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Typ 1 diabetes är en komplex sjukdom, blodglukostester och insulininjektioner tillhör 

den dagliga egenvården för den drabbade. Insulindoser ska anpassas för att minska 

risken för att drabbas av hypo- eller hyperglykemier som kan göra vardagen ännu mer 

komplicerad. Tonårstiden är omvälvande och det ställs ofta höga krav på ungdomen 

både privat och i skolan, vilket kan försvåra egenvården för de ungdomar som lever 

med diabetes.  Studier har visat att leva med typ 1 diabetes kunde ha en negativ effekt 

på skolresultaten och påverkade därför framtida studier och karriär. Syftet med 

studien var att studera hur skolsköterskan kan stödja tonåringar med diabetes typ 1. 

Studien genomfördes som en modifierad systematisk litteraturstudie, där 11 artiklar 

granskades. Resultatet visade att skolsköterskan kunde stödja tonåringen på flera sätt. 

Skolsköterskan kunde vara en kontaktperson mellan hem, skola och ansvarig läkare. 

Skolsköterskan kunde stötta eleverna i egenvården vid diabetes samt informera och 

utbilda skolpersonal och klasskamrater om sjukdomen. Skapa en trygg skolmiljö för 

ungdomarna så att deras akademiska resultat inte påverkades av sjukdomen samt 

förebygga risken att känna sig annorlunda. Konklusion, skolsköterskan var en 

nyckelperson för ungdomar med diabetes typ 1, genom goda kunskaper och visat 

intresse kunde risken av att ungdomarna skulle känna sig annorlunda minska. Genom 

att vara närvarande skapade skolsköterskan en trygg miljö med goda förutsättningar 

för ungdomar med typ 1 diabetes. 
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Type 1 diabetes is a complex disease, blood glucose measuring and injections is a part of 

the daily care. Insulin doses needs to be adjusted to minimize the risk of getting hypo- or 

hyperglycemia that can make life even more complicated. The adolescence is a turbulent 

time and the stress on the youth is often high both private and in school, which can make 

it even harder to handle their diabetes. A study showed that living with diabetes could 

have a negative effect on school results and future careers. The aim with this study was to 

see how the school nurse could support adolescents with type 1 diabetes. The study is a 

modified literature study, 11 articles were reviewed. The result showed that the school 

nurse could support the adolescents in many ways. The school nurse could be a link 

between home, school and the diabetes doctor. The School nurse could support the 

adolescence with the self-care and inform and educate school staff and classmates about 

the disease. Create a safe school environment for the youth so their academic result would 

not be effected and also minimize the risk of feeling different. Conclusion, the school 

nurse was a key person for adolescents with type 1 diabetes, with good knowledge and 

showed interest could the school nurse increase the risk that the adolescents with diabetes 

felt different: By being present the school nurse created a safe environment with god 

preconditions for adolescents with type 1 diabetes. 
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INTRODUKTION 

 

Diabetes typ 1 och skolan 

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid för de flesta då många testar sina gränser både 

inom och utanför skolan. Det finns mycket som påverkar tonåringen och idag ställs det 

ofta höga krav på ungdomarna i skolan (Hanås, 2010). Att leva med typ 1 diabetes har 

visats kunna ha en negativ effekt på skolresultaten och påverkade framtida studier och 

karriär (Persson, Dahlqvist, Gertham & Carlsson, 2013). Hanås (2010) beskrev 

försämrade resultat på skrivningar som en effekt av lågt blodglukos tidigare under 

dagen eller natten. Wodrich, Hasan och Parent (2011) menade att personer med typ 1 

diabetes hade dubbelt så hög frånvaro i skolan jämfört med andra. Wodrich et al. 

(2001), redovisade att 27.5 % av unga personer med diabetes hade drabbats av en lättare 

depression som påverkade beteendet i klassrummet.  Tillgång till en skolsköterska med 

goda kunskaper kring diabetes gav en trygghet när eleverna vistades i skolan. Enligt 

Wodrich et al. (2011) kan skolsköterskan vara en tillgång för elever med diabetes. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att elevhälsan har till uppgift att stödja alla elevers 

utveckling mot utbildningens mål och att detta ska vara möjligt med hjälp av 

elevhälsans specifika kompetenser och kunskaper.  

 

Diabetes typ 1 och diagnostisering 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppen angriper de insulinproducerande 

öarna i pankreas, och kroppens förmåga att producera insulin upphör, sjukdomen kan 

drabba människor i alla åldrar. I samband med diagnos analyseras markörer för denna 

specifika autoimmuna process i blodet. Dessa markörer tas för att utesluta någon annan 

typ av diabetes (Skafjeld & Graue, 2013). Typ 1 diabetes behandlas från första stund 

med insulin (Lindholm, 2010). 

 

Insulinbehandling och utvärdering 

När någon drabbas av diabetes typ 1 påbörjas insulinbehandling omedelbart och en 

livslång medicinering startar. Behandlingen består av dagliga insulininjektioner eller 

insulin administrerat genom insulinpump och blodglukoskontroller. De insulinsorter 

som tillhandahålls idag är alla utvecklade för att kunna efterlikna kroppens egen 

insulinproduktion så långt som det är möjligt (Hanås, 2010). Målsättningen med all 

diabetesbehandling är att ha en god glukoskontroll och undvika hyper- respektive 

hypoglykemi som kan ha en negativ påverkan på det dagliga livet (Ravindranath & 

Vandana, 2014). I dag är rekommendationen att all insulinbehandling ska intensifieras 

och att målet är att den drabbade ska ha ett så normalt blodglukosvärde som möjligt 

(SBU, 2009). Utvärderingen av insulinbehandlingen sker genom dagliga kontroller av 

blodglukos samt regelbundna kontroller av HbA1c värde. HbA1c ger ett värde på den 

genomsnittliga glukoskontrollen de sista 6-8 veckorna till skillnad från ett blodglukos 

som visar hur mycket glukos som finns i blodet vid mättillfället. Målvärdet enligt SBU 

(2009) för HbA1c är 52 mmol/l. Ett normalt blodglukos bör ligga mellan 6-8 mmol/l. 

 

Diabetes typ 1 medför att den som drabbats, varje dag - året runt, måste ta livsviktiga 

beslut och överväganden gällande resultat av blodglukosmätning, insulin, kost och 

aktiviteter. Ravindranath och Vandana (2014) jämför detta med att gå balans på smalt 

rep balanserandes mellan hyperglykemi och hypoglykemi. 
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Att få rätt balans i behandlingen är ofta svårt, det finns ingen standardiserad behandling 

utan insulinbehovet varierar mycket mellan olika individer. Under puberteten kan 

förhållandena försvåras ytterligare, de stora hormonella förändringarna samt den fysiska 

tillväxten medför ett ökat insulinbehov (Skafjeld & Graune, 2013). Under puberteten 

kan ungdomarna bli insulinresistenta, det innebär att kroppen behöver mer insulin för att 

uppnå en tillfredställande blodglukosnivå. Den insulinresistens som utvecklas under 

puberteten kan bli mycket svårhanterlig, insulindoserna ska ökas i takt med behovet. 

Insulinresistensen kan annars förvärras och då även den metabola kontrollen. Hoffer, 

Raile, Frölich-Reiterer, Kapellen, Dost, Rosenbauer, Grülich-Henn och Holl (2014) 

förklarar hur den försämrade metabola kontrollen i puberteten kan ge micro- och 

makrovaskulära komplikationer senare i livet. Enda sättet att försöka förhindra detta är 

att intensifiera insulinbehandlingen och kontrollerna under denna period. 

 

Hypoglykemi 

Hypoglykemi innebär att glukosnivån i blodet är låg. Definitionen av hypoglykemi är 

ett blodglukos i plasma mindre än 3.9 mmol/l. Vid dålig metabol kontroll kan symtom 

på hypoglykemi komma vid högre blodglukosvärden (Seaquist, Anderson, Childs, 

Cryer, Dagogo, Fish, Helle, Rodrigue, Rosenzweig & Vigersky 2013). Seaquist et al. 

(2013) fick i uppgift av Amerikanska diabetesförbundet att granska definitionen av 

hypoglykemi och fem olika former av hypoglykemi beskrevs. Allvarlig hypoglykemi 

kräver hjälp av annan person för att hävas, såsom föräldrar, partner eller 

ambulanspersonal. Blodglukosnivån är då så låg att personen är medvetslös och kan 

därför inte ta initiativ till att äta. Symtomatisk hypoglykemi innebär en något lindrigare 

hypoglykemi där blodglukos är konstaterat mindre än 3.9 mmol/l. Symtom som då 

uppstår kan hävas av personen själv. Asymtomatisk hypoglykemi innebär att personen 

har mer än 3.9 mmol/l blodglukos men med symtom på hypoglykemi. Troligtvis 

symtomatisk hypoglykemi innebär att personen har symtom på hypoglykemi men utan 

verifiering av blodglukos mindre än 3.9 mmol/l, vilket i praktiken betyder att personen 

inte har mätt sitt blodglukos utan gör bedömningen på hur kroppen känns. Den sista 

formen av hypoglykemi kallas för pseudo-hypoglykemi, vilken innebär att personen 

känner av symtomen av en hypoglykemi innan blodglukos är under 3.9 mmol/l 

(Seaquist et al., 2013). 

 

Symtom på hypoglykemi varierar från person till person. Symtomen delas in i två olika 

kategorier beroende på om det är kroppens eller hjärnans brist på glukos som orsakar 

symtomen. Adrenerga symtom är kroppens symtom på lågt blodglukos samt försök att 

höja det. Symtom är svettningar, skakningar, hungerkänsla, hjärtklappning, oro, 

svaghet, blekhet. Neuroglukopena symtom är symtom orsakade av glukosbrist i 

hjärnans nervceller. Dessa symtom är sämre uppmärksamhet, irritabilitet, 

personlighetsförändringar, sluddrigt tal, dålig koordination, epileptiska kramper och 

medvetslöshet (Hanås, 2014). 

 

Hyperglykemi och ketoacidos 

En person med diabetes typ 1 kan drabbas av akut hyperglykemi, det vill säga högt 

blodglukos. En person kan ha ett blodglukos på 25-30 mmol/l utan att må speciellt 

dåligt (Diabeteshandboken, 2014). Ofta beror det höga värdet på att personen har ätit 

något sött. Detta korrigeras genom att personen tar lite extra insulin och dricker 

ordentligt med osötad dryck. Vidare beskrivs det att en person med diabetes kan vara 
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dödligt sjuk, med ett blodglukos på 10-20 mmol/l, då kroppen drabbats av ketoacidos. 

Vanliga symtom på hyperglykemi är ökad törst, ökade urinmängder och trötthet. Skulle 

hyperglykemin vara av allvarligare grad visar sig andra symtom såsom snabbt svag 

puls, sänkt vakenhetsgrad, sjunkande blodtryck, illamående och kräkningar, buksmärta 

och värk i kroppen, ökad andningsfrekvens samt en doft av aceton (Diabeteshandboken, 

2014). Personer som drabbas av detta behöver alltid akut sjukhusvård (Hanås, 2014). 

