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Till läsaren
När ett barn får diabetes väcker det sorg, ångest och ett otal frågor: vad, varför, hur ska det gå?
Denna vägledning är tänkt att underlätta de första veckorna och månaderna efter diabetesdiagnosen. Samtidigt är innehållet upplagt så att vägledningen också är till nytta senare. Du kan ta fram
handboken för att uppdatera dina kunskaper om diabetes och du kan ha den som stöd när du pratar
om diabetes med släktingar, vänner, dagispersonal och lärare.
Vi har skrivit vägledningen för föräldrar till barn under femton år som har typ 1-diabetes. Innehållet
fokuserar på flerdosbehandling och insulinpumpbehandling, som är de vanligaste behandlingsformerna bland barn och unga.
Diabetes kan behandlas på många olika sätt. Det som lyfts fram här baserar sig på våra egna
erfarenheter och vår syn på frågan samtidigt som vi är medvetna om att våra synpunkter inte är
de enda rätta. Vi har alla vår livserfarenhet och våra värderingar. De påverkar oss och det vi gör –
också i diabetesvården. Vår förhoppning är därför att varje familj och varje barn tillsammans med
sitt diabetesteam ska hitta fram till en modell som är den bästa för just dem.
Vi vill framföra ett stort tack till alla de barn, föräldrar och arbetskamrater som under årens lopp
har lärt oss förstå diabetes och den vägen hjälpt oss att skriva den här vägledningen.
Detta är den andra upplagan på svenska och den bygger på den åttonde reviderade upplagan på
finska från 2015.

Mari Hämäläinen
Marja Kalavainen
Eero A. Kaprio
Jorma Komulainen
Ritva Simonen

specialist i barnpsykiatri
näringsterapeut
specialist i pediatrik
specialist i pediatrik och barnendokrinologi
diabetessjukskötare

Den sjätte finska upplagan (2012) är en omfattande uppdatering som gjordes av Diabetesförbundet.
Texterna om kost och näring granskades och rättades av näringsterapeuten Eija Ruuskanen. I övrigt
kontrollerades och rättades vägledningen av diabetessjukskötaren Sari Härmä-Rodriguez. De största
ändringarna gjordes i avsnitten om insulinbehandling. De fokuserar nu på flerdosbehandling och
insulinpumpbehandling.
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Insjuknande och
känslosvall
Föräldrarna: Diabetes – har mitt barn diabetes?
Det är svårt att tro att ens eget barn insjuknat. Man kan ta till sig informationen med förståndet,
men känslorna hoppas länge att allt bara varit en ond dröm. Många önskar att de hade kunnat bli
sjuka i stället för barnet eller att de hade kunnat befria barnet från sjukdomen.
Vetskapen om att ens barn har en långvarig, kronisk sjukdom ger upphov till sorg, besvikelse och
ångest. Varför drabbar det mitt barn? Var har jag felat? Kommer vi att lära oss ta hand om sjukdomen? Hur ska barnet klara sig? Får vårt barn de hemska komplikationerna? Man kan också vara rädd
för att förlora sitt barn, att barnet ska dö.
Från första början måste man fundera på en hel del praktiska frågor. Vem ska sköta barnet? Kan
båda föräldrarna förvärvsarbeta? Hur ska det gå på dagis, och i skolan? Vad ska syskonen, mor- och
farföräldrarna, vänner och bekanta säga?
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När föräldrarna tar sjukdomen med ro är det lättare för barnet att anpassa sig till den nya situationen. Men föräldrarna behöver inte visa sig alltför modiga utåt. Barnet behöver självfallet stöd och
positiv uppmuntran, men barnet måste också tillåtas känna sorg, besvikelse och oro. När föräldrarna vågar visa sin oro, får barnet större mod att komma fram med sina känslor. Gråt tillsammans när
det känns så, var arga tillsammans när ilskan tar över och skratta när lusten faller på.
Oron i början kan lindras med faktainformation om diabetes, behandlingen och egenvården. Till en
början förefaller det finnas långt mer information än man kan ta till sig. Så småningom faller alla
bitar på plats. Redan när det gått några månader blir vardagen lättare trots att det fortfarande
kommer överraskningar och nya situationer att greppa. Det är lättare om du har någon att diskutera
de frågor med som barnets sjukdom väcker. På sjukhuset finns det sjukskötare, läkare och andra i
diabetesteamet som man kan prata med. Det är det de är till för. Bland de närstående väljer en del
att prata med sin partner, andra med någon god vän. En del föräldrar vill först reda ut sina egna
tankar och först därefter prata med någon annan.
Ofta oroar sig föräldrarna på olika sätt och i olika takt, ibland i otakt. Ibland kan det vara svårt att
förstå den andras reaktioner. Men båda oroar sig för barnet trots att de kanske inte visar det på
samma sätt.

Barnet: Diabetes – har jag diabetes?
På sjukhuset finns det många saker som skrämmer barnet. Gör det ont? Måste jag vara ensam? Kommer mamma och pappa säkert tillbaka? Barnet kan känna sig främmande på en ny plats och med
nya människor. Allt känns skrämmande och barnet slår ifrån sig. Ju mindre barnet är desto större
är reaktionerna på förändringar i vardagen och desto mindre är oron för själva sjukdomen. Ett litet
barn får inte grepp om sjukdomen i hela dess vidd utan lever i nuet och tar dagen som den kommer,
händelse för händelse, minut för minut. Det underlättar sjukdomsförloppet om det finns välbekanta
och trygga vuxna i närheten, om vissa rutiner får fortsätta som förr och de vuxna lugnt och metodiskt tar itu med det nya, kanske mycket skrämmande som måste göras.
När ett barn anpassar sig till sin diabetes iakttar det noga hur föräldrarna och andra vuxna reagerar.
Små barn kan till en början protestera kraftigt mot till exempel injektionerna. Barnet vänjer sig lättare än de vuxna vid sprutorna om de vuxna kan behärska sig och reagerar lugnt och sansat. Många
föräldrar brukar förundra sig över att barnet är så medgörligt och reagerar så positivt när de själva
har fullt upp med att hålla sig lugna.
Större barn kan ända från början vara ledsna och arga på sin sjukdom. De funderar ofta varför just
de blev sjuka. Det kan hända att de tycker att diabetes har förstört deras liv. Barnen, särskilt de yngre, oroar sig för vad kompisarna ska tycka.
Barn har ofta sin egen uppfattning om vad sjukdomen beror på. De kan tro att diabetes är ett straff
för något förbjudet som de gjort eller för en elak tanke. Många gånger pratar barn inte om rädslorna utan att man ställer direkta frågor. Det kan vara bra att gång på gång tala om för barnet att
diabetes inte är någon självförvållad sjukdom.
Precis som vuxna behöver barn information om diabetes och hur sjukdomen påverkar vardagen. För
mindre barn kan du förklara diabetes genom teckningar, lek och berättelser. Prata om allt som barnet funderar över. En del frågor kan vara svåra att besvara, men var så ärlig som möjligt i ditt svar
utan att för den skull förmedla en hopplös och pessimistisk bild till barnet.
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Syskonen: Oro och svartsjuka
Syskonen kan vara med vid undervisningen i egenvård direkt från början. De är oroliga för sin sjuka
syster eller bror, och det känns lugnande att se systern eller brodern och få ärlig information. Syskonen kan också känna skuld. Därför är det bra att tala om för dem att de på intet vis är skyldiga till
sjukdomen.
Syskon kan ofta vara svartsjuka på en sjuk bror eller syster som får så mycket uppmärksamhet och
omsorg. Mycket små barn har väldigt lite förståelse för att föräldrarna koncentrerar sig på ett enda
barn. Till en början känner föräldrarna att de inte räcker till för allt och att syskonen ställer orimliga
krav på uppmärksamhet och rättvisa. Tänk på att syskonen med sitt beteende hjälper dig att snabbare återgå till vardagen. Då står diabetesbarnet inte alltför länge i fokus i familjen.

Anpassa sig till
behandlingen och
vardagen
Teori blir praktik
Till en början ställs vardagsrytmen och livsstilen i familjen på hårda prov. Diabetes förefaller att
fylla upp hela livet – allt kretsar kring injektioner, mat och klockslag.
Varje familj och familjemedlem har sitt eget sätt och sin egen takt att anpassa sig till de förändringar som sjukdomen kräver. Ofta är barn mer flexibla än vuxna och tar snabbare till sig nya rutiner. De
bara fortsätter med sitt liv som det var innan sjukdomen.
Hos de flesta barn går det ganska friktionsfritt att ta hand om sjukdomen. I början kan det uppstå
problem när den tillfälliga återhämtningsfasen, remissionsfasen (se sid. 20) är över och den tidigare
egenvården inte nödvändigtvis längre är det rätta sättet att ta hand om sjukdomen. Just när vardagen verkar gå som på räls måste ni lära er ett nytt förhållningssätt. Lika stor osäkerhet uppstår det
när barnet drabbas av maginfluensa eller förkylning och blodsockret åker berg-och-dalbana.
Vardagen blir lättare när familjen lärt sig egenvården bättre och både föräldrarna och barnet litar
på att de klarar sig och kan tillämpa de råd de fått. Så småningom omvandlas teori i praktisk kunskap och familjen lär sig leva med diabetes.

Hur ska jag orka som förälder?
När ett barn har en sjukdom som kräver kontinuerlig uppmärksamhet är det extra viktigt att föräldrarna tar hand om sig själva också. Föräldrarna gör klokt i att dela på ansvaret för egenvården och
vardagssysslorna, både sinsemellan och med utomstående hjälp. Till exempel släktingar, vänner, beDiabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland
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kanta eller en tillförlitlig barnvakt kan vara till stor hjälp. Det är också viktigt att göra något annat,
att kanske ta en runda i motionsspåret eller att ha egna fritidsaktiviteter. I många familjer kan det
vara svårt att ordna med tid för föräldrarna på tu man hand, men det är värt att anstränga sig lite.
När du orkar med dig själv och din partner får du oftast också mer kraft att ägna dig åt barnen.

Hur upplever barnet sin sjukdom?
På sjukhuset visar barnet ofta en snäll och foglig sida, men protesterar och bråkar när det kommer
hem. I den invanda hemmiljön vågar barnet bättre låta känslorna komma ut. Det är först därhemma
som barnet på allvar förstår att sjukdomen kommit för att stanna.
Barn sörjer mest över att gå miste om praktiska saker. De kan bli arga över att vara tvungna att
avbryta leken för att äta ett mellanmål, ta en spruta igen en gång eller äta trots att de inte är hungriga. Det som föräldrarna uppfattar som bråk och olydnad är många gånger ett uttryck för barnets
känslor inför sjukdomen.
Ju mindre barnet är vid insjuknandet desto naturligare går anpassningsprocessen, och sjukdomen
integreras i barnets liv. Små barn vill gärna göra själva och lära sig nya saker. Låt alltså barnet öva
självt trots att det många gånger går mycket snabbare och enklare när du gör det. När barnet får
försöka på egen hand och ser att det kan är det lättare att engagera sig i egenvården och tycka att
det är normalt att spruta insulin.
Barn leker ofta doktorslekar eller ritar och berättar om det de varit med om. I barnens lekar är det
någon annan som drabbas, inte de själva, men tonen är lånad från deras egna erfarenheter. I leken
tar barnen fram omständigheter som de vuxna inte trodde de hade hört, än mindre förstått.
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Större barn upplever ofta att de förlorat något för att de har diabetes. De kan fundera över hur det
var innan de fick diabetes och fästa sig vid att de inte får göra det ena eller det andra. Ibland är det
svårt att förlika sig med tidsplanerna och den ständigt återkommande egenvården. I inledningsfasen
får de negativa sidorna stor uppmärksamhet när barnet inte har hunnit samla positiva erfarenheter.
För större barn och tonåringar är kompisarna viktiga. Den som har fått diabetes känner sig lätt annorlunda och spänner sig för att komma tillbaka till kompisgänget. Många funderar över hur och vad
de ska berätta. Tänk om de retas med mig! Det kan vara svårt att leva upp till behandlingsföreskrifterna eftersom barnen är rädda för att sticka ut och vara annorlunda än de andra. Inställningen till
rökning, alkohol, vara ihop med någon och framtiden oroar dem på ett helt annat sätt när de måste
ta hänsyn till diabetes.
I de flesta fall har andra barn och unga en naturlig inställning till sjukdomen när de får information
och ser vad den går ut på. Stötta och uppmuntra ditt barn att snabbt återgå till kamraterna och berätta för kompisarna vad som hänt.
Till en början behöver ett barn med diabetes mer omsorg och tillsyn av föräldrarna än andra barn i
samma ålder. De blir irriterade på att ständigt bli påpassade i en ålder då de normalt ska lära sig att
bli självständiga och släppa taget om föräldrarna. Unga diabetiker upplever ofta att de gränser som
föräldrarna i sin oro sätter är orimligt stränga förbud. Därför kan det vara svårt att acceptera och
följa dem.
Större barn kan medverka och vara aktiva i egenvården och behandlingen. Uppmuntra gärna ditt
barn att försöka självt. Försök och misstag är bästa sättet att lära sig. Men barn och unga behöver
alltid en vuxen som stöd.

Ibland lättare, ibland svårare
Det förekommer i alla familjer att man blir trött, att föräldrarna grälar och att barnen bråkar. Ingen
står alltid ut – och behöver inte göra det. När krafterna tryter måste man underlätta vardagen där
det går. Efter en sämre period kan man återigen sikta lite högre. Tillfälliga misslyckanden eller försummelser i egenvården är inget hot mot barnets framtid.
De vuxna måste hjälpa när barnet inte orkar med. När den ena föräldern är utpumpad kan
den andra ta vid. Om båda föräldrarna är trötta och utmattade är det bäst att inte tveka utan
be om hjälp av exempelvis far- och morföräldrar och vänner eller ansöka om att få hemhjälp.
Familjerådgivnings byrån kan också bistå.
Dra dig inte för att prata om tröttheten och de praktiska svårigheterna på mottagningen. Det är bra
eftersom humöret och stämningen i familjen påverkar blodsockerkontrollen (glukoskontrollen, den
metabola kontrollen) och barnets motivation att ta hand om sin sjukdom.

Ibland går det bättre, ibland sämre att sköta sin diabetes.
Det är bättre att vara en förebild för hur man klarar sig
någorlunda bra än att försöka vara fullkomlig.
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Kanske något gott också
En livslång sjukdom hos ett barn kan också föra med sig något gott i familjen. Med tiden brukar
många föräldrar tycka att sjukdomen har haft en del positiva sidor, till exempel att alla i familjen
kommit närmare varandra. Föräldrarna tycker att de har lärt sig uppskatta hälsa och de små tingen i
livet på ett helt annat sätt. En del kan tycka att det är en stor fördel att hela familjen äter hälsosammare, andra uppskattar att barnet lärt sig ta större ansvar. Barnen kan vara glada över föräldrarnas
stora omsorg, tycka att det är kul att åka in till sjukhuset eller att få äta extra mellanmål.

Diabetes: Hur, vad, vem?
Vad är diabetes?
Diabetes är ett tillstånd när sockerhalten i blodet är för högt, det vill säga att blodsockret stiger för
mycket. Det finns två huvudtyper av diabetes: typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.
Typ 1-diabetes (juvenil diabetes; barn- och ungdomsdiabetes) debuterar vanligen i barndomen eller
i tidig vuxen ålder. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom. Av så gott som okända orsaker angriper kroppen sina egna celler, de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Då förstörs
cellerna så småningom. Det går flera månader, ja till och med år innan diabetessjukdomen utvecklas
(se figur på sid. 13). I det stadiet då symtomen på diabetes uppträder är bara 10–15 procent av de
insulinproducerande cellerna friska. Typ 1-diabetes måste alltid behandlas med insulinsprutor som
tas varje dag.
Vid typ 2-diabetes (vuxendiabetes; tidigare också åldersdiabetes) har kroppens eget insulin nedsatt
effekt eller det utsöndras för lite insulin i kroppen. Däremot har insulinproduktionen inte upphört
helt och hållet. Typ 2-diabetes behandlas dels med livsstilsförändringar (kost, motion, bantning),
dels med läkemedel (tabletter och/eller insulin).
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Vad behöver man insulin till?
Insulin är ett proteinhormon som bildas i betacellerna i de langerhanska cellöarna i bukspottkörteln.
Betacellerna tillverkar, lagrar och administrerar insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som reglerar energiomsättningen och blodsockerkontrollen i kroppen. Dessutom behövs insulin för att kroppen ska kunna bilda fettvävnad och proteiner samt ”sockerdepåer” (glykogen) i levern och muskulaturen. Därmed spelar insulinet en viktig roll för tillväxtprocessen och musklerna. Insulinet är således
ett anabolt hormon.

