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ök 

andi 

Það sé 

ykri. Því 
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blóðsyk

ofskömm

á unglin

V

forrgang

áhættu a

nýrnask

aðferðir

fleiri ný

að nota 

insúlín a

geta nýt

insúlín o

fyrir það

fyrir syk

F

insúlínd

ekki úr 

Þ

fá blóðd

blóðdro

hver bló

Þ

blóðinu

heilbrig

 Ung

Bjarnadóttir - 

kurfalli, með

mtun insúlí

ngsaldri (Ra

Vegna þeirr

gsatriði hjá 

að þróa með

kemmdir en 

r til að stjórn

ýta sér sem þ

þær dælur s

allan sólarh

tt sér dælurn

og rannsókn

ð hefur ekk

kursjúkan e

Foreldrar þu

dæla er notu

streitu forel

Þegar sykur

dropa. Notu

opa. Blóðdro

óðsykurinn 

Þegar fjalla

u. Hér á land

gðum einstak

glingar og syku

Þorbjörg Birg

ðvitundarley

ns til langs 

annveig L. Þ

ra fylgikvill

þeim sem e

ð sér fylgikv

þeir sem ek

na megi bló

þjást af syku

sem eru á m

hringinn í ge

nar umtalsv

nir hafa sýn

ki verið hæg

instakling a

urfa að vera

uð en rannsó

ldra (Wu, G

rsjúkur eins

uð er dauðhr

opinn er sett

er. Mjög of

ð er um bló

di er blóðsyk

klingi er bló

ursýki 

gisdóttir 

ysi, krömpu

tíma leitt ti

Þórisdóttir o

la sem syku

eru með sjúk

villa eins og

kki hafa syk

óðsykrinum 

ursýki I eru

markaði í da

egnum legg 

vert að þurfa

nt fram á að 

t að sýna ei

að nota dælu

a sérstaklega

óknir sýna a

Graves, Rob

taklingur m

reinsuð, einn

tur á sérstak

ft tala einsta

óðsykur er á

kurinn yfirl

óðsykurinn 

um, heilaska

l mikillar þy

o.fl. 2008). 

ursýkinni ge

kdóminn. Þ

g hjarta- og 

kursýki I. Þv

sem best og

u insúlíndæl

ag en áður. D

og inn í lík

a ekki alltaf

blóðsykur e

indregið fra

u eða penna

a vel inn í b

að þrátt fyrir

erts og Mitc

mælir blóðsy

nota nál eða

kan strimil í

aklingarnir u

átt við þéttni

leitt mældur

í kringum 5

aða og jafnv

yngdaraukn

ta fylgt er g

Þeir sem haf

æðasjúkdó

ví hefur áhe

g að hann s

lur.Tækninn

Dælurnar sj

kamann. Það

f að vera að 

er jafnari og

m á með ran

a, það mun v

blóðsykurmá

r að ungling

chell, 2010)

ykurinn er sm

a sérstakur 

í tölvumæli

um að testa 

i eða magn 

r í millimólu

5 mmol/l en

vel dauða. E

ningar, sérst

góð blóðsyk

fa sykursýki

ma, blindu,

erslan verið 

é sem jafna

ni fleygir fra

á til þess að

ð eykur lífsg

stinga sig t

g unglingum

nnsóknum h

vera einstak

álum unglin

gurinn sé m

).  

má stunga í

stunguhnífu

 sem sýnir e

sig (Ragna

glúkósa (þr

um í lítra, m

n ekki er óeð

Einnig getur

taklega hjá 

kurstjórnun 

i I eru í mun

 tauga- og 

á að finna ú

astur. Kostu

am og örugg

ð einstakling

gæði þeirra 

til að gefa sé

m líður betu

hvort hentar

klingsbundið

ngsins þega

með dælu dre

í fingur næg

ur til að fá 

eftir u.þ.b. m

ar Hanas, 19

rúgusykurs)

mmol/l. Hjá 

ðlilegt að ha

14 

r 

stúlkum 

n meiri 

út 

r sem æ 

gara er 

garnir fá 

sem 

ér 

ur. Þrátt 

r betur 

ð.  

r 

egur það 

g til að 

mínútu 

998). 

) í 

ann 
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sveiflist

blóðsyk

blóðsyk

I

aðstand

einstakl

þessu er

aldur, þ

E

ráðlegas

aðstoð e

sprauta 

ekki nei

hormón

Með öð

Þrátt fyr

einstakl

2.1.4

Insúlính

framleið

Enn sem

óþekkta

mikillar

sykursjú

s.s. mat

 Ung

Bjarnadóttir - 

t frá 3 og up

kurinn fari n

kurinn farið 

Insúlínmeðf

dendur, vini 

lingurinn þa

r háttað þó ý

yngd, hreyf

Ef komið er

st fyrir viðk

einhvers sem

sykursjúkan

itt þá hefur 

n, sérstakleg

rum orðum

rir þetta get

lingsins (Ra

4 Eftirfylg

háð sykursý

ða hormónið

m komið er,

ar. (Hrafnhil

r aðlögunar 

úkan einstak

aræði og hr

glingar og syku

Þorbjörg Birg

pp í 8 mmol

niður fyrir 3

neðar og þá

ferð er mjög

og skóla að

arf, hvenær 

ýmislegt sé 

fing og mata

r að sykursj

komandi að 

m kann það

n einstaklin

líkaminn ák

ga glucagon 

m þá eykst bl

tur mikið bl

agnar Hanas

gni 

ýki er efnask

ð insúlín en

 telst sykurs

ldur Sólrún 

fyrir þá ein

kling er mjö

reyfingu. Þe

ursýki 

gisdóttir 

l/l. Hjá heilb

 mmol/l en 

á tölum við 

g misjöf efti

ð fá upplýsin

hann á að s

sameiginle

aræði (Ragn

úkum í blóð

reyna ekki 

. Hægt er að

ng með insú

kveðið móts

og adrenalí

lóðsykurinn

óðsykurfall

s, 1998). 

kiptasjúkdóm

n frumurnar 

sýki ólækna

Sigurgeirsd

nstaklinga se

ög mikilvæg

eir sem hafa

brigðum ein

hjá sykursj

um blóðsyk

ir einstaklin

ngar um ins

prauta sig o

egt. Það sem

nar Hanas, 

ðsykurfalli 

að meðhön

ð rökstyðja 

úlíni gæti þa

svar við of l

ín, veita syk

n aftur sjálfk

l verið hættu

mur sem ein

þurfa insúl

andi sjúkdóm

dóttir, 2003

em hann ha

gt að gæta r

a insúlínháð

nstaklingum

úkum sem n

kurfall (Sam

ngum. Miki

súlín, virkni

o.s.frv. Það 

m til dæmis h

1998). 

og ekki vita

dla einstakl

það t.d. me

að valdið dau

lágum blóðs

kri út í blóð

krafa ef han

ulegt og get

nkennist af 

lín til að get

mur og hels

). Sykursýk

fa og aðstan

reglusemi í ö

a sykursýki

m er mjög óa

nota insúlín

mtök sykurs

lvægt er fyr

i þess, hvers

er mjög mis

hefur áhrif á

að hvernig b

linginn, held

eð því að ef 

uða. Aðhafi

sykri. Það f

ið frá sykur

nn verður sé

tur t.d. skað

því að líkam

ta tekið upp

stu orsakir h

ki er sjúkdóm

ndendur han

öllum alme

i þurfa að sp

algengt að 

n getur 

sjúkra, 1990

rir nánustu 

su mikið ins

sjafnt hvern

á insúlínþör

bregðast eig

dur leita str

viðkomand

fist hann hin

felst í því að

rbirgðum í l

érstaklega lá

ðað heilastar

minn hættir 

p sykur í bló

hans eru að 

mur sem kr

ns. Fyrir 

nnum lífshá

prauta sig m

15 

0). 

súlín 

nig 

rf er 

gi við er 

ax eftir 

di myndi 

ns vegar 

ð 

lifrinni. 

