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Neuropsykiatriska funktionshinder
- Autism, ADHD, DCD, IF, språkstörning

- Ca 10%
- Vanligare hos barn med diabetes

- Eller inte



Exekutiva funktioner
• Planering

• Organisering
• Arbetsminne

• Flexibilitet
• Självkontroll
• Inhibering

• Tidsuppfattning



Exekutiva funktioner



Reglering



Exekutiva funktioner och diabetes
• Högre HbA1c

• Färre glukoskontroller
• Mindre fysisk aktivitet

• Fler akuta hypoglykemier



Egenvård

Metabol 
kontroll

Exekutiva 
funktioner

Wassermann, 2015



Kognitivt stöd
• Förstå

• Minnas
• Tänka

• Planera
• Välja
• Hantera tid





Före besöket

• Förberedelser

• Fysisk kallelse

• Påminnelser



Det handlar inte om vilken 
information vi vill ha ut till 

patienten utan vilken 
information vi vill ha in till 

patienten



Vid besöket
• Dagordning

• Minneshjälp

• Rimliga mål



”Allt som är värt att göra är 
även värt att göras 

halvdant.”
- Marina Johansson



Efter besöket – ett exempel
• 11-åring som vill gå hem själv efter skolan men glömmer att 

äta mellanmål och att sätta på telefonen



Efter besöket
• Komma ihåg alla moment som ingår i egenvården

• Komma ihåg att beställa i god tid
• Ta med sig allt som behövs till skola/arbete

• Komma ihåg att ta insulin innan maten
• Räkna kolhydrater



KNEP vid diabetes

Arbetsterapeuten – en outnyttjad resurs i diabetesteamet

linda.ek@regionstockholm.se



Frågor?
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Resurser
• KNEP Kunskapscentrum för förbättrad egenvård vid diabetes

• Arbetsterapeut



Tips i mötet med 
patienter med 

neuropsykiatriska 
svårigheter
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Medicine put years to 
life, occupational 

therapy put life to the 
years



Arbetsterapi
• Stödja människors förmåga till delaktighet och meningsfull 

aktivitet
• Fokuserar inte på diagnos

• Utgår från individens egen uppfattning



Arbetsterapi

KRAV

FÖRMÅGA



Arbetsterapi

KRAV

FÖRMÅGA



Vilka barn träffar arbetsterapeuten?
• Barn eller föräldrar som har svårt att få till en 

tillfredsställande egenvård
• Ofta finns Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

- Barn och/eller förälder
- Diagnosticerad eller misstänkt
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Kognitivt stöd behöver vara…
• Individuellt anpassat efter barnets behov och förmågor

• Individuellt anpassat efter barnets diabetesegenvård
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NÅGRA KONKRETA 
EXEMPEL…



Barnet glömmer bort att ta med sig 
sina saker till skolan
• Packa väskan åt barnet

• Gör det en del av kvällsrutinen att packa väskan

• Ställ väskan framför dörren

• Lägg i en korg



Barnet vet inte var hen har sina saker
• Lägg alltid sakerna på samma ställe

• Markera var sakerna ligger



Barnet kommer inte ihåg att testa sitt 
blodsocker
• Påminnelser

• Larm på telefonen

• Gå igenom schemat



Barnet kommer inte ihåg alla moment 
som ingår i egenvården
• Bildstöd

• Skriven lista



Räkna kolhydrater
• Appar

• Listor

• Ta hem matsedeln i förväg
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SPECIFIKA SVÅRIGHETER



Tidsuppfattning



• Använd arbetsterapeuten som resurs i diabetesteamet



Vad behövs för att kognitivt stöd ska 
fungera?
• Individuellt utprovat

• Tillsammans med barnet

• Införas successivt

• Användas konsekvent

• Utvärderas kontinuerligt



• Linda.ek@regionstockholm.se

mailto:Linda.ek@regionsto


Kognitivt stöd vid 
egenvård

Linda Ek – arbetsterapeut, PhD
Sachsska barn och ungdomssjukhuset
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Medicine put years to 
life, occupational 

therapy put life to the 
years



Arbetsterapi
• Stödja människors förmåga till delaktighet och meningsfull 

aktivitet
• Fokuserar inte på diagnos

• Utgår från individens egen uppfattning



Arbetsterapi

KRAV

FÖRMÅGA



Arbetsterapi

KRAV

FÖRMÅGA



Vilka barn träffar arbetsterapeuten?
• Barn eller föräldrar som har svårt att få till en 

tillfredsställande egenvård
• Ofta finns Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

- Barn och/eller förälder
- Diagnosticerad eller misstänkt
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Kognitivt stöd
• Förstå

• Minnas
• Tänka

• Planera
• Välja
• Hantera tid





Kognitivt stöd behöver vara…
• Individuellt anpassat efter barnets behov och förmågor

• Individuellt anpassat efter barnets diabetesegenvård
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NÅGRA KONKRETA 
EXEMPEL…



Barnet glömmer bort att ta med sig 
sina saker till skolan
• Packa väskan åt barnet

• Gör det en del av kvällsrutinen att packa väskan

• Ställ väskan framför dörren

• Lägg i en korg



Barnet vet inte var hen har sina saker
• Lägg alltid sakerna på samma ställe

• Markera var sakerna ligger



Barnet kommer inte ihåg att testa sitt 
blodsocker
• Påminnelser

• Larm på telefonen

• Gå igenom schemat



Barnet kommer inte ihåg alla moment 
som ingår i egenvården
• Bildstöd

• Skriven lista



Räkna kolhydrater
• Appar

• Listor

• Ta hem matsedeln i förväg



Barnet kommer inte på besöket
• Påminnelser

• Förberedelser

• Kallelsen
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Det handlar inte om vilken 
information vi vill ha ut till 

patienten utan vilken 
information vi vill ha in till 

patienten



Barnet gör inte det vi har kommit 
överens om vid besöket
• Var ni överens?

• Kommer barnet ihåg det som sagts?

• Var uppgiften för stor?

• Är det dags att göra på ett annat sätt?
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SPECIFIKA SVÅRIGHETER



Tidsuppfattning



Svårt att vara lagom
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”Allt som är värt att göra är 
även värt att göras 

halvdant.”
- Marina Johansson



Vad behövs för att kognitivt stöd ska 
fungera?
• Individuellt utprovat

• Tillsammans med barnet

• Införas successivt

• Användas konsekvent

• Utvärderas kontinuerligt


