzl6NHEljM=&h=302&w=300&sz=16&hl=sv&start=27&tbnid=J8jb-LSpdk4_1M:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images?q=pasta&start=21&gbv=2&ndsp=21&hl=sv&sa=N
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.hemmakvarnen.se/bread_big.jpg&imgrefurl=http://www.s%C3%A4deskvarn.se/catalog/nyttan.php&usg=__9fNTH_vTG19M_4tJAdMcaoyDAWc=&h=377&w=584&sz=97&hl=sv&start=58&tbnid=_WD_y0TXFllRJM:&tbnh=87&tbnw=135&prev=/images?q=br%C3%B6d&start=42&gbv=2&ndsp=21&hl=sv&sa=N
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.halsomalet.se/upload/mjolk.jpg&imgrefurl=http://www.halsomalet.se/templates/Page.aspx?id=186&usg=__s_vVahG2GgVdmJv2UuTIP_E08aM=&h=252&w=206&sz=3&hl=sv&start=7&tbnid=9MrkNvFBwR0hoM:&tbnh=111&tbnw=91&prev=/images?q=mj%C3%B6lk&gbv=2&hl=sv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.carlbyte.se/kakor.jpg&imgrefurl=http://www.carlbyte.se/cookies.html&usg=__0uK2cMd9v_tVm8QQnNF_YkJYwLg=&h=228&w=320&sz=23&hl=sv&start=9&tbnid=cXub2Yh5AZFiSM:&tbnh=84&tbnw=118&prev=/images?q=kakor&gbv=2&hl=sv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://shop.textalk.se/shop/4151/img25/436925/436925-rescaledpic-500x333.jpg&imgrefurl=http://shop.textalk.se/se/article.php?id=4151&art=634837&usg=__qriOPFnqBjkwAgSPSYzToJBxkJY=&h=333&w=500&sz=21&hl=sv&start=33&tbnid=8sIpNgmbjYxe4M:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=fralla&start=21&gbv=2&ndsp=21&hl=sv&sa=N
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://eplacencia.files.wordpress.com/2008/03/cornflakes400.jpg&imgrefurl=http://eplacencia.wordpress.com/2008/03/17/452/&usg=__mwFCk857ETGeMCiqo0MUIPV6xHk=&h=247&w=400&sz=19&hl=sv&start=3&tbnid=nrnJRCj9G2dlZM:&tbnh=77&tbnw=124&prev=/images?q=corn+flakes&gbv=2&hl=sv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://ki.se/content/1/c6/03/66/09/gront.jpg&imgrefurl=http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=16984&a=36608&l=sv&usg=__N0rjtN9FrQhRfuwRePg8vHN6Y0Y=&h=310&w=425&sz=20&hl=sv&start=5&tbnid=X1ZLjnOvhELiNM:&tbnh=92&tbnw=126&prev=/images?q=gr%C3%B6nsaker&gbv=2&hl=sv


Kolhydrater 

          Snabba 

 

 

Långsamma 
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Var finns det INTE kolhydrater? 

• Rent kött, fisk och ägg 

• Rent fett som olja, margarin, smör 

• Pålägg som ost, skinka, medvurst 

 

OBS! Måltider med högt energiinnehåll från fett 

och protein behöver mer insulin än vad 

kolhydraträkningen visar. 

 



Här finns de 
flesta 
kolhydraterna! 

Och även i 
efterrätt 
och dryck 



1 knäcke = 
8 g kh 

1,5 dl mjölk 
= 7,5 g kh 

8 köttbullar 
= 8 g kh 

2 dl kokt 
pasta= 30 g kh 

1 dl riven 
morot=3 g kh 

Summa   60 g 
kh 

¾ dl tomatsås 
= 4 g 



Vad krävs för att kunna 
kolhydraträkna? 

• Man måste veta sin kolhydratkvot 

 

• Man måste veta hur mycket 

kolhydrater måltiden innehåller. 



   







Exempel på kolhydratinnehåll 

75 g kolhydrater 27 g kolhydrater 
 

Albins kvot = 12 g/E = 6,25 E 
Lisens kvot = 50 g/E = 1,5 E 

Albins kvot = 12 g/E = 2,25 E 
Lisens kvot = 50 g/E = 0,54 E 



Hur stor är portionen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hjälp att uppskatta 
portionsstorlek kan 
behövas! 



Mängden kolhydrater avgör 
dosen. 
Sorten avgör blodsockersvaret. 

Insulin 

Snabba kolhydrater 

Långsamma kolhydrater 



Ett exempel: 

2 dl kokt pasta, 33 g kh 3 dl läsk, 31,5 g kh 



80 g kolhydrater 80 g kolhydrater 



Några exempel ur 
verkligheten 

 

Alice ligger på 3,4 i blodsocker när klockan är 

11.20. Lunchen serveras kl. 11.30. Hur gör vi? 

• Ge druvsocker + vatten  

• Gå till matsalen, räkna ut dos utifrån portion och 

ge insulin som vanligt. 

 

 



Ett exempel till 

 

Alice ligger på 5,2 i blodsocker när klockan är 

11.20. Lunchen serveras kl. 11.30. Hur gör vi? 

• Gå till matsalen, räkna ut dos utifrån portion och 

ge insulin som vanligt. 

 



Ett exempel till 

Alice ligger på 13,4 i blodsocker när klockan är 

11.20. Lunchen serveras kl.11.30. Hur gör vi? 

 

1. Ge justeringsdosen direkt kl.11.20, gå till 

matsalen, räkna ut dos utifrån portion och ge 

insulin som vanligt.  

2. Gå till matsalen, ge justeringsdos + måltidsdos 

tillsammans före maten. 



Erfarenheter: 

• Behandling av lågt blodsocker – hemsnickrade 

varianter 

• Högt blodsocker vid ankomst till skolan 

• När ska man inte ge extra insulin 

• Maten äts inte upp 

• Hur ofta ska blodsockret kontrolleras (enligt 

vården) 

• Obligatorisk simundervisning 

 



Bra upplägg…. 

•  Ta blodsockret vid samlingen ca  

    10 minuter innan lunch. 

•  Vid behov ta druvsocker. 

•  Servera maten. 

•  Ev. låt barnet smaka på maten om ni är 

osäkra på om barnet tycker om maträtten. 

• Dosera insulin till den mat som ska  

    ätas vid matbordet. 
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