Insulinets viktigaste uppgifter
●●

●●
●●
●●

att reglera blodsockerkontrollen
(den metabola kontrollen)
att bilda proteiner
att bilda fettvävnad
att producera depåsocker.

Utan insulin kan kroppen inte tillgodogöra sig
all näring och får således inte tillräckligt med
energi. Insulinet ska transportera sockret i
blodet, glukosen, till vävnaderna där sockret
är en viktig energikälla.
Blodsocker bildas av kolhydraterna i kosten
som omvandlas till socker, av sockerdepåer
(glykogen) i levern och muskulaturen och
av proteiner med hjälp av nysockerbildning
(glukoneogenes).

Insulinet sänker blodsockret
●●

●●

●●

när det flyttar över socker från blodet
till vävnaderna
när det förhindrar att sockerdepåer
blir blodsocker
när det motverkar nybildning av socker.

Diabetes mellitus
Ordet diabetes kommer från forngrekiskans
diabetes. Det härstammar från verbet
diabainein som bland annat betyder rinna,
passera (rakt) igenom. Ursprungligen avsåg
diabetes bland annat en sughävert som
vatten rinner igenom. Diabetes användes
som sjukdomsbeteckning så tidigt som på
200-talet (stora urinmängder – vätska rinner
snabbt genom kroppen). På 1600-talet
användes det medicinska begreppet diabetes
mellitus första gången. Mellitus kommer
från latinet och betyder honungssöt. I många
språk har diabetes kallats sockersjuka i
allmänspråket.
Källor: Kalevi Koukkunen, Atomi ja missi: Vierassanojen etymologinen sanakirja, WSOY 1990, FM
Tua Korhonen, Nationalencyklopedin, diabetes.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
diabetes (hämtad 2015-10-12)

Hos en frisk människa känner bukspottkörteln av minsta lilla förändring i blodsockret och utsöndrar
exakt och snabbt den mängd insulin som behövs. Vid måltider utsöndras det stora mängder insulin,
vid fasta mycket lite, exempelvis på natten. Hos friska människor ligger blodsockret då konstant på
jämn nivå, 3–7 millimol per liter (mmol/l).
Om kroppen inte har tillräckligt med insulin, stiger sockerhalten i blodet och det rinner ut socker i
urinen. Sockret drar med sig vatten. Därmed ökar urinmängden – och törsten. När kroppen inte kan
tillgodogöra sig socker på grund av insulinbristen förbränner den i stället fett för att få energi. Det
resulterar i att det bildas ketoner, alltså syror, i kroppen. Ketoner är skadliga för kroppen och de kan
ge upphov till syraförgiftning, som också kallas ketoacidos (se sid. 36). Syraförgiftning är ett livsfarligt tillstånd, men den lämnar inga spår i kroppen vid adekvat behandling. Det spelar en relativt
liten roll för barnets framtid i vilken ålder sjukdomen upptäcks.
Symtom på insulinbrist
● ● trötthet
● ● ökade urinmängder
● ● man dricker mer.
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Vem insjuknar och varför?
Det är än så länge okänt vilka faktorer som utlöser den process som förstör de insulinproducerande
betacellerna (se figur på sid. 13). Sannolikt är att typ 1-diabetes utvecklas hos personer med ärftliga
anlag och att flera olika faktorer spelar in.
Hos en del disponerar arvsfaktorerna för diabetes, medan andra genetiskt är skyddade mot diabetes. Det faktum att anlagen för diabetes nedärvs förklarar varför det kan finnas flera personer med
diabetes i en del släkter och familjer. Ändå har bara ungefär en barndiabetiker på tio ett syskon
eller en förälder med samma sjukdom. De flesta människor med ärftliga anlag för diabetes insjuknar
aldrig. Det är tekniskt möjligt att undersöka om en person bär på arvsfaktorer som disponerar för
respektive skyddar mot diabetes. Så länge vi inte kan förhindra eller ens med säkerhet förutse vem
som insjuknar är det dock sällan meningsfullt att göra den typen av genetiska undersökningar.
Bland de yttre faktorer som sägs utlösa eller påskynda utvecklingen av typ 1-diabetes märks infektionssjukdomar, kostfaktorer och levnadsvanor.
Det har forskats mycket i de så kallade enterovirusens roll vid uppkomsten av diabetes. Nästan alla
människor smittas av enterovirus. Normalt utlöser virusen sjukdomar som snuva med förkylning helt
utan symtom eller med mycket lindriga symtom. Det finns inga vaccin mot enterovirus, och det är
omöjligt att skydda sig mot smitta eftersom smittbärarna vanligen inte har några symtom.
Bakteriesjukdomar (bl.a. öroninflammation), vattkoppor eller andra traditionella barnsjukdomar
förefaller inte ha något samband med diabetes. De vaccin som används i Finland varken disponerar
för eller skyddar mot diabetes, enligt vad som kunnat påvisas.
Många barn har snuva med feber eller någon annan infektionssjukdom när de får diagnosen diabetes. Det går många månader, ibland flera år, innan de insulinproducerande cellerna förstörs. Därför
har infektionssjukdomen vid diagnostidpunkten sannolikt inget orsakssamband med diabetes. Vid
pågående infektioner har insulinet sämre effekt än normalt. När insulinproduktionen med knapp nöd
har räckt till för att tillgodose insulinbehovet är den för liten när en infektion slår till, och symtom
på diabetes uppträder.
Bland de kostfaktorer som undersöks finns exempelvis komjölk, spannmålsprodukter och nötkött
som barn får i sig som spädbarn, nitriter i kosten samt kaffe. Det är fortfarande en öppen fråga om
någon av dessa faktorer eller något annat i kosten orsakar diabetes. Däremot vet man att barn inte
får diabetes av att äta godis eller kex.
Enligt dagens kunskap har diabetes inget samband med brist på något näringsämne. Och omvänt
känner man inte till att något mineral, spårämne eller vitaminpreparat kan förhindra att diabetes
bryter ut.
Ett eventuellt samband mellan ökad stress och diabetes har också varit på tapeten. I en omfattande
finländsk studie kring barndiabetes kunde inga belägg på ett samband mellan livsupplevelser och
sjukdom påvisas. Detta innebär att stora omställningar i ett barns liv (t.ex. familjen splittras eller en
anhörig dör) inte är orsaken till att diabetes bryter ut trots att de kan påverka barnets välbefinnande i mycket hög grad. Slutligen finns det inget som tyder på att omsorgen om barnet oavsett metoder och former ökar eller minskar risken för diabetes.
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Hur vanligt är det med diabetes?
I relation till folkmängden är barndiabetes vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje
år får ungefär 500 barn under femton år diagnosen diabetes. I Finland är risken att få barndiabetes
ungefär fyrtio gånger så stor som i länder med låg diabetesförekomst, till exempel Japan. Prevalensen, sjukdomsförekomsten, bland finländarna är tre gånger så stor som bland de närbesläktade
esterna och en och halv gånger så stor som bland svenskarna. Det är inte känt vad den stora frekvensen av typ 1-diabetes i Finland beror på.

Hur uppstår typ 1-diabetes?
Det kan gå flera månader eller år innan diabetes bryter
ut. En eller flera yttre faktorer leder till att de insulinproducerande cellerna förstörs, vanligen hos personer
med ärftliga anlag för diabetes.

Antalet betaceller

Ärftliga
anlag

Redan i det första stadiet av diabetesutvecklingen kan
autoantikroppar i blodet påvisas.

Autoantikroppar
ICA
IAA
GAD

Senare kan det vid intravenös glukosbelastning
påvisas att insulininsöndringen har minskat.

Nedsatt insulinsekretion

Symtomatisk diabetes

När diagnosen diabetes
ställs är bara 10–15 procent
av betacellerna intakta.
Så småningom förstörs också
de och insulinbehovet ökar.

Tid (månader/år)

Diabetes i Finland
●●
●●
●●

Cirka 250 000 personer har fått diagnosen typ 2-diabetes (vuxendiabetes).
Cirka 50 000 personer har fått diagnosen typ 1-diabetes (juvenil diabetes).
Knappa 3 800 personer är i åldrarna 0–14 år (knappa 300 under fem år och ungefär 1 200
i åldrarna 5–9 år).

I Finland liksom i flera andra länder har diabetes bland barn ökat de senaste decennierna.
Det är inte känt vad ökningen beror på.
I Finland är risken att få diabetes lite större bland pojkar än bland flickor. Tidigare inföll insjuknadetoppen i den tidiga puberteten men den har planat ut de senaste åren. Fortfarande är det ovanligare att barn insjuknar de två första levnadsåren än i åldrarna 3–14 år.
Diabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland
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Behandlingsmål
I behandlingen av typ 1-diabetes finns det två saker man
inte kan tumma på: 1) diabetikern måste ta insulin varje
dag och 2) varje injektion lägger fast vissa regler för de
närmaste timmarna.

Insulinbrist måste rättas till
A och O i behandlingen av typ 1-diabetes är att ersätta bristen på insulin i kroppen. Insulin som
tillförs kroppen genom injektioner reglerar blodsockerhalten mycket osmidigare än det kroppsegna
insulinet. Därför är det viktigt att förstå och behärska samspelet mellan insulin, kost och motion:
●●
●●

blodsockret stiger av mat
blodsockret sjunker av insulin och fysisk aktivitet.

Blodsockret får inte stiga för mycket efter en måltid, men inte heller sjunka för mycket av insulin
eller fysisk aktivitet. Regelbundna blodsockertester, egenkontroller, är till stor hjälp när det gäller
att hålla blodsockret i schack.

Lycklig nutid och framtid
Det första målet med diabetesvården är att barnet ska känna sig friskt och må bra. Det betyder att
man ska undvika svåra hypoglykemier, för lågt blodsocker (se sidan 37) och syraförgiftning (se sidan
40). Barnet får leka, gå i skola och ha sina fritidsaktiviteter trots diabetes. När behandlingen ger
önskat resultat, kan barnet växa och utvecklas normalt.
Det andra målet med behandlingen har att göra med att förebygga organpåverkan, alltså diabeteskomplikationer, på sikt (se sid. 46). Därför är målet att blodsockret ska ligga så nära blodsockernivån hos en frisk människa som möjligt. Ibland måste man tumma på principen för att egenvården
inte ska vara för tung för barnet och risken för hypoglykemi inte vara så stor.

Målet med behandlingen är, oavsett diabetes eller inte, att
varje barn ska ha ett lyckligt liv här och nu och en chans
att få en lycklig framtid. God blodsockerkontroll ger diabetesbarnen en chans att få ett harmoniskt och gott liv.

Vad innebär god blodsockerkontroll?
Långtidsblodsockret, glykosylerat hemoglobin, HbA1c, är det bästa måttet på blodsockerkontrollen.
HbA 1c-värdet mäts vid besöken på poliklinik. Provet visar hur blodsockret har legat de två senaste
månaderna.
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Blodsockret (plasma) i medeltal
mmol/l

HbA 1c mmol/mol

HbA 1c-enhet som tillämpades
före 3.3.2010 %

7,0

42

6,0

8,8

53

7,0

10,2

64

8,0

11,8

75

9,0

13,4

86

10,0

17,5

97

11,0

19,5

108

12,0

HbA 1c visar hur mycket glukos (blodsocker) som har fastnat på hemoglobinet (den röda färgen) i de
röda blodkropparna veckorna före testet (ungefär två månader). Ju högre värdet är, desto högre har
blodsockret varit de senaste veckorna. Tabellen visar vilket genomsnittligt blodsockervärde HbA 1c
motsvarar. De flesta barn ska försöka ha ett HbA 1c under 53–64 mmol/mol.
Egenkontrollerna hemma visar blodsockervärdet vid mättidpunkten. Det är bra att skriva upp resultaten för att få en uppfattning om hur blodsockret svänger i olika situationer. Egenkontrollerna är
till stor hjälp när man vill veta varför långtidsblodsockret ser ut som det gör och vad som eventuellt
kan justeras i egenvården.

Tecken på god blodsockerkontroll:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

HbA 1c under 53–64 mmol/mol, beroende på ålder
Blodsockret före en måltid vanligen 4–7 mmol/l
Blodsockret efter en måltid vanligen under 10 mmol/l
Inga svåra hypoglykemier
Inga dagligen återkommande tecken på lindriga hypoglykemier
Inga anfall av syraförgiftning.

Målvärdena för blodsockret är individuella och de ändras med livssituationen och i takt med att barnet växer. Ibland måste målet justeras neråt, ibland uppåt. I de flesta fall är målen för större barn
strängare än för mindre barn. Ibland kan det vara bra att fundera igenom målen tillsammans med
läkaren och diabetessjukskötaren. Det hjälper att skriva upp både målformuleringen och måluppfyllelsen.

Så här är behandlingsmålen för Linus Livlig formulerade:
Linus Livlig
Målen för diabetesbehandlingen i år
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Blodsockret på morgnar 5–8 mmol/l
Blodsockret före måltider under 7 mmol/l
Blodsockret efter måltider under 10 mmol/l
Blodsockret vid läggdags 6–10 mmol/l
HbA 1c under 58 mmol/mol
Blodsockret mäts tre gånger om dagen.
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Individuell och
flexibel behandling
Diabetes är en individuell sjukdom. Följaktligen måste också behandlingen vara
individuell. Målet är en flexibel behandling
där diabetesbarnet och familjen har kontroll över diabetes och inte vice versa.
Till en början läggs egenvården ofta upp
med fasta regler för att det ska kännas
tryggare. När familjen får mer kunskap,
skicklighet och erfarenhet kan egenvården bli mer flexibel. Familjen lär sig att
själv anpassa egenvården efter dagen och
situationen. Bästa sättet att lära sig ta
hand om sjukdomen är att undersöka hur
barnets blodsocker och tillstånd varierar i
olika situationer.

Så var det förr
De senaste decennierna har diabetesvården
genomgått stora förändringar. Förr var
diabetiker tvungna att anpassa sig till
behandlingen. Nu kan diabetiker anpassa
behandlingen efter sin livssituation. Det har
hänt extra mycket sedan slutet av 1970-talet:
tack vare egenkontrollerna av blodsockret
kan behandlingen läggas upp flexibelt och
individuellt. Långtidsblodsockret, glykosylerat
hemoglobin, ger en tillförlitlig bild av
blodsockervärdena över en längre tid. Fler
yrkeskategorier har involverats i omvårdnaden
vid diabetes och diabetesteam eller
diabetesarbetsgrupper har införts. I synnerhet
diabetessjukskötarna har spelat en stor roll för
utbyggnaden av undervisningen för personer
med diabetes.

Föräldrarna är de största experterna på
egenvården av barnet. Till en början är
de beroende av de råd och rekommendationer de får på diabetesmottagningen. Med tiden litar de allt mer på sin egen förmåga och lär sig
kombinera barnets, familjens och sjukvårdens kunskaper till en fungerande lösning. Det kräver stor
öppenhet och tillit från alla parter.
Lär dig av dina erfarenheter, men kom ihåg: en gång kan vara ett misstag och två gånger en tillfällighet. Först när samma erfarenheter återkommer gång på gång kan du dra vissa slutsatser – även
då gäller det att vara på sin vakt och räkna med möjligheten att man misstagit sig.
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Insulinbehandling
Basinsulin och måltidsinsulin
Insulininjektioner är en av de absoluta hörnstenarna i behandlingen vid typ 1-diabetes. Barnet lider
av insulinbrist och det som saknas i kroppen måste kompenseras. En diabetiker kan inte ta semester
från insulinsprutorna en enda dag. Målet är att blodsockersänkningen till följd av insulin och fysisk
aktivitet samordnas på bästa möjliga sätt med den blodsockerhöjande effekten av måltider.
Hos friska individer stimuleras insulinutsöndringen vid måltider. Därför ligger blodsockret på normal
nivå också efter en måltid. Mellan måltider och på nätterna är insulinproduktionen mindre. I gryningen är insulineffekten lägst på grund av andra hormoner i kroppen (det så kallade gryningsfenomenet). Följaktligen förstärks insulinutsöndringen på efternatten och är ganska stor före frukost.
Hos diabetiker ersätts den basala insulinutsöndringen, alltså mellan måltider och på natten, med
basinsulin. Långverkande glargininsulin eller detemirinsulin eller NPH-insulin (kallas också medellångverkande) används som basinsulin. Det tillskottsinsulin som behövs efter en måltid ersätts med
måltidsinsulin. Måltidsinsulinet kan vara direktverkande eller kortverkande insulin.