 

Hantering i samband med kronisk sjukdom i adolescensen 

Adolescensen beskrivs som åldern mellan 11-25 år (Ludvigsson, Hanås & Åman, 

2010). De beskriver tonåringen som en person som föräldrarna inte alltid känner igen, 

och tonåringen känner inte alltid igen sin kropp, sina känslor eller reaktioner. Under 

tonåren ska frigörelsen från föräldrarna ske vilket inte så sällan medför konflikter och 

motsatta åsikter. Ludvigsson, Hanås och Åman (2010) beskriver att frigörelsen kan bli 

svår eller mycket häftig beroende på att sjukdomen har gjort tonåringen beroende av 

sina föräldrar. På samma sätt kan föräldrarna ha svårt för frigörelseprocessen då de ofta 

är överbeskyddande och oroliga. Vidare beskriver Ludvigsson et al. (2010) att 

diabetessjukdomen kan bli ett vapen i processen och att tonåringen kan försöka att 

frigöra sig från den också.  

 

Tonåringar och diabetes 

Tonåringar med diabetes typ 1 behöver omges med respekt och förståelse då de 

genomgår en mognadsprocess och ibland brister i sina beslut gällande sin 

diabetessjukdom. Svenska tonåringar har studerats och det framkom att de ansåg att 

besluten som omger hantering av diabetes som mognadskrävande. Det var viktigt att 

kunna fatta beslut och lita till den egna förmågan, att planera och prioritera både snabbt 

och långsiktigt (Viklund & Wikblad, 2009). Kunna känna igen och se samband mellan 

födointag, glukosvärden och insulindoser var grundläggande. Mod ansågs vara en viktig 

egenskap, både gällande att avböja frestelser samt att stå kvar vid egna fattade beslut 

(Viklund & Wikblad, 2009). 

 

När tonåringen kommer för kontroll av sin diabetes rekommenderade Ludvigsson, 

Hanås och Åman (2010) att sjukvårdspersonalen ska ta hänsyn till var i 

mognadsprocessen barnet/tonåringen befinner sig. Den som talar med tonåringen ska 

lyssna, ge ärlig men optimistisk information och visa empati. Det är viktigt att 

uppmuntra istället för att kritisera. Det är viktigt att visa respekt och utgå ifrån 

tonåringens problem och prioriteringar. 

 

Empowerment/Egenvård 

Patientempowerment översätts till svenska i Nationalencyklopedin som 

patientbemyndigande. Begreppet innebär att patienten har rätt till medbestämmande 

gällande sin egen vård och behandling. Empowerment är en viktig del inom 

patientutbildningen för att fånga patientens intresse och ge en känsla av relevans och 

praktiskt tillämpbarhet (Nationalencyklopedin, 2015). Egenvård definieras i 

Nationalencyklopedin (2015) som de åtgärder vilka den enskilde själv kan vidta vid 

enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador. 

 

Det framkom att i diabetesvården tog sjukvården ofta över kontrollen från patienten 

gällande kunskap och teknik. Vårdgivaren tog på sig ansvaret för att lösa sina patienters 
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problem och kände sedan en frustration då patienterna inte följde egenvårdsråden 

(Andersson & Funell, 2005). 

 

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:6) beskrivs att egenvård inte går 

under hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och är därför inte klassad som hälso- och 

sjukvård. Egenvård definieras som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en patient själv kan utföra. Då en 

egenvårdsåtgärd bedöms ligger patientens fysiska och psykiska hälsa samt livssituation 

som grund. Bedömningen ska innefatta en utvärdering om egenvården kan medföra en 

risk att patienten far illa. Om det föreligger risk för patienten ska en vidare utredning 

genomföras för att se om patienten själv eller med stöd på ett för patienten säkert sätt 

kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård. Visar patienten ett behov av 

praktisk hjälp för att genomföra egenvård är den behandlande legitimerade 

yrkesutövaren skyldig att rådgöra med den som ska hjälpa patienten. Det kan vara en 

inom socialtjänsten ansvarig nämnd alternativt ansvarig tjänsteman hos en annan aktör. 

Enligt Leissner och Lundevall-Överby (2014) är det av vikt att känna till att varken 

skolläkare eller skolsköterskor är ansvariga för att bedöma om en hälso- och 

sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård av patienten, men att de givetvis kan ha en 

viktig rådgivande roll i skolan. 

 

Idag läggs stort ansvar på patienten då utrustningen för att mäta blodglukos blivit mer 

användarvänlig. Patienten förväntas lära sig justera sitt insulin samt ta ansvar för sin 

egenvård för att kunna anamma den livsstil, och ha möjlighet att utföra de aktiviteter 

som patienten själv önskar (Skafjeld & Graue, 2013). 

 

Andersson och Funell (2005) beskriver övergången från “compliance” till 

“empowerment” som ett paradigmskifte från äldre till en modernare behandlingsfilosofi 

där den som behandlas förväntas ta mer eget ansvar. Viklund och Wikblad (2009) 

menar att tonåringen måste ges förtroende och chans att sköta sin diabetes själv och 

därigenom samla erfarenheter och öka sin beslutskompetens gällande behandlingen. 

Tonåringar lär sig av sina egna samt andras erfarenheter. Även om tvivel angående den 

optimala insulindosen råder kan olika alternativ läras genom erfarenheter och planerna 

ändras därefter. Tonåringen kan känna en säkerhet i att fatta egna beslut vilket gav en 

känsla av kontroll (Viklund & Wikblad, 2009).  

 

Orems teori om egenvård 

Orem beskriver konsten med omvårdnad som att hjälpa en patient lära sig att ta hand 

om sig själv på bästa sätt genom egenvård. Om det inte är möjligt att lära patienten 

räknas det fortfarande som omvårdnad att lära en närstående att hjälpa patienten till 

egenvård (McLaughlin & Taylor, 2003). Orems teori om egenvård har som mål att i 

största möjliga mån hjälpa patienten att själv kunna utföra egenvård och därigenom nå 

en känsla av självständighet och oberoende (Kirkevold, 2000). Människan ses enligt 

Orem som kompetent med en fallenhet att alltid kunna tänka samt ompröva sitt tillstånd 

och handla efter detta. Begreppet människan innefattar både patient och sjuksköterska 

(Wiklund & Lindwall, 2012). Orem eftersträvade egenvård då hon ansåg att varje 

individ har kapacitet och förmåga att ta hand om sig själv och även sina närstående 

genom att hitta stabilitet och balans i vardagen.  
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Orems teori består av tre delar som gemensamt bildar en övergripande teori om 

omvårdnad. Den första delen är egenvårdsbrist, den andra är egenvård och den tredje 

delen omvårdnadssystem (Wiklund & Lindwall 2012). Ibland är kraven på egenvård för 

stora och individens egenvårdskapacitet otillräcklig att utföra handlingar som syftar till 

att vidmakthålla hälsa och välbefinnande. Här ska stöd ske genom att hjälpa individen 

eller anhöriga att så långt som möjligt få tillbaka sin egenvårdskapacitet (Kirkevold, 

2000). 

 

Egenvårdsförmågan är beroende av ett flertal faktorer som måste beaktas då dessa kan 

påverka förmågan till egenvård. Ålder, utvecklingsstadium, kön, hälsa och 

utvecklingsstatus är viktiga att beakta men även familjen, det sociala nätverket, livsstil, 

sociokulturella förhållanden samt sjukvårdens resurser påverkar förmågan till god 

egenvård. Dessa förhållanden bör beaktas av sjuksköterskan vid bedömning av 

egenvårdsförmåga hos patienten (Rooke, 1995). 

 

Skolsköterskans roll genom hälsofrämjande arbete/Evidensbaserad elevhälsa   

Skolsköterskan ska i sin kompetens kunna tillämpa hälsofrämjande omvårdnad både på 

individ, grupp- och organisationsnivå. Arbetet ska alltid ske respektfullt och empatiskt 

mot såväl elev som vårdnadshavare. I kompetensbeskrivningen framgår även att 

skolsköterskan ska eftersöka och implementera ny kunskap och forskningsresultat i det 

kliniska arbetet för att sedan konsultativt föra denna vidare till övrig skolpersonal samt 

vårdnadshavare (Riksföreningen för skolsköterskor, 2011). För bästa möjliga elevhälsa 

och evidensbaserad vård behöver skolsköterskan vara öppen och intresserad av ny 

forskning. Hinder för detta beskrivs av svenska skolsköterskor som att ny forskning inte 

regelbundet studeras samt en okunskap om hur dessa forskningsresultat ska tillämpas 

genom modeller i skolan (Lindholm & Wärnå, 2001).  Några skolsköterskor upplevde 

att forskningen som fanns att tillgå inte var av tillräckligt god vetenskaplig kvalitet eller 

var svår att förstå (Lindholm & Wärnå, 2001). Skolsköterskorna beskrev hinder som 

brist på stöd från omgivningen, stress, tidsbrist, samt otillräckliga möjligheter till 

handledning. Om skolsköterskornas arbetsmiljö inte var främjande för nytänkande 

upplevdes detta som ett hinder för evidensbaserad omvårdnad i skolan (Lindholm & 

Wärnå, 2001). 

 

Skolsköterskan ska i mötet med varje enskild individ inge en känsla av trygghet hos 

eleven för att stödja dennes självkänsla och utveckling. En skolsköterska betonar vikten 

av ett nätverksarbete med positivt tänkande och eleven med dess livssituation i centrum 

(Lindholm & Wärnå, 2001). Att arbeta hälsobefrämjande utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv syftar till att som skolsköterska se elevens potentiella möjligheter, urskilja 

dem och använda dem som vägledning mot ett hälsosamt liv (Lindholm & Wärnå, 

2001). 

 

Skolsköterskan erbjuder eleven hälsobesök med allmänna hälsokontroller som kärnan i 

arbetet. Dessa besök ska vara inriktade på att förebygga ohälsa, motivera och stödja 

hälsosamma levnadsvanor samt särskilja svårigheter som kan påverka elevens 

möjligheter att tillägna sig utbildningen (Milerad & Lindgren 2014). Enligt skollagen 

SFS (2010:800) ska elevhälsan i första hand arbeta med hälsofrämjande och 

förebyggande insatser. Eleverna ska gynnas i sin utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsan består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
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insatser SFS (2010:800). Grunden för en lärorik skolgång är att både elevernas hälsa 

och skolmiljö är god. Då elevernas åldrar varierar bör detta vara med i beräkningen när 

skolans hälsofrämjande program tas fram (Milerad & Lindgren, 2014). Det 

hälsofrämjande arbetet ska organiseras och utföras gemensamt tillsammans med 

eleverna. Det är elevhälsans uppgift att försöka se på det hälsofrämjande programmet 

genom elevernas egna ögon för bästa möjliga samarbete (Milerad & Lindgren, 2014). 

Vikten av att elever med allvarliga funktionshinder eller sjukdomar genomför sin 

skolgång i vanliga klasser betonas i skollagen. Varje enskild elev har rätt till extra stöd 

och specialistkompetens utifrån sina egna förutsättningar för att kunna uppnå skolans 

mål enligt SFS (2010:800). Här behöver rektorer och lärare stöd från elevhälsan för att 

dessa elever ska få en så bra skolmiljö som möjligt. Elevhälsan utformar en länk mellan 

skolan och sjukvården (Milerad & Lindgren, 2014).  För att uppnå så god kvalitet och 

evidens på elevhälsan som möjligt behöver den lokala skolans egna medicinska 

sakkunskap inkluderas i utvecklingen och värderingen av nya hälsotrender samt 

uppfattningar om hälsa (Milerad & Lindgren, 2014). Leissner och Lundevall-Överby 

(2014) menar att skolsköterskans roll kan jämföras med en företagssjuksköterskas roll, 

det vill säga i första hand ägna sig åt förebyggande och hälsofrämjande vård. Detta 

innebär ökade krav på samarbete mellan elevhälsan och övriga personalkategorier på 

skolan. 