águr. 

rfsemi 

að 

óðinu. 

mestu 

efst 

áttum 

með 
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insúlíni 

alvarleg

Helsta m

samræm

hámarks

F

eftirliti 

bent til 

ungling

betur að

fullorðin

Smári o

ungu fó

sykursý

aukinna

nýjar le

meðferð

2.1.5

Mikil og

rannsók

fyrir mi

líkaman

N

á undan

með nýg

 Ung

Bjarnadóttir - 

nokkrum si

gum skamm

meðferð við

mi milli þess

s velferð ein

Flestir sem 

á göngudeil

þess að oft 

a yfir á gön

ð í meðferð 

nna (Hildur

og Eiríkur Ö

lki með syk

ýkinni fyrr e

ar samvinnu

iðir til að ná

ðarheldni va

5 Samante

g stöðug au

knir á því. E

iklar og ítarl

num vegna s

Nýgengi sy

nförnum ára

gengi sem e

glingar og syku

Þorbjörg Birg

innum á dag

mtíma og lan

ð sjúkdómnu

sara þátta þv

nstaklingsin

eru með ins

ld fyrir börn

dragi úr mæ

ngudeild ful

eftir flutnin

r Halldórsdó

Örn Arnason

kursýki vera

en fylgikvill

u á milli gön

á til ungs fó

arðandi mat

ekt 

ukning er á s

Ekki liggja fy

legar alþjóð

skemmda á 

ykursýki bar

atugum. Nor

er nú komið

ursýki 

gisdóttir 

g. Ef þessir 

ngtíma kvill

um er insúlí

ví meðferði

ns (Hrafnhil

súlínháða sy

n og ungling

ætingu í efti

lorðinna. G

ng af göngu

óttir, Fjóla K

n, 2009). Þe

a ábótavant 

lar geri vart 

ngudeildar o

ólks með sjú

taræði og hr

sykursýki I 

fyrir haldbæ

ðlegar ranns

æðum sem 

rna og ungli

rðurlöndin s

ð yfir 50/100

þættir eru e

um (Hrafnh

ín, hollt mat

in miðar að 

ldur Sólrún 

ykursýki I g

ga til um 18

irlit þegar þ

Greiningin va

deild fyrir b

Katrín Stein

gar á heildi

og virðist s

við sig. Nið

og sálfræðin

úkdóminn, e

reyfingu (H

nánast alls 

ærar skýring

sóknir. Flest

stafa af of 

inga hefur f

skera sig yfi

0.000. 

ekki í jafnvæ

hildur Sólrú

taræði og hr

því að drag

Sigurgeirsd

greinast á un

8 ára aldurs.

eir flytjast a

arpar ljósi á

börn og ung

nsdóttir, Ann

na er litið v

sem það hug

ðurstöður b

nga og/eða g

einkum er v

Hildur Halldó

staðar þar s

ar á þessari 

tir þessir fy

háum blóðs

farið hratt va

firleitt úr og 

ægi er aukin

ún Sigurgeir

reyfing. Fin

ga úr fylgikv

dóttir, 2003)

nga aldri og

. Hingað til 

af göngudei

á þá þætti se

glinga yfir á

na Guðmun

virðist meðf

gi ekki nægi

benda til þes

geðlækna o

varðar reyki

órsdóttir o.f

sem gerðar h

þróun syku

lgikvillar ko

sykri. 

axandi alls 

er Finnland

n hætta á 

rsdóttir, 200

nna þarf sem

villum og st

). 

g eru í reglu

hefur reyns

ild fyrir bör

em þarf að h

á göngudeild

ndsdóttir, Ja

ferðarheldni

ilega að 

ss að tilefni 

g að kanna 

ngar og 

fl., 2009). 

hafa verið 

ursýkinnar þ

oma til í 

staðar í heim

d þar hæst í 

16 

03). 

m best 

tuðla að 

bundnu 

slan 

rn og 

huga 

d 

akob 

i hjá 

sé til 

þurfi 

þrátt 

minum 

heimi 
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á það vi

ungling

ekkert e

lífshættu

G

fylgikvi

blóðsyk

Þ

sinnum 

þarf sem

og stuðl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ung

Bjarnadóttir - 

Blóðsykurf

ið bæði um 

urinn fengið

er aðhafst ve

ulegt ástand

Góð blóðsy

illa sem hen

krinum sem 

Þeir sem ha

á dag. Hels

m best samr

la að hámar

glingar og syku

Þorbjörg Birg

fall er það se

unglinginn 

ð krampa eð

egna hækka

d. 

ykurstjórnun

nni tengjast.

best og han

afa insúlínhá

sta meðferð 

æmi milli þ

rks meðferð

ursýki 

gisdóttir 

em flestir ót

og foreldra

ða misst me

aðs blóðsyku

n er forgang

. Því hefur á

nn sé sem ja

áða sykursý

við sjúkdóm

þessara þátta

ð einstakling

ttast hvað m

a hans. Falli

eðvitund. Bl

urs getur or

gsatriði hjá þ

áhersla veri

afnastur. 

ýki þurfa að

mnum er in

a því meðfe

gsins.  

mest sem eru

i sykurinn a

lóðsykurinn

rðið ketónas

þeim sem er

ð lögð á að 

 sprauta sig

nsúlín, hollt 

erðir miða a

u greindir m

alvarlega mi

n getur líka 

sýring í líka

ru með syku

finna út aðf

g með insúlí

mataræði o

ð því að dra

með sykursý

ikið getur 

verið of hár

amanum sem

ursýki vegn

ferðir til að 

íni nokkrum

og hreyfing. 

aga úr fylgik

17 

ýki I og 

r. Ef 

m er 

na þeirra 

stjórna 

m 

Finna 

kvillum 
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2.2 Á

Þegar b

Álagið e

verður h

sykursý

álagi að

að forel

áhættu a

S

alla stór

ungling

langveik

alla ævi

greinist 

ekkert s

að mæla

lifa án þ

fyrir fjö

Þ

blóðsyk

heilbrig

auka að

mataræð

neikvæð

Weinsto

 Ung

Bjarnadóttir - 

Áhrif sykurs

arn eða ung

er auðvitað 

hversdagsle

ýki séu 5% l

ð vita að ma

ldrar finni fy

að veikjast o

Samkvæmt 

rfjölskyldun

inn fyrir þa

kur þá næst

i, tekur líka 

með sykurs

sé sagt, þá h

a sig ekki, h

þess að spra

ölskylduna o

Það er viður

kri í sem bes

gðisstarfsfól

lögun sykur

ði og og bló

ð áhrif á bló

ock, 2001). 

glingar og syku

Þorbjörg Birg

sýki I á líf u

glingur grein

mest í byrju

egri. Álitið e

líkur á að fo

aður sé í mei

yrir óréttmæ

og þeim sem

Hildi Óladó

na þegar ung

að áfall að v

tu. Að hjálp

á fjölskyldu

sýkina orðin

hafa allir áhy

hann getur t

auta sig með

og þýða brey

rkennt að gó

stu jafnvæg

lki (Tojamo

rsjúkra að s

óðsykri. Ef s

óðsykursstjó

ursýki 

gisdóttir 

unglinga og

nist með syk

un en upp g

er að ef eins

oreldrar, sys

iri hættu en

ætri sektarke

m eru jafnve

óttur (munn

glingur grei

vera heilbrig

a honum til

una. Þetta v

nn sá aðili s

yggjur. Ung

tekið þá ákv

ð insúlíninu 

ytingar á hö

óð og árang

i krefst hva

 og Hentine

sjúkdómnum

samband vi

órnun hjá þe

g fjölskyldu

kursýki I, v

geta komið v

staklingur í 

stkini eða bö

n aðrir á að v

ennd gagnv

el greind þá

nleg heimild

inist með sy

gður og hrau

l að sætta si

verður líka á

sem allt sný

glingurinn g

vörðum að h

sem er hon

ögum henna

gursrík sjálf

atningar, stu

en, 2001). G

m og hjálpa 

ið fjölskyldu

eim sykursj

u þeirra 

veldur það lí

vandamál sí

nánustu fjö

örn fái sjúkd

verða sykur

vart börnum

á þegar (Sam

d, 31. mars 2

ykursýki I. E

ustur aðra st

g við ástand

álag fyrir sy

ýst um innan

getur gleym

hann sé ekki

num lífsnauð

ar og lifnaða

fsumönnun m

uðnings og u

Góður stuðn

honum að v

u er slæmt e

úka (Trief, 

íka álagi á f

íðar meir þe

ölskyldu er m

dóminn. Ge

rsjúkur. Einn

m sínum, bæð

mtök sykurs

2011) er þa

Ekki hægt a

tundina en v

dið sem kem

ystkini, allt í

n fjölskyldu

mt því að mæ

i með sykur

ðsynlegt. Þe

arháttum. 

með áherslu

uppörvunar 

ningur frá fjö

viðhalda gó

eða lítið er þ

Himes, Ore

foreldra og s

egar sykursý

með insúlín

etur það val

nig er það a

ði þeim sem

sjúkra, 2003

að mikið áfa

að undirbúa 

vera orðinn 

mur til með 

í einu er sá 

unnar og þó 

æla sig, eða 

rsýki I og æ

etta var mik

u á að halda

frá fjölskyl

ölskyldu er 

óðri stjórnun

það talið ha

endorff og 

18 

systkini. 