Insulinets verkningstider
Direktverkande insuliner (Humalog, Novorapid, Apidra)

kl.
klo 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

•
•
•
•

injiceras helst strax före (0–15 minuter) och senast strax efter en måltid
effekten sätter in 0–15 minuter efter injektionen
maxeffekten inträder 1/2–1 timme efter injektionen
den totala verkningstiden är 2–3 timmar.
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Kortverkande insulin (Actrapid, Insuman, Humulin Rapid,
Humulin Regular)

kl.

•
•
•
•

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

injiceras ungefär en halvtimme före en måltid
effekten sätter in ungefär en halvtimme efter injektionen
maxeffekten inträder 1–3 timmar efter injektionen
den totala verkningstiden är 4–6 timmar.

Långverkande detemirinsulin (Levemir)

kl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

• effekten sätter in ungefär 1–2 timmar efter injektionen
• den totala verkningstiden är ungefär 12–20 timmar beroende på dosen; en liten maxtopp kan ev.
sätta in cirka 6–10 timmar efter injektionen.

Långverkande glargininsulin (Lantus)

kl.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

• effekten sätter in 2–4 timmar efter injektionen
• den totala verkningstiden är ungefär 24 timmar.
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Långverkande NPH-insuliner (Protaphane, Insuman Basal,
Humulin NPH; kallas också medellångverkande)

kl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

• effekten sätter in 1–2 timmar efter injektionen
• maxeffekten inträder 4–10 timmar efter injektionen
• den totala verkningstiden är 10–16 (24) timmar
Handelsnamnen är från 2012.

Kurvorna över insulineffekten ger bara en fingervisning
om verkningsmönstret. Mät blodsockret. Det är det bästa
sättet att få reda på barnets individuella insulineffekter.
Se också förteckningen på sid. 19–20.

Insulinets historia
Det var en lång och komplicerad händelsekedja som ledde till att insulinet upptäcktes. Det
slutliga genombrottet gjordes 1921 av två kanadensiska forskare, Frederick Banting och
Charles Best. Länge isolerades insulin ur bukspottkörtlar på djur (djurinsulin). Sedan slutet
av 1980-talet har insulin producerats med hjälp av genteknik och insulinet efterliknar helt
och hållet insulinet från bukspottkörteln hos en människa (humaninsulin). År 1996 kom det
första genförändrade insulinet (insulinanalog) ut på marknaden. Det var ett direktverkande
måltidsinsulin. Dess struktur motsvarar inte exakt strukturen hos humaninsulin. Utvecklingen
tar sikte på att producera insulinsorter som så exakt som möjligt efterliknar den naturliga
insulinsekretionen. År 2003 kom den första långverkande insulinanalogen ut på marknaden i
Finland.

Insulinupptaget och insulineffekten regleras av
• injektionsstället
Långverkande insuliner injiceras vanligen i låren eller skinkan, där NPH-insulin och detemirinsulin
sugs upp långsammare. Måltidsinsulin injiceras ofta i buken. Direktverkande insulin och glargininsulin sugs upp på samma sätt oberoende var de injiceras.

• injektionstekniken
Insulin injiceras i underhudsfettet. Om sprutan av misstag går i en muskel sugs insulinet upp
snabbare.
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• temperaturen
När temperaturen är högre på injektionsstället tas insulinet upp snabbare, och långsammare när
temperaturen är lägre.

• fysisk aktivitet
När exempelvis låren aktiveras vid fysisk träning stimuleras blodcirkulationen och insulinet tas upp
snabbare i låren.

• injektionsställets tillstånd
Förhårdnader och svullnader på injektionsstället gör att insulinet tas upp långsammare.

• insulindosen
En mindre insulindos har kortare verkningstid (duration) än en stor. Direktverkande insulin är ett
undantag: verkningstiden ökar inte av en större dos.

• dagliga variationer
Trots att alla faktorer ovan kan vara oförändrade händer det att insulinets absorptionshastighet
varierar med upp till 30 procent från gång till gång.

Insulinbehov
Insulinbehovet varierar mycket från individ till individ. Före puberteten är behovet ungefär 0,7
enheter per kilo kroppsvikt och dygn, i puberteten 1,1–1,4 enheter eller ännu mer och i vuxen ålder
i snitt 0,8 enheter.
Också behovet av måltidsinsulin varierar individuellt. De flesta barn behöver ungefär 0,5–1 enhet
direktverkande eller kortverkande insulin per 10 gram kolhydrater i kosten. I puberteten kan det
behövas dubbelt så mycket, i vissa fall ännu mer.
I remissionsfasen minskar behovet av insulin och är mindre är 0,5 enheter per kilo kroppsvikt och
dygn. Det behövs också avsevärt mindre doser måltidsinsulin. Remission betyder nästa fas efter
insatt insulinbehandling. Då stimuleras funktionen i de friska insulinproducerande cellerna och
kroppens känslighet för insulin förbättras. Ju yngre barnet är desto ovanligare är det med remission.
Det varierar stort hur länge remissionsfasen håller i sig.

Administration av insulin
Basinsulin = långverkande (medellångverkande) insulin
Måltidsinsulin = direktverkande eller kortverkande insulin

Det förekommer stor individuell variation i hur många insulinsprutor, vilket insulin och hur stora
doser ett barn ska ta. Vanligen tar en barndiabetiker basinsulin en eller två gånger om dagen och
måltidsinsulin tillsammans med måltider. Beroende på antalet insulindoser kallas behandlingsformerna: flerdosbehandling, tredosbehandling och tvådosbehandling (man talar också om regimer, t.ex.
flerdosregim). Familjen och diabetesmottagningen väljer tillsammans den bästa behandlingsformen.
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direkt
lång

direktverkande insulin
långverkande insulin

fr
mm
lu
mi
kv

frukost
mellanmål
lunch
middag
kvällsmål

Flerdosbehandling
Exempel

på flerdosbehandling med långverkande detemirinsulin (Levemir) och direktverkande

insulin

kl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
ap
lolu
pä
ip
fr
mi
kv
direkt
detemir

direkt

direkt

direkt
detemir
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Exempel på flerdosbehandling med långverkande glargininsulin (Lantus) och direktverkande
insulin

kl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
fr

lu

direkt

direkt

mi
direkt

kv
direkt glargin

Flerdosbehandling betyder vanligen att diabetikern tar 4–6 insulininjektioner om dagen. Måltidsinsulin injiceras före huvudmålen, alltså före frukost, lunch, middag och kvällsmål. Vid större mellanmål (20–30 g kolhydrater) behövs det vanligen också en mindre direktverkande insulin.
Detemirinsulin injiceras på morgonen eller till lunch och på kvällen. Glargininsulin injiceras vanligen
en gång om dagen på morgonen, till lunch, till middag eller på kvällen.
Insulinpumpen är en apparat som är försedd med en kateter (slang) och en plastkanyl (nål). Den tillför kontinuerligt insulin i underhuden. Pumpen kan ställas in för att avge en basal dos på exempelvis
0,2 enheter i timmen. Den basala dosen kan variera vid olika tidpunkter på dygnet. Vid måltider tar
man en tillskottsdos som bestäms utifrån mängden kolhydrater i måltiden. Insulinpumpar använder
bara direktverkande insulin. Katetern och kanylen ska bytas ut med 2–3 dagars mellanrum.
Den stora fördelen med pumpbehandling och flerdosbehandling är att de är så flexibla. Måltider kan
skjutas fram och matportionerna kan variera. Det är lättare att ta hänsyn till fysisk aktivitet i insulindoserna. På lediga dagar kan man sova längre på morgonen.

Insulinpump
Exempel

kl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
fr

(mm) lu

mm

mi

kv

Vad ska man göra när man glömmer en injektion eller
sprutar fel insulin? Det kan hända vem som helst trots
att det inte borde göra det. Kontakta för säkerhets skull
diabetesmottagningen för att få råd.
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Hur injiceras insulin?
Insulinspruta och insulinpenna
Insulin injiceras antingen med insulinspruta eller med insulinpenna. Insulin finns i 10 ml flaskor eller
3 ml ampuller för insulinpennor.
Nålarna, kanylerna, i insulinsprutorna och insulinpennorna är mycket fina och vassa. Sticket känns
nästan inte alls. Nålarna till insulinpennor finns i olika längd (4–6 mm). Också barn som använder
insulinpump måste kunna injicera insulin med penna eller spruta.

Injektionsställen
Utsidan av låren, skinkan och buken är de vanligaste injektionsställena. Långverkande insulin ska
helst injiceras i skinkan eller låren.
Injicera helst alla insulinsorter som tas vid samma tid på dagen på samma ställe. Man kan exempelvis injicera varannan dag till vänster och varannan dag till höger och börja veckan med att injicera
upptill och under veckans gång gå neråt.
Insulinupptaget påverkas av hur det är ställt med injektionsställena. När barnet tränar att sticka är
det lätt hänt att vissa injektionsställen används för ofta. Då kan det bildas knölar och förhårdnader.
Det gör inte ont att sticka i knölarna eller förhårdnaderna, men insulinupptaget går inte att förutse.
Därför är det viktigt att använda och variera hela injektionsstället. Var dessutom noga med huden
på injektionsstället. Smörj in huden varje dag med en fet salva om den är torr. Om huden har utslag
eller eksem är det bästa att avvakta tills huden har läkt.

Gör så här:
Huden på injektionsstället måste vara ren. Det räcker vanligen med att rengöra smutsig hud med
vatten. Använd tvål om det behövs.
1. Var noga med doseringen.
2. Lyft upp ett hudveck på injektionsstället med tummen och långfingret. Om underhudsfettet är tunt
kan du hålla i hudvecket medan du sticker. Det är viktigt för att insulinet inte går ner i en muskel.
Observera att insulinet sugs upp snabbare i en muskel än i underhudsfett.
3. Injicera insulinet i hudvecket (underhudsfettet) i 45–90 graders vinkel. Greppa sprutan som en
penna.
4. Låt knappen på pennan eller sprutkolven vara nedtryckt ett ögonblick när insulinet gått in i
huden. Dra sedan ut pennan eller sprutan till hälften och räkna långsamt till tio. Ta bort pennan
eller sprutan och tryck med fingret ett ögonblick på injektionsstället.

Hur göra sig av med injektionshjälpmedel?
Nålar till insulinpennor, kanyler till insulinpumpar och insulinsprutor är
engångsartiklar. Samla dem i en använd mjölk- eller saftkartong. Tejpa igen
kartongen ordentligt när den är full och släng i blandavfall. Förfyllda insulinpennor kan kastas direkt med blandavfall.
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Förvara insulin rätt
Förvara insulin på ett svalt ställe (5–8 °C), exempelvis i sval- eller kylskåp. Observera att insulin inte
får frysa. De insulinampuller som är i användning kan förvaras i rumstemperatur. De tål trots allt
inte alltför mycket värme eller solljus så var noga med att skydda dem. Vid skyddad förvaring blir
inte gummihattarna på ampullerna smutsiga.
I en insulinpenna ligger insulinet skyddat inne i pennan. Vid hård köld kan innehållet frysa. Det är
lätt hänt om pennan ligger för länge i skolväskan, handväskan eller i en kall bil. Också vid hög sommarvärme är det viktigt att skydda insulinpennan till exempel på badstranden.

Sprutskräck och när sprutan gör ont
Många är lite rädda för att sticka insulin. Det känns mindre hemskt om barnet får öva sig i att spruta
direkt på sjukhuset. Båda föräldrarna kan gärna öva sig i att spruta på barnet, men också på varandra. Då förstår de bättre hur det känns. Prata med barnet om rädslorna. Då känns det lättare.
Om barnet känner på sig att föräldrarna har svårt för att sticka överförs rädslan lätt på barnet.
Dessutom kan det hända att barnet passar på att utnyttja föräldrarnas osäkerhet. Det är inte ovanligt att barnet vänder en obehaglig sak till ett spel, en taktik, där huvudspelaren väljer vem som ska
sticka, kräver belöning och springer undan. I den situationen gör föräldrarna bäst i att agera beslutsamt.
Kolla injektionstekniken om barnet säger att det gör ont att sticka. Hos barn är underhudsfettet tunt
och det kan hända att sprutan går ner i en muskel. Då känns det mer. Ofta hjälper det med att dra
upp ett hudveck och att ändra insticksvinkeln. Överlag är det bra att då och då se över injektionstekniken vid besöken på polikliniken. Också när det inte finns några större problem.
Det är bra att genast från början involvera barnet i egenvården. Redan ett barn på tre eller fyra år
kan vara med och spruta under överinsyn, välja injektionsställe och trycka på kolven. Barn i förskolan och i första klass vill gärna sticka själva. Det är inget som hindrar att de gör det men överlåt inte
hela ansvaret på barnet. Doserna måste kontrolleras och injiceringen övervakas av en vuxen. Överlåt inte alla injektioner åt barnet. Det tar sin lilla tid att öva injektionstekniken, men den tid som går
åt till inlärning ger tidsbesparingar i framtiden. En motiverande faktor kan vara att det är lättare att
sova över hos en kompis eller delta i ett läger när man kan spruta själv.
När det är motbjudande och skrämmande för barnet att spruta, är det bäst att föräldrarna sprutar
och inte tvingar barnet. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att prata om oviljan och skräcken
och försöka reda ut begreppen. Ibland uppstår det överraskande problem med sprutorna trots att
allt varit bra tidigare.
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Kost och måltider
Mat är roligt och ingår i behandlingen
Kosten ingår i diabetesbehandlingen. Insulinsprutor reglerar inte blodsockret lika flexibelt som
kroppens eget insulin. Därför är det viktigt att samordna insulin, kost och rörelse.
Barnet behöver rätt kost för att må bra. Rätt kost förebygger sjukdomar, till exempel fetma och
hjärt- och kärlsjukdomar. Mat är också en källa till njutning. Att äta tillsammans är ett tecken på
samvaro, gemenskap och gästfrihet.

Hälsosamt och gott
En vettig måltidsordning, lagom stora portioner och bra matval är hörnstenarna i kosten för barn.
Ett diabetesbarn behöver frukost, lunch, mellanmål på eftermiddagen, middag och kvällsmål. Dessutom kan det behövas fler mellanmål beroende på ålder, fysisk aktivitet och behandlingsform.
Tanken med mellanmålen är att fördela det dagliga matintaget på lagom stora portioner över hela
dagen. Barn tenderar mer än vuxna att bli trötta om det går för länge mellan måltiderna. Dessutom
kan blodsockret rasa om det går för många timmar mellan måltiderna. Däremot gör barnet gott i att
låta bli att småäta mellan huvudmålen och mellanmålen.
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Barn med diabetes behöver lika mycket mat som andra barn i samma ålder. Behovet är individuellt
och beror på ålder, kön och fysisk aktivitet. När barnet blir större, förändras matbehovet.
Personer med diabetes ska enligt rekommendationerna äta samma kost som rekommenderas till
alla andra. Kosten kan lätt komponeras rätt med hjälp av några enkla regler (se nedan). Det allra
viktigaste är att vardagskosten är fullvärdig och varierad. Kvalitet är en lika viktig aspekt vid mellanmål som vid huvudmål.

Bra matval i vardagen
Ät mycket grönt, frukt och bär
• ät grönsaker dels i sallader, som råkost och i bitar, dels tillagade
• ät hellre frukt och bär som de är än som saft.

