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Till den det berör 
 

Att leva med diabetes som barn och ungdom 
Ett barn eller en ungdom som insjuknar i typ1-diabetes eller någon annan allvarlig kronisk 

sjukdom, får hela sin livsbild förändrad. Helt plötsligt är det inte ”bara” att leva som vanligt. 

Maten ska vägas, kolhydratinnehållet ska räknas ut, blodsockervärden ska kontrolleras flera 

gånger, dygnet runt, låga & höga blodsockervärden ska åtgärdas, rätt insulindoser ska ställas in 

och justeras, besök hos diabetessköterska, läkare och dietist ska genomföras flera gånger/år. 

Ett yngre barn kan inte själv ta ansvar för alla uppgifter som har med diabetesen att göra och 

kan således inte lämnas ensam på exempelvis kalas, träningar eller andra aktiviteter. Många 

barn och ungdomar känner sig utanför och annorlunda. De är ju, trots allt, inte som alla andra. 

Det är många tråkigheter och oroliga moment förknippat med diabetes. Att sköta sin diabetes i 

unga år, förbereder för ett liv med färre senkomplikationer, såsom dålig syn och dåliga fötter. 

Ett barn med diabetes lever i snitt ca 15 år kortare, än ett friskt barn. 

Vikten av att träffa andra i liknande situation 

Med tanke på allt ovanstående, är det otroligt viktigt att barn med kroniska och allvarliga 

sjukdomar får vara med om roliga saker, tillsammans med andra barn/ungdomar med samma 

diagnoser. Känslan av att inte vara annorlunda, att känna samhörighet och få utbyta 

erfarenheter är ovärderligt. Även för föräldrarna är det viktigt att få träffa och umgås med 

andra föräldrar i samma situation. Att ventilera, att få hjälp och goda råd. Så, därför hoppas vi 

att skolan beviljar någon dags ledighet för dessa barn, där de kan få åka på roligt läger där de 

kan skaffa fina minnen och att det för en gångs skull händer något positivt i samband med 

deras sjukdom. 
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Millis Smith Södertälje Diabetesförening - mamma till två barn med typ1-diabetes 

Styrelserna i Roslagens, Södertäljes samt Hufvudstadens diabetesföreningar 

 

Vid frågor eller önskemål om att vidare diskutera vikten av att få åka på diabetesläger som 

barn? Kontakta kursledare Emelie på: dahlgren.emelie.95@gmail.com 
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