 

Skolmiljö - elev, närstående och lärare 

Att leva med diabetes typ 1 upplevdes inte vara något hinder i relationen till jämnåriga 

kamrater. Det är viktigt att kamraterna är väl införstådda i vad det innebär att ha 

diabetes samt att de känner igen symtom och kan kalla på hjälp om det blir aktuellt. 

Ungdomarna ansåg att det var bra att vännerna förstod varför de var tvungna att mäta 

blodglukos, sticka sig med insulinpennan och ha något ätbart nära tillhands (Carroll & 

Marrero, 2006). Något som eleverna med diabetes upplevde som besvärligt var att andra 

elever ibland kallade frånvaro på grund av diabetes för skolk samt att behöva förklara 

för utomstående vad diabetes är vid upprepade tillfällen. Lärarna upplevdes ibland bli 

irriterade då ungdomarna lämnade klassrummet för att mäta blodsocker, injicera insulin 

etc. (Carroll & Marrero, 2006). Hanås (2010) beskrev vännerna som ett stöd till 

ungdomen med diabetes. Det är viktigt att vännerna har kunskap kring sjukdomen för 

att kunna hjälpa och förstå. Ibland kan det hjälpa att en vän följer med på återbesöket 

hos läkare/sjuksköterska. Ungdomen med diabetes kan känna sig stärkta i sin sjukdom 

då kunskapen finns i deras närmsta omgivning och på så sätt underlätta vid vissa 

aktiviteter så som att gå ut på kvällen. Ludvigsson et al. (2010) påpekade att förståelsen 

för diabetessjukdomen måste finnas hos vännerna i skolan då händelser som 

hypoglykemier under lektionstid eller annan mat i skolbespisningen kan uppfattas som 

avvikande och risken kan finnas att ungdomen blir utsatt för mobbing. I det läget fyller 

skolsköterskan en stor roll i att informera andra elever och skolpersonal. 

 

Ungdomar med diabetes upplevde att de var tvungna att ta mer ansvar än deras 

jämnåriga kamrater som inte hade någon kronisk sjukdom. Aktiviteter som att mäta 

blodsocker, räkna ut insulindoser, matintag och läkarbesök ansågs ta mycket tid. 

Relationen till föräldrarna påverkades då diabetes medförde en ständig oro hos 

föräldrarna att ungdomarna inte skulle ta hand om sig ordentligt (Carroll & Marrero, 

2006). Ungdomarna i studien beskrev sina föräldrar som irriterande, stressande, 

kontrollerande och överbeskyddande. Föräldrarna ville inte släppa iväg ungdomarna på 
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”vanliga tonårsaktiviteter” och detta ledde ofta till konflikter i familjen (Carroll & 

Marrero, 2006). 

 

Problemformulering 

Tonårstiden kan vara en svår tid på många sätt, att leva med en diabetessjukdom kan 

komplicera denna känsliga tid ytterligare. Då det har belysts att diabetes typ 1 kunde ha 

en negativ effekt på skolresultaten för drabbade elever är det viktigt att ta reda på hur 

dessa elever kan stödjas för att få en så god skolgång som möjligt. Diabetes är en 

komplex sjukdom med många faktorer att ta hänsyn till ur både medicinskt och 

psykosocialt perspektiv. Diabetes typ 1 är en sjukdom som skolsköterskan ofta kommer 

i kontakt med i sitt dagliga arbete. Det är därför viktigt att tydliggöra vilket stöd 

skolsköterskan kan ge elever i skolan. Alla elever med diabetes typ 1 borde vara 

medvetna om skolsköterskans hälsofrämjande roll. Skolsköterskan behöver också ha 

kunskap om hur eleven kan stödjas på bästa sätt, allt för att ge eleverna som har diabetes 

lika goda förutsättningar till en god skolgång och bra start i livet som de elever som inte 

lever med diabetes. 

 

SYFTE 

Syftet var att studera hur skolsköterskan kan stödja tonåringar med diabetes typ 1 att 

hantera sin sjukdom. 

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes i form av en modifierad systematisk litteraturstudie vilket innebar 

en systematisk efterforskning, analys och sammanställning av vetenskaplig litteratur 

inom forskningsfrågans område. En systematisk litteraturstudie kan vara induktiv, det 

vill säga att författarna drog slutsatser från tidigare erfarenheter. Litteraturstudien kan 

även vara deduktiv, vilket betyder att slutsatser dras från olika teorier (Lundman, 

Hällgren & Graneheim, 2008). 

För att genomföra en modifierad systematisk litteraturstudie krävdes ett underlag av ett 

flertal studier av god vetenskaplig kvalitet, för att studien skulle leda till adekvata 

granskningar och konklusioner (Forsberg & Wengström, 2013). Den modifierade 

systematiska litteraturstudien genomfördes med utgångspunkt i den niostegsmodell som 

Polit och Beck (2012, sid 96) utformat. Se modifiering av modellen i figuren nedan. 
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Figur 1. Modifierad modell av Polit och Becks nio steg (2012, s. 96). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien skulle ha fokus på ungdomar med 

diabetes typ 1. Artiklarna inkluderade båda könen, de skulle handla om skolsköterskans 

roll, skolgång, egenvård, copingstrategier och skulle ge svar på syftet. Artiklarna skulle 

vara skrivna mellan 2003-2015. De skulle vara av god vetenskaplig kvalitet och 

innehålla etiska överväganden. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. I Cinahl kom 

artiklar som inte var “peer-reviewed” att avgränsa sökningen. De artiklar som inte 

svarade an mot inklusionskriterierna kom att exkluderas. Artiklar som riktade sig mot 

diabetes typ 2, barn eller vuxna samt uppfattades erhålla en låg vetenskaplig kvalitet 

efter granskning med granskningsmall i urval 3 kom att uteslutas. 

 

Val av litteratur 

Efter att syftet utarbetats enligt Polit och Becks (2012) steg 1 påbörjades steg 2 som 

innebar databassökning. Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Val av databaser baserades på att Cinahl är en databas inriktad på 

omvårdnadsvetenskap och PubMed inriktar sig på den medicinska och biomedicinska 

vetenskapen. Sökorden samt inklusions- och exklusionskriterier togs fram efter 

gemensam diskussion. De sökord som ansågs relevanta och slutligen användes var 

Diabetes type 1, school, nurs*, coping, adolescen*, support*, management samt 

psychosocial. Samma sökord användes i båda databaserna och sökningarna 

kombinerades med AND för bästa resultat, se tabell 1. I PubMed användes MeSh, men 

på grund av dess begränsningar i MeSh termer för diabetes gjordes den slutgiltiga 

sökningen utan MeSh termer för att skapa en så bred sökning som möjligt. I Cinahl 

testades headings men då detta medförde ett lägre antal sökträffar valdes att 

sökningarna skulle utföras fritt. Under Polit och Becks (2012) steg 3 utfördes en 

modifierad systematisk litteratursökning som dokumenterades i varje steg. Under steg 4 



 

13 

 

sorterades källorna och de artiklar som inte svarade an mot syftet exkluderades. Under 

steg 5 och urval 3 lästes de vetenskapliga artiklarna igenom. Under steg 6 lästes de 

utvalda artiklarnas igen för att översättas och kodas, detta för att få fram artiklarnas 

konklusioner och resultat. 

 
Tabell 1. Systematisk litteratursökning i PubMed och CINAHL 

PubMed  150301 Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 diabetes type 1 26 960    

2 school 15 554 040    

3 nurs* 283 077    

4 coping 65 421    

5 adolescen* 691 226    

6 support* 4 574 254    

7 management 1 079 674    

8 psychosocial 43 353    

9 S1 AND S2 AND S3 AND S5 166 14 9  6 (5) 

10 S1 AND S2 AND S5 AND S6 729 20 8 4 (2) 

11 S1 AND S2 AND S3 AND S6 AND S7 47 8 5 4 (4) 

12 S1 AND S2 AND S3 AND S6 

AND 8 

5 - - - 

13 S1 AND S2 AND S3 AND S5 AND S8 25 3  - - 

 

CINAHL 150301 Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 diabetes type 1 14 527    

2 school 34 945    

3 nurs* 254 673    

4 coping 15 420    

5 adolescen* 154 815    

6 support* 140 332    

7 management 129 453    

8 psychosocial 138 304    

9 S1 AND S2 AND S3 AND S5 68 24 13 8 (4) 

10 S1 AND S2 AND S5 AND S6 37 11 5 5 (4) 

11 S1 AND S2 AND S3 AND S6 AND S7 61 15 6 3 (3) 

12 S1 AND S2 AND S3 AND S6 AND 8 27 10 6 5 (3) 

13 S1 AND S2 AND S3 AND S5 AND S8 12 6 5 4 (3) 

 

Limits: Publiceringsår 2003-2015, valt publiceringsspråk engelska 

Parenteser visar dubbletter som påträffats i både PubMed och CINAHL 

 

Under urval 1 i PubMed sparades 45 titlar utav dem gick 22 artiklar vidare till urval 2. I 

Cinahl sparades 66 titlar i urval 1 och utav dem gick 35 artiklar vidare till urval 2. Från 

urval 2, där abstrakt lästes, gick 14 artiklar vidare för vetenskaplig granskning. I Cinahl 

gick 25 artiklar vidare till vetenskaplig granskning. Flera av artiklarna i urval 3var 

dubbletter, se tabell 1. Totalt användes sedan 11 artiklar till resultatet, varav 9 var av 

kvalitativ design, 1 kvantitativ och 1 mixad design.  

 

Granskning av studier 

I enlighet med Polit och Becks (2012) modell steg 7 utfördes kvalitetsgranskning av de 

vetenskapliga artiklarna med hjälp av en befintlig granskningsmall utformad av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna lästes igenom enskilt och granskades 
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för att se om de var relevanta för att svara på uppsatsens frågeställningar. Med hjälp av 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall granskades de vetenskapliga artiklarnas 

dataextraktion för att säkra att adekvat information gällande den administrativa delen 

med sökmetod, dataanalys, etiska överväganden, exklusionskriterier, analys samt 

resultat redovisats på ett korrekt sätt.  

 

En sammanfattande bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitet gjordes där utfallet 

var maxpoäng 100%. Den procentuella beräkningen utfördes genom att räkna samman 

svaren från de 14 kryssfrågor som fanns med i granskningsmallen. Ett godkänt svar gav 

7,14 procent. Om bedömningens resultat gav under 50 % räknades den vetenskapliga 

kvaliteten som låg, från 50-75% medel och från 75-100% räknades den vetenskapliga 

kvaliteten som hög. Av de 39 artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes 11 ha hög- 

eller medel kvalitet. För bedömning av varje artikels vetenskapliga kvalitet se 

artikelmatris bilaga 1. 

 

Analys 

Analysen av resultatet till den modifierade systematiska litteraturstudien utfördes efter 

att artiklarna lästs igenom, granskats och kvalitetsgranskats. Artiklarna analyserades 

sedan genom att författarna läste igenom dem i sin helhet ett flertal gånger och svar på 

studiens syfte har eftersökts. Under granskningsprocessen eftersträvades en 

förutsättningslös analys av de studier som valts ut för att eventuellt inkluderas i 

resultatet, detta för att arbeta så evidensbaserat som möjligt och på grundligt sätt kunna 

integrera tidigare forskningsresultat (Polit & Beck, 2012). Artiklarnas likheter och 

skillnader jämfördes genom att noggrannt studera innehåll, syfte, metod och analys. 

Under analysprocessen identifierades olika teman/kategorier i vilka innehållet delades 

upp.  

