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Datum Vårt diarienummer Handläggare 
2022-03-22 7/2022 Emma Skepp                                  

Till 
Socialstyrelsen, avdelningen för kunskapsspridning för hälso-och sjukvården, enheten 
för högspecialiserad vård. NHV-remiss@socialstyrelsen.se 

Svenska Diabetesförbundets synpunkter på utredningen: 

Barnintensivvård sakkunniggruppens förslag på 
nationell högspecialiserad vård (dnr 36564/2019) 

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av 

diabetes, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av 

sjukdomen. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet 

och fortsatt under hela livet. Sjukdomen kräver kontinuerlig och ständig 

uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning och analys av situationen genom 

avancerad egenvård. Det beräknas finnas cirka 500 000 personer med diabetes i Sverige 

idag. Diabetesförbundet har med sin 78-åriga historia en bred erfarenhet av och 

kunskap om hur det är att leva med diabetes.1 

Sammanfattning 
Diabetes finns i olika former och när små barn har diabetes så är det i regel diabetes typ 

1. Det är därför diabetes typ 1 som avses i detta remissvar. De barn med diabetes typ 1 

som är i behov av intensivvård har i de allra flesta fall drabbats av Diabetesketoacidos. 

Detta är ett livshotande tillstånd som uppstår till följd av total insulinbrist. Antalet barn 

som får diabetes typ 1 har ökat över tid liksom antalet barn som får Diabetesketoacidos 

vid diabetesdebut. Svenska Diabetesförbundet vill att barn med Diabetesketoacidos ska 

vara aktuella för den nationella högspecialiserad vården. Utredningens förslag med fem 

enheter är bra, men placeringen måste kunna täcka in även mer glesbefolkade delar av 

landet. Vi vill även att vård och eftervård ska innefatta psykologiska och stödjande 

insatser för barn och deras vårdnadshavare.  

Barn med diabetes på barnintensivvården (BIVA)  
Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar 

angriper sig själv. I detta fall är det kroppens insulinproducerande Betaceller som 

angrips och till sist helt förstörs. Insulin är ett livsviktigt hormon och enda sättet att 

överleva är att ge insulin genom huden via insulinpump eller insulinpennor. Insulin som 

ges på detta sätt kan leda till för låga blodsockernivåer (hypoglykemi) och för höga 

blodsockernivåer (hyperglykemi). Båda dessa tillstånd kan bli livshotande.  

Dagens behandling har gjort att det är ovanligt att barn hamnar på BIVA till följd av för 

låga blodsockernivåer. Det händer dock att höga blodsockervärden över en längre tid 

 

1 Läs gärna mer på: www.diabetes.se 

http://www.diabetes.se/
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utvecklas till livshotande insulinbrist så kallad Diabetesketoacidos.2 Tillståndet uppstår 

vanligen vid diabetesdebut men kan även uppstå vid andra tillfällen, vissa barn blir så 

allvarligt sjuka så de hamnar på BIVA. Tendensen är att antalet med Diabetesketoacidos 

vid diabetesdebut har ökat något över tid. Förklaringar till detta är okunskap om 

symptom på diabetes både hos befolkningen i stort och i primärvården, vilket leder till 

att rätt vård fördröjts.3 

Barn behöver särskilt omhändertagande med utgångspunkt i barnets bästa och 

bearbetning av det eventuella traumat som sjukhusvistelsen fört med sig. Detta gäller 

även vårdnadshavare som, för att kunna fungera som stöd för sitt svårt sjuka barn, 

måste få stöd själva. Ju yngre barnet är desto känsligare är det för en stressande 

händelse, och barnet är helt beroende av att vårdnadshavarens stöd. Vi vill därför att 

psykologiskt omhändertagande ska inkluderas och tydliggöras i BIVA-vården.  

 

Definition av barn som hör till nationell högspecialiserad vård  
Svenska Diabetesförbundet tillstyrker definitionen med tillägget att barn med 

Diabetesketoacidos ska höra till definitionen.  

Antalet enheter  
Svenska Diabetesförbundet anser att den avvägning som sakkunniggruppen gjort om 

fem enheter är bra. Vi tillstyrker med andra ord antalet enheter. Det bör dock beaktas 

att diabetes förekommer geografiskt spritt i hela landet och att även glesbefolkade 

områden måste ha tillgång till BIVA. Det är därför befogat att ha en enhet norr om 

Uppsala, för att även boende i glesbygd ska kunna ha rimligt avstånd till en BIVA- enhet.  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att diabetes har ökat i befolkningen. På 30 år har 

antalet barn som insjuknat i typ 1-diabetes ökat med cirka 50 procent.4 Det troligaste 

scenariot framöver är därför att antalet barn som insjuknar i diabetes kommer öka.   

Förslag till särskilda villkor 
Vi tillstyrker särskilda villkor med tillägget att specialistläkare med inriktning 

endokrinologi bör ingå i den ordinarie personalstyrkan. Vi anser att detta är befogat, 

därför att kompetensen behövs i BIVA-vården. Vi vill också att det förtydligas att 

eftervården behöver ta om hand de psykiska aspekterna av sjukhusvistelsen. Både 

barnet och vårdnadshavare ska få stöd i bearbetning av denna av en lämplig profession.  

 

 

 

2 Internmedicin.se. Tillgänglig:  
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/diabetes/ketoacidos-diabetes/ [2022-03-
01]. 
3 Nationella Diabetesregistret. Årsrapport 2018. Tillgänglig:  
https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf [2022-03-01]. 
4 Lunds universitets diabetescentrum. Malmö. Tillgänglig:  
https://www.diabetesportalen.lu.se/om-diabetes/typ-1-diabetes [2022-03-05]. 
 

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/diabetes/ketoacidos-diabetes/
https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf
https://www.diabetesportalen.lu.se/om-diabetes/typ-1-diabetes
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Konsekvensanalys 
Vi tillstyrker konsekvensanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanneshov som ovan 

Björn Ehlin,                                                   Emma Skepp, 
Förbundsordförande                                            Sakkunnig barn- och föräldrafrågor 