ýkin 

háða 

dið 

algengt 

m eru í 

3). 

all fyrir 

að vara 

sem 

að 

ákveðið 

ætli að 

kið áfall 

a 

ldu og 

sagður 

n á 

afa 
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T

hinu nýj

er mikil

aðlögun

sjúkdóm

þann sem

aðlögun

lífinu (G

2.2.1

Ungling

sjálfsmy

bönnum

hann vil

nærveru

hver han

takist vi

lengri e

við ákaf

til að að

Þ

og ekki 

lengi tel

ef hætt e

að vera 

réttlætis

 Ung

Bjarnadóttir - 

Til að hjálp

ja heilbrigð

lvægt að ger

n sem sá syk

minn því ein

m þarf að læ

n einstakling

Guðríður Bj

1 Vinirnir

gsárin geta v

ynd. Unglin

m sem henni

ll að foreldr

u og væntum

nn er og ekk

ið þetta viðf

ða skemmri

far geðsveif

ðlagast henn

Þetta er tím

alltaf til bó

lja. Umheim

er í skóla er

ekki í skóla

skennd og h

glingar og syku

Þorbjörg Birg

a sykursjúk

ðisástandi ge

ra ráð fyrir 

kursjúki þar

ns og fram h

æra upp á n

gsins sem er

arney Krist

r og sjálfsm

verið erfið, 

ngurinn reyn

i fylgja, siðu

rarnir láti ha

mþykju. Þet

ki hlaupið a

fangsefni og

i tíma (Sigu

flur vegna þ

ni.  

i þar sem lík

óta, unglinga

murinn gerir

r ekki auðve

a. Alls kyns

hugsjónir se

ursýki 

gisdóttir 

kum einstak

etur hjúkrun

fjölskyldun

rf að ganga 

hefur komið

nýtt og lifa m

r með sjúkd

tinsdóttir, 20

myndin 

þetta tímab

nir að brjóta

um og venju

ann í friði e

tta er tími m

að því að fin

g sumir ung

urlína Davíð

þess að horm

kamlegt útl

abólur, lang

r einnig æ m

eldara að sta

s tilfinninga

m erfitt er a

lingum að a

narfræðingu

nni í þeim ef

í gegnum. F

ð er stuðning

með sykursý

dóminn og d

005). 

bil í lífi ungl

a sér leið frá

um. Þarfir u

n hefur um 

mikilla breyt

nna taktinn 

glingar festa

ðsdóttir, 200

mónastarfse

lit skiptir mi

gir fætur og 

meiri kröfur

anda sig í v

ar flækja má

að koma í fr

aðlagast kró

ur frætt þá u

fnum og fræ

Fjölskyldan

gur hennar m

ýkinni. Fjöl

dregur það ú

lings felst að

á fjölskyldu

unglingsins 

leið mikla þ

tinga í lífi u

í þeim efnu

ast í hlutverk

03). Á ungli

min er að b

iklu máli og

handleggir

r til unglings

vinnu eða un

álin ennþá m

ramkvæmd.

ónískum sjú

um í hverju 

æða alla me

n sjálf þarf e

mikilvægas

skyldan er þ

úr líkum á á

ð miklu ley

u sinni og þe

stangast hin

þörf fyrir af

unglings sem

um. Ekki er 

karuglingi o

ingsárunum

breytast og l

g er líkamin

, stórt nef o

sins, skólinn

ndir útgjöldu

meira, vakna

. Flestum un

úkdómi sínu

aðlögunin f

ðlimi henna

einnig að læ

sta hjálpin fy

þannig sam

árekstrum í 

yti í því að s

eim boðum 

ns vegar á þ

fskipti þeirr

m er að finna

sjálfgefið a

og uppreisn

m erum við a

líkaminn þa

nn alltaf að b

og svona mæ

n verður erf

um sem fylg

andi kynhvö

nglingum te

19 

um og 

felst. Þá 

ar um þá 

æra á 

fyrir 

ferða í 

daglega 

kapa sér 

og 

þegar 

ra, 

a út 

að vel til 

n um 

að fást 

arf tíma 

breytast 

ætti 

fiðari og 

gir því 

öt, 

ekst þó 
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að gang

óskemm

E

hinir og

við að g

að maðu

sykursjú

mestum

aðstoða

með hjá

og ungl

Samtök

Háskóla

Sykursj

félögum

Í

vegar og

sykursjú

sykursý

voru úti

stöðuna

var svo 

Á

verið sk

áhrif á þ

 Ung

Bjarnadóttir - 

ga í gegnum

mdir (Sigurl

Erfitt er að 

g helst af öll

ganga með b

ur sé með h

úkra, 2003)

m tíma með h

að unglingin

álp hjúkruna

inga. Þá eru

kum sykursjú

asjúkrahúsi 

úkum ungli

m og kannsk

Í rannsókn H

g sykursjúk

úka ungling

ýkinni og 12

ilokaðir úr h

a hjá þeim o

greindur.  

Á unglingsá

koðað hvern

þessi tengsl

glingar og syku

Þorbjörg Birg

m þennan tím

ína Davíðsd

fá sykursýk

lu að geta g

bakpoka. St

hann, en stun

. Félagar og

honum og þ

nn þegar þes

arfræðingsin

u til ýmsir b

úkra, göngu

við Hringb

ingum er ráð

ki fleirum sl

Helgeson og

kra hins veg

ga sem máttu

29 heilbrigð

heilbrigða h

og hvort eitth

árum er tím

nig það að v

. Því er jafn

ursýki 

gisdóttir 

ma með mik

dóttir, 2003

ki I og finna

ert allt eins 

tundum finn

ndum getur 

g vinir ungli

þurfa því ein

ss þarf með.

ns sem teng

bæklingar og

udeild sykur

raut í Reykj

ðlagt að gef

líkt efni (Sa

g fl. 2006 sk

ar. Rannsók

u ekki þjást

a unglinga. 

hópnum. Tek

hvað hefði b

inn þar sem

vera heilbrig

nvel haldið f

klum sóma o

). 

ast maður ve

og þeir. Su

nur maður e

hann verið 

ings sem gr

nnig að vita

. Unglingur

gist skólanum

g annað fræ

rsjúkra barn

javík, á Hei

fa umsjónar

amtök sykur

koðuðu þau

knin var eig

t af neinum 

Þeir sem v

kið var eitt 

breyst. Nota

m flestir þróa

gður ungling

fram að ung

og fara í yfir

era öðruvísi

umir hafa lík

ekkert fyrir h

þungur og 

reinist með 

a dálítið um 

rinn getur sj

m eða frá g

æðsluefni sem

na og unglin

ilsugæslustö

rkennara sín

rsjúkra, 200

u vináttu hei

gindleg þar s

öðrum lang

oru með ein

viðtal við þ

aður var sam

a vináttu- og

gur á móti þ

glingar með

r þetta tímab

i. Flestir vilj

kt því að ver

honum og j

þvingandi (

sykursýki I 

sykursýki I

álfur frætt þ

öngudeild s

m hægt er a

nga á Lands

öðvum eða 

num, íþrótta

0).  

ilbrigðra un

sem rætt va

gvinnum ve

nhverja lang

þá með árs m

mi spurning

g oft ástarsa

því að vera l

 sykursýki I

abil nokkurn

ja vera eins

ra með syku

afnvel gleym

(Samtök 

eru þeir sem

I svo að þeir

þá, eða til d

sykursjúkra 

að nálgast hj

spítala 

á Internetin

aþjálfurum, 

nglinga anna

ar við 127 

ikindum en

gvinna sjúkd

millibili til a

garlisti fyrir 

ambönd. Lít

langveikur h

I eigi erfiða

20 

n veginn 

 og 

ursýki I 

mir því 

m verja 

r geti 

dæmis 

barna 

hjá 

nu. 

vinum, 

ars 

n 

dóma 

að skoða 

þá sem 

tið hefur 

hefur 

ara með 
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að viðha

sá sem h

eru syku

þeirra v

þróa ást

nánara s

staddar 

stuðning

A

sem er m

ungling

marktæk

vin/kon

heilbrig

blóðsyk

sykursý

E

henni á 

sérhæfir

að sem 

sér frí ú

læra á s

deildinn

systkini

sjúkrahú

 Ung

Bjarnadóttir - 

alda vináttu

hefur hana g

ursjúkir þur

við aðra. Þes

tarsamband 

sambandi en

hvað varða

g frá félögu

Að eiga í gó

með sykursý

arnir höndla

kur munur á

nu“ en þegar

gði átti freka

kurstjórn og 

ýki I (Helges

Eftir að ung

gjörgæslu v

r sig í sykur

flestir tækju

úr vinnu og v

prauturnar, 

ni og fengju

i og stórfjöl

ús með lækn

glingar og syku

Þorbjörg Birg

usamböndum

geti fylgt hi

rfa að vera n

ssi rannsókn

en sá sem e

n þeir sem v

ar vináttusam

unum.  