 

De olika teman/kategorierna var: 

 Skolsköterskan – en kontaktperson 

 Stöd genom medicinsk planering 

 Emotionellt stöd 

 Stöd till ungdomar som utför egenvård i skolan 

 Stöd genom att kontinuerligt utbilda skolpersonal och klasskamrater 

 Påverkan på skolresultatet - stöd för att nå positiva akademiska resultat 

 Stöd vid känslan att vara annorlunda 

Dessa teman har valts att fortsätta att arbeta med och sedan redovisa i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studierna som granskades hade sin utgångspunkt i forskning som råder där 

människor var involverade kom Helsingforsdeklarationen från 1968, reviderad senast 

2014, att användas som utgångspunkt. Där belyses vikten av att alltid se till 

informantens autonomi och rätt till självbestämmande (World Medical Association, 

2013). Likaså kom de fyra primära etiska principerna inom forskningen att beaktas. 

Dessa är beskrivna av Northern Nurses Federation (2003) och innefattar; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. 

Studien syftade till att elever med diabetes typ 1 skulle kunna få stöttning av 

skolsköterskan till en god och rättvis skolgång. 
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De vetenskapliga artiklar som kom att inkluderas i studien skulle alla ha väl beskrivna 

forskningsetiska överväganden, om detta inte fanns kom studien att exkluderas. Studien 

kom i första hand att rikta sig mot vetenskaplig forskning på skolungdomar i åldern 13-

18 år med diabetes mellitus typ 1. Enligt 18 § i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor SFS 2003:460 framkom att om informanten fyllt 15 år men inte 18 år 

och var välinformerad om studiens syfte och metod och insåg vad studien kom att 

innebära ska informanten själv få besluta om samtycke till forskningen enligt 

självbestämmandeprincipen. För de informanter som ej fyllt 15 år ännu krävdes 

målsmans godkännande. Det var likaså viktigt att både informant och målsman var 

välinsatta i studien. Denna lag syftar till att vid forskning värna om den enskilda 

människans värde. 

 

Enligt vetenskapsrådets begrepp om forskningsfusk (2007) kom alla vetenskapliga 

artiklar att redovisas i god vetenskaplig sed utan att förvanska forskningsprocessen. 

Både resultat som stöder samt inte stöder hypotesen kom att redovisas. Förförståelse 

kom inte att påverka studiens resultat. De vetenskapliga artiklar som resultatet 

grundades på var skrivna på engelska, enstaka ord med tveksam betydelse översattes 

med hjälp av det internetbaserade lexikonet google translate. Översättningarna utfördes 

noggrant för att inte påverka resultatet.  

 

Ingen etikprövning kom att utföras på studien då den kom att genomföras under 

universitetsutbildning på avancerad nivå och det är en modifierad litteraturstudie. Då 

ansågs det inte finnas behov av större etikprövning enligt lag SFS 2003:460 (Sveriges 

riksdag, 2003). 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 11 studier varav 4 från USA, 1 från Sverige, 1 från Iran, 2 från 

Australien, 1 från Storbritannien och 2 från Taiwan/USA, se bilaga 1 artikelmatris för 

vidare information. De teman/kategorier som urskiljdes under analysen bildade 

resultatanalysens grund. Sju kategorier togs fram vilka var ”Skolsköterskan – en 

kontaktperson”, ”Stöd genom medicinsk planering”, ”Emotionellt stöd”, ”Stöd till 

ungdomar som utför egenvård i skolan”, ”Stöd genom att kontinuerligt utbilda 

skolpersonal och klasskamrater”, ”Påverkan på skolresultatet - stöd för att nå positiva 

akademiska resultat” samt ”Stöd vid känslan att vara annorlunda”. 

 

Skolsköterskan – en kontaktperson 

Skolsköterskans funktion i samband med att ett barn eller ungdom drabbades av 

diabetes eller skulle börja på skolan blev mångfacetterad. Det handlar om kontakten 

med barnet, föräldrarna samt skolpersonal. 

 

Många föräldrar upplevde det mycket stressande att lämna barn med diabetes i skolan 

och då lämna över ansvaret för barnets diabetesvård till skolan. Föräldrarna förväntade 

sig att all skolpersonal, framförallt lärarna och annan administrativ personal skulle 

hjälpa till att ta fram en handlingsplan. Det visade sig att lärarna ofta inte var villiga att 

bli för involverade i barnets diabetesvård. Även om skolsköterskan inte arbetade heltid 

på skolan fick denne ansvaret för diabetesvården under skoltid. Dennas uppgift blev då 

att hålla kontakten med föräldrarna samt informera och undervisa personalen på skolan 

(Freeborn, Loucks, Dyches, Olsen & Mandleco. 2013). För att kunna ge eleven stöd i 
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skolan behöver skolsköterskan ha god kontakt med föräldrarna men även med lärarna 

då det är lärarna som spenderar mest tid med eleverna under skoltid. Om lärarna är väl 

insatta och kunniga om diabetes kan de ge eleven stöd och avlasta skolsköterskan. 

Kunniga lärare ger även trygghet till elev och föräldrar. Det är skolsköterskan som ger 

lärarna kunskap om diabetes genom utbildning och samtal (Wang & Volker, 2012). 

Skolsköterskorna ansåg att det är viktigt att försöka sätta sig in i hur eleverna med 

diabetes typ 1 och deras föräldrar upplevde att sjukdomen påverkade vardagen. På detta 

sätt fick de en större förståelse för vad elev och familj behövde extra stöd med. 

Skolsköterskorna kände att det var deras ansvar att hålla sig uppdaterade gällande 

diabetesfrågor för att kunna hjälpa eleverna till en så bra skolgång som möjligt och för 

att de ska kunna känna sig säkra i skolan (Wang & Volker, 2012).  

 

Skolsköterskor med tidigare erfarenhet påpekade att eleverna var i behov av mer stöd i 

skolan. De påpekade även problemet med att inte vara tillgängliga dagligen på grund av 

att de arbetade på flera skolor (Nabors, Troillett, Nash & Masiulis, 2005). Vissa 

skolsköterskor beskrev en oro att något skulle hända eleven och att de inte skulle kunna 

hjälpa till vid akuta situationer eftersom de inte hade någon specifik utbildning inom 

diabetesvård (Wang & Volker, 2012). Till exempel föreslog de att skolan skulle 

anordna årliga möten mellan föräldrar, de medicinskt ansvariga 

(medicinmottagningen/diabetesmottagningen), skolpersonal, eleven och skolsköterskan 

och på så sätt identifiera eventuella hinder som fanns i skolan för att tillsammans hitta 

lösningar på dessa (Nabors et al., 2005).  

 

Skolsköterskan skulle fungera som en kontaktperson och bygga upp ett nätverk runt 

eleven, initiera möten med elev, lärare, föräldrar och medicinskt ansvariga. 

Skolsköterskan skulle se till att det fanns medicin vid behov samt utbilda personalen. 

Starka önskemål fanns att skolsköterskan skulle vara tillgänglig dagligen (Engelke, 

Guttu, Warren & Swanson 2008). 

 

Stöd genom medicinsk planering 

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin dag 

i skolan. När det gäller barn med diabetes handlar detta till stor del om att få hjälp att 

klara av sin egenvård i form av att kontrollera blodglukos och ta insulin. Barn med 

diabetes har rätt till en medicinsk plan. 

 

Planen skulle säkerställa att barnen fick hjälp med att testa blodglukos, ha tillåtelse att 

äta under lektionstid samt säkerställa insulinadministrering (Freeborn et al., 2013). 

Skolsköterskorna ansåg att det var svårare att ta hand om elever med diabetes i skolan 

då utrustningen var begränsad på skolsköterskemottagningen. För att ge eleverna ett 

gott stöd önskade skolsköterskorna bättre kontakt med elevens läkare då de ansågs svåra 

att komma i kontakt med. Istället fick skolsköterskorna förlita sig på information som 

de fick från elever och föräldrar. Ibland kunde det även vara svårt att komma i kontakt 

med föräldrarna eftersom de ofta arbetade dagtid och inte svarade i telefon på arbetet 

(Wang & Volker, 2012).  

 

Då problem kunde uppstå i skolan på grund av diabetes rekommenderades det att skolan 

skulle ha en medicinsk plan som utformades tillsammans med eleven, föräldrarna och 

skolan så att eleven fick stöd att sköta sin sjukdom så optimalt som möjligt i skolan 
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(Newbould, Francis & Smith, 2007). Skolsköterskan skulle initiera medicinska planer 

för barn med diabetes, dessa planer skulle vara uppbyggda på regelbundna träffar 

mellan elev, föräldrar, skolsköterska, lärare och andra vårdgivare. Planerna skulle vara 

individuella, målrelaterade och revideras vid behov. Planerna skulle implementera 

strategier som kunde minska avbrott eller påverkan på skolan och hålla skolmiljön säker 

(Engelke et al., 2008). Flera föräldrar berättade att deras barn inte hade någon 

medicinsk plan, på grund av att de inte blivit informerade om att de hade rätt till en 

sådan samt att i vissa fall hade skolan övertygat dem om att det inte var nödvändigt 

(Freeborn et al., 2013). Skolsköterskan ansågs vara den som skulle informera 

föräldrarna om rätten till en medicinsk plan samt initiera en sådan plan (ibid). De som 

hade en individuell medicinsk plan upplevde att detta skapade en positiv syn på 

egenvård vilket var något som inte kom spontant (Rasmussen, Ward, Jenkins, King & 

Dunning, 2011). Skolsköterskor med tidigare erfarenhet av elever med diabetes var mer 

vana att skriva en medicinsk plan för eleven i skolan samt att följa den (Nabors et al., 

2005). Skolsköterskorna påpekade också behovet av att revidera den medicinska planen 

efter behov och då i samråd med elevens medicinskt ansvariga team. 

 

Emotionellt stöd 

Det är viktigt för eleverna med diabetes att få hjälp att hantera sin sjukdom i skolan. 

Olika former av stress som eleverna utsätts för i skolan kan påverka sjukdomen 

negativt. 

 

Tonåren påverkas av både hormonella förändringar samt traditionella tänjningar av 

gränser som kan utsätta personen med diabetes för fara, t.ex. dricka alkohol. 

Livsförändringar kan framkalla stress som i sin tur gör blodsockret ostabilt och kan leda 

till hyper- eller hypoglykemier (Rasmussen et al., 2011).  

 

Många ungdomar upplevde att de behandlades annorlunda av sina föräldrar, vänner och 

skolpersonal. När vänner frågade hur de mådde upplevdes detta som omtänksamt och 

att vännerna gav ett positivt stöd. Vissa hade känt sig mobbade i skolan på grund av sin 

diabetes och hade behövt ett större stöd från lärare och skolsköterskan (Huus & 

Eneskär, 2007). Kontakt med andra ungdomar som också hade diabetes ansågs vara 

mycket viktigt, genom denna kontakt kände ungdomarna ett stöd från andra som gick 

igenom liknande situationer. Likaså upplevdes god kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal betydelsefullt (Rasmussen et al., 2011). Elever beskrev att de ville att 

deras klasskompisar skulle vara välinformerade om diabetes så att de kunde ge stöd och 

visa förståelse för vissa situationer i skolan (Freeborn et al., 2013). Ungdomar behövde 

en hel del stöd i skolan på grund av att det kunde vara stressande att sköta sin 

diabetessjukdom. Stöd och förståelse från skolpersonal var av största betydelse. Det 

kunde handla om förståelse varför eleven behövde testa blodglukos, äta eller ta extra 

insulin under lektionstid (Nabors et al., 2005). Flera elever uttryckte att de fick bättre 

stöd av lärare med tidigare erfarenhet av elever med diabetes eller som själv hade barn 

med diabetes. De uttryckte att de hade några informellt insatta klasskamrater som var ett 

stöd i skolan (Newbould et al., 2007). Att ha stöd från familj och vänner var viktigt, en 

elev uttryckte hur skönt det var att veta att hennes klasskamrater brydde sig och att de 

märkte om något var fel. En annan berättade att klasskamraterna uppmuntrade personen 

att ta hand om sig så denne skulle må bra (Rostami, Parsa-Yekta, Ghezeljeh & Vanaki, 

2013). 
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Något som begränsade möjligheten att kunna ge ett gott emotionellt stöd var att 

skolsköterskan och eleven inte hade kontinuerlig kontakt. Detta berodde enligt 

skolsköterskan på att eleven hade ett fast schema och inte någon inplanerad tid till att 

komma till mottagningen i kombination med hög arbetsbelastning för skolsköterskan. 