En fullvärdig måltid innehåller potatis, pasta eller ris
• välj hellre mörk pasta och fullkornsris än vita varianter.

Välj fullkornsprodukter till nästan varje måltid
• välj fullkornsvarianter av bröd, gröt, flingor och mysli för dagligt bruk.

Drick fettfri mjölk eller surmjölk till maten, släck törsten med vatten
• använd ungefär en halv liter fettfria eller magra (≤ 1 % fett) flytande mjölkprodukter om dagen
• välj yoghurt och fil med låg socker- och fetthalt
• ät mager (≤ 17 % fett) ost eller produkter med fleromättat (mjukt) fett.

Ät magert kött, mager fisk minst två gånger i veckan; variera fisksorterna
• välj magert kött eller fågelkött
• välj färdigmat med låg salt- och fetthalt
• välj pålägg av rent kött (≤ 4 % fett) eller magert korvpålägg och mager matkorv (≤ 4 % fett).

Använd fleromättat (mjukt) fett på brödet, till bakning, vid matlagning
och i sallad
• använd margarin eller bredbart fett som innehåller vegetabilisk olja på brödet
• använd olja eller flytande margarin till matlagning och bakning
• använd en skvätt vegetabilisk olja eller dressning på vegetabilisk olja i salladen.

Använd produkter som innehåller socker med måtta
• använd vanligt socker i bakverk
• desserter kan sötas med lite socker eller ett artificiellt sötningsmedel.

Söta med sötningsmedel
• artificiella sötningsmedel kan med fördel användas i drycker
• tänk på tänderna och välj helst sötsaker och tuggummi med xylitol.

Måltidsordning
Det är lättare att lära sig kombinera måltider och insulin om man har en måltidsordning, en måltidsplan, särskilt i början av sjukdomen. Ibland kan det behövas en måltidsplan för barnomsorgen eller
skolan, också när skolan kanske inte tillämpar den. Det är bäst att måltidsordningen läggs upp av en
näringsterapeut tillsammans med familjen. Den är individuell och tar hänsyn till barnets mat- och
motionsvanor. Där ingår tider för måltider och mellanmål och i vissa fall råd om kolhydratinnehållet
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i måltiderna och mellanmålen. Vidare anges det hur mycket direktverkande insulin barnet behöver
per 10 gram kolhydrater. Med tiden kan måltidsplanen bli ett rättesnöre för vad som är bra kost.
Planen måste ses över då och då om den används aktivt för att bestämma storleken på matportionerna.
Bland kolhydratrika födoämnen (kolhydrater = sockerämnen) märks bröd, potatis, mjölk, frukt och
socker. Blodsockret stiger av kolhydrater. Därför måste måltidsinsulinet anpassas efter kolhydratintaget. Hur mycket kolhydrater barnet behöver beror på energibehovet.
Normala barnportioner av kött, höna, fisk eller korv går bra också vid diabetes. Vid större mellanmål kan charkvaror eller ost vara pålägg på brödet. Kött, fisk, korv, ost och fett påverkar inte blodsockret i nämnvärd grad. Ändå är det bra att vara måttlig med dessa födoämnen för att fett- och
proteinintaget ska ligga i linje med rekommendationerna.
Ät gärna och mycket grönsaker och rotfrukter till och mellan måltiderna. Grönt och rotsaker är
dessutom bra smörgåspålägg. Grönsaker påverkar nästan inte alls blodsockret, och de är kalorisnål
kost och fyller magen.
Kosten och måltiderna är välfungerande om barnet accepterar sina matrutiner, vikten är på lagom nivå och tillväxten är normal. Målet är att föräldrarna bestämmer när och vad barnet ska äta
och att barnet självt avgör vad som är lagom stora portioner. Måltidsinsulinet avpassas efter matintaget.

Kolhydratintag
Det går att beräkna kolhydratintaget, intaget av sockerämnen, med
kolhydraträkning
● ● hjälp av sunda förnuftet.
●●

Vid kolhydraträkning räknar man ut kolhydratintaget vid varje måltid och mellanmål. Varje matportion på nästa sida innehåller 10–20 gram kolhydrater. Två skivor bröd och en bägare lättyoghurt
ger sammanlagt 30–40 gram kolhydrater. En skiva bröd och en banan ger ungefär lika mycket. Väg
portionen om det behövs när du lär dig räkna ut kolhydraterna.

Tallriksmodellen för barn visar hur ett bra mål mat ska vara komponerad. Också soppor,
lådor eller gratänger och gröt är bra mat. Vad som är en lagom stor portion beror på barnets
energibehov och fysiska aktivitet.
Diabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland
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Kolhydraterna i vanliga portioner
Varje portion innehåller 10–20 gram kolhydrater (= KH)

15 g KH

10 g KH

15 g KH

10 g KH

10 g KH

10 g KH

10 g KH

20 g KH

10 g KH

10 g KH

10 g KH

10 g KH

Att räkna ut kolhydraterna med sunda förnuftet betyder att man tillämpar måltidsordningen på ett
ungefär med hjälp av tallriksmodellen (se figur på sid. 27). Ett exempel: ett barn i lekåldern kan äta
två skivor bröd och en bägare lättyoghurt till frukost. Ett annat alternativ är en portion gröt och ett
glas mjölk. Om barnet äter en större portion varm mat, utelämnas brödet och barnet dricker kanske
lightsaft eller vatten i stället för mjölk.

Aptiten påverkas av motion och blodsocker
Matportionerna ändras med fysisk aktivitet och rörelse. När barnet rör sig mer än vanligt behövs det
mer mat än normalt och vice versa. Se Lek och rörelse på sid. 41.
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Särskilt bland mindre barn är aptiten ofta ett bra mått på hur mycket mat barnet behöver. Men
aptiten är inget exakt mått. Ofta äter man utan att vara hungrig: man känner ett sug, har det tråkigt
eller vill bli av med sitt dåliga humör.
Hungerkänslan kan också påverkas av blodsockernivån. Det kan vara bra att notera att barnet inte
nödvändigtvis känner hunger trots att blodsockret är lågt. Och ibland kommer hungern trots att
blodsockret är högt.
Vid flerdosbehandling (långverkande och direktverkande insulin) och insulinpumpbehandling äter
barnet utifrån sin aptit och måltidsinsulin doseras utifrån kolhydratinnehållet i måltiden. Mattiderna
kan ändras flexibelt. Relativt regelbundna mattider är dock till fördel eftersom de gör det lättare
att få kontroll över blodsockret och att hålla normalvikt.
En tumregel är att det krävs 0,5–1 enhet insulin per 10–15 gram kolhydrater i en måltid. Regeln är
bara vägledande: behovet av tillskottsinsulin är alltid individuellt och rätt balans mellan insulin och
kolhydrater kan bara uppnås genom att man experimenterar sig fram.

Måltider och mellanmål efter tycke och smak
Måltider kan tillredas på många olika sätt efter familjens tycke och smak. Livsmedlen kan vara de
gamla vanliga eller mer exotiska, billiga eller dyra.

MAKUMATKA

kevyeen kotiruokaan

Vill du få lite nya idéer för matlagningen?
Ta en titt i Diabetesförbundets kokbok
Makumatka kevyeen kotiruokaan. Recepten
har information om kolhydratinnehållet per
portion.

En snabb vardagsmåltid kan tillredas på färdigmat eller bestå av gröt eller välling kompletterad med
grönsaker, bröd och mjölk. Ett varmt mål kan ersättas med bröd, mjölk och frukt.
Ett bra mellanmål ska inte bara smaka gott utan det ska vara ordentlig mat som håller hungern
borta. Mellanmål kan bestå av bröd, frukt och dryck. Det finns många goda brödvarianter: frallor,
rieskabröd, karelska piroger och kalorisnålt kaffebröd. Ett mellanmål utöver det vanliga kan vara en
trevlig överraskning för diabetesbarnet.
På veckoslut äter många annorlunda än på vardagar. På högtider, födelsedagar, semestrar och resor
är maten en av höjdpunkterna. Då är det viktigare att sätta lite guldkant på maten än att exakt hålla
sig till fullvärdig kost.
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God mat förljuvar livet
Sött och sött
Människan föds med en naturlig förkärlek för söt smak och god mat är en av dagens höjdpunkter.
Diabetiker kan använda flera olika sötningsmedel. Välj sötningsmedel efter situation och ändamål.
Man lär sig hur mycket sött man kan äta. Barnet gör gott i att vänja sig vid måttligt eller knappt
intag av sött.

Variation på mellanmålen
Välj mellanmål utifrån barnets kolhydratbehov.
Varm ostsmörgås, lightsaft
● ● Grahamsskorpa, chokladdryck (”kakao”)
● ● Pannkaka, bärröra, utspädd juice
● ● Weetabix, mjölk, bär
● ● Kräm på färska bär, grahamskex, mjölk
● ● Våffla, bärröra, lightsaft
● ● Glass, bär
● ● Fruktsallad, jästbröd
● ● Popcorn, tomat- och gurkbitar.
●●

Icke energigivande sötningsmedel
Aspartam, acesulfam K, neohesperidin DC, cyklamat, sackarin, steviolglykosider, sukralos och taumatin och är icke energigivande, artificiella sötningsmedel (tillsatser). De påverkar inte blodsockret.
Vid normal användning överskrids inte det högsta rekommenderade intaget.

Icke energigivande sötningsmedel går bra i
●●
●●
●●
●●

drycker (saft, läsk)
lättprodukter (yoghurt)
som sötningsmedel på matbordet
desserter.

Socker och andra energigivande sötningsmedel
Socker, fruktsocker (fruktos), honung och sirap är energigivande sötningsmedel, det vill säga de
omvandlas till socker. För barn i lekåldern är det rekommenderade högsta intaget av energigivande
sötningsmedel 1/3–1/2 deciliter. För skolbarn går gränsen vid ungefär 1/2 deciliter. Barnet får lätt
i sig en halv deciliter socker av exempelvis en vanlig yoghurt, en deciliter klappgröt och fyra stora
karameller.
Socker består uteslutande av kolhydrater i mycket kompakt form. Där är det bra att hålla ett öga på
hur mycket barnet får i sig och på vilket sätt. Till exempel två stora karameller innehåller lika mycket kolhydrater som en potatis. Å andra sidan är socker och sockrade livsmedel behändiga när man
behöver kolhydrater i kompakt form, exempelvis på sjukdagar.

Socker går bra
●●
●●
●●

till bakning
i många livsmedel (ketchup, glass, vissa brödsorter m.m.)
i desserter allt efter behov.

Vid bakning är socker det lättaste alternativet. Om man ser till blodsockret är mjölet det viktigaste
kolhydratet, inte sockret.
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Lättsockrade desserter är bra alternativ för i synnerhet större barn. För mindre barn kan sockret
helt eller delvis ersättas med icke energigivande sötningsmedel.
För människor med diabetes är inte glass, kex, choklad och annat som marknadsförs som sockerfria
något bättre alternativ än sedvanliga varianter med socker.

Godis
Barn kan äta både sötsaker som innehåller socker och sötsaker som
är sötade med xylitol eller andra sötningsmedel.
Bland polyolerna är xylitol (björksocker) mest känt. Andra sorter är
isomalt, sorbitol, mannitol, maltitol och laktitol. De påverkar inte
blodsockret i nämnvärd grad. Xylitol är dessutom skonsamt mot
tänderna och xylitoltuggummi är bra vid sötsug. Produkter sockrade
med polyoler kan orsaka tillfällig uppkördhet eller diarré, särskilt hos småbarn. De bör alltså inte
ätas i stora mängder på en gång. Fördelen med sockrat godis är att de är välkända, att de har trevlig
smak och att utbudet är stort. Nackdelen är att de innehåller mycket socker.
Godis ska helst ätas tillsammans med ett mellanmål eller en måltid. Om barnet ersätter ett helt mellanmål med godis är det bäst att mäta blodsockret 1–2 timmar efter mellanmålet, eventuellt också
före nästa måltid. Några godistillfällen i veckan är bättre än en godisdag, men inget hindrar direkt
att familjen går in för en godisdag. Då ska direktverkande insulin doseras utifrån kolhydratinnehållet
i godiset.

E-numren för sötningsmedel finns i diabetesordlistan på sid. 56–63.

Barnkalas
Planera gärna barnkalasen tillsammans med barnet. När diabetesbarnet går på kalas hos någon
kompis är det bra att informera värden eller värdinnan i förväg att de inte behöver köpa in några
särskilda diabetesprodukter, eventuellt med undantag för lightdrycker.

Exempel på bjudmat för barn:
●●
●●
●●
●●

hamburgare, minipizzor, små karelska piroger, ostgifflar, köttbullar eller knackkorv
tårta eller glass
plockmat, bland annat popcorn och strimlade grönsaker med dippsås
lightläsk.

Matvanorna ändras
Matvanor och smakpreferenser är till viss del medfödda, men de omformas under hela livet. Mest
påverkas de av våra erfarenheter av mat och av vår omgivning. Barn har ingen medfödd förmåga att
bara äta hälsosam mat. Det hör till föräldrarna att ge sina barn bra och fullvärdig kost. Barns smakvanor (se tabellen på sid. 32) går att påverka.

Matdagbok och samtal hjälper vid problem
Det är inget ovanligt att mat och måltider ställer till med problem. En matdagbok kan vara till hjälp
om problemet är att samordna kost, insulin och motion. Skriv upp måltider, blodsockervärden, fysisk aktivitet och insulindoser några dagar i följd. Diskutera matdagboken på diabetesmottagningen.
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Många gånger kan varierande mattider, större eller mindre aptit, sug efter något och utmattning i
vardagen bli ett problem. Prata gärna om svårigheterna med familjen, med andra föräldrar eller på
diabetesmottagningen.
Det kan vara till fördel att hela familjen tar ett samtal om maten. Lösningen kan finnas i tidigare
beprövade modeller.

Tio steg i smakernas värld
Texten är en modifierad version av Social- och hälsovårdsministeriets publikation ”Lapsi,
perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus” (Julkaisuja 2004:11).
1. Tala om för barnet att det snart är matdags. Då hinner barnet avsluta leken. Knäpp av
teven. Leksaker hör inte hemma på matbordet.
2. Ta ett kinkande och trött barn i famnen och trösta det innan ni börjar äta. Mat ska inte
vara tröst.
3. Matsituationen är en positiv upplevelse. Beröm och uppmuntra barnet. Notera positiva
saker, städa undan misstag utan större uppmärksamhet. Tänk på att de övriga familjemedlemmarnas beteende tjänar som exempel.
4. Låt barnet ta mat och välja själv inom rimliga gränser (till exempel rågbröd eller
jästbröd).
5. Kom överens om att alla smakar på allt; portionen får vara liten som en ärta.
6. Servera nya rätter flera gånger. Ofta behövs det 10–15 gånger för att få positiva
resultat. Beröm barnet när det smakar på en ny rätt.
7. Lägg fast vissa regler och begränsningar: kom överens om vilken mat och vilka drycker
som ska ingå i måltider och mellanmål. Avtala också om vad som ska ingå i den dagliga
kosten och vad som är tillfälliga läckerheter.
8. Om du vill att barnet äter mer av vissa rätter, servera rätten under trevliga former,
på fest, när kompisarna är på besök eller hos mor- eller farföräldrarna.
9. Mat ska inte användas som belöning och barnet ska inte premieras för att det äter.
Hotelser och övertalningar funkar inte i matsammanhang.
10. Låt barnet vara med och förbereda maten: handla mat, laga mat, baka, duka och
röja upp i köket.
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Exempel på frågor att fundera över:
1

Vad är bra i familjens matvanor?

2

Vilken betydelse har mat och ätande för dig och din familj?

3
4
5

Både vuxna och barn äter ofta när de känner ett sug, har tråkigt eller vill döva negativa känslor.
Fundera vad man kan göra i stället för att äta.
Finns det något matproblem som ni löst på ett bra sätt? Hur kom ni på lösningen?
Fundera på vad som är ett matproblem i familjen just nu. Låt hela familjen vara med och söka
en lösning.

Läs mer:
Makumatka kevyeen kotiruokaan, Diabetesförbundet 2004; kokbok
Kostrekommendationer vid diabetes 2008, Diabetesförbundet; finns på www.diabetes.fi, Material för
utskrift.