óðu vináttus

ýki I.  Talið

a veikindi s

á heilbrigðu

r skoðað var

ar vin af hin

 eftirlit á m

son, Reynol

glingur Hild

var farið me

rsýki barna 

u þátt í því f

vera alveg h

skoða næri

u fræðslu í k

skylda kæm

ninum og hj

ursýki 

gisdóttir 

m en þeir un

inum heilbr

nákvæmir o

n sýndi fram

er með syku

voru sykursj

mbönd en st

sambandi á 

ð er að það h

sín. Niðursta

um og sykur

r samband v

nu kyninu. Þ

eðan slæmt

lds, Escoba

dar hafði (m

eð hann á ba

tók á móti þ

ferli sem nú

hjá honum t

ingarfræði o

klukkustund

mu á einhver

hjúkrunarfræ

nglingar sem

igðu eftir í 

og hugsa mjö

m á að 14 ár

ursýki I. Ein

sjúkir. Stelp

trákar með s

unglingsáru

hafi góð sál

aða þessarar

rsjúkum ung

við hitt kyni

Það að eiga 

t samband h

ar, Siminerio

munnleg heim

arnadeildina

þeim. Hann

ú færi af sta

til að læra lí

og fleira og 

d á hverjum 

rja fræðsluf

æðingi og fe

m eru heilbr

öllu því sem

ög vel um s

ra heilbrigðu

nnig áttu þe

ur með syku

sykursýki I,

um kann að

lfélagsleg áh

r rannsókna

glingi þegar

ið var töluv

gott vináttu

hafði neikvæ

o og Becker

mild, 31. m

a á sjúkrahú

n sagði þeim

ð. Annað hv

íka á sykurs

fleira. Næs

degin. Mjö

fundi. Vinir 

engu fræðslu

rigðir. Syku

m þeir eru a

sig sem hefu

ur unglingu

ir sem voru

ursýki I virð

, þeir upplif

ð hafa mjög 

hrif sem og 

ar var sú að 

r kom að þv

verður munu

usamband h

æð áhrif á lí

r, 2007). 

ars 2011) ey

úsinu. Barna

m að best væ

vort foreldr

sýkina, mæl

ta hálfa mán

ög gott ef vin

hans mættu

u. Þeir eru m

ursýkin trufl

ð gera. Þeir

ur áhrif á sa

ur væri fljóta

u heilbrigðar

ðast vera be

fa minnstan

góð áhrif á 

góð áhrif á

ekki var 

ví að eiga „b

ur á þar sem

afði góð áh

f unglingsin

ytt nóttinni 

alæknir sem

æri fyrir ung

ri hans yrði 

la blóðsyku

nuðinn yrðu

nir unglings

u á fund upp

með honum

21 

li oft að 

r sem 

amskipti 

ari að 

ri í 

etur 

n 

líf þess 

á hvernig 

besta/u 

m að sá 

rif á 

ns með 

ásamt 

m 

glinginn 

að taka 

urinn, 

u þau á 

sins, 

p á 

m í skóla 
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og líka í

vinir ha

I, vinun

færi í bl

kæmi up

gott að v

blóðsyk

félögun

halda. 

2.2.2

Maturin

og vaxta

gildi og

líðan og

fólk njó

raunhæf

manneld

T

könnuna

íslenskr

(Lýðhei

M

allur ma

þó  þeir

og mælt

 Ung

Bjarnadóttir - 

í íþróttum. Þ

ans mættu af

num leyft að

lóðsykurfall

pp á. Þeir fa

vita af því a

kurfall þó he

num fannst þ

2 Breytt m

nn er ríkur þ

ar. Þýðing m

g er hluti af m

g líkamlega 

óti fjölbreytt

f. Ráðleggin

dismarkmið

Tekið er mi

ar á mataræ

ra barna, no

ilsustöð, 20

Mataræði se

atur góður f

r séu nú til d

t er með fyr

glingar og syku

Þorbjörg Birg

Þegar ungli

ftur og var þ

ð mæla sig, 

l og fleira. Þ

ara oft sama

að þá væru a

enni fyndist

þetta ekkert 

mataræði 

þáttur í lífi o

matarins er 

menningu o

heilbrigði. 

trar fæðu í h

ngarnar um 

ða og ráðlag

ið af nýjum 

æði Íslending

rrænum næ

06). 

em mælt er 

fyrir sykursj

dags yfirleit

rir alla aðra;

ursýki 

gisdóttir 

ingurinn fék

þá farið yfir

spáð í mata

Þessir vinir 

an í íþróttaf

allavega þe

t þetta líka m

mál og vild

okkar. Hann

þó fyrir fles

og sérkennu

Í upplýsing

hæfilegu ma

mataræðið 

gðra dagskam

vísindarann

ga á aldrinu

æringarráðleg

með fyrir s

júka. Sykur

tt ekki á nein

; það skal v

kk að fara h

r sykursýkin

aræði, hvern

vildu mæta

ferðalög og 

ir sem kynn

mjög mikil 

du vera til s

n veitir orku

sta mun fjöl

um hverrar þ

gariti gefnu 

agni og leita

og næringa

mmta.  

nsóknum á 

um 15-80 ár

ggingum frá

sykursjúka e

rsjúkir einsta

nu sérfæði. 

vera fitu-, sy

eim var boð

na, hvað það

nig ætti að b

a og vita hva

sagði Hildu

nu að bregða

ábyrgð að l

taðar fyrir v

u og nauðsyn

lþættari. Ein

þjóðar. Han

út af Lýðhe

ast við að ha

arefnin eru e

sviði næring

ra frá árinu 2

á 2004 og r

er gott fyrir 

aklingar þur

Fæði sykur

ykur- og salt

ðið til kvöld

ð þýðir að v

bregðast við

að þeir ættu

ur að henni f

ast við ef ha

eggja á herð

vin sinn ef h

nleg næring

nnig hefur m

nn hefur bæð

eilsustöð er 

afa markmi

endurskoðu

gar og heils

2002, ranns

áðleggingum

alla, en hin

rfa að vand

rsjúkra er sa

tsnautt, en a

dverðar þar 

vera með sy

ð ef unglingu

u að gera ef 

fyndist virk

ann færi í 

ðar ungling

hann þyrfti 

garefni til vi

maturinn fél

ði áhrif á an

lögð áhersl

iðin skýr og

uð útgáfa fyr

su, niðurstöð

sóknum á næ

m annarra þ

ns vegar er e

da valið á ma

amsett á sam

aftur á móti 

22 

sem 

ykursýki 

urinn 

eitthvað 

kilega 

a. En 

á að 

iðhalds 

lagslegt 

ndlega 

a á að 

g 

rri 

ðum 

æringu 

þjóða 

ekki 

atnum 

ma hátt 
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trefjarík

sé nútím

því mun

fæðuefn

•

•

•

•

•

e

•

(

Hildur Ó

miklu m

öllum ö

þarf að 

insúlíns

Það g

sykursý

ég að m

hugsa u

hliðar þ

þetta sam

að hugs

ungling

 Ung

Bjarnadóttir - 

kt. Hvort ma

mameðferð g

n auðveldar

ni í því mag

• Kornvörur

• Mikið af g

• Kartöflur, 

• Mjólk, súr

• Hæfilegt e

eldið gjarna

• Hæfilegt e

(Samtök syk

Óladóttir (m

máli í lífi un

ðrum. Hann

geta talið hi

skammt í sam

getur því ve

ýki. Lönguni

mæla mig fyr

um hvað þei

því að þeir læ

mt orðið til 

a um í dag, 

ar hugsa um

glingar og syku

Þorbjörg Birg

aður eldar sj

geta sykursj

a en áður að

gni sem hent

r í ýmsu for

grænmeti, áv

hrísgrjón e

rmjólk og fi

eða lítið ma

an alveg án 

eða lítið ma

kursjúkra, 2

munnleg hei

nglings sem 

n þarf að læ

itaeiningarn

mræmi við 

erið erfitt fy

in að fá sér 

rst, sitjandi 

r setja ofan 

æra margt n

 þess að ung

 hvernig he

m heilsuna á

ursýki 

gisdóttir 

jálfur eða v

júkir aðlaga

ð borða rétt

tar fyrir hve

rmi - gjarna

vöxtum og 

eða pasta í a

itusnauðar m

gn af matar

feiti. 

gn af unnum

2011). 

mild, 31. m

greinst hefu

æra mikið um

nar sem han

það.  

yrir unglingi

popp kemu

í dimmum 

í sig og það

nytsamlegt u

glingar fá á

ilsan verður

á þessum ald

vill heldur k

að mataræði

. Talað er u

ern og einn:

n við allar m

berjum. 

aðalmáltíðir

mjólkurvöru

rfeiti - notið

m kjötvörum

mars 2011) b

ur með syku

m næringarf

nn er að fara

inn að skell

ur upp og þu

bíósalnum. 