Om eleven och skolsköterskan träffades vid enstaka tillfällen per termin uppstod inte 

någon djupare relation och det var svårt att ge eleven det stöd som skolsköterskan 

önskade (Wang & Volker, 2012). 

 

Stöd till ungdomar som utför egenvård i skolan  

Egenvård i skolan innebär att eleverna ska kontrollera blodglukos, avgöra hur mycket 

insulin som behövs i förhållande till mat och aktivitetsnivå samt att administrera 

insulinet. Egenvården handlar också om att känna sina hypoglykemier och kunna häva 

dem i tid. 

 

Att lära sig bemästra sin diabetes ansågs vara komplicerat eftersom det är en komplex 

situation som kan förhindra tonåringens känsla av frihet och oberoende och innebar en 

lång process. Skolsköterskan kunde hjälpa till och ge stöd under denna process, men 

tonåringen behövde ändå ta ett egenansvar för sin diabetes (Wang, Brown & Horner, 

2013). Några elever ansåg att det kändes genant när andra runt omkring 

uppmärksammade diabetessjukdomen för mycket, de försökte sköta den diskret för att 

inte dra uppmärksamhet till egenvårdshandlingar. Detta kunde hjälpa tonåringen att 

känna sig bekväm psykiskt men detta medförde också en risk att egenvårdshandlingar, 

som att testa sitt blodsocker, inte utfördes om det inte fanns tillgång till en diskret plats 

och detta medförde hälsorisker för eleven (Wang et al., 2013). I tonåren kunde 

känsligheten för grupptryck öka vilket kunde påverka upplevelsen av att leva med 

diabetes samt känslomässigt påverka elevens egenvårdsbeteende. Att vara skolan 

medförde att oväntade situationer uppstod (Wang et al., 2013). Lärare rapporterade att 

de elever som hade fått stöd av skolsköterskans interventioner hanterade sin egenvård 

bättre än de som inte träffat skolsköterskan. Eleverna behövde hjälp med vad de ska äta, 

lära sig leva med sin diabetes och göra val som främjade deras hälsa. Målet med 

skolsköterskans interventioner var bl.a. att verka hälsofrämjande och bidra till en säker 

skolmiljö (Peery, Keehner-Engelke & Swanson, 2012). Föräldrar upplevde problem 

med att få hjälp att testa blodglukos på sitt barn då vissa lärare inte ville hjälpa till då de 

var rädda för blodsmitta. Ett annat problem var att eleverna hade kontakt med så många 

olika lärare under dagen och alla lärare resonerade lite olika kring att hjälpa till med 

egenvården (Newbould et al., 2007).  

 

Egenvård genom att kontrollera blodglukos, äta regelbundet och ta injektioner krävde 

planering. Ungdomarna upplevde denna livslånga planering som ett hinder i skolan och 

ett hinder för kontakten med vänner. Den ständiga egenvården upplevdes som en inre 

stress och det var svårt att koppla av då ungdomarna alltid behövde hålla sina rutiner 

(Huus & Eneskär, 2007). Att själva kunna bemästra sin diabetes genom egenvård 

upplevdes viktigt. Många ungdomar upplevde att skolpersonal och vänner stöttade dem 

på ett positivt sätt. Men frågor om diabetes kunde upplevas både stöttande och 

retsamma (Huus & Eneskär, 2007).  
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Några skolsköterskor upplevde att teamwork mellan skolsköterska, eleven, föräldrar, 

lärare, diabetesvård, vänner och andra viktiga personer eleven ofta kom i kontakt med 

var viktigt för att kunna ge stöd vid egenvård och underlätta en hälsosam skolgång. Att 

ge varje individuell elev stöd utifrån de förutsättningar som fanns runtomkring och 

mötas på samma nivå ansågs viktigt av skolsköterskorna (Wang & Volker, 2012).  

 

När tonåringen blev äldre kände de att föräldrarna förväntade sig att de skulle kunna 

sköta sin diabetes mer på egen hand. Föräldrarna kunde inte alltid vara tillgängliga för 

stöd i skolan. Detta innebar en större frihet under ansvar (Wang et al., 2013), vilket 

också medförde att tonåringen ibland åt sötsaker och sådant som de visste påverkade 

blodglukos nivån negativt trots att de visste att det inte var bra för dem. (Wang et al., 

2013). Det var lättare att göra sådant som de visste inte var bra för sin diabetes när de 

var i skolan och föräldrarna inte var med. En tonåring beskrev att hon kände sig nervös 

när hon gick till sina regelbundna kontroller på sjukhuset för där visade proverna precis 

hur hon skött sin egenvård sista tiden (Wang et al., 2013).  

 

För att underlätta för eleven i skolan skulle det finnas tillgång till mat vid 

hypoglykemier lättillgängligt samt tillgång till testmaterial samt någon med medicinsk 

kunskap att rådfråga – skolsköterskan (Nabors et al., 2005). Elever uttryckte att det var 

besvärligt att ta blodglukos och insulin i skolan då det inte fanns tillgång till en avskild 

plats att göra detta på, vilket ledde till att vissa elever med diabetes undvek att ta sitt 

insulin med höga blodglukosnivåer som följd. Problem kunde uppstå vid låga 

blodglukosvärden då eleven var tvungen att äta under lektionstid och blev nekad av 

lärare att göra det. Några elever beskrev vissa mer insatta klasskamrater som ett stort 

stöd vid svåra situationer i skolan (Newbould et al., 2007).  

Det framkom att eleverna oftast hade den bästa kunskapen om sin diabetes och att 

skolskolsköterskorna lärde sig genom att lära känna eleven. För att ge ett gott stöd till 

eleverna ansågs en blandning mellan klinisk erfarenhet, utbildningar och eget intresse 

för att söka ny kunskap vara viktigt (Wang & Volker, 2012).   

 

Specifika kvalitéer som värderades högt av ungdomarna var att kunna kommunicera 

med hälso- och sjukvårdspersonalen på ett meningsfullt sätt, att tonåringens försök till 

egenvård uppmärksammades, empati och respekt samt att bemötas på samma nivå 

(Rasmussen et al., 2011). 

 

Stöd genom att kontinuerligt utbilda skolpersonal och klasskamrater 

Kunskap om en kronisk sjukdom är viktig för att öka förståelsen för varför en person 

med diabetes behöver till exempel sköta sin egenvård eller behöver avbryta en 

idrottslektion på grund av lågt blodglukos.  

 

Skolsköterskan genomförde upprepade klassrumsbesök hos de elever som hade diabetes 

för att utbilda personalen om diabetes. Skolpersonal innebar inte bara alla lärare utan 

även de som jobbade med skolmaten, rektorn, syokonsulenten och personalen på 

receptionen (Peery et al., 2012). När en elev med diabetes började skolan gick 

skolsköterskan till klassen för att informera och samtala om diabetes. En skolsköterska 

hade frågat klasskamraterna om de var rädda för att sticka sig med en nål i fingret, för 

att förmedla hur modig eleven med diabetes var och undvika kommentarer vid 

insulininjektioner och blodglukosmätning (Wang & Volker, 2012). Skolsköterskan 
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berättade hur duktig och kunnig eleven med diabetes var eftersom han kunde sköta sin 

diabetes själv. Detta sätt att informera lärare och klasskamrater upplevde skolsköterskan 

som mycket bra då klasskamraterna blev imponerade hur modig och kunnig eleven med 

diabetes var och kom väl överens med sina klasskamrater (Wang & Volker, 2012).  

 

Lärare motsatte sig att hjälpa elever med typ 1 diabetes på grund av sin egen okunskap, 

skolsköterskans roll var då att vara elevens advokat och utbilda personalen efter behov. 

Till stöd fanns det nationella utbildningsprogram som skolsköterskan kunde ta till hjälp 

(Freeborn et al, 2013). Skolsköterskorna påpekade vikten av utbildning av all personal 

som kom i kontakt med eleven, framförallt för att underlätta vid utflykter och andra 

tillfällen då de inte befann sig på skolan (Nabors et al, 2005). Flera elever beskrev 

okunskap som ett stort problem hos deras lärare, de var osympatiska och misstrodde 

elevens symtom på sin sjukdom. Även elevers föräldrar påpekade okunskap hos lärare 

som ett problem och uttryckte sin oro för att något skulle hända utan att läraren 

reagerade (Newbould et al., 2007). Några skolsköterskor uttryckte en oro för att vissa 

lärare skulle glömma att eleven hade diabetes, t.ex. gymnastikläraren som har många 

olika elever men som behövde vara extra vaksam och ha eleven med diabetes under 

uppsikt pga. risk för hypoglykemi (Wang & Volker, 2012).  

Skolsköterskan upplevde att kunskapsbrist hos både personal och klasskompisar kunde 

bidra till att det emotionella stödet i vissa situationer inte fungerade optimalt, och att 

eleven skulle uppmuntras att tala om och berätta om sin sjukdom (Nabors et al., 2005).  

 

Påverkan på skolresultatet - stöd för att nå lärandemålen 

Diabetessjukdomen påverkade processen att ta sig igenom skolans olika nivåer. Detta 

bland annat pga. långa sjukhusvistelser och läkarbesök som skapade frånvaro. 

 

En elev beskrev att han sammanlagt hade spenderat sex månader på sjukhus under sjätte 

klass. Detta ledde till att han fick gå om en klass vilket upplevdes extremt påfrestande 

för honom (Rasmussen et al., 2011). De krav som elever med diabetes har på sig att 

hantera sin sjukdom i skolan, som är en stressig miljö, har visat sig påverka 

skolresultaten negativt. Elever beskrev att brist på förståelse hos lärarna bidrog till att 

det ibland var svårt att ha en bra balans på blodsockret och att skolsköterskan blev en 

viktig person (Newbould et al., 2007). Ungdomar beskrev att det var besvärligt att 

koncentrera sig på skolan då de även var tvungna att reda ut allt med diabetes 

(Serlachius, Northam & Frydenberg, 2011). Leva med en kronisk sjukdom ger inte 

sällan sämre akademiska resultat på grund av behov av sjukhusvård, trötthet, ångest, 

smärta och andra symtom. För dessa elever kan skolsköterskan vara en tillgång som 

hjälper eleverna att hantera sina problem, förebygga att problemen uppstår samt 

förhoppningsvis reducera problemen. Skolsköterskan kan initiera regelbundna träffar 

med elev, föräldrar och lärare (Engelke et al., 2008). De hälsofrämjande interventioner 

som kan vara aktuella från skolsköterskan har som mål att minska elevens 

diabetesrelaterade frånvaro, öka närvaron vid skolidrott och aktiviteter utanför skoltid, 

samverka med familjen för att ha medicinska artiklar på plats i skolan så att eleven alltid 

kan testa sitt blodsocker eller ta sitt insulin. Detta kan påverka elevens välbefinnande 

och därigenom skolresultatet på ett positivt sätt (Peery et al., 2012).  
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Stöd vid känslan att vara annorlunda 

Under tonårstiden är det många ungdomar som inte vill vara annorlunda. Att ha diabetes 

gjorde att dessa tonåringars beteende stack ut genom att de var tvungna att ta insulin, 

sköta egenvården samt häva hypoglykemier. De skulle göra hälsosamma val i samband 

med måltid och borde inte alltid äta som sina klasskamrater. 

