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Svenska Diabetesförbundet remissvar angående:
Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer
för barn och unga (SOU 2014:3) dnr: S2014/1332/FST
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder
och typ av diabetes. Det beräknas finnas ca 400 000 personer med diabetes i
Sverige idag. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från
insjuknandet och fortsatt under hela livet.
Typ 1- diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och
unga i Sverige. Årligen insjuknar ca 800 barn och unga och man räknar med
att det finns ca 8 000 barn och unga i åldrarna 0-18 år med typ1-diabetes.
Typ 1-diabetes är en livshotande sjukdom som kräver daglig tillförsel av
insulin, antingen genom upprepade injektioner med insulinpenna eller
genom insulinpump. Syftet med behandlingen är att nå en så god balans i
blodsockret som möjligt, för att personen ska må bra och för att risken för
framtida komplikationer ska minska. Blodsockernivån påverkas även av t.ex.
vad personen äter, motion och stress. Det är därför viktigt att personer i
omgivningen har god kunskap om diabetes. Beroende på barnets utveckling
och mognad har normalt föräldrarna ett stort ansvar för egenvården.
Svenska Diabetesförbundet har tagit del av delbetänkandet och stödjer
utredningen förslag. Vi vill ändå påtala vikten av ett ordnat
omhändertagande i situationer där det är nödvändigt att ett barn eller en
ungdom med diabetes omhändertas, oavsett om detta sker akut eller
planerat. I sådana situationer måste socialtjänsten säkerställa att personerna
i barnets eller ungdomens omgivning har tillräckliga och aktuella kunskaper
om diabetessjukdomen, tillsyn och behandling. Socialtjänsten bör också ha i
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uppdrag att omedelbart informera sjukvården när ett barn eller en ungdom
placeras utanför hemmet, vilket inte alltid sker idag.
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