ð getur veri

um næringa

tröskunarsjú

r í framtíðin

dri og líka m

kaupa tilbúin

i sitt eigin þ

um að í mata

 

máltíðir, hel

. 

ur í hæfilegu

ð helst léttsm

m og öðru á

bendir á að m

ursýki I þó þ

fræði því að

a að borða ti

a sér í bíó þ

urfa að hugs

Sykursjúki

ð mjög erfit

arfræðina. Í 

úkdóm í kjö

nni. En raun

með sykursý

nn mat skipt

þörfum og a

aræðinu sku

lst úr grófu 

u magni. 

mjör, smjörl

áleggi, osti, 

mataræði sk

það geri það

ð sá sem er m

il að geta ge

þegar hann e

sa; ætli það 

ir unglingar

tt þó að það

einhverjum

ölfarið. Erfi

nin er sú að 

ýki I, því m

tir engu má

aðstæðum. Þ

ulu felast eft

korni. 

líki, jurtaolí

kjöti og fisk

kiptir gríðar

ð vissulega 

með sykurs

efið sér 

er nýgreindu

sé í lagi eð

r þurfa alltaf

ð hafi líka já

m tilfellum h

itt er fyrir un

því betur se

minni líkur v

23 

áli. Þökk 

Það er 

ftirtalin 

íur - og 

ki 

rlega 

líka hjá 

ýki I 

ur með 

a þyrfti 

f að 

ákvæðar 

hefur 

nglinga 

em 

verða á 
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því að þ

blóðsyk

sem hæ

2.2.3

Lýðheil

orkunot

og tegun

miðlung

orkunot

minnst 3

H

andlegri

og drag

almennt

meðferð

unnin í 

insúlíns

nauðsyn

blóðsyk

tvo til þ

H

góðri bl

fyrir hn

tíma fre

mikið á 

 Ung

Bjarnadóttir - 

þeir fái fylgi

kurstjórnuna

gt er til að k

3 Mikilvæ

lsustöð skilg

tkun umfram

nd. Hreyfin

gserfið. Kyr

tkun líkama

30 mínútur 

Hreyfing er

i vanlíðan. L

a úr kvíða o

t (Departme

ð. Misjafnt e

samráði við

skammta, hr

nlegt en þar

kurs í rauðu 

þrjá mánuði 

Hafa þarf hu

lóðrás. Hvet

é og ökkla, 

esti og gang

ferðalögum

glingar og syku

Þorbjörg Birg

ikvilla sem 

ar eru alvarl

koma í veg 

ægi hreyfing

greinir hrey

m það sem g

ng til heilsub

rrseta jafngi

ans er nálæg

á dag til he

r ekki bara t

Líkamleg h

og þunglynd

ent of Healt

er hve miki

ð fagfólk. M

reyfingu, m

r er mælt lan

blóðkornun

(Hildur Ha

ugfast miki

tja þarf ung

og varast a

a um og mi

m breytist bl

ursýki 

gisdóttir 

fylgja syku

leg staðreyn

fyrir þá. 

gar 

yfingu sem h

gerist í hvíld

bótar er hve

ildir lítilli hr

gt því sem g

eilsubótar (L

til að bæta á

hreyfing er m

di, bæta gæð

th, 2004). Á

l hreyfing h

Mæla þarf bl

agn og tegu

ngtíma blóð

num og gefu

alldórsdóttir 

lvægi hreyf

glinginn til a

að krosslegg

ikilvægt er a

lóðsykurstjó

ursýkinni. E

nd sem við þ

hvers konar

d. Hún er ei

ers konar hre

reyfingu og

gerist í hvíld

Lýðheilsustö

árum við lífi

mikilvæg til

ði svefns, st

Ásamt matar

hentar hverj

lóðsykurinn

und fæðu. A

ðsykursgildi

ur vísbendin

o.fl., 2009)

fingar hjá un

að ganga um

gja fætur. Vi

að drekka v

órnun einnig

n þessir fylg

þurfum að h

vinnu bein

innig skilgre

eyfing sem 

g má skilgre

d. Fullorðnu

öð, 2009). 

fið heldur til

l að auka an

tuðla að góð

ræði gegnir 

um og einu

n reglulega s

Auk heimam

i, HbA1c, se

ngu um með

). 

nglingum m

m með reglu

ið akstur er 

vel af vatni. 

g. Við kyrrs

gikvillar slæ

horfast í aug

nagrindavöð

eind út frá á

er að minns

eina sem ást

um er ráðlag

l að auka líf

ndlega og lík

ðri heilsu og

hreyfing mi

um og mikilv

sem er lykil

mælinga er e

em endursp

ðalgildi bló

með sykursý

ulegu millib

æskilegt að

Þar sem hre

setu eins og

æmrar 

gu við og ge

va sem eyk

ákefð, tíma,

sta kosti 

tand þar sem

gt að hreyfa 

fsgæði og dr

kamlega ve

g lífsgæðum

ikilvægu hl

vægt að áæt

ll að því að 

eftirlit á gön

peglar magn

ðsykurs und

ýki I til að v

bili eða gera

ð stoppa a.m

eyfing breyt

g í flugvél o

24 

era það 

kur 

, tíðni 

m 

sig í 

raga úr 

llíðan 

m 

utverki í 

tlun sé 

velja 

ngudeild 

n 

danfarna 

iðhalda 

a æfingar 

m.k.á 2ja 

tist oft 

g bíl 
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hækkar 

lækkar h

Ungling

G.Ingim

A

(munnle

þeir setj

fjallgön

Insúlínþ

og fylgj

stað í fe

fyrir þv

til þess 

tilfellum

2.2.4

Að laga

þær er j

rannsók

sem vor

stelpur f

heldur e

hefur m

að því a

ketónab

 Ung

Bjarnadóttir - 

blóðsykur, 

hann. Dagle

gurinn þarf 

marsdóttir, 2

Allir þurfa a

eg heimild, 

ja ofan í sig

ngu með félö

þörfin verðu

jast með vel

erð sem á að

í í nestinu. A

að unglingu

m ætti hann 

4 Ólík við

a líf sitt að þ

afnvel ennþ

kn sem gerð

ru öll lögð i

frá níu ára a

en strákarnir

mikil áhrif á 

að halda góð

blóðsýringu 

glingar og syku

Þorbjörg Birg

en aukin hr

eg hreyfing 

að drekka v

2007). 

að hreyfa si

31. mars 20

g og hvernig

ögunum er e

ur meiri þeg

l hvernig sta

ð taka tvær k

Allt þarf að

urinn getur 

að geta það

ðbrögð kynj

því að hafa s

þá erfiðara a

 var í Kalifo

inn á sjúkrah

aldri og á un

r. Þær höfðu

unglinga se

ðri blóðsyku

en þeir og þ

ursýki 

gisdóttir 

reyfing s.s. 

er æskileg 

vel fyrir hrey

ig, líka þeir 

011). Þeir þ

g hreyfingin

ekki hægt í 

gar unglinga

aðan er áðu

klukkustund

ð skipuleggj

ekki í öllum

ð, með góðu

janna á un

sykursýki I 

að vera með

forníu voru s

hús með syk

nglingsaldri

u þá sleppt 

em eru með 

urstjórn eru

þurfa að leg

ganga, sund

þó ekki sé n

yfingu, með

sem eru syk

þurfa að hug

n er. Það að 

þeirra tilfel

ar eiga í hlu

ur en þeir far

dir og vera 

a vel og van

m tilfellum f

um undirbún

glingsaldri

er erfitt og 

ð sykursýki 

skoðaðar 92

kursýki I á 

i voru 40% 

því að nota

sykursýki I

u strákar betu

ggjast inn á 

d, dans, leik

nema snarpu

ðan á henni 

kursjúkir be

gsa sérstakle

stökkva út 

lli. Allt þarf

t. Þeir þurfa

ra að hreyfa

svo lengur e

ndlega ef ve

fylgt sínum 

ningi og ski

i 

þá sérstakle

I en ungling

24 unglings

árinu 1991.