 

Familjen var ett stort stöd vid sjukdomsdebuten, flera ungdomar uttryckte att de fick 

stor hjälp till att få en god metabol kontroll. Ungdomarna uttryckte att det var skönt att 

allt fokus inte låg på sjukdomen utan att de fick känna sig så ”normala” som möjligt 

(Rostami et al., 2013). En känsla av att vara annorlunda än sina vänner upplevdes 

stressfullt för några tonåringar. De ville inte känna sig annorlunda men var tvungna att 

utföra handlingar dagligen som deras klasskamrater inte behövde (Wang et al., 2013). 

Eftersom tonåren var en tid då mycket händer hos eleven utvecklingsmässigt som t.ex. 

sökande efter självständighet, viktiga relationer till jämnåriga samt en oro om vad andra 

ska tycka ansåg en skolsköterska det vara av vikt att kunna behandla diabetes diskret. 

Om en elev inte ville att alla andra elever skulle känna till diabetessjukdomen och 

eleven kunde hantera sin diabetes försökte skolsköterskan ge stöd genom att låta eleven 

kontrollera sitt blodsocker själv så länge de terapeutiska målen uppnåddes (Wang & 

Volker, 2012). Många ungdomar jämförde sig med jämnåriga som fanns runt omkring, 

det upplevdes viktigt att kunna leva ett vanligt liv efter de hade fått diagnosen diabetes. 

Det kunde vara både positivt och negativt att känna sig annorlunda, många kände att de 

mognade snabbare vilket upplevdes som positivt. Att alltid behöva tänka på sitt 

blodsocker och vad de åt gjorde att ungdomarna kände sig annorlunda på ett negativt 

sätt (Huus & Eneskär, 2007). Tonåringarna kände att de själva kunde ta makten över sin 

diabetes genom att söka information och vara kunniga om sin sjukdom vilket medförde 

en känsla av kontroll och minskade känslor av ensamhet. Kunskap ökade tonåringens 

självförtroende och autonomi (Rasmussen et al., 2011). 

 

Skolsköterskorna ansåg att de försökte ge stöd för att eleverna inte skulle känna sig 

annorlunda. En skolsköterska beskrev att hon försökte samarbeta med övrig 

skolpersonal och familjen för att skapa en god psykosocial miljö för eleven (Wang & 

Volker, 2012).  

 

En elev beskrev att han kände sig stressad då han skulle testa sitt blodsocker eller ta 

insulin i skolan, detta kunde medföra att han hoppade över att göra det om det inte fanns 

någon lugn plats att tillgå (Wang et al., 2013). Många tonåringar valde att bara några få 

vänner i skolan skulle känna till att de hade diabetes. Det upplevdes viktigt att dessa 

vänner fanns och hade kunskap om diabetes så att de även kunde uppmärksamma och 

hjälpa till om något diabetesrelaterat uppstod. Några elever hade blivit mobbade i 

skolan när de var yngre och ville därför inte att deras diabetes skulle vara offentlig nu 

när de gick i en högre klass (Wang et al., 2013).   

Flera elever beskrev en oro över hälsan, framförallt att få hypoglykemier. De beskrev 

det som påfrestande och ibland pinsamt att få dem i skolan. De beskrev att det var en 

stressig miljö att sköta egenvården i, och att det bidrog till att de ibland glömde bort att 

ta blodglukos och insulin då elever de inte kände tittade på (Serlachius et al., 2011). 
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DISKUSSION 

Syftet med den modifierade systematiska litteraturstudien var att studera hur 

skolsköterskan kan stödja barn och ungdomar med diabetes typ 1 att hantera sin 

sjukdom. Resultatet redovisades i sju olika kategorier. Det framkommer att 

skolsköterskan kan ge ett viktigt stöd till elever som behöver hjälp att hantera sin vardag 

och lever med diabetes typ 1 genom att fungera som en kontaktperson. Skolsköterskan 

ger stöd medicinskt och emotionellt, utbildar övrig personal på skolan samt elever, har 

kontakt med föräldrar och ger stöd för att eleven ska kunna utföra en så god egenvård 

som möjligt.   

 

Skolsköterskan en kontaktperson 

I resultatet framkom det tydligt att skolsköterskan har en betydande funktion i kontakten 

med barnen men även föräldrarna. Socialstyrelsen (2014) påtalar elevhälsans uppgift att 

stödja eleverna i utvecklingen mot utbildningens mål. Skolsköterskans uppgift blir 

bland annat att vara en kontaktperson mellan hemmet och skolan. Inför skolstarten kan 

skolsköterskan till exempel initiera ett möte mellan skola och föräldrar samt eventuellt 

elevens behandlande läkare. Föräldrarna kan där ges möjlighet att framföra sina 

synpunkter på vad de anser viktigt för barnets skolgång, ett exempel på något som kan 

påverkas är  skolans schemalagda fysiska aktiviteter. Autio (2012) rekommenderar att 

skolidrotten ska ligga i anslutning till måltid, t ex direkt på morgonen eller efter lunch 

för att minimera risken för hypoglykemier. Enligt barnkonventionens artikel 3 ska 

barnets bästa alltid gå först vid åtgärder som rör barnet.  

Kraven i skolan är ofta höga (Hanås, 2010) och i kombination med stressen som 

sjukdomen i sig medför kan eleven ställas inför svåra val när det handlar om deras 

egenvård. Det är viktigt att eleven ska kunna kontakta skolsköterskan vid de tillfällen 

eleven känner behov av stöd i egenvården, som det framkommer av resultatet ska 

eleverna med diabetes ta svåra beslut dagligen och att ha skolsköterskan till hands som 

kontaktperson måste vara av största betydelse. Vid de tillfällen eleven känner sig osäker 

på hur en situation ska kunna hanteras ska sjuksköterskan kunna ta kontakt med 

föräldrarna eller den medicinskt ansvariga läkaren och på så sätt stödja eleven i sina 

beslut.  Eleverna med  Enligt Orems egenvårdteori anses konsten med omvårdnad vara 

att hjälpa patient/närstående att lära sig ta hand om sig själv eller patienten på bästa sätt 

(McLaughlin & Taylor, 2003). Finns det ingen skolsköterska till hands kan det skapa 

mer oro och stress hos de ungdomar med behov av tätare kontakt med skolsköterskan.  

 

Stöd genom medicinsk planering 

Rekommendationen är att skolan ska ha en medicinsk plan gällande eleven och dennes 

sjukdom (Newbould et al., 2007). I Sverige är det enligt lag barndiabetesmottagningen 

som är skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att den följs i samarbete med 

familj och skola (Skolverket, 2015). Planen ska ligga till grund för den egenvård som 

eleven ska klara av i skolan och också hjälpa skolsköterskan i sin kontakt med eleven 

(Freeborn et al., 2013). Elevhälsan har inte ansvar att utföra egenvården, utan ska 

istället arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan har enligt 

skollagspropositionen ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild individs 

lärande och utveckling. Elevhälsan kan delta vid planering och medverkan kring 

elevens egenvård (Skolverket, 2015). 
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Orems teori om egenvård består av tre delar som gemensamt bildar en övergripande 

teori, den tredje delen som utgör teorin är omvårdnadssystem (Wiklund & Lindwall 

2012). En medicinsk plan för elever med diabetes i skolan utgör ett omvårdnadssystem. 

 

I den medicinska planen ska det framkomma vilka åtgärder som har bedömts som 

egenvård, om eleven kan utföra egenvårdhandlingen själv eller om eleven är i behov av 

hjälp. Den ska innehålla instruktioner om hur egenvårdshandlingarna ska utföras. Det 

ska även stå tydligt dokumenterat vem som ska kontaktas om något händer samt hur 

vissa akuta situationer ska hanteras så som hur en hypoglykemi häv, hur uppföljning ska 

ske samt när planen ska revideras (SOSFS 2009:6). Det ska ske i samråd med skolan, då 

skolan har ansvar för eleven under skoltid. Bedömer barndiabetesmottagningen att 

eleven inte klarar av sin egenvård ska eleven få hjälp men egenvården, det kan innefatta 

åtgärder som att ta blodglukos eller administrera insulin under skoltid. Det är då 

rektorns ansvar att se till att den personen som ska hjälpa till med egenvården kan utföra 

detta på ett säkert sätt (Skolverket, 2015). Den medicinska planen ska ligga till grund 

för hur elevens blodglukos balanseras på rätt sätt för att undvika hypo- eller 

hyperglykemier. Får en elev en hypoglykemi står det hur många druvsockertabletter 

eleven ska ta samt hur insulindoserna ska justeras i samband med detta. I planen ska det 

stå hur och vem man ska kontakta om något händer, den är en trygghet för eleven med 

diabetes samt för föräldrarna att eleven får rätt hjälp vid behov i skolan med också en 

säkerhet för skolsköterskan att ha vid bedömningar av olika situationer som kan uppstå. 

Den medicinska planen finns i syfte att stödja elevens förutsättningar att nå målen, det 

vill säga gå ut skolan med möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar. 

 

 

Emotionellt stöd  
Skolsköterskan gav emotionellt stöd genom att samarbeta med familjen och 

skolpersonalen för att skapa en god daglig pyskosocial miljö runtomkring eleven   

Några elever var nöjda med att få hjälp att sköta sin diabetes, andra elever uppgav att de 

behövde ett större känslomässigt stöd från lärare, skolsköterskan samt vänner. 

 

Den första delen i Orems egenvårdsteori handlar om egenvårdsbrist (Wiklund & 

Lindwall 2012). En anledning till brist på egenvård skulle kunna vara en känsla av att 

skilja sig från normen. Det framkom att flera ungdomar ansåg att de behandlades 

annorlunda både hemma och i skolan, även mobbning på grund av diabetes förekom 

(Huus & Eneskär, 2007). Några av eleverna uttryckte att de hade behövt ett större stöd 

från skolhälsovården, men att det uteblev på grund av att skolsköterskan inte fanns på 

plats alla dagar, samt att skolsköterskan redan hade en hög arbetsbelastning (Wang & 

Volker, 2012). I den nya skollagen (2010:800) har ett krav på samlad elevhälsovård 

införts. Denna ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal 

med specialpedagogisk utbildning. De elever med diabetes typ 1 som behöver ett större 

emotionellt stöd skulle kunna initiera en kontakt med skolkurator/psykolog om detta är 

något skolsköterskan anser vara befogat. Något som framkom tydligt var att de elever 

som hade lärare med tidigare erfarenhet av elever med diabetes upplevde stödet från 

skolan som bättre, likaså de som kände stöd av sina klasskamrater (Rostami et al, 2013). 

Detta visar på hur viktigt det är med välinsatt personal på skolan. Flera elever talade om 

vikten av att ha välinformerade klasskamrater och lärare, och att det gjorde att de fick 

stöd då klasskamraterna och lärarna kunde visa förståelse för problem som kunde 
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uppstå under skoldagen samt ge stöd när eleven behövde det (Freeborn et al., 2013. 