Egenkontroller
Må bra och känn dig trygg
Egenkontroller betyder att blodsockret och ibland också ketoner i blodet eller urinen mäts och att
allmänkonditionen och symtomen iakttas. Kontrollerna görs med vissa intervaller av diabetesbarnet
och föräldrarna tillsammans. Det är ett sätt att lära sig hur diabetessjukdomen och kroppen reagerar i olika situationer.
Fördelarna med egenkontroller är stora i jämförelse med den möda och den tid de tar i anspråk.
Egenkontroller är ett viktigt steg mot god blodsockerkontroll. Extra viktigt är det med egenkontroller i särskilda situationer. Idrottsläger, resor och sjukdagar förlöper tryggt och säkert tack vare
kontrollerna.
På mottagningen får barnet en dagbok för egenkontroller där det finns plats för anteckningar om
insulindoser, resultat av blodsockermätningar och annan information. För att egenkontrollerna ska
ge maximal utdelning är det bäst att anteckna alla omställningar i fysisk aktivitet, kost och insulindoser. När det uppstår problem går det att kolla hur ni löste samma problem förra gången och vad
resultatet blev.
En noggrant ifylld dagbok är ett viktigt verktyg vid besök hos läkaren, diabetessjukskötaren eller
näringsterapeuten. Vid uppföljning över en längre tid kan det mycket väl hända att det uppdagas
problem som behöver rättas till. Rytmen är ofta annorlunda på vardagar än på helger. Samma behandlingsmodell kan kanske inte tillämpas i båda situationerna.
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Uppföljning av blodsockret
Sockerhalten i blodet mäts med en blodsockermätare. Läs instruktionerna till hjälpmedlen noga.
Kalibrera (ställ in), serva och rengör blodsockermätaren enligt anvisningarna.

Blodsockermätning – gör så här:
1

Kontrollera att mätaren är ren och att allt du behöver för testet är tillgängligt.

2

Kontrollera att mätaren är kalibrerad för förpackningen med teststickor.

3

Tvätta händerna i varmt vatten och torka dem noga.

4

Ta ett blodprov i ytterkanten av fingertoppen. Använd inte tummen eller pekfingret eftersom
de behövs för att ta i mätaren. Provet kan också tas i tån eller örsnibben. Det kan också tas
i armen om det räcker med en liten bloddroppe i blodsockermätaren. Ett test som görs
i fingertoppen är mer tillförlitligt om du misstänker lågt blodsocker eller om barnet nyss tog
insulin eller åt en måltid. Ketoner i urinen kan mätas med samma teknik. Det krävs dock en
blodsockermätare med den egenskapen och särskilda teststickor för ketoner.

5
6
7

Lägg bloddroppen på teststickan, följ anvisningarna.
Skriv upp resultatet i dagboken. Anteckna i kolumnen för kommentarer om resultatet kräver
att något görs (exempelvis ändrad insulindos).
Ta med dig blodsockermätaren för ett kontrolltest när du får blodsockret testat i laboratorium.
Det visar om mätaren fungerar rätt. Samtidigt kan du se över mättekniken tillsammans med
diabetessjukskötaren.

Blodsockertestning är inget självändamål
När man mäter blodsockret kan det vara bra att fundera på varför man gör det. Det är ingen idé att
mäta blodsockret bara för mätandets skull. Lägg tillsammans med diabetesmottagningen upp en
plan för när och hur ofta blodsockret ska mätas.
Ibland måste man göra extra tester utöver de vanliga blodsockertesterna. Det gäller vid sjukdagar,
extra mycket motion och symtom på lågt eller högt blodsocker. Skriv upp resultaten i dagboken.
Anteckna också varför de gjordes.

Tolka mätresultaten
Blodsockret påverkas av många olika faktorer. För varje värde är det bra att reflektera över varför det är bra, högt eller lågt och handla därefter. Gör inga bestående justeringar i insulindoserna
utifrån enstaka blodsockervärden. Rätta i stället till enstaka låga blodsockervärden med att äta mer.
Enstaka höga blodsockervärden kan rättas till med en tillskottsdos måltidsinsulin (direktverkande
eller kortverkande insulin) eller med mindre matportioner, förutsatt att barnet inte är hungrigt.
På diabetesmottagningen får varje familj individuella råd och föreskrifter för anpassning av
insulindoserna till blodsockret. Tanken är att undvika alltför stora insulindoser som ger viktökning.
När barnet växer ändras föreskrifterna, och de behöver då och då ses över.
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Vad avslöjar blodsockret?
När jag vill veta:

När ska jag mäta blodsockret?

Är dosen långverkande glargininsulin
lagom stor?

På morgonen samt före lunch,
middag och kvällsmål.

Räcker dosen långverkande NPH-insulin/detemirinsulin
från kvällen innan till?

Före frukost.

Är dosen direktverkande insulin till
frukost lagom stor?

1 1/2 timme efter frukosten.

Är dosen kortverkande insulin till frukost
lagom stor?

1 ½–2 timmar efter frukosten och/
eller före lunchen.

Hur påverkas blodsockret av lunchen?

1 ½ timme efter lunchen.

Är dosen direktverkande insulin till lunch lagom stor?

1 ½ timme efter lunchen.

Räcker effekten av dosen långverkande NPH-insulin/
detemirinsulin på morgonen till för att tillgodose
insulinbehovet fram till eftermiddagen?

Före middagen.

Är dosen direktverkande insulin till middag
lagom stor?

1 1/2–2 timmar efter middagen och/
eller före kvällsmålet.

Räcker dosen långverkande NPH-insulin/
detemirinsulin till lunch till för att tillgodose
insulinbehovet fram till kvällen?

Före kvällsmålet.

Är dosen direktverkande insulin till kvällsmålet
lagom stor?

1 1/2 timme efter kvällsmålet.

Är blodsockret bra inför natten?

Vid sänggående.

Är blodsockret bra på natten?

Klockan 03–05.
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Kontrollera ketoner
Ketoner, alltså syror, bildas som slaggämnen vid fettförbränning och då lider kroppen vanligen av
insulinbrist (se Vad behöver man insulin till?, sid. 11 och För högt blodsocker, sid. 51). Syror kan
också bildas vid lågt blodsocker (se Svältsyror, sid. 39), men det är ovanligt. Ketoner mäts med
teststickor som doppas i urin eller med en blodsockermätare som har en funktion för ketonstickor.
Testning av ketoner i blodet ger mer exakt och aktuell information än testning i urinen. Därför är
det bättre att mäta ketoner i blodet än i urinen.
Ketoner måste mätas om blodsockret ligger över 15 mmol/l. Lägg upp en plan i förväg tillsammans
med diabetesmottagningen för vad som ska göras vid ketoner i blodet och hur insulindosen ska
ökas. Kom också överens om när det är bäst att kontakta diabetesmottagningen. Det är viktigt att
kontrollera ketoner på sjukdagar (se sid. 44).

Ingen orkar alltid med allt
Det ingår i egenvården vid diabetes att kontrollera blodsockret. Det kan kännas jobbigt ibland.
Det ingår i barnens naturliga utveckling att ibland sätta sig upp mot föräldrarna och testa vad de
själva får bestämma. Barn känner instinktivt när föräldrar är osäkra eller har fått nog. Barnet påverkas av det som familjen gör på grund av mätresultaten. Om resultatet klassas som dåligt kan barnet
få för sig att det har gjort dåligt ifrån sig. Därför är det bäst att prata om höga och låga värden, inte
om goda och dåliga. Barn vill vara föräldrarna till lags och bli accepterade. Barnet försöker undvika
att mäta blodsockret om föräldrarna sinsemellan käbblar om blodsockervärdena eller det syns på
dem att de är besvikna och frustrerade över resultaten.
Äldre barn och framför allt tonåringar kan uppfatta blodsockermätaren som en lögndetektor. De
orkar inte alltid vara så noggranna och regelbundna. Det kan man inte heller kräva av dem. I en
livsperiod då barnen växer snabbt är det svårt att hålla fast vid god blodsockerkontroll. De har svårt
att ta kritik som handlar om exakta siffror och decimaler. En del unga diabetiker mäter blodsockret
men skriver inte upp resultaten. Ibland beror det på glömska. Ofta är orsaken trots allt att de redan
har gjort det som ska göras.
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För lågt och för högt
blodsocker
För lågt blodsocker (hypoglykemi)i)
Orsaken kommer oftast fram, men inte alltid
God blodsockerkontroll är nästan alltid förknippad med för låga blodsockervärden, hypoglykemi.
Hypoglykemi betyder att blodsockret sjunker under 4 mmol/l.
Oftast går det att finna en orsak till hypoglykemi, till exempel ett överhoppat mellanmål eller mer
motion än vanligt. Det är svårt att förutse hur mycket små barn kommer att röra på sig och blodsockret kan sjunka för mycket utan att de märker det själva. Lågt blodsocker kan också bero på
insulindoserna. Doserna måste justeras om problemen återkommer ofta.
Man måste släppa på kraven på god blodsockerkontroll när blodsockret svänger kraftigt eller
hypoglykemier uppträder ofta och det inte går att finna någon entydig orsak. Enligt dagens kunskaper är lindriga hypoglykemier då och då inte farliga för hälsan. När de återkommer ofta försämrar
de självfallet livskvaliteten.

Individuella symtom
Symtomen på lågt blodsocker kallas hypoglykemi- eller insulinkänningar. De är ett tecken på att
kroppen aktiverat sina mekanismer för att rätta till blodsockret och det är inget farligt. Insulinkänningarna är individuella och de kan variera från gång till gång. Diabetiker känner inte alltid igen
symtomen eller uppfattar inte anfallen. Därför spelar omgivningens iakttagelser en viktig roll.
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Vanliga symtom på lågt blodsocker är:
●●

matthet, darrningar, hunger, trötthet, sämre koncentrationsförmåga, otydligt tal, synstörningar, ångest, ilska eller exceptionell uppsluppenhet, svettningar, blekhet.

Om blodsockret är för lågt på natten vaknar många av insulinkänningarna. Det gör dock inte alla.
Då kan tecken på blodsockerfall vara:
●●

orolig sömn, mardrömmar, svettningar, huvudvärk på morgonen, svårigheter att vakna på
morgonen.

Om blodsockret sjunker ytterligare får hjärnan inte tillräckligt med energi och diabetikern kan bli
medvetslös, drabbas av insulinchock. En insulinchock kan åtföljas av konvulsioner. Ofta återkommande lågt blodsocker ökar risken för insulinchock.

Första hjälpen
Insulinkänningar
Det är bäst att mäta blodsockret för att se om värdet för lågt. Om det inte går att mäta blodsockret
måste situationen behandlas som hypoglykemi. Första hjälpen vid insulinkänningar är att äta eller
dricka något som snabbt får blodsockret att stiga, till exempel någon av följande portioner (10–20
gram kolhydrater):
●●
●●
●●
●●
●●

1 dl juice eller saft/läsk som innehåller socker
4–6 bitar vanligt socker eller druvsocker (Siripiri, Dexal)
en frukt
ett glas mjölk
1 dl vanlig glass eller en glasspinne.

Om symtomen inte ger med sig inom 5–10 minuter är det bäst att ta en portion till.

Obs! Ha alltid med dig kolhydrater att äta eller dricka för säkerhets
skull, om blodsockret råkar rasa.

Insulinchock
Ge ingenting att äta eller dricka när det är osäkert om
barnet kan svälja eller om barnet har drabbats av medvetslöshet. Risken för kvävning är stor! Lägg barnet i stabilt
sidoläge och pensla honung eller sirap på slemhinnorna
på insidan av kinderna.
En glukagoninjektion (Glucagen) är effektiv akuthjälp vid
insulinchock. Glukagon är ett hormon som injiceras intramuskulärt och frisätter socker i blodbanan. När personen
vaknar upp ur chocken behöver han eller hon snabbt något
att äta eller dricka som innehåller kolhydrater.
Ta barnet till närmaste akutmottagning, hälsovårdscentral eller sjukhus om chocken inte släpper
inom 10–15 minuter.
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”Svältsyror”
Efter en längre fasta, till exempel på morgonen, kan det förekomma ketoner i urinen eller blodet
trots att blodsockret inte är högt. Det kallas svältsyror och beror på att blodsockret under fastan
har sjunkit för lågt. I det här fallet är syrorna ett tecken på för stram blodsockerkontroll och för stor
insulineffekt.

Kunskap och erfarenhet hjälper
Det kan kännas obehagligt och otryggt när blodsockret sjunker för mycket. De kraftiga symtomen
är skrämmande och rädslan för nya hypoglykemier tar tag i både barnet och föräldrarna. Rädslan är
ännu större om det inte gått att finna någon förklaring till tidigare anfall. Vänd dig gärna till diabetesmottagningen efter omskakande insulinkänningar och insulinchock. Det är bra att prata om det
direkt. Med adekvat information och större erfarenhet blir det lättare att hantera lågt blodsocker.
När man vet vad som händer är det lättare att lita på sin förmåga att klara av situationen, och rädslan blir mindre. Då behöver en diabetiker inte ”äta för säkerhets skull”.

Diabetessymbolen
Det är inte uteslutet att en diabetiker någon gång kan behöva utomstående hjälp. Då kan det vara bra att ha diabetessymbolen på sig:
ett armband eller ett halsband. Ha också gärna ID-kortet med texten
”Jag är diabetiker” på dig. Kortet innehåller råd för första hjälpen.
Hör dig för med Diabetescentrum eller din lokala diabetesförening.
Korten brukar också finnas hos diabetessjukskötarna.

För högt blodsocker (hyperglykemi)
Många orsaker
När blodsockerkontrollen följer målen och
barnet växer bra betyder det att insulin, kost
och motion samspelar väl. Om blodsockret ofta
ligger högt måste insulindoserna och måltiderna ses över. Enstaka blodsockerstegringar kan
till exempel bero på att en injektion uteblivit
eller att barnet ätit mer än beräknat. Enstaka
gånger av högt blodsocker kan avhjälpas med
en tillskottsdos av måltidsinsulin, med andra
ord direktverkande eller kortverkande insulin,
eller med mindre matportioner om barnet inte
är hungrigt. Gör inga bestående ändringar i
insulindoserna på grund av enstaka höga värden. Högt blodsocker kan också bero på någon
sjukdom. De flesta barn reagerar med trötthet,
kraftlöshet och törst på högt blodsocker.
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Syraförgiftning (ketoacidos)
När en person med typ 1-diabetes är mer än ett dygn och vid pumpbehandling några timmar utan
insulin ökar sockerhalten i blodet och det ansamlas ketoner, syror. Ketoner betyder att kroppen
lider brist på insulin om blodsockret samtidigt är högt (se Vad behöver man insulin till? sid. 11). När
tillståndet drar ut på tiden uppstår syraförgiftning (ketoacidos) och till sist blir den drabbade medvetslös och faller i koma.
Symtom på syraförgiftning är trötthet, illamående, magont, rödbrusig hy, acetonlukt vid utandning,
djup och kippande andning, i extrema fall sömnighet och medvetanderubbningar. Koma är ett livshotande tillstånd och kräver alltid omedelbar sjukhusvård.
Ketoacidos kan bäst motverkas genom att blodsockret följs upp, och genom att ketoner i urinen eller
blodet testas, när blodsockret är högre än 15 mmol/l och alltid på sjukdagar. (se Kontrollera ketoner, sid. 36, och Sjukdagar, sid. 44). Vid tidpunkten för diabetesdiagnosen är det vanligt att patienten har ketoacidos. Därefter är ketoacidos mycket ovanlig.