líklegri til a

a insúlínið v

I og þá sérst

ur staddir en

sjúkrahús v

kir, íþróttir o

ur göngutúr

stendur og 

endir Hildur

ega vel um h

í leiki, í bíó

f að undirbú

a að vera mj

a sig. Ekki e

ef ekki hefu

el á að fara.

félögum, en

ipulagningu

ega fyrir un

gsstráka (Sa

stelpur og 7

 Þessi ranns

að lenda í k

við sykursýk

taklega á ste

n stelpur.  Þ

vegna þess. 

og erfiðisvin

r í 20-30 mí

á eftir (Þór

r Óladóttir á

heilsu sína, 

ó, á æfingu e

úa með fyrir

jög samvisk

er hægt að f

ur verið gert

 Þetta getur

n í langflest

u. 

nglingsstelpu

attley, 1998

752 ungling

sókn sýndi 

etónablóðsý

kinni. Umhv

elpur. Þegar

Þær lenda fr

Sumir lækn

25 

nna 

ín. 

a 

á 

allt sem 

eða 

rvara. 

kusamir 

fara af 

t ráð 

r orðið 

tum 

ur, fyrir 

8a). Í 

gsstrákar 

að 

ýringu 

verfið 

r kemur 

rekar í 

nar eru 
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þeirrar t

(Cohn, C

Í

sleppt þ

þess að 

fitu sem

að slepp

sleppt v

langan t

um 30%

Bandarí

átröskun

þessum 

R

insúlín m

hormón

er að ná

en miki

fyrir ste

að þær s

þann há

að slepp

að setja 

 Ung

Bjarnadóttir - 

trúar að þett

Cirillo, Win

Í stað þess a

því að sprau

einstakling

m því að líka

pa því að tak

verður auðve

tíma getur e

% unglingsst

íkjunum. Ta

n að stríða, 

sporum. (S

Rannsóknir 

meiri. Talið

naflæði og a

á góðri stjór

ð þyngdarta

elpur að hor

séu grannar

átt og vilja f

pa insúlíninu

þarf fram f

glingar og syku

Þorbjörg Birg

ta sé tengt þ

ngard, Aust

að kasta upp

ta sig með i

gurinn brenn

aminn þorna

ka insúlínið

eldara að lé

einstaklingu

túlkna sem 

alið er líkleg

þ.e.a.s. slep

Sattley, 1998

r hafa líka sý

ð er að strák

að tíðahringu

rn á blóðsyk

ap er oftast 

rfast í augu v

r.  Þeim finn

forðast það a

u. Þetta eru

fræðslu á an

ursýki 

gisdóttir 

því að þær n

in og Roffe

p eða taka þ

insúlíni. Þeg

nir miklu af 

ar og einstak

ð þegar þær 

éttast en þett

urinn lent í k

eru með syk

gt að á móti

ppi að taka i

8). 

ýnt fram á a

kar séu stöðu

urinn hafi þ

kri eftir grei

eitt af fyrstu

við það að þ

nst meira en

að vera líka

u of alvarleg

nnan hátt til 

nota insúlín 

ers, 1997). 

þvagræsandi

gar því er sl

f hitaeiningu

klingurinn l

vilja léttast

ta er lífshæt

ketónablóðs

kursýki I þj

i hverjum tí

insúlín svo 

að á meðan 

ugri í blóðsy

þar mikið um

ningu bæta 

u einkennum

þær séu að f

n nógu erfitt

a of feitar þe

gar staðreyn

stelpna en 

á rangan há

i lyf getur e

leppt hækka

um. Þetta ve

léttist. Því e

t. Það versta

ttulegur leik

sýringu sem

áist af þess

íu stelpum s

að þær gren

á kynþrosk

ykri en stelp

m að segja (

einstakling

m sykursýk

fitna þegar 

t að vera me

egar þær ge

ndir til þess a

stráka (Satt

átt eða til þe

einstaklingu

ar blóðsyku

eldur niðurb

er auðvelt fy

a í þessu er 

kur. Sé insú

m er lífshættu

ari tegund á

sem eiga við

nnist, sé aðe

ka stendur er

pur þegar k

(Cohn,o.fl., 

gar á sig 4-5

ki I. Það getu

allt umhver

eð sykursýk

ta haldið sé

að horfa fra

tley, 1998). 

ess að grenn

ur með syku

urinn sem ve

broti á vöðv

yrir ungling

að þegar in

úlíninu slepp

uleg. Talið 

átröskunar í

ð þessa tegu

eins einn str

r þörfin fyri

kemur að 

1997). Þeg

5 kg að með

ur oft verið 

rfi þeirra kre

ki I og öðruv

ér grönnum 

amhjá og þv

26 

na sig 

ursýki I 

erður til 

vum og 

gsstelpur 

súlíni er 

pt í of 

er að 

í 

und af 

rákur í 

ir 

ar búið 

altali, 

erfitt 

efst þess 

vísi á 

með því 

ví ljóst 
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2.2.5

Þegar b

Álitið er

foreldra

aðlögun

og blóð

Á

sem eru

samskip

ungling

að breyt

ennþá m

framkvæ

M

sem mæ

fyrir syk

Misjafn

unnin í 

Ó

verið sý

og að tíð

 

 

 

 

 Ung

Bjarnadóttir - 

5 Samante

arn eða ung

r ef einstakl

ar, systkini e

n sykursjúkr

sykri.  

Á unglingsá

u sykursjúki

pti þeirra við

sárunum eru

tast og líkam

meira, vakna

æmd.  

Maturinn ve

ælt er með fy

kursjúka. Á

nt er hvernig

samráði við

Ólík viðbrö

ýna fram á a

ðahringurin

glingar og syku

Þorbjörg Birg

ekt 

glingur grein

lingur í nán

eða börn fái

ra að sjúkdó

árum er tím

ir þurfa að v

ð aðra. Það 

um við að f

minn þarf tí

andi kynhvö

eitir orku og

fyrir sykursj

Ásamt matar

g og hve mik

ð fagfólk.  

ögð kynjann

að strákar er

nn hafi þar m

ursýki 

gisdóttir 

nist með syk

nustu fjölsky

i sjúkdómin

ómnum og h

minn þar sem

vera nákvæm

er erfitt að 

fást við ákaf

íma til að að

öt, réttlætisk

g nauðsynle

úka er gott 

æði gegnir 

kil hreyfing

na á ungling

ru stöðugri í

mikið að seg

kursýki I, v

yldu er með

nn. Góður st

hjálpa honu

m flestir þróa

mir og hugs

fá sykursýk

far geðsveif

ðlagast henn

kennd og hu

eg næringar

fyrir alla, e

hreyfing mi

g hentar hve

gsárunum er

í blóðsykri 

gja. 

veldur það á

ð insúlínháð

tuðningur fr

um að viðha

a vináttu- o

sa mjög vel 

ki I og finna

flur vegna þ

ni. Alls kyn

ugsjónir sem

refni til viðh

n hins vega

ikilvægu hlu

erjum og ein

r staðreynd. 

þegar kemu

álagi á foreld

a sykursýki

rá fjölskyldu

lda góðri stj

g oft ástarsa

um sig sem

ast maður ve

þess að horm

ns tilfinninga

m erfitt er að

halds og vax

ar er ekki all

utverki í me

num og mik

Rannsókni

ur að hormó

dra og systk

i séu 5% lík

u er sagður 

tjórnun á ma

ambönd en 

m hefur áhrif

era öðruvísi

mónastarfse

ar flækja m

ð koma í 

xtar. Það ma

lur matur gó

eðferð.  

kilvægt að á

r sem gerða

ónaflæði en 

27 

kini. 

