Vi erbjuder utbildning för personal i skolor där det finns barn med diabetes.
Föreläsare är Emma Skepp. Både Emma och hennes åttaåriga son har diabetes typ 1,
vilket gör att hon har stor erfarenhet både av barnperspektivet och av rollen som
diabetesförälder. Emma är också Diabetesförbundets sakkunniga i barn- och
familjefrågor, socialpedagog och samordnare för vårt föräldraråd.

Det är alltid förskolan/skolan och ytterst rektor som har ansvar för att tillsynen
fungerar på adekvat sätt. Den här utbildningen är en generell genomgång av hur man
hanterar diabetes och sköter egenvården åt ett barn med diabetes. De individuella
behandlingsinsatserna ansvarar vården för. Vår utbildning är ett komplement till det
som vården erbjuder.
Förskola/skola/fritidshem övertar tillsynsansvaret från vårdnadshavarna under den tid
barnet vistas där. Det betyder att personalen ska hjälpa barnet med det som
vårdnadshavaren annars gör, som till exempel att dosera insulin och övervaka
blodsocker.
Genom den här utbildningsinsatsen ger vi deltagarna större trygghet i vardagen runt
ett barn med diabetes.

Vår målgrupp är all förskole- och skolpersonal som kommer i kontakt med barn med
diabetes.

forts.

Inför seminariet kommer vi att ha en dialog med er om just era förutsättningar. Vilka
förkunskaper har deltagarna? Hur gammalt är barnet/barnen som har diabetes? Vilken
utrustning eller hjälpmedel har hen? Har ni några specifika frågor som ni önskar få svar
på, eller funderingar ni vill att vi resonerar kring?
Emma Skepp håller en föreläsning med bildspel om diabetes typ 1 och vad som är
viktigt att veta för personal i förskola och skola som i sin vardag har mer eller mindre
kontakt med barn som har diabetes.

-

Vilka är Diabetesförbundet?
Vad är Diabetes?
Roller, ansvar och lagstiftning
Redskap och hjälpmedel för att mäta blodsocker och tillföra insulin
Om blodsocker och vad man ska hålla koll på
Frågor
Repetition

Vi kommer inte att fördjupa oss i
-

Individuell egenvård för specifika barn (detta är vårdens ansvar)
Andra typer av diabetes än typ 1

Efter utbildningen gör vi en kort utvärdering och vi svarar gärna på frågor
som dyker upp.

Emma Skepp, sakkunnig i barn och föräldrafrågor, emma.skepp@diabetes.se
Åsa Westeson, verksamhetsutvecklare, asa.westeson@diabetes.se, 070-415 06 12