Svängande blodsocker
Ingen har samma dygnsrym dag efter dag. Därför kan blodsockervärdena självfallet svänga en del
– och ibland svänger värdena trots oförändrad dygnsrytm. När det gäller barn är kruxet att det är
svårt att förutse hur dagarna ser ut. Dessutom ställer de små insulindoserna till med problem: små
doser, kort verkningstid. Vidare kan knölar och förhårdnader på injektionsstället göra att blodsockret svänger. Hos tonåringar kan svängande blodsocker många gånger bero på oregelbunden fysisk
aktivitet och oregelbundna måltider. Också känslor, bland annat ilska, rädsla, förälskelse och långvarig depression, kan påverka blodsockret.
Det behövs tätare blodsockermätningar för att få reda på varför blodsockret svänger. Man måste
veta hur blodsockret varierar i olika situationer och under dygnet (se Egenkontroller, sid. 33–36).
Orsakerna till svängande blodsocker kan utredas med kontinuerlig blodsockermätning. En liten
sensor fästs i underhuden. Den registrerar hundratals blodsockervärden per dygn. Resultatet kan
avläsas på dator och kurvorna visar när blodsockret har legat högt respektive lågt. Apparaten läggs
på plats och resultaten avläses på sjukhus, men man kan vara hemma och leva normalt under uppföljningstiden.
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Lek och rörelse
Fritidsaktiviteter som du tycker om
Lek är barnens arbete och kroppsrörelse är ett naturligt behov. Målet är att barnens lekar och fysiska aktivitet inte ska påverkas av diabetessjukdomen.
Diabetes är inget hinder för motion. Ett undantag är motionsformer där hastigt påkomna medvetanderubbningar kan medföra risksituationer. Två exempel är fallskärmshopp och djuphavsdykning.
Barn som hellre hänger över böcker eller spelar på dator bör dock inte uppmanas att röra på sig
med diabetes som förevändning. Diabetes kan inte behandlas med fysisk träning utan med samordning av insulin och kost. Därmed inte sagt att diabetiker inte har nytta av god allmänkondition.
Barn kan ägna sig åt fysisk aktivitet under reglerade former eller helt fritt som ett led i det normala
livet. När barnen cyklar till skolan, går och badar, rastar hunden eller spelar ishockey på gatan får
de lika bra träning som vid regelrätt idrott. Fysiska aktiviteter som barnen gillar ger glädje, social
samvaro och upplevelser av att kunna och ha framgång med något.

Sandlåda eller tafatt?
Småbarn rör sig medan de leker. De flesta aktiviteter inomhus och lekar i sandlådan ökar inte
energiförbrukningen och de behöver inte räknas in i egenvården. Dessutom kan blodsockret sjunka
av mycket rörliga lekar, till exempel tafatt, skattjakt och bygga koja. Kolla att blodsockret inte är
för lågt innan barnet går ut. Om blodsockret ligger under 4 mmol/l bör barnet äta en frukt eller en
brödbit. Ett likadant mellanmål behövs varje timme om barnet fortsätter att rasa runt och blodsockret inte är för högt, över 7 mmol/l.
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Fler mellanmål, mindre insulin
Fysisk aktivitet förbrukar energi och får blodsockret att sjunka. Om det har gått två timmar efter
den senaste måltiden är det bra om barnet äter ett mellanmål innan leken börjar. Kolhydratintaget
bör vara 10–20 gram beroende på blodsockernivån. Om leken fortsätter ska barnet helst äta ett likadant mellanmål varje timme. Så gör också elitidrottsmän. Dessutom är det bra att ha med sig någonting att äta eller dricka som höjer blodsockret snabbt, om blodsockret skulle rasa.
Ibland kan insulindosen före fysisk aktivitet behöva reduceras med 10–20 procent. Barn med mycket strikt blodsockerkontroll kan med fördel reducera kvällsdosen långverkande NPH-insulin eller
detemirinsulin med 10–20 procent när det ingår extra mycket fysisk aktivitet i dagsprogrammet.
Reducerad dos kvällsinsulin gäller också barn som vanligen rör sig mycket lite. Justeringar i dosen
glargininsulin ger resultat ungefär 1–3 dygn efteråt. Därför är det oftast inte lönt att justera dosen
dagligen exempelvis utifrån fysisk aktivitet.

Idrott och flexibel behandling
Om ett barn med diabetes idrottar aktivt är det viktigt för blodsockervärdena och idrottsprestationen att insulinbehandlingen kan justeras. Då är flerdosbehandling eller insulinpumpbehandling de
bästa alternativen. Dopningsämnen får inte ingå i idrottande ungdomars träningsprogram. De ska
inte heller gå med på en del tränares förslag att använda protein- eller kolhydrattillskott. Sådana
tillskott ger inget mervärde, men kan vara till skada. Tränaren bör känna till vad diabetes innebär.
Samverkan mellan diabetikern, tränaren och den behandlande läkaren är att rekommendera.

Tio regler för dig som idrottar
1. Gör ditt bästa och njut.
2. Ät 10–20 gram kolhydrater varje timme vid fortsatt träning.
3. Var beredd på att blodsockret kan sjunka.
4. Mät blodsockret och lär dig av dina erfarenheter.
5. Ställ om insulindoserna utifrån dina erfarenheter.
6. Tala om för din tränare att du har diabetes.
7 . Idrotta inte när du är sjuk eller har syror.
8. Använd inga dopningsämnen.
9. Respektera dina motståndare, dina lagkamrater och dig själv.

Vid sjukdom får du aldrig ägna dig åt träning som gör dig
andfådd. Låt bli att träna vid högt blodsocker eller ketoner
(syror). Ketonerna är ett tecken på insulinbrist och läget
förvärras av fysisk aktivitet.
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Exempel på samspel mellan diabetes och
fysisk aktivitet
En varm sommardag tillbringar en fyraåring eftermiddagen på badstranden, plaskar runt
i vattnet och springer i sanden.
• Mät blodsockret innan ni går till stranden. Ge barnet ett äpple, en glasspinne eller en bit bröd om
värdet ligger under 4 mmol/l.
• Ta med er mellanmål som tål värme. Räkna också med att barnet kan drabbas av hypoglykemi.
• Ge barnet ett mellanmål varje timme.
• Mät blodsockret när ni kommer hem.

Ett skolbarn har en idrottsdag där det ingår skidåkning kl. 12–15.
• Ät ett ordentligt mål mat vid lunchtid.
• Mät blodsockret före skidturen. Ät en bit bröd och drick ett glas mjölk eller sockrad saft om värdet
ligger under 6 mmol/l.
• Ta med dig matsäck, till exempel bröd, saft och frukt. Räkna också med att du kan drabbas av lågt
blodocker.
• Ät något varje timme.
• Mät blodsockret när ni är tillbaka på skolan.
• Minska dosen långverkande NPH-insulin eller detemirinsulin på kvällen med 10 procent om blodsockret är bra.
• Mät blodsockret efter kvällsmålet. Ät 20 gram kolhydrater om det ligger under 7 mmol/l.

En 14-åring spelar fotboll i den lokala bollklubben i representationslaget för sin åldersgrupp.
Laget tränar fyra gånger i veckan. På somrarna har de match en eller två gånger i veckan.
•
•
•
•

Ta för vana att testa blodsockret 3–6 gånger dagligen.
Eftersträva bästa möjliga blodockervärden; det är bra för idrottsprestationerna.
Tala om för din tränare att du har diabetes.
Mät blodsockret före träningarna och matcherna. Ät eller drick 20 gram kolhydrater om blodsockret ligger under 6 mmol/l. Därefter är det bra att äta eller dricka 20 gram kolhydrater per timme
(t.ex. sportdryck eller utspädd saft). Mät också blodsockret under halvleken. Ät ett mellanmål om
det ligger under 7 mmol/l.
• Fundera utifrån dina personliga erfarenheter om doserna långverkande NPH-insulin eller detemirinsulin ska vara annorlunda på lediga dagar än på dagar med träning och matcher.
• Använd aldrig dopningsämnen eller proteinpreparat.

Ett diabetesbarn har högt blodsocker och ketoner (syror).
•
•
•
•
•

Du får inte ägna dig åt någon fysisk aktivitet där du blir andfådd.
Öka dosen direktverkande eller kortverkande insulin med 10 procent av dygnsdosen.
Mät blodsockret och ketoner i urinen eller blodet två timmar senare.
Ta en extra dos insulin till om det behövs.
Vänd dig till diabetespolikliniken eller jourhavande läkaren på din vårdenhet om du inte får blodsockret och ketonerna att sjunka inom fyra timmar.
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Sjukdagar

Feber och inflammationer
Feber och inflammationer försämrar insulineffekten. Blodsockret tenderar att stiga och det kan bildas ketoner, syror, i blodet och urinen. Då måste insulindosen vara större än normalt och blodsockret
kontrolleras ofta. Om blodsockret ligger över 15 mmol/l måste ketonerna mätas. Feber kan i sig vara
orsaken till att det bildas en aning ketoner. Injicera en tillskottsdos måltidsinsulin (direktverkande
eller kortverkande insulin) utifrån blodsockervärdet. Rådgör med den behandlande läkaren om en
tillfällig ökning av dosen långverkande insulin.

Exempel
Barndiabetikern är förkyld med lite eller hög feber.
• Mät blodsockret 4–6 gånger om dygnet och ketoner i urinen eller blodet om blodsockret ligger
över 15 mmol/l.
• Öka måltidsinsulinet med 10 procent av hela dygnsdosen om blodsockret ligger över 10 mmol/l.
Öka dosen lika mycket en gång till två timmar senare om det behövs.
• Kontakta läkarjouren om barnet blir sämre.
Barnet har öroninflammation och antibiotikakuren är inne på den tredje dagen. Symtomen
på inflammation har lindrat, men blodsockret är fortsatt högt.
• Ta det lugnt. Tillskottsinsulin kan ofta behövas flera dagar efter att symtomen på inflammation
har gått tillbaka. Följ instruktionerna i det första exemplet.
Ett skolbarn har utdragen hosta, tillfällig huvudvärk och svängande blodsocker.
• Kontakta en läkare. Barnet kan ha sinuit.

Drick och ät tillräckligt
Sjuka barn har vanligen dålig aptit. Låt dem själva välja vad de vill äta. Ofta äter de hellre
mellanmål än varm mat. A och O är att barnet dricker tillräckligt mycket. Mat och dryck som
innehåller socker håller blodsockret på jämn nivå.
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Sjuka barn brukar föredra
• chockladdryck, te med socker, söt läsk eller saft, juice
• glass, yoghurt, välling
• saftsoppa, kräm, banan
• bröd, skorpor.
Ett effektivt och säkert influensavaccin rekommenderas. Det motverkar långvarig och våldsam
sjukdom på grund av influensavirus.

Diarré och kräksjuka
Vid diarré och kräkningar minskar insulinbehovet om barnet äter mindre än vanligt. Då kan doserna
av både långverkande och direktverkande eller kortverkande insulin behöva reduceras (men inte
utelämnas!). Gör täta blodsockermätningar.

Exempel
En femåring med diabetes går på tredosbehandling. Barnet har kräkts två gånger
på efternatten. Vid uppvaknandet får barnet diarré.
• Minska dosen långverkande på morgonen med 30 procent.
• Direktverkande eller kortverkande insulin på morgonen: om blodsockret ligger under 4 mmol/l
på morgonen behöver inget direktverkande eller kortverkande insulin tas. Om blodsockret är 4–8
mmol/l, ta hälften av den normala dosen. Är blodsockret över 8 mmol/l, ta den vanliga dosen.
• Mät blodsockret varannan timme. Om det ligger över 10 mmol/l injicera två enheter direktverkande eller kortverkande insulin.
• Se till att barnet dricker och äter tillräckligt mycket.
• Om barnet har lösa avföringar fler än fem gånger om dygnet är det bäst att skaffa ett flytande
diarrémedel som finns receptfritt på apoteket.
• Direktverkande eller kortverkande insulin före middagen: se anvisningarna för morgonen.
• Minska dosen långverkande insulin på kvällen med 30 procent.
• Mät blodsockret en gång på natten (kl. 2).
• Kontrollera ketoner i blodet eller i urinen om blodsockret är högre än 15 mmol/l.

Ett skolbarn har lösa avföringar 3–4 gånger om dagen utan kräkningar. Barnet äter bra.
• Det räcker med normal diabetesbehandling.

Drick och ät tillräckligt
Vid diarré och kräkningar gäller samma kostråd som vid feber och inflammationer. Det är extra
viktigt att se till att barnet dricker tillräckligt. Om barnet mår illa kan det vara bra att ge lite i taget
men oftare.

Om det känns osäkert när ett diabetesbarn drabbas av sjudom, är det bäst att kontakta
diabetesmottagningen. Räkna med att barnet kan få maginfluensa och lägg upp en plan
i förväg. Vid telefonkontakt med den behandlande läkaren eller diabetessjukskötaren
kan sjukhusvistelse vanligen undvikas. Om barnet kräks mycket och är orkeslöst eller
blodsockret sjunker, måste barnet komma under sjukhusvård.
Ibland kan en sjukdom eller ett liknande tillstånd hålla i sig länge. Om barnet har benet i paket i
flera veckor, måste egenvården ställas om för en längre tid.
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Diabeteskomplikationer
Komplikationer kan förebyggas
Diabetes är en allvarlig sjukdom eftersom den är förknippad med risk för komplikationer (följdsjukdomar). Därför är prevention av diabeteskomplikationer en nyckelfråga i diabetesbehandlingen. Allra viktigast är det att ta sikte på god blodsockerkontroll. Höga blodsockervärden under en
lång tid ökar risken för komplikationer eftersom hög sockerhalt i blodet skadar kroppen. Hur länge
man har haft diabetes spelar också in. Andra riskfaktorer är förhöjt blodtryck, onormala blodfetter,
rökning och arvsfaktorer. Komplikationer utvecklas individuellt och det går inte att säga vem som
kommer att drabbas och när. Det är dessutom svårt att ange exakta siffror på hur vanliga diabeteskomplikationer är. Aktuell statistik återspeglar diabetesbehandlingen som den var förr. I takt med
den förbättrade vården och behandlingen förväntas komplikationerna minska. Vidare har behandlingen av själva komplikationerna gått framåt mycket.
Det går att effektivt förebygga diabeteskomplikationer. Bästa sättet är att ta väl hand om sin diabetes. God blodsockerkontroll motverkar och bromsar upp komplikationer och kan till och med
reparera skador som hunnit uppstå.
Under uppväxten uppträder inga komplikationer som är av betydelse för hälsan och välbefinnandet.
Väl uppe i puberteten följs läget upp regelbundet.
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Vem ansvarar för
vården?
Föräldrarna, barnet, mottagningen
När ett barn får diagnosen diabetes ställs familjen inför många nya frågor. Men ingen förväntar sig
att familjen ska klara av allt i en handvändning. Till en början får familjen ingående råd om behandlingen av personalen på diabetesmottagningen. När kunskaperna och skickligheten så småningom
blir bättre får hemmet ta över en större del av ansvaret för besluten om behandlingen. När barnet
blir större förändras föräldrarnas roll. Barnet får öva sig i att ta hand om egenvården och fatta besluten själv. Föräldrarna och diabetespersonalen får en mer vägledande och stödjande roll. Oavsett
barnets ålder ligger ansvaret för behandlingen alltid hos föräldrarna och det är de som ska övervaka vad barnet gör.
Inom hälso- och sjukvården är behandlingen vid barndiabetes förlagd till barnmedicinska enheter
inom den specialiserade sjukvården. Diabetesvården är ett lagarbete. I diabetesteamet ingår en
barnläkare med särskilda kunskaper i diabetesbehandling, en diabetessjukskötare och en näringsterapeut och beroende på de lokala förhållandena och behoven också andra experter (rehabiliteringsinstruktör, psykolog, barnpsykiater, socialarbetare). Det är lättare att lyckas med egenvården om
vårdrelationen består. Barndiabetiker förs över individuellt från barnavdelning till vuxenavdelning.
En del sjukhus har en särskild ungdomspoliklinik. Inom ramen för primärvården tillhandahåller
hälsovårdscentralerna barnavård, bland annat vaccinationer, och tar hand om sjukdomar som inte
är kopplade till diabetes. Det är där diabetiker får sina hjälpmedel. Hälsovårdscentralerna ska ha
kompetens att ställa diabetesdiagnoser.