kur á að 

auka 

ataræði 

þeir 

f á 

i. Á 

emin er 

álin 

ataræði 

óður 

áætlun sé 

ar hafa 

stelpur 
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2.3 L

Hugtaki

Lífsgæð

lífsgleði

fyrir upp

samféla

1997). V

bent á a

um sé a

 L

breyting

lífsgæðu

og ungl

L

dregur ú

með bei

2.3.1

Aðlögun

skiptir a

blanda a

klæðnað

ungling

viðhorf,

M

helst í k

 Ung

Bjarnadóttir - 

ífsgæði, ný

ið lífsgæði e

ði er tengt já

i (Kolbrún A

plifun og sk

agsgildum, m

Vaxandi áhu

að lífsgæði æ

að ræða andl

Lífsgæðum 

gum á meða

um barna og

inga með la

Ljóst er að s

úr afkastage

inum og óbe

1 Nýr lífss

n er mikilvæ

að hann fái v

af mörgum 

ði sem er eð

num í þessu

, gildi og he

Margir ungl

kringum fore

glingar og syku

Þorbjörg Birg

ýr lífsstíll og

er einkum n

ákvæðum h

Albertsdótti

kynjun einst

markmiðum

ugi hefur ve

ættu að vera

leg veikindi

hefur oft v

an meiri áhe

g unglinga h

angvinn veik

sykursýki I 

etu þeirra til

einum hætti

stíll 

ægur þáttur 

viðeigandi 

ólíkum þátt

ðlilegur hve

u tilviki. Ha

eimssýn þei

lingar tilkyn

eldra sína. Þ

ursýki 

gisdóttir 

g líðan ung

notað þegar 

liðum lífsin

ir o.fl., 2009

taklings á h

m, væntingum

erið meðal f

a hluti af lík

i eða ekki. (

erið skipt í 

ersla hefur v

hafa verið g

kind eða föt

ásamt öllum

l vinnu og f

i (WHO, 20

í því að ein

stuðning og

tum eins og

erjum einsta

ann er bland

rra (Diction

nna ungling

Þetta tímabi

glinga með 

vísað er í v

ns eins og ha

9). Lífsgæð

hlutverkum s

m, lífskjöru

fræðimanna

kamlegri og 

(Zullig, Val

flokka eftir

verið lögð á

gerðar marg

tlun (Meule

m hennar fy

framleiðni o

010).  

nstaklingur g

g fræðslu. L

g félagslegum

aklingi og öð

da af ávana, 

nary, e.d.) 

gsárin með t

il kallast oft

sykursýki 

vellíðan og á

amingju, he

ði hafa einni

sínum í lífin

um og hlutte

a síðustu ár 

andlegri he

lois, Scott, H

r líkamlegri 

á hamingju o

gar rannsókn

eners, Lee, B

ylgikvillum 

og leiðir til a

geti náð góð

Lífsstíll hefu

m samskipt

ðrum á hver

venjum, m

tilþrifamiklu

t gelgjuskei

I 

ánægju (Bai

eilsu, velgen

ig verið skil

nu, út frá m

ektum (Saxe

á lífsgæðum

eilsu, en ekk

Huebner og

virkni og sá

og lífsánægj

nir þar sem 

Binns og Lo

skerðir lífsg

aukins kostn

ðri sjálfsræk

ur verið skilg

tum, neyslu,

rjum tíma fy

meðvituðu va

um breyting

ið. Þeir leita

iardini o.fl.,

ngni, auði o

lgreind sem

menningu, 

ena og Orle

m. Fræðime

ki að snúast

 Drane, 200

álfræðilegu

gju hjá öðrum

um er að ræ

ower, 2003)

gæði unglin

naðar samfé

kt og miklu

greindur sem

, skemmtun

fyrir sig, 

ali og endur

gum á hegðu

a eftir sjálfst

28 

, 2006). 

og 

m lýsandi 

ey, 

nn hafa 

t hvort 

05).  

m 

m. Á 

æða börn 

).  

nga, 

élagsins 

u máli 

m 

n og 

rspeglar 

un og þá 

tæði og  
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verða flj

sjálfstæ

ungling

allt sam

algenga

Halla H

E

líkamleg

hefur lík

líkamleg

tilfinnin

eitthvað

áhyggju

oft til ve

Margrét

Á

greinist 

Sykursý

nánustu

alla aðra

1994). 

M

að honu

eðlilega

gefið gó

 Ung

Bjarnadóttir - 

ljótt meðvitu

ði byrja fles

urinn hafa þ

mneyti við þá

ara að upp k

Heimisdóttir,

Ekki aðeins

gu og félag

ka bæði me

gar breyting

ngalegu brey

ð sé nefnt. U

ur af því að 

egna þess a

t Einarsdótt

Áhrif sykur

með sjúkdó

ýki I og með

u (Baily og K

a þætti man

Mikilvægt e

um líði sem 

a, bæði líkam

óð ráð varða

glingar og syku

Þorbjörg Birg

uð um það e

stir ungling

þveröfugar 

á. Unglingu

komi ágreini

, 2011). 

s er unglingu

slegu breyti

ð líkamlega

gar er átt við

ytingunum 

Unglingarnir

passa ekki i

ð þær passa

tir og Halla 

rsýkinnar ko

óminn og er

ðhöndlun sj

Kahn, 1993

nnlegs lífs ei

er að unglin

best frá deg

mlega og fé

andi ýmsar 

ursýki 

gisdóttir 

ef þeir eru e

gar hægt og 

skoðanir  v

urinn er á þe

ingur á mill

urinn að gan

ingar sem þ

ar og tilfinn

ð stækkun b

er ást, ástar

r taka þó þr

inn í vöðvas

a ekki inn í þ

Heimisdótt

oma fyrir í ö

r það þess v

úkdómsins 

). Eins og á

ins og fjölsk

ngur sem he

gi til dags.  

élagslega. H

aðstæður se

ekki eins og

rólega að ýt

ið foreldran

essu tímabil

li hans og fo

nga í gegnu

því tilheyrir 

ningalegar b

brjósta, mút

rsorg, kynlíf

roska sinn ú

stælta móde

þá staðalím

tir, 2011). 

öllu sem við

vegna í hans

hefur áhrif 

áður hefur v

kyldu, félag

fur greinst m

Einnig er m

Hjúkrunarfræ

em upp kom

g jafnaldrarn

ta frá sér fo

na og reynir

li gjarn á að

oreldranna (

um gelgjusk

heldur einn

reytingar að

tur, hárvöxt 

f, reiði, depu

út á mjög mi

elið á meðan

mynd sem á s

ðkemur dag

s höndum hv

f á mataræði

verið vikið a

gslíf og vinn

með sýkurs

mikilvægt að

æðingurinn, 

ma. Ungling

nir. Til að ö

oreldrum sín

r eftir fremst

 skipta skap

(Anna Marg

keiðið og all

nig kynþrosk

ð gera. Þega

og fleira. Þ

urð, stress o

isjafnan hát

n áhyggjur 

sér stað hve

legu lífi ung

vernig hann

i viðkomand

að hefur sjúk

nu (Callagh

ýki hagi tilv

ð hann vaxi 

læknirinn o

gurinn þarf þ

ðlast meira 

num. Oft vir

ta megni að

pi og það ve

grét Einarsd

lar þær andl

kaskeiðið se

ar talað er u

Það sem tilh

og öfund sv

tt. Strákar h

stelpnanna 

erju sinni (A

glingsins se

n tekst á við

di jafnt sem

kdómurinn 

han og Willi

veru sinni þ

og þroskist

og margir a

þó sjálfur að

29 

rðist 

ð forðast 

erður æ 

dóttir og 

legu, 

em 

um 

heyrir 

vo 

afa 

koma 

Anna 

em 

ð hann. 

m hans 

áhrif á 

iams, 

þannig 

t 

ðrir geta 

ð læra af 
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reynslun

eins og 

sjúkdóm

að temja

með sjú

sjálfsum

en mörg

streitu t

M

draga úr

forvörn 

hollt ma

háa skam

2.3.2

Fyrstu e

aukna þ

hátt syk

þyngdar

sýkingu

Í

einstakl

slysadei

sem í vo

uppgötv

verið fy

 Ung

Bjarnadóttir - 

nni, hvernig

á mörgum ö

m líkt og syk

a sér ákveði

úkdómnum o

mönnun, svo

gum vex í au

engdri sjúk

Margt er vit

r tíðni syku

gegn sykur

ataræði einn

mmta af lyf

2 Líkamle

einkenni syk

þreytu, þorst

kurhlutfall í 

rtap samfara

um getur ein

Í stórfjölsky

lingar en son

ildina hafi b

oru ketónar

vast svona s

yrir í stórfjöl

glingar og syku

Þorbjörg Birg

g honum hen

öðrum sviðu

kursýki I og

inn, ráðlagð

og hafi trú á

o sem reglus

ugum að sin

dómnum (A

tað um þær 

rsýki I og a

rsýki og til a

n af  hornste

fjum, þar m

eg líðan 

kursýki I eru

ta og framle

blóði sem l

a lystarleys

nnig einkenn

yldu Hildar 

nur hennar 

blóðsykur u

. Líkami un

snemma. Ha

lskyldunni s

ursýki 

gisdóttir 

ntar best að

um lífsins. M

g til að einst

ðan lífsstíl. M

á því að han

samt líferni

nna þessum

Aalto, Uutel

lífstílsbreyt

alvarleika. S

að halda hen

einum þess 

eð töldu af 

u óljós en þ

eiðslu á þva

leiðir af sér 

i. Skertur v

nt langvinna

Óladóttur (

með sykurs

unglingsins v

nglingsins v

ann fékk vö

sú reynsla s

ð stýra sjúkd

Mörgum re

taklingurinn

Miklu máli 

nn sé fær um

i, heilsusam

m þáttum sem

la og Aro, 2

tingar sem n

Samskonar l

nni í skefju

að stjórna b

insúlíni (Ra

þó almenn. V

agi (WHO, 2

tíð þvaglát,

öxtur hjá bö

a hækkun á

(munnleg he

sýki I. Sagð

verið frekar

ar því aðein

kva og lyf í

sem þar er, v

dómnum mi

ynist erfitt a

n nái að aðla

skiptir að e

m að hafa stj

mlegt mataræ

m skyldi og

2000). 