Nabors et al., 2005). Det emotionella stödet kan handla om att motiveras att sköta sin 

egenvård genom att få eleven att förstå att denne kan klara av allt om det finns en bra 

balans i blodglukosnivåerna. Mår eleven emotionellt väl så är denne mindre stressad 

och påverkan på diabetessjukdomen blir mindre. Kan skolan stötta eleverna med 

diabetes till en bättre balans minskar också risken att eleverna mår fysiskt dåligt på 

grund av sin diabetes och på så sätt ökar det emotionella välbefinnandet. 

 

Stöd till ungdomar som utför egenvård i skolan 

Att som tonåring lära sig hantera diabetessjukdomen utan att förhindra känslan av frihet 

och oberoende innebar en komplicerad process där det visade sig att skolsköterskan 

kunde fungera som ett stöd (Wang et al., 2013).  Den kunskap, självkännedom samt 

mognad som krävs för att utföra egenvård i skolan är inte självklar. Den viktiga 

förmågan att utföra egenvård visade sig vara beroende av ett flertal olika faktorer som 

ålder, utvecklingsstadium, kön, hälsa och utvecklingsstatus men även familjen, det 

sociala nätverket, livsstil, sociokulturella förhållanden samt sjukvårdens resurser 

(Rooke, 1995). Detta visar på viktiga faktorer för skolsköterskan att beakta då elevens 

plan för egenvård i skolan utformas. Eleverna kan ha kommit olika långt 

utvecklingsmässigt och därför variera i förmåga i sin till egenvård. Skolsköterskans 

uppgift var att ta reda på hur den individuella utvecklingen ser ut och vad eleven 

behöver extra stöd med. 

 

Det visade sig att under tonåren ökade ofta känsligheten för grupptryck vilket kunde 

påverka upplevelsen av att leva med diabetes, samt känslomässigt påverka elevens 

egenvårds beteende. Skolans vardag medförde oväntade situationer (Wang et al., 2013) 

vilket kunde leda till att eleven glömde att kontrollera sitt blodglukos, ta sitt insulin eller 

ett snack. Enligt Orems egenvårdsteori ansågs konsten med omvårdnad vara att hjälpa 

patienten lära sig ta hand om sig själv på bästa sätt genom att utföra den önskade 

egenvården. Om eleven inte var kapabel till detta kunde god omvårdnad vara att lära en 

annan person hjälpa patienten till egenvård (McLaughlin & Taylor, 2003). Detta kan 

liknas med att skolsköterskan sitter inne med kunskapen om hur eleven ska behandla sin 

diabetes, allt för att skapa en trygghet hos elev samt föräldrar som då vet de att det finns 

en person på skolan som är väl insatt i elevens situation. Även om målet är att eleven 

själv ska lära sig att testa sitt blodglukos samt injicera insulin är det viktigt att det finns 

någon att vända sig till om eleven behöver ytterligare stöd under skoldagen.  

 

Stöd genom att kontinuerligt utbilda skolpersonal och klasskamrater 

Genom att skolsköterskan regelbundet utbildade och informerade den övriga personalen 

på skolan om vad som är viktigt att tänka på skapades en tryggare vardag för eleven 

samt dennes föräldrar. Det visade sig att inte bara elevens dagliga lärare behövde vara 

införstådd och ha kunskap om diabetes utan all personal som berörde eleven (Peery et 

al. 2012) till exempel behöver syokonsultenten ha kunskap om att alla yrken inte är 

lämpliga för en person med diabetes typ 1 (Hanås, 2010). Det visade sig att det fanns 

personal som motsatte sig att hjälpa elever med typ 1 diabetes på grund av sin egen 

rädsla och okunskap (Freeborn et al., 2013) och här blir skolsköterskans roll ännu 

viktigare då hon med hjälp av sin kunskap och sina tidigare erfarenheter kan inge 

trygghet till de som känner sig oroliga. Skolsköterskan utbildar även klasskamraterna i 

skolan, detta ska ske i samråd med eleven som har diabetes. Ibland kan eleven uppleva 
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det som påfrestande att vara annorlunda. Då är skolsköterskan en viktig tillgång för att 

normalisera elevens tillstånd och få denne att inse att det är viktigt att de andra eleverna 

har kunskap om diabetes för att kunna hjälpa eleven att tillkalla personal om något 

händer. En ökad förståelse för diabetes kan även leda till att klasskamraterna förstår hur 

modig eleven som har diabetes är och minska grunden för mobbing och elaka 

kommentarer som kan uppstå till följd av diabetesbehandling. 

 

Påverkan på skolresultatet – stöd för att nå lärandemålen 

Leva med diabetes och klara skolgången med goda resultat visade sig vara något som 

eleverna inte upplevde som självklart. Under tonåren fanns det mycket runtomkring 

som påverkade eleven samtidigt som höga krav från skolan ställdes. Den höga frånvaro 

i skolan som kan komma att uppstå på grund av sjukhusvistelser och mottagningsbesök 

påverkade skolresultatet negativt. Vissa personer med diabetes lider av mycket oro och 

kan även bli deprimerade som en följd av sin diabetes (Wodrich et al., 2011). Oro och 

ångest kan leda till att eleven inte orkar lägga lika mycket tid och kraft på skolan som en 

frisk elev (Wodrich et al., 2001). Om eleven tidigare under dygnet haft lågt blodsocker 

kunde detta påverka resultatet på en skrivning senare under dagen (Hanås, 2010). 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att elevhälsan har till uppgift att stödja alla elevers 

utveckling mot utbildningens mål och att detta ska vara möjligt med hjälp av 

elevhälsans specifika kompetenser och kunskaper. 

 

Det visade sig att eleverna upplevde att lärarna inte alltid visade förståelse för att eleven 

måste sköta sin diabetes regelbundet varje dag året om, vilket kunde bidra till 

svängande blodsockernivåer (Newbould et al., 2007). Detta är ett exempel på en 

situation som skolsköterskan kan bidra med sin kunskap för att genom utbildning och 

samtal med lärare informera om vikten av att eleven måste hålla koll på sin diabetes. 

Skolsköterskan kan fungera som ett stöd för elever som behöver hjälp att hantera 

liknande problem, vara en tillgång som förebygger och minskar stress.  

 

Det framkom att det fanns hälsofrämjande interventioner vilka skolsköterskan kan 

arbeta med för att öka elevens välbefinnande och minska sjukfrånvaron. Bland annat 

genom att uppmuntra till fysisk aktivitet vid skolidrott samt utanför skoltid, samt att 

genom samverkan med familjen se till att det alltid fanns artiklar för att testa blodsocker 

samt ge insulin på plats i skolan (Peery et al., 2012). Fysisk aktivitet ökar elevens 

välbefinnande samt ger en jämnare blodglukosnivå. Det är viktigt att ledaren för den 

fysiska aktiviteten har kunskap om diabetes för att eleven ska känna sig trygg. Om det 

alltid finns material för kontroll av blodglukos samt att ge insulin hos skolsköterskan 

kan detta leda till en jämnare blodsockernivå om eleven på något sätt inte har tillgång 

till eget material. Detta leder förhoppningsvis till att eleven kan undvika att må dåligt på 

grund av hypo/hyperglykemier eller behöver lämna skolan till en följd av detta. 

 

Stöd vid känslan att vara annorlunda 

Tonåringarna uppgav att de på grund av sin diabetes upplevde en känsla av att vara 

annorlunda än sina klasskamrater, detta var bland annat på grund av att de var tvungna 

att utföra diabetes relaterade handlingar på skoltid (Wang et al., 2013). Eleverna 

upplevde en ständig oro över sin hälsa, en oro som bland annat berodde på rädslan för 

plötsliga hypoglykemier då stressen i skolan bidrog till att de ibland glömde att testa 

blodglukos (Serlachius et al., 2011).  
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Vissa elever uttryckte hur viktigt det var att få hjälp och uppmuntran av omgivningen 

att sköta sin diabetes, andra elever ville helst klara sig på egen hand och ansåg att stöd 

från andra kunde kännas påträngande (Nabors, Lehmkuhl, Christos & Andreone, 2003). 

Detta visar att skolsköterskan kan ge emotionellt stöd till eleven både aktivt och mer 

passivt utefter elevens egna önskemål. Det är viktigt att skolsköterskan visar sig 

tillgänglig för eleverna och vågar ha ett öppet samtal för att skapa en relation med 

eleven och få en bild av hur eleven mår, hanterar sin diabetes samt vilket sorts stöd 

eleven önskar. 

 

 

METODDISKUSSION 

Syftet med den modifierade systematiska litteraturstudien var att studera hur 

skolsköterskan kan stödja tonåringar med diabetes typ 1 att hantera sin sjukdom. 

Studien är modifierad genom att en systematisk litteraturstudie ansågs vara för 

omfattande för denna studies storlek. Enligt Forsberg och Wengström (2013) var en 

förutsättning för att kunna genomföra en modifierad systematisk litteraturstudie ett 

underlag av flera studier av god vetenskaplig kvalitet, för att studien ska leda till 

adekvata granskningar och slutsatser. Denna design fastslogs då det efter provsökningar 

i databaserna PubMed och Cinahl framkom att det fanns tillräckligt med tidigare studier 

att grunda den modifierade litteraturstudien på.  Polit och Becks niostegsmodell från 

2012 har legat som grund för studien och har följts för att underlätta arbetet.  

 

Databassökningen avgränsades med att enbart söka artiklar publicerade mellan 2003-

2015. Från början var det tänkt att använda publiceringsår 2005-2015 dock framkom 

inte ett önskat resultat av detta varför årtalen valdes att förlängas 2 år. Alla artiklar 

skulle vara skrivna på engelska då detta är ett språk som båda författarna behärskar väl 

samt att undvika fel vid översättning från övriga språk. De artiklar som valdes att 

studeras närmare kvalitets granskades med hjälp av en granskningsmall utformad av 

Willman, Stoltz och Bahsevani (2011). De artiklar som ansågs svara an på syftet samt 

hade en vetenskaplig kvalitet över medel efter kvalitetsgranskningen låg sedan till grund 

för resultatet. Analyseringsprocessen har skett individuellt på grund av geografiska 

avstånd mellan författarna, dock har en dialog funnits hela tiden och gemensam 

diskussion förts via telefon, e-post samt ett fåtal fysiska träffar. Detta bedöms inte ha 

påverkat studiens resultat negativt.  

 

Resultatet baseras på 11 studier varav 4 från USA, 1 från Sverige, 1 från Iran, 2 från 

Australien, 1 från Storbritannien och 2 från Taiwan/USA. Detta anses stärka studien då 

resultatet baserar sig på studier från flera olika länder och världsdelar. Två av studierna 

har skrivits av författaren Wang med olika medförfattare. Detta innebär att ett mindre 

antal författare har bidragit till resultatet, dock anses inte detta påverka studiens 

slutgiltiga resultat nämnvärt. För att stärka studiens trovärdighet användes Orems 

beprövade teori om stödjande omvårdnadssystem till grund för studiens bakgrund, 

resultat och diskussion.  

 

Det framkom svårigheter att finna studier som riktade sig enbart mot tonåringar (13-19 

år), därför valdes att inkludera intressanta studier som studerar tonåringar men där även 

yngre och äldre studiedeltagare deltog i samma studie. Detta kan leda till att en risk att 
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ett större åldersperspektiv studerats, dock kan studier på deltagare i andra åldrar även 

vara intressanta för skolsköterskan då denna kan vara verksam hos barn och ungdomar i 

ett större åldersintervall.  