Diabetesundervisningen i olika åldrar
Det är barnets personliga utveckling som bestämmer när det är dags att lära sig de tekniska finesserna och när tiden är mogen för att ta ansvar för egenvården. Det går inte att sätta någon exakt
åldersgräns, eftersom den samlade situationen avgör.
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Under skolåldern
• Undervisningen riktar sig huvudsakligen till föräldrarna. Barnet deltar aktivt i egenvården varje
dag, trycker kanske på pennan eller sprutan vid injektionerna och kan använda blodprovstagaren.
• Vid måltiderna kan barnet välja mellan fler alternativ, till exempel rågbröd eller jästbröd.
• I svåra och tråkiga situationer sker undervisningen genom lek.

7–10 år
• Undervisningen riktar sig mer till barnet, och barnet kan under uppsikt öva och utföra tekniska
handgrepp (exempelvis injicera, göra egenkontroller, komponera måltider och mellanmål).
• Justeringar av egenvården är fortfarande helt och hållet på föräldrarnas ansvar.
• I undervisningen får barnet svar på frågan ”hur”, till exempel: vad är diabetes och hur behandlas
diabetes?

11–15 år
• Diabetikern behärskar injicering, egenkontroller och registrering av blodsockervärden och övar
sig i särskilda situationer.
• Diabetikern övar sig i att själv besluta om justeringar i egenvården och tar till exempel maten själv.
• Undervisningen går mer på djupet och barnet får svar på frågan ”varför”.
• Information om fotvård, komplikationer, rökning, alkohol, preventivmedel, graviditet, yrkesval,
körkort, resande, social trygghet och rehabilitering ingår i undervisningen.
• Det behövs fortfarande mycket stöd och kontroll från föräldrarnas och diabetesteamets sida, till
exempel besök hos diabetessjukskötaren och tätare uppföljningsbesök.

Kontrollbesök
När behandlingen så småningom går sin gilla gång blir besöken på mottagningen färre. Ändå är det
viktigt med regelbundna besök hos diabetessjukskötaren och läkaren. De normala kontrollbesöken
infaller var tredje månad. Men intervallen kan variera individuellt beroende på blodsockervärdena,
barnets utvecklingsfas osv. När barnet växer snabbt och i puberteten kan tre månader vara för lång
tid mellan besöken. Med hjälp av datateknik och telefon kan besöksintervallerna i vissa fall förlängas.

Vad ingår i kontrollbesöken?
Vid varje besök:
•
•
•
•
•
•
•

längd och vikt
HbA 1c
anteckningarna om egenkontroller
frågor från barnet och föräldrarna
kontroll av insulindoserna
översyn av måltidsordningen
injektionsställena.

Dessutom en gång om året:
•
•
•
•

mer ingående läkarkontroll
mer omfattande laboratorieprover
påminnelse om vikten av att sköta tänderna och gå hos tandläkaren
blodtryck.
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Därutöver i puberteten och senare:
• regelbunden undersökning och fotografering av ögonbottnar
• regelbunden undersökning av protein i urinen
• inspektion av fötterna.
En gång om året ska mer omfattande blodprover tas för att utesluta bland annat hypotyreos och
celiaki. Ungefär 5 procent drabbas av dessa sjukdomar. Med tiden och puberteten är det angeläget
att utesluta förekomsten av komplikationer. Ju tidigare diabeteskomplikationer upptäcks desto bättre går de att behandla (se sid. 46).

Övrig hälso- och sjukvård som hos andra i samma ålder
•
•
•
•
•

besök på rådgivningsbyrån för barnavård
skolhälsovård
vaccinationer
tandvård
personlig hygien.

När barnet växer
Barnomsorg
Ett barn som får diabetes kan återvända till dagis eller annan barnomsorg snart efter diabetesdiagnosen. Barnen tillbringar mer än hälften av sin vakna tid inom barnomsorgen. Därför är det viktigt
att alla som har hand om barnet vet om sjukdomen. Ett enkelt sätt att informera om diabetes är
att sammankalla alla som kommer i kontakt med barnet. När barnet är på dagis kan barnskötarna
och någon i kökspersonalen samt diabetessjukskötaren, läkaren, rehabiliteringsinstruktören eller
näringsterapeuten från sjukhuset delta i informationsmötet. Föräldrarna är självfallet närvarande,
likaså barndiabetikern själv om den vill. Vid mötet behandlas fakta om diabetes och de viktigaste
delarna av behandlingen. Samtidigt måste de närvarande komma överens om vem som ser till att
barnet får sina sprutor om insulin måste injiceras på dagarna. Rådslaget behöver inte stanna vid det
utan gruppen kan sammankallas när som helst och av vem som helst när det behövs. Samverkan och
öppenhet är viktiga principer som borgar för en smidig och trygg barnomsorg vid diabetes.
Läs mer:
Diabetes hos barn under skolåldern – Råd för barnomsorgen, Diabetesförbundet.
Publikationen finns på www.diabetes.fi, Material för utskrift.

Skola
Skolstarten är en stor händelse i varje familj. Ofta tror föräldrarna att barnen måste kunna ta hand
om sig själva i skolan. I de första klasserna håller lärarna barnen under god uppsikt och de kan påminna de minsta eleverna om viktiga saker. De första skolåren kan det vara bra om ett diabetesbarn
har tryggad omsorg efter skolan.
När skolan börjar kan det vara till fördel att ordna ett rådslag där föräldrarna, klassläraren, någon
i kökspersonalen samt diabetessjukskötaren, läkaren, rehabiliteringsinstruktören eller näringsteDiabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland
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rapeuten från sjukhuset delta i informationsmötet. Också annan personal från skolan, exempelvis
rektorn och gymnastikläraren, är mycket välkomna till rådslaget. Om barnet insjuknar under terminen är det bäst att ordna ett rådslag så snart som möjligt.
Behandlingen anpassas till skolschemat. Insulininjektioner och mellanmål kan infalla under lunchpausen. Tillsammans måste parterna komma överens om vem som hjälper barnet med injektionerna. Dessutom är det bra att tillsammans komma överens om vem som informerar hela klassen om
diabetes. Det är angeläget att samarbetet mellan hem, skola och diabetesmottagning fortsätter
skolan ut.
Läs mer:
Diabetes hos skolbarn – Råd för skolan, Diabetesförbundet. Publikationen finns på www.diabetes.fi,
Material för utskrift.

Fritidsaktiviteter
Uppmuntra barnet att hålla fast vid sina gamla fritidsaktiviteter eller att börja med nya. Aktiviteter
som barnet tycker om ger en känsla av att lyckas och höra till en grupp. Ett barn med en kronisk
sjukdom måste få uppleva att det är ett vanligt barn, en ung människa som vem som helst. Det ger
fritidsaktiviteter och intressen goda möjligheter till. Alla aktiviteter där diabetesbarn deltar och är
på en annan vuxens ansvar än föräldrarnas, kräver att den ansvariga blir informerad om diabetesrelaterade problem för alla eventualiteter. Det ordnas kanske utfärder och fester och ledarna brukar
gärna involvera föräldrarna för att barnet ska kunna delta utan risker.

Pubertet
I puberteten övar sig den unga diabetikern i att själv bestämma om egenvården och frigöra sig från
sina föräldrar. Samtidigt inkräktar den hormonella omställningen i kroppen på behandlingen och det
är svårt att hålla blodsockret i schack.
För unga människor är grupptillhörighet viktigt. Många kan tro att de inte duger som kompis för att
de har diabetes, och vågar därför inte tala om att de har en sjukdom. De kan också tro att det är
något annat ”fel” på dem än diabetes eller att det finns sanningar om diabetes som de inte fått reda
på. En del unga upplever en mycket omstörtande pubertet och testar alla gränser.
Det är bra om de närmaste kompisarna vet om sjukdomen för att det inte ska komma obehagliga
överraskningar på fester, utflykter och resor. Föräldrarna gör gott i att tidigt prata öppet om puberteten och pubertetsproblem.

50

Diabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland

Menstruation
Flickor med diabetes får mens i samma ålder som andra flickor och har en regelbunden menstruationscykel förutsatt att de är välinställda (har god blodsockerkontroll). Till en början kan det uppstå
en del störningar men de försvinner av sig själva. När blodsockerkontrollen är dålig kan menstruationscykeln krångla.
Mensen ger ofta utslag i blodsockervärdena. En del behöver betydligt mer insulin under mensen,
andra mindre. Unga flickor bör tillägna sig ett eget sätt att reagera och de måste få handledning.
Det är bra att skriva upp första och sista dagen för mens i blodsockerdagboken. Då kommer informationen fram vid läkarbesöken utan att diabetikern själv behöver ta upp frågan.

Rökning
I Finland är det i lag förbjudet att sälja tobaksvaror till personer under arton år.
Rökning är inte bra för hälsan, eftersom rökning bland annat ökar risken för hjärtinfarkt och försämrar den perifera cirkulationen. Hos diabetiker är de skadliga effekterna på kärlen mycket större
eftersom diabetes i sig är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. För unga människor ter sig
sådana tankar avlägsna och räcker kanske inte som motiv för att låta bli att röka. Man kan försöka
med frisk andedräkt, fräsch hy, vackra tänder och god fysisk kondition och prestationsförmåga som
argument för rökfrihet. Cigaretter kostar mycket pengar. Räkna tillsammans ihop och fundera vad
man kan få i stället för pengarna.
Rökning har en social dimension och det kan hända att unga människor ser en chans att bli en i
gänget. Att röka är också ett sätt att visa sin frigörelse. I den situationen kan läkarens och diabetessjukskötarens synpunkter spela en roll. Men familjen präglar i hög grad de ungas attityder.

Alkohol
Alkohol och barn hör inte ihop. Enligt lag är det förbjudet att sälja och förmedla alkohol till personer under arton år.
Personer med diabetes påverkas av alkohol på samma sätt som alla andra. Dessutom ökar risken för
hypoglykemi, lågt blodsocker.
Alkohol innehåller mycket energi. Dessutom innehåller en del drycker mycket socker, alltså kolhydrater. I levern hindras sockernybildning av alkohol. Det ökar risken för stora blodsockersvägningar.
Alkohol på kvällen får blodsockret först att stiga, men på efternatten eller morgonen kan blodsockret rasa. Vid stor alkoholkonsumtion kan det hända att symtomen på hypoglykemi ändras på grund
av stark berusning och eftersom diabetikern inte tar hand om dem på rätt sätt. Mät blodsockret före
sänggående vid alkoholförtäring och ät gärna ett extra mellanmål, en skiva rågbröd och ett glas
mjölk till exempel. Följ råden för sjukdagar vid kräkningar på grund av berusning och baksmälla.
Stor alkoholkonsumtion ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Det är dessutom svårt att hålla blodsockret i schack vid stor alkoholkonsumtion.
Läs mer:
Diabetes och alkohol, Diabetesförbundet
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Sex och preventivmedel
Diabetes påverkar inte unga människors sexuella förmåga. Människor med diabetes kan njuta av
sex lika mycket som andra. Att förhindra och planera en graviditet är viktiga frågor vid diabetes.
Blodsockerkontrollen ska vara bra redan före en graviditet. Dåliga sockervärden är förknippade med
ökad risk för missbildningar och missfall. Tack vare vår avancerade och moderna vård och den goda
uppföljningen brukar graviditeter vid diabetes vanligen förlöpa utan problem. Innan flickor med diabetes gör sin sexuella debut är det bra att låta dem prata med en gynekolog. Framöver kan det vara
på sin plats med regelbundna kontrollbesök.
Preventivmedel handlar inte bara om att förhindra graviditet utan också om att förebygga sjukdomar. Unga personer söker en fast partner och många av relationerna på vägen dit kan vara korta.
Använd kondom också om du använder andra preventivmedel.

Yrkesval
Yrkesvalet påverkas först och främst av de ungas egna intressen och läggning. Mycket få yrken är
uteslutna för diabetiker. Tack vare dagens moderna behandlingsmetoder kan diabetiker lättare ha
oregelbundna arbetstider.
Diabetiker kan inte ha yrken där hypoglykemier är en risk för deras egen och andras säkerhet.
Exempel på sådana yrken är förare inom kollektivtrafiken och arbeten inom tung trafik. Brandman,
sjöman och dykare är yrkesområden som diabetiker inte kan välja. Unga diabetiker kan inte heller
bli poliser.

Militärtjänst och körkort
Aktuell information om militärtjänstgöring och körkort vid diabetes finns på
www.diabetes.fi/sosiaaliturva.
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Forskning och framtid
Kunskaperna ökar gradvis
Det bedrivs livlig forskning kring diabetes både här hemma och i andra länder. Forskarna söker efter
orsakerna till diabetes och hoppas på att sjukdomen någon dag ska kunna förebyggas. Dessutom
finns det många teorier kring möjligheterna att bota diabetes. Nya behandlingsmetoder och läkemedel tas fram för att underlätta livet för människor med diabetes och förbättra blodsockret. Forskning
är ett långsiktigt och tidskrävande arbete, men med tiden ökar kunskapen och kompetensen inom
alla forskningsgrenar.

Social trygghet
Diabetesförbundet ger årligen ut en vägledning om social trygghet vid diabetes: Social trygghet för
dig med diabetes. Den kan läsas och skrivas ut på www.diabetes.fi/socialtrygghet.
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Diabetesförbundet och
diabetesföreningarna
Kunskap, stöd och aktivitet
När ett barn fått diabetes är det ofta både roligt och nyttigt att lära känna andra familjer med barn
som levt längre med diabetes. Man kan utbyta erfarenheter och få mer information och stöd från
andra i samma situation. De lokala diabetesföreningarna och deras familjeklubbar är utmärkta
arenor för växelverkan och kontakt. Klubbarna erbjuder varierande aktiviteter allt efter deltagarnas
intressen och behov. Det kan vara träffar och diskussioner, trevlig samvaro, utflykter och undervisning i egenvård. Många föreningar ordnar sommarläger för diabetesbarn.
Diabetesförbundet har också verksamhet för barnfamiljer och unga diabetiker i alla landsändar. Läs
mer om verksamheten i tidningen Diabetes och på Diabetesförbundets webbsida www.diabetes.fi.
Diabetesförbundet har en omfattande publikationsverksamhet för att stötta och hjälpa diabetiker
att lära sig leva med diabetes. Tidningen Diabetes innehåller praktisk och läsarvänlig information
om diabetes och egenvård. Tidningen har en svensk bilaga i varje nummer. Medlemmar i Diabetesförbundet får prenumerera på tidningen till ett fördelaktigt medlemspris och de får tidningen gratis
det år de blir medlemmar. Diabetesförbundet ger ut omfattande material som stöd i egenvården och
diabetesundervisningen: D-skrifter, handböcker, riktlinjer för vård och behandling och informationsmaterial. En del av materialet finns också på svenska.
Diabetesförbundet har som mål att garantera varje diabetiker möjlighet till god egenvård och hög
livskvalitet. I förbundets uppgifter ingår det att utveckla egenvården och diabetesundervisningen
och att värna förutsättningarna för egenvård i vårt samhälle. Genom Stiftelsen för Diabetesforskning stöder förbundet forskning kring diabetes.
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I Diabetesförbundet ingår drygt hundra lokala diabetesföreningar och fyra yrkesföreningar. Föreningarna och därmed också förbundet har nästan 60 000 medlemmar.
Gå med i din lokala diabetesförening. Du medverkar till att ge organisationen större tyngd och du
får påverka frågor som är viktiga för dig och din familj.

Kurser för diabetiker och familjer
Diabetesförbundet ordnar anpassningsträning för diabetiker i alla åldrar, också för barn och deras
familjer och för unga diabetiker. Kursplats är Diabetescentrum i Tammerfors.
Kurserna för familjer och kurserna för unga ger mycket information om egenvård och praktiska
situationer. Kamratstöd, det vill säga att utbyta erfarenheter med andra i samma situation, intar en
central roll i kurserna.
Läs mer om kurserna och ansökan på www.diabetes.fi/kurssit.

Diabetesförbundets rådgivningstelefon:
0600 9 4454 vardagar (mån–fre) kl. 9–13.
Uppehåll i juni och december. Samtalet kostar 0,95 e/min + lsa (2015).

Välkommen till Diabetesförbundet!
Diabetesförbundet
Diabetescentrum
Kirjoniementie 15
33680 Tammerfors
tfn 03-286 01 11
diabetesliitto@diabetes.fi

www.diabetes.fi
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Diabetesordlista
A
Acesulfam K
Ett icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade
intaget inte överskrids. E 950.

