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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: 
Remiss om Promemorian Vissa skollagsfrågor – del 1 
 
Diabetessjukdomen hos barn och ungdomar  
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes. Diabetes är en 
kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt 
under hela livet. Förekomsten av diabetes är relativt hög hos barn och 
ungdomar i Sverige. Cirka 8 000 barn och ungdomar har diagnosen typ 1- 
diabetes och varje år insjuknar cirka 800 nya.  
 
Sammanfattning 
Diabetesförbundet stödjer utredningens förslag om resursfördelning efter 
förutsättningar och behov samt skolans kompensatoriska uppdrag avseende 
elever med funktionsnedsättning. För de personer som Diabetesförbundet 
företräder är dessa förtydligande i skollagen en förutsättning för att barn och 
ungdomar med diabetes ska kunna delta i skolundervisningen på lika villkor 
som barn och ungdomar utan funktionshinder. 
Under remissbehandlingen har Svenska Diabetesförbundet samarbetat med 
Handikappförbunden. Inledningsvis kan framhållas att Diabetesförbundet 
ställer sig bakom det remissvar som lämnats från Handikappförbunden. 
Därutöver vill Diabetesförbundet framföra följande kompletterande 
synpunkter utifrån barn och ungdomar med diabetes och deras situation i 
skolan. 
 
Förslag om resursfördelning efter förutsättningar och behov 
Diabetesförbundet m.fl. genomförde år 2008 en enkätundersökning, 
”Diabetes i skolan”, som visade att det finns många problem i skolsituationen 
för barn med diabetes. Framförallt handlar det om förståelsen från 
skolpersonal och den speciella situationen att både klara av en allvarlig och 
kronisk sjukdom och sitt skolarbete. På grund av bristande kunskaper om 
diabetes och otillräckligt stöd från ledning/huvudman har skolpersonalen 
inte vågat ta på sig ansvaret att hjälpa barnet med sin egenvård som kan röra 
sig om att hjälpa med insulininjektioner och blodsockertest. Vilket inneburit 
stora problem för barn och föräldrar. 
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Diabetesförbundet är positiva till förslaget om ett förtydligande i skollagen 
att rektorer och förskolechefer inom sina givna ramar, har ansvar för att 
fördela resurser efter barns och ungdomars olika förutsättningar och behov. 
Att det tydligt framgår att det är skolledningen som har ansvar för 
resursfördelningen och det ska inte heller spela någon roll vilken huvudman 
som driver skolan. Det inger en förhoppning att skolsituationen kan 
förbättras för barn och ungdomar med diabetes. 
 
Skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med 
funktionsnedsättning  
Diabetes är en diagnos med ett dolt funktionshinder. Resultat från studier 
visar att barn med diabetes har svårare att ta till sig kunskap då ett förhöjt 
och svängande blodsocker ger koncentrationsproblem och påverkar barnets 
inlärningsförmåga vilket riskerar att leda till ett sämre skolresultat.  
Förslaget att det förtydligas i skollagen att barn och elever som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskraven ska ges stöd i syfte att 
så långt som möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. 
Diabetesförbundet anser att det är viktigt men tycker att det är av särskild 
betydelse att det är elevens rätt till stöd enligt skollagen som ska stå i 
centrum vid en bedömning oberoende av om man har en diagnos.  
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