 

Konklusion 

Studien visar att ungdomarna är i behov av en fysisk kontakt på skolan som kan hjälpa 

dem att känna trygghet. Skolsköterskan kan stödja ungdomarna genom att se till att ha 

goda kunskaper om sjukdomen samt att förmedla kunskaperna vidare till arbetslaget 

kring eleven. Genom att skolsköterskan visar intresse för elevens sjukdom och egenvård 

skapar det en trygg miljö för eleven. När någon vuxen på skolan visar intresse för 

sjukdomen kan det bidra till att eleven får hjälp att förstå hur viktigt en god egenvård 

och kontroll av sjukdomen är. Den medicinska planen är till för eleven och ska stötta 

denne i egenvården på skolan. Den ska se till så att eleven känner sig trygg med att det 

finns vuxna i närheten som vet hur de ska förebygga akuta situationer men även hur de 

ska agera om något händer. Skolsköterskan kan öka kunskapen om sjukdomen i skolan 

och på så sätt minska risken att elever med diabetes känner sig annorlunda eller lever 

med en rädsla om vad deras kamrater ska tänka om de skulle drabbas av en allvarlig 

hypoglykemi. Om skolsköterskan har en god kontakt med eleverna är chansen att de 

anförtror sig åt henne större och det blir lättare att tillsammans med eleven arbeta mot 

känslan av att känna sig annorlunda.  

 

Det framkom hur viktigt det är att ha en skolsköterska närvarande, och att det inger en 

trygghet även om eleven inte behöver kontakta skolsköterskan dagligen. Skolsköterskan 

innehar en stödjande roll i skolan, både när det gäller vissa egenvårdsåtgärder eller som 

ett stöd de dagar som eleven mår sämre. Skapas en trygg och stödjande miljö i skolan 

gynnar det skolresultaten och ungdomar med diabetes får samma förutsättningar för 

framtiden som sina kamrater. 

 

Framtida studier 

Då studiens syfte var att studera hur skolsköterskan kan stödja tonåringar med diabetes 

typ 1 att hantera sin sjukdom är resultatet av stor betydelse. Med tanke på tidigare 

utförda studier som visar på ett försämrat studieresultat måste alla förslag på en 

förbättrad skolmiljö för kroniskt sjuka barn ses som av betydelse för den kliniska 

omvårdnaden. Studien visar på hur viktigt det är att ha en skolsköterska som är väl 

insatt i den dagliga problematiken som eleverna med diabetes har samt hur skolgången 

kan underlättas för dessa elever. Förslag på framtida studier skulle kunna vara studier 

som undersöker hur elever med diabetes typ 1 upplever stödet de får för att klara av sin 

utbildning, eller hur skolsköterskan upplever mottagandet från övrig skolpersonal vid 

utbildning och information då det kommer en ny elev med diabetes. Hur ser stödet ut 

för unga vuxna på universitetet där kraven ofta är ännu högre? Tas informationen emot 

med intresse och vilja att ge eleven extra stöd eller uppstår en rädsla hos övrig 

skolpersonal? Det är viktigt att ungdomar får stöd att klara skolgången och ges samma 

möjligheter som ungdomar utan kronisk sjukdom.  
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Land, År 

Titel Syfte Design & Metod Deltagare Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Engelke, M. K., 

Guttu, M., 

Warren, M., & 

Swanson, M. 

USA, 2008 

 

 

 

 

 

 

School nurse 

case 

management 

for children 

with chronic 

illness: health, 

academic, and 

quality of life 

Att undersöka de 

akademiska 

resultaten, upplevelse 

av hälsa och 

livskvalité hos 114 

barn och ungdomar 

med astma, diabetes, 

allvarliga allergier, 

epilepsi eller sickle-

cell anemi, där skolan 

försåg dessa elever 

med extra stöd, en 

handlingsplan. 

 

 

Mixad metod. Datainsamling 

och intervjuer.  

Olika instrument för mätning 

av hälsa och livskvalité 

användes till olika diagnoser, 

för barn med diabetes 

användes : PedsQL 3.0 Type 

1 diabetes module. 

114 barn och ungdomar. 

9-19 år. 

I resultat framkom det att 

ha en handlingsplan gav 

positiva resultat på hälsa 

samt akademiska 

resultat. 

Handlingsplanerna ska 

vara individuella. 

71.4 % 

(medel) 

Freeborn, D., 

Loucks, C., 

Dyches, T., 

Olsen, S. & 

Mandleco, B. 

 

USA, 2013 

Adressing 

school 
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children and 

adolescents 

with type 1 

diabetes: The 

nurse 

practitioner´s 

role. 

Att identifiera 

utmaningar i skolan 

som barn och 

ungdomar stalls inför 

samt identifiera 

möjligheter för 

skolsköterskan att 

stötta dessa barn och 

ungdomar. 

Deskriptiv kvalitativ studie. 

Intervjuer med öppna frågor 

som transkriberades 

ordagrant för att sedan 

analyseras. 

16 barn och ungdomar  

Ålder:20 månader till 

17 år 

14 mammor 

7 pappor 

Resultatet visade att alla 

föräldrar är oroliga över 

tiden barnen/ungdomarna 

spenderar i skolan. Det 

största problemet var 

samarbete och okunskap. 

Viktigt med medicinska 

planer. Barn och 

ungdomar påpekade att 

personal visade brist på 

förståelse. 

 

 

71.4 % 

(medel) 
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Enskär, K. 
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Adolescents’ 

experience of 

living with 

diabetes. 

Att beskriva 

ungdomars 

upplevelser av att 

leva med diabetes typ 

1. 

Kvalitativ metod, 

Fenomenologi. Öppna frågor 

som transkriberades med 

Giorgis sju steg. 

6 flickor, 2 pojkar 

Ålder: 14-18 år 

Ungdomarna beskrev att 

leva med diabetes som 

ett liv skiftande mellan 

att vara normal och att 

vara annorlunda. 

92,82 % 

(hög) 

Nabors, L., 

Troillett, A., 

Nash., & 

Masiulis, B. 

USA, 2005 
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barriers and 

supports for 

children with 
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skolsköterskans 

uppfattning om stödet 

från skolhälsan till 

ungdomar mer typ 1 

diabetes 

Kvalitativ metod. Skriftliga 

frågor, flervalssvar via mail. 
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enligt ”grounded theory”. 
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och analyserades enligt 
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(medel) 
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the Impact of 
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Interventions 

on Children’s 

Self-

Management of 
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sambandet mellan 

skolsköterskans 

interventioner och 

föräldrar/lärares 

upplevelser av hur 

studentens egenvård 

fungerar. 

Kvantitativ deskriptiv studie. 

Intervjufrågorna besvarades 

på en skala från 1-10. Sedan 

räknades frekvens, medeltal, 

standard deviation ut med 

hjälp av SPSS. 

69 ungdomar 
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41 pojkar 28 flickor 

Lärare och föräldrar har 

inte samma uppfattning 
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egenvårdsförmåga. 

71, 4 % 
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Ward, G., 
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King, S. & 

Dunning, T. 

Australien, 

2011 

Young adults’ 

management of 

Type 1 diabetes 

during life 

transitions. 

Att undersöka unga 

vuxnas upplevelser av 

att hantera diabetes 

typ 1 under 

livsförändringar som 

kan innebära stress 

behov av 

copingstrategier. 

 

 

Kvalitativ inriktning. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Data transkriberades. 

Jämförande analys metod.  

20 ungdomar och unga 

vuxna 

18-38 år 

5 män och 15 kvinnor 

I resultatet framkom att 

det finns extra känsliga 

händelser I tonåren som 

kan påverka diabetes typ 

1. Dessa är bla att vandra 

igenom  skolsystemet. 

Ungdomarna använde sig 

av olika copingstrategier 

för att klara av tuffa 

situationer. 

100 % 

(hög) 

Rostami, S., 

Parsa-Yekta, Z., 

Ghezeljeh, T 

N., & Vanaki, 
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Iran, 2013. 

Supporting 

adolescents 

with type 1 

diabetes 

mellitus: A 

quaalitative 

study. 

 

Att undersöka stödet 

som iranska 

ungdomar med typ 1 

diabetes upplever. 

Deskriptiv kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer, 

som transkriberades och 

analyserades. 

10 ungdomar (12-19 år. 

7 familjemedlemmar (4 

mammor, 2 pappor samt 
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Diabetessjuksköterska, 

1 dietist samt en 

skolsköterska. 

Resultatet visade att 

familjens stöd var viktigt. 

Familjerna stärkte 

självkänsla och 

empowerment. Det är 

viktigt med stöd och 

samarbeta mellan familj, 
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(hög) 

Serlachius, A., 

Northam, E., & 

Frydenberg, E. 

Australien, 

2011 

Adapting a 

generic coping 

skills 

programme for 

adolescents 

with type 1 

diabetes: A 

qualitative 

study. 

 

Att undersöka 

möjligheterna att ta 

eett teoribaserat 

validerat program och 

anpassa det för att e 

en klinisk signifikant 

skillnad i förbättrad 

glykemisk kontroll. 

Kvalitativ studie. Semi-

strukturerade intervjufrågor i 

gruppdiskussioner. Svaren 

analyserades enligt 

essentialistiskt/realistiskt 

epistemologi enligt Madill et 

al., 2000; Potter & Wetherell, 

1987 och Braun & Clarke, 

2006). 

18 ungdomar (13-17 
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Trots det lilla antalet 

deltagare visar resultatet 

ett behov av ett program 

som motiverar ungdomar 

att ta hand om sig för sin 

egen skull och inte för att 

någon säger åt dem. 

92.82 % 

(hög) 
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Wang, Y-L., 

Brown, S. & 

Horner, S. 

Taiwan & 
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The School-
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Experiences of 

Adolescents 

With Type 1 

Diabetes. 

Att undersöka hur 

Taiwanesiska 

ungdomar med 

diabetes typ 1 

upplever skolan. 

 

Heideggers hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

Snöbolls urval. 

Semistrukturerade intervjuer. 

8 pojkar, 6 flickor 

Medelålder: 14,2  

Ungdomarna kände sig 

lika men ändå olika. De 

upplevde begränsningar i 

skolan pga sin diabetes.  

100 % 

(hög) 

Wang, Y. L. & 

Volker, D. 

Taiwan & 

USA, 2012 

Caring for 

students with 

type 1 diabetes: 

school nurses’ 

experiences. 

Att undersöka 

Taiwanesiska 

skolsköterskors 

upplevda erfarenheter 

av att ta hand om 

elever med Typ 1 

Diabetes. 

Kvalitativ inriktning. 

Semistrukturerade intervjuer 

spelades in på band och 

transkriberades. Intervjuerna 

översattes från mandarin till 

engelska.  

5 kvinnliga 

skolsköterskor 

29-53 år 

Resultatet visar att det är 

viktigt med teamwork 

kring eleven. 

Skolsköterskorna önskar 

ökad kompetens och 

utbildning om diabetes 

typ 1. 

85,68 % 

(hög) 
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-datainsamlingen tydligt beskrivet?  □ Ja    □Nej    □Vet ej 

-analys tydligt beskriven?   □ Ja    □Nej    □Vet ej 

 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja    □Nej    □Vet ej 

-Råder datamättnad?   □ Ja    □Nej    □Vet ej 

Råder analysmättnad   □ Ja    □Nej    □Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja    □Nej    □Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till en 
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