Albumin
Ett protein som finns i blodet. Vid sjukdomar i njurarna utsöndras albumin i urinen.

Albuminuri
Förekomst av albumin i urinen.

Anabol
Uppbyggnad av protein; blir därmed en faktor som ökar muskelmassan. Anabola hormoner är
exempelvis insulin, tillväxthormon och manliga hormoner.

Analog
Derivat. Analoginsulin eller insulinanalog är ett protein som liknar insulin. Det har tagits fram
genom kemiska förändringar i insulinets struktur.

Antikroppar
Se GAD-, IAA- och ICA-antikroppar och Insulinantikroppar.

Arterioskleros eller ateroskleros
Åderförkalkning, artärförkalkning, åderförfettning, leder till förträngningar i blodkärlen och försämrad blodcirkulation.

Artificiella sötningsmedel
Se Icke energigivande sötningsmedel.

Aspartam
Ett icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade
intaget inte överskrids. E 951.

Autonoma nervsystemet
Nervsystem som inte kontrolleras av viljan. Det reglerar bland annat kroppens reaktioner på blodsockerfall. Vid långvarig diabetes och återkommande hypoglykemier är förmågan att reagera på
blodsockerfall nedsatt.

B
Betacell, B-cell
Grupper av celler, så kallade cellöar (öceller) i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Insulin
insöndras i B-cellerna.

Blodtryck
Blodets tryck mot artärväggarna. Systoliskt tryck (”övertrycket”): vid hjärtats sammandragning.
Diastoliskt tryck (”undertrycket”): vid hjärtats avslappningsfas. Målvärde vid diabetes 130/80 mmHg
eller lägre.
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Bukspottkörtel
Matsmältningsorgan och endokrin körtel. Den producerar matsmältningssekret. I bukspottkörtelns
cellöar, öceller, bildas insulin (i betaceller) och glukagon (i alfaceller).

C
Chock
Allvarlig medvetanderubbning. Insulinchock, hypoglykemisk chock, beror på att blodsockret har
sjunkit för lågt.

C-peptid
Ingår i ett förstadium till insulin (proinsulin) och utsöndras i bukspottkörteln. C-peptidhalten i blodet
visar bukspottkörtelns kapacitet att producera insulin. C-peptidbestämning görs med intravenös
glukagonbelastning eller med ett blodprov efter en måltid.

Cyklamat
Ett icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade intaget inte överskrids. E 952.

D
Diabeteskomplikation
Se Komplikation.

Diabetes mellitus
Sockersjuka.

Diastoliskt blodtryck
Se Blodtryck.

Duration
Se Insulinets verkningstid.

E
EEG
Metod för att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnan.

EKG
Elektrokardiogram. Metod för att registrera den elektriska aktiviteten i hjärtmuskeln. Resultatet
skrivs ut som en kurva. EKG återspeglar indirekt hjärtmuskelns hälsotillstånd.

ENMG
Elektroneuromyografi. Metod att registrera den elektriska aktiviteten i de perifera nerverna och
muskulaturen, mäter nervfunktionen. Tillämpas vid undersökningar av diabetesrelaterade sjukdomar i de perifera nerverna (neuropati). Förkortningen förekommer mest i Finland, jfr ENG, ENeG;
elektroneurografi.

Energibehov
Den mängd energigivande födoämnen som motsvarar energiförbrukningen. Enheter: (kilo)kalorier
(kcal), kilojoule (kJ) och megajoule (Mj).

Energigivande näringsämne
Näringsämnen som frisätter energi i kroppen: kolhydrater, fett och protein.
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F
Fett
Energigivande näringsämne. Fett upptas dels i form av matfetter (se Matfett), alltså synligt fett, dels
i form av dolt fett i födoämnen. Fleromättade (mjuka) fetter rekommenderas eftersom de är bra för
hjärtat. De finns i bland annat bordsmargarin (smörgåsmargarin), rybsolja, fisk och kyckling.

Fotokoagulation
Laserbehandling av retinopati (= sjukdom i näthinnan).

Fruktos
Fruktsocker. Se Kolhydrater.

Fruktosamin
Laboratorieprov för att mäta glykosylerat albumin (protein), återspeglar blodsockervärdena veckan
före provet. Normalt värde är 2,0–2,8 mmol/l.

Fruktsocker
Fruktos. Se Kolhydrater.

G
GAD-antikroppar
Autoantikroppar som förekommer i blodbanan redan innan diabetes bryter ut. De är ett tecken på
ökad risk att få diabetes. Se också IAA- och ICA-antikroppar.

Glukagon
Hormon som bildas i bukspottkörteln. Glukagon frisätter sockerdepåer i levern och ökar därmed
sockerhalten i blodbanan. Glukagon används som läkemedel vid insulinchock.

Glukagonbelastning
Se C-peptid.

Glukoneogenes
Nysockerbildning av proteiner; håller blodsockret på tillräckligt hög nivå vid fasta.

Glukos
Druvsocker. I blodet förekommer sockret i form av glukos.

Glukosuri
Socker i urinen.

Glykemiskt index (GI)
Indexet mäter vilken effekt kolhydratrika födoämnen har på blodsockret efter en måltid. Effekten
bestäms genom att blodsockerstegringen efter intag av föda jämförs med blodsockerstegringen vid
intag av en lika stor mängd glukos (eller ibland vitt bröd) hos friska individer. Vid studierna testas 25
respektive 50 gram kolhydrater. Olika studier har gett varierande värden för ett och samma födoämne. GI ligger på en bra nivå om måltider och mellanmål är komponerade enligt rekommendationerna
(s. 26–27), men indexet kan inte direkt tillämpas i kostplaneringen. Födoämnen med lågt GI kallas
också långsamma kolhydrater och födoämnen med högt GI snabba kolhydrater.

Glykogen
Sockret lagras i form av glykogen i levern och muskulaturen. Glykogen omvandlas till blodsocker vid
fasta, svält.
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Glykosylerat hemoglobin
Se HbA1c.

Gryningsfenomenet
Snabbt stigande blodsockervärden under de tidiga morgontimmarna till följd av nedsatt insulinkänslighet.

H
HbA 1c

Glykosylerat hemoglobin, glykohemoglobin, sockerhemoglobin; ett laboratorieprov som mäter hur
stor andel av hemoglobinet i de röda blodkropparna binds vid socker, anges i procent. HbA1c avspeglar medelblodsockret under de senast förflutna veckorna. Det normala värdet hos friska brukar
variera beroende på laboratorium, är som regel 20–42 mmol/mol (4–6 %).

HDL-kolesterol
Det så kallade goda kolesterolet. En form av kolesterol i blodet som skyddar artärerna mot förkalkning (eller förfettning). Målvärde: vid diabetes högre än 1,1 mmol/l.

Hjärtinfarkt
Skada på hjärtmuskeln vid kranskärlssjukdom.

Hormon
Ämne som bildas i en endokrin körtel, transporteras med blodsockret ut i kroppen till sitt målorgan,
där det utövar sin specifika effekt.

Hyperglykemi
Tillstånd när blodsockernivån är högre än normalt.

Hypertension
Se Hypertoni

Hypertoni
Konstant förhöjt blodtryck, högt blodtryck.

Hypoglykemi
För lågt blodsocker.

Hypoglykemisk chock
Insulinchock. Se Chock.

Hypoglykemikänning
Se Insulinkänning.

I
IAA-antikroppar
Insulinantikroppar som förekommer i blodbanan redan innan diabetes bryter ut. De är ett tecken på
ökad risk att få diabetes. Se också GAD- och ICA-antikroppar.

ICA-antikroppar
Öcellsantikroppar som förekommer i blodbanan redan innan diabetes bryter ut. De är ett tecken på
ökad risk att få diabetes. Se också GAD- och IAA-antikroppar.

Icke energigivande sötningsmedel
Tillsats. Sötningsmedel som inte påverkar blodsockret. Se Acesulfam K, Aspartam, Cyklamat,
Diabetes hos barn • Vägledning för familjen • Diabetesförbundet i Finland

59

Neohesperidin DC, Sackarin, Sukralos, Taumatin.

Infektion
Sjukdom som orsakas av virus, bakterier eller svamp, till exempel feber med snuva (förkylning) eller
diarré med kräkningar.

Insulin
Hormon som bildas i bukspottkörteln. Det har bland annat till uppgift att öppna vägen för socker att
ta sig från blodbanan in i cellerna och sänker då blodsockernivån.

Insulinchock
Se Chock.

Insulinantagonism, insulinantagonistiska hormoner
Hormoner i blodet som minskar eller motverkar insulinets effekt. Hormonutsöndringen ökar vid
stress och snabba blodsockerfall.

Insulinantikroppar
Proteiner i blodbanan som binder insulin och kan förändra insulinets verkningstid (duration).

Insulinets verkningstid
Den tid under vilken effekten av en insulindos håller i sig; duration.

Insulinkänning
Hypoglykemikänning. Symtom på lågt blodsocker och ett tecken på att kroppen reagerar och försöker avhjälpa situationen.

Insulinkänslighet
Cellernas förmåga att reagera på insulinet i blodbanan.

Insulinresistens
Tillstånd med nedsatt insulinkänslighet, då kroppen behöver mer insulin än normalt för att blodsockret ska sjunka. Långvarigt högt blodsocker och puberteten ger upphov till insulinresistens.

K
Ketoacidos
Se Syraförgiftning

Ketoner, ketonkroppar
Nedbrytningsprodukter som bildas i kroppen vid ofullständig nedbrytning av fettämnen. Ketoner kan
bestämmas genom blod- och urinanalyser (”syror”). Koncentrationen av ketoner ökar vid brist på
insulin eftersom kroppen förbränner mer fett till energi.

Kolesterol
Fettämne som finns i blodbanan. Målvärde vid diabetes: under 4,5 mmol/l.

Kolhydrater
Energigivande näringsämnen (sockerarter) som i kroppen omvandlas till socker. Kolhydrater omvandlas till blodsocker och finns bland annat i bröd, potatis, makaroner, ris, mjölk, frukt och socker.
Kolhydrater är till exempel stärkelse i spannmål och potatis, mjölksocker (laktos) i mjölk och fruktsocker (fruktos) i frukt.

Koma
Om syraförgiftning inte stoppas leder tillståndet till medvetslöshet, koma. Se Syraförgiftning.
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Komplikation
Senkomplikation, diabeteskomplikation, organförändring, organpåverkan, följdsjukdom vid diabetes.

Kreatinin
En nedbrytningsprodukt i blodet, avspeglar njurfunktionen, ändras med åldern.

L
Labil
Instabil.

LADA
Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Undergrupp av typ 1-diabetes, autoimmun diabetes som uppträder i vuxen ålder och karakteriseras av att insulinbrist utvecklas långsamt.

Laktos
Mjölksocker. Se Kolhydrater.

Laser
Ljus i en stråle på samma våglängd, koherenta strålar; används bland annat vid behandling av kärlförändringar i ögonbottnarna.

LDL-kolesterol
Det så kallade onda kolesterolet. Målvärde vid diabetes: under 2,5 mmol/l.

Långsamma kolhydrater
Se Glykemiskt index.

M
Makroangiopati
Åderförkalkning eller åderförfettning i de stora artärerna, detsamma som ateroskleros.

Matfett
Samlingsbegrepp för ätliga fetter, till exempel bordsmargarin, vegetabilisk olja, smör. Fleromättade (mjuka) fetter, till exempel bordsmargarin och rybsolja, rekommenderas eftersom de är bra för
hjärtat.

Mikroalbuminuri
Något förhöjda koncentrationer av proteinet albumin i urinen. Ett tidigt tecken på uppkomst och
utveckling av njurskada vid diabetes (nefropati). Se Albumin.

Mikroangiopati
Förändringar i de små artärerna.

Mjölksocker
Socker i mjölk, laktos. Se Kolhydrater.

N
Nefropati
Njurskada, njurpåverkan.

Neohesperidin DC
Icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade intaget
inte överskrids. E 959.
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Neuropati
Nervskada.

Nitrit
Tillsats som används i köttprodukter och köttkonserver. Ämnet hindrar att matförgiftningsbakterier växer. Nitrit kan också bildas av nitrat som förekommer av naturen i grönsaker och som tillsats
bland annat i köttprodukter.

Njurtröskel
Blodsockernivå som är gränsen för när socker läcker ut i urinen. Socker tar med sig vatten och ökar
urinmängden. Hos de flesta människor är njurtröskeln ungefär 10 mmol/l.

P
Pankreas
Bukspottkörtel.

Plasma
Organisk, grumlig – ofta koagulerande – vätska. Blodplasma är den cellfria flytande delen av blodet. Blodsockret kan mätas i helblod eller i plasma. I plasmaprovet är blodsockret ungefär 1 mmol/l
högre än i helblod. Också målvärdena kan anges i plasmablod eller helblod. I den här vägledningen
anges plasmavärden.

Polyol
Sockeralkohol. Isomalt, laktitol, maltitol, mannitol, sorbitol och xylitol. Energigivande sötningsmedel, används mest i sötsaker. Isomalt E 953, laktitol E 966, maltitol E 965, mannitol E 421, sorbitol E
420, xylitol E 967.

Protein
Äggviteämne, ett energigivande näringsämne. Protein behövs bland annat för tillväxt, används
också för energiproduktion. Protein finns i kött, mjölk och spannmål. Det finns ingen dokumentation
som med säkerhet visar att stort proteinintag är skadligt för diabetiker, om njurarna är friska. En del
forskare har satt stor proteintillförsel i samband med utveckling av njursjukdom vid diabetes.

Proteinuri
Äggvita i urinen.

R
Receptor
Mot- eller upptagare som finns på cellytan. Den förmedlar effekterna av substanser i blodbanan,
exempelvis hormoner, in i cellen. Insulineffekten förmedlas via receptorer.

Referensvärde
Det normala värdet, ett värde som förekommer hos 95–99 procent av alla friska individer.

Remission
En övergående fas vid nyinsatt insulinbehandling som innebär att insulinbehovet minskar. Det beror
på att de kvarvarande friska insulinproducerande cellerna återhämtar sig tillfälligt och att insulinkänsligheten förbättras. Partiell remission (insulinbehovet under 0,5 enheter per kilogram kroppsvikt och dygn) förekommer hos mer än hälften av alla barn med diabetes. Komplett remission förekommer sällan. Durationen varierar stort.

Retina
Ögats näthinna. De ljusupptagande cellerna finns i näthinnan.
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Retinopati
Skada på ögats näthinna.

S
Sackarin
Icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade intaget
inte överskrids. E 954.

Snabba kolhydrater
Se Glykemiskt index.

Sockerhemoglobin
Se HbA 1c.

Subkutan
Under huden, i underhuden.

Steviolglykosider
Icke energigivande sötningsmedel. E 960.

Sukralos
Icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade intaget
inte överskrids. E 955.

”Svältsyror”
Vid fasta kan det förekomma syror i urinen, också när blodsockret är normalt eller lågt. Ketonerna,
det vill säga syrorna, försvinner snart efter en måltid.

Syraförgiftning
Ketoacidos. Syraförgiftning som beror på insulinbrist, varvid förekomsten av ketoner ökar i blodet.
Symtom på allvarlig syraförgiftning är andnöd, buksmärta och medvetanderubbningar.

”Syror”
Vardagligt uttryck för ketoner som utsöndras i urinen. Se Ketoner.

Systoliskt blodtryck
Se Blodtryck.

T
Taumatin
Icke energigivande sötningsmedel. Lämpar sig för barn förutsatt att det rekommenderade intaget
inte överskrids. E 957.

Triglycerider
En typ av fettämnen i blodet. Förhöjda koncentrationer innebär ökad risk för artärsjukdomar. Målvärde vid diabetes under 1,7 mmol/l.

Typ 1-diabetes, diabetes typ 1
Juvenil diabetes, ungdomsdiabetes, barn- och ungdomsdiabetes; kräver alltid insulinbehandling.

Typ 2-diabetes, diabetes typ 2
Vuxendiabetes, tidigare också åldersdiabetes; ofta kost- och tablettbehandling, men många måste få
insulinbehandling. Merparten av alla diabetiker har typ 2-diabetes.
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