Åtgärdsplan för elever med diabetes

Elev
Namn

Personnummer

Skola och klass

Vårdnadshavares telefonnummer

Diabetes typ 1
Allmän information om diabetes
Diabetes typ 1 beror på insulinbrist. För att kroppen ska fungera behövs glykos som bränsle. Glykos är kroppens
stora energikälla, men vid insulinbrist kan inte glykos tas upp i muskel- och leverceller där det ska användas. I
stället sker en ansamling av glykos i blodet och utsöndring i urinen, vilket ger stora urinmängder och därmed en
uttorkning och påverkan av kroppens syrabasbalans med allvarliga konsekvenser. Glykoshalten i blodet mäts
från en bloddroppe och halten av glykos i blodet anges i mmol/l. Insulin tillförs som injektion med en spruta eller
pump som är instucken i underhudsfettet. Insulindoserna utformas individuellt.
Skolan har ansvar för eleven under den tid han/hon vistas i skolan och/eller på fritidshem. Vårdnadshavare
ansvarar för att ge personal information om de egenvårdsinsatser som behövs och skolhälsovården kan vara
behjälplig vid informationsöverföring.
Individanpassad information för skolan om elevens sjukdom /funktionsnedsättning (ex. vilka symtom vid högt eller lågt blodsocker som barnet upplever,
situationer som kan kräva extra uppmärksamhet)

Mål
Mål för alla barn med diabetes är att de ska må bra och ha samma förutsättningar som andra barn att utvecklas
till aktiva och självständiga personer. Målet är också att hålla ett så normalt blodsocker som möjligt för att
förhindra diabeteskomplikationer.
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Individuella mål

Egenvård med åtgärder/aktiviteter i skolan
Åtgärder för alla barn kan vara att de behöver hjälp och tillsyn vid blodprovstagning, insulininjektioner samt stöd
vid maten. Mellanmål och druvsocker ska finnas tillgängligt på skolan, fritidshemmet och vid utflykter. Personal
ska ha kunskap om åtgärder vid lågt respektive högt blodsocker och hur det kan förebyggas. Tider för
insulindoser och provtagning finns på särskild lista.
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Skicka blanketten till
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Egenvård med åtgärder/aktiviteter i skolan

Åtgärdsplanen följs upp av skolhälsovården varje läsår och däremellan av berörd personal tillsammans med
vårdnadshavare.
Uppföljning kommer att ske
Tidsperiod (fr.o.m – t.o.m)

Ansvariga i skolan

Kopia på åtgärdsplan/information får/ska lämnas till följande personer

Rektor

Klasslärare/mentor

Övriga lärare

Kökspersonal

Idrottslärare

Syv

Elevhälsapersonal

Annan ……………

Samtycke till att informationen ges till ovanstående personalgrupper samt till att
uppgifterna behandlas enligt GDPR.
Mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Detta är en sekretesshandling som ska förvaras inlåst.

Skicka blanketten till
Holmesskolan, Oleby skola, Östmarks skola, Aspeds skola
Torsby kommun, 64. Holmesskolans kansli, 685 80 Torsby

Frykenskolan
Torsby kommun, 62. Frykenskolans kansli, 685 80 Torsby

Kvistbergsskolan, Stölletskolan
Torsby kommun, 215. Klarälvdalens kansli, 680 60 Sysslebäck

Stjerneskolan
Torsby kommun, 60. Stjerneskolans kansli, 685 80 Torsby
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Barn- och utbildningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Åtgärdsplan för barn/elev med diabetes
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, skola, klass, läkarintyg,
Handläggare
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