nauðsynlegt

lífsstílsbreyt

m. Eins og 

blóðsykri og

afn Benedik

Viðkomand

2009). Eitt a

, mikinn þor

örnum og au

á blóðsykri (

eimild, 31. m

i hún að þeg

r hár, eða um

ns farinn að 

í æð til að læ

væri ekki ví

iðað við eig

að takast á v

agast sjúkdó

einstaklingu

tjórn á einke

æði og hreyf

því er algen

t er að grípa

tingar gagn

fram hefur 

g draga úr þ

ktsson, 2008

di einstaklin

aðaleinkenn

rsta, sjóntru

ukið næmi f

(Gavin, o.fl

mars 2011) 

gar þau mæ

m 24. Þá va

súrna og go

ækka blóðsy

íst að þau h

gin aðstæður

við langvinn

ómnum þar

urinn læri að

ennum hans

fing eru lyk

ngt að finn 

a til í því sk

nast bæði sem

komið er al

þörf líkaman

8). 

ngur verður 

ni sykursýki

uflanir og 

fyrir ýmsum

., 2002). 

eru þrír aðr

æðginin kom

ar tekin þvag

ott að þetta 

ykurinn. He

hefðu spáð í 

30 

r, alveg 

nann 

rf hann 

ð lifa 

s. Góð 

kilatriði 

til 

kyni að 

m 

lmennt 

ns fyrir 

var við 

i I er of 

m 

rir 

mu á 

gprufa 

skyldi 

efði ekki 

þessi 
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einkenn

var að k

sykursý

niður. M

þetta. H

hafa þrj

hverju u

strembið

Þ

fylgjast 

þannig a

þennan 

2.3.3

Að lifa 

stuðning

ungling

meðferð

fram á b

2000).  

 E

þunglyn

gera bre

 sjúkdóm

reiði sem

 Ung

Bjarnadóttir - 

ni. Yfirleitt t

koma nógu s

ýki I var það

Móðirin segi

Hugsanir hen

á innan stór

unglingurinn

ð.  

Þeim var sv

vel með un

að ekki varð

sólarhring s

3 Andleg l

með sykurs

g, hvort sem

num að ná s

ðinni og vei

betri aðlögu

Erfitt er að 

ndiseinkenn

eytingar á m

mnum fylgi

m er eðlileg

glingar og syku

Þorbjörg Birg

tekur það lík

snemma. Þe

ð þeim miki

ist ekkert m

nnar hafi ve

rfjölskyldun

n hennar þy

vo sagt að þa

nglingnum. 

ð þeim svef

sem hafi ve

líðan og fél

sýki I getur 

m það er frá 

stjórn á dag

it út á hvað 

un unglingsi

greinast me

num. Lífi ein

mataræði, hv

ir minna úth

gt en getur þ

ursýki 

gisdóttir 

kamann ein

egar lækniri

ð áfall. Ung

muna hvað v

erið ruglings

nnar sem væ

yrfti að grein

au færu á gj

Allan tíman

fnsamt um n

erið mjög er

lagslegur st

tekið á andl

fjölskyldu,

glegu lífi sín

hún gengur

ins að langv

eð sykursýk

nstaklings m

víld, fylgja n

hald. Að gre

þróast út í þu

nhverja daga

inn kom og 

glingurinn f

var sagt við 

slegar, hún 

æru með syk

nast á þessu

jörgæsluna 

nn var blóðs

nóttina. Kví

rfiður fyrir a

tuðningur

lega og þá e

, vinum eða

nu sem og b

r. Stuðningu

vinnum sjúk

ki I á ungling

með sykursý

nákvæmum

einast með s

unglyndi á þ

a að hreinsa

sagði þeim

fór inn á bað

hana eftir a

skildi ekki a

kursýki. Hú

um tíma þeg

og myndu v

sykurinn mæ

íði og óvissa

alla. 

er mikilvæg

a heilbrigðis

blóðsykrinum

ur er einn af

kdómi eins o

gsárum og g

ýki I fylgir m

m fyrirmælum

sykursýki fy

þessum áru

ast af ketónu

m að ungling

ð, læsti að s

að læknirinn

af hverju ek

ún sagðist ek

gar allt er sv

vera þar ein

ældur á kluk

a segir hún 

gt að fá einh

sstarfsfólki. 

m ef fjölsky

f þeim þáttu

og sykursýk

getur valdið

mikið álag e

m vegna inn

ylgir oft sor

um (Landlæk

um en hans 

gurinn væri 

sér og brotn

n tilkynnti þ

kki væri nóg

kki hafa ski

vo viðkvæm

na nótt til þe

kkutíma fre

að hafi nag

hvers konar 

Það auðvel

yldan tekur 

um sem hefu

ki (Aalto o.f

ð 

en oftast þa

ntöku lyfja o

rg, pirringur

knir, 2009).
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gæfa 
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aði 

þeim 

g að 

lið af 

mt og 

ess að 

esti 

gað þau 

ldar 

þátt í 

ur sýnt 

fl., 

arf að 

og 

r og 

.  
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Í

sykursý

sjúkdóm

svöruðu

frekar m

2000).  

Ó

sykursý

velti mö

kom að 

niður tö

móður s

tilfinnin

innri ba

 

hvort að

hann æt

að syku

Hann ge

eins og 

á að þei

finnst h

frá sjúk

F

meðferð

 Ung

Bjarnadóttir - 

Í rannsókn s

ýki I þar sem

mnum. Allir

u sögðust 23

mikla streitu

Ótal margir

ýki af tegund

örgu fyrir sé

þeim tíma 

ölurnar sínar

sinni á að nú

ngar sem ha

aráttu, en ha

Hildur talað

ð sykursýkin

tti almennt a

ursýkin kæm

erði sér grei

flugstjóri eð

ir falli í blóð

onum erfið 

dómi sínum

Félagslegur

ð að taka mi

glingar og syku

Þorbjörg Birg

sem gerð va

m ákveðinn 

r þátttakend

3% finna fyr

u og 9% töld

r hlutir fóru 

dinni I (Hild

ér, var dugle

að lyfið sem

r og fylgjast

ú tilheyrði h

ann tjáði ekk

ann var dugl

ði um (mun

n myndi haf

að segja vin

mi í veg fyrir

in fyrir að ti

ða rútubílstj

ðsykri verðu

staðreynd a

m þegar hann

r stuðningur

ið af aðstan

ursýki 

gisdóttir 

ar í Finnland

kvarði var n

durnir fundu

rir lítilli stre

du sig finna

í gegnum h

dur Óladótt

egur og sam

m hann fékk

t vel með. Þ

hann þessum

ki upphátt e

legur og spu

nnleg heimil

fa áhrif á þa

nnuveitendu

r að hann yr

il eru störf s

jóri. Þeim s

ur alltaf til s

að þurfa að 

n stendur fr

r er afar mik

ndendum og

di árið 2000

notaður til a

u fyrir streitu

eitu, 40% sö

a fyrir mikill

huga ungling

ir, munnleg

mviskusamu

k í æð var te

Þegar hann s

m hópi sem 

n móðurinn

urði mjög m

ld 31. mars 

að þegar að 

um frá því a

rði ráðinn í 

sem að syku

störfum geta

staðar, auki

vega og me

rammi fyrir 

kilvægur fyr

g fræða þá u

0 var m.a. sk

að meta tilfi

u tengdri sjú

ögðu hana í

li streitu ten

gsins eftir a

g heimild 31

ur að mæla s

ekið niður. P

sá plakat af 

eru kallaða

n var ljóst að

mikið og spá

2011) að so

hann færi a

að hann vær

það starf se

ursjúkir eins

a sykursjúki

n streita eyk

eta í hvert sk

svona aðstæ

rir ungt fólk

um sjúkdóm

koðuð andle

inningalega

úkdómnum

í meðallagi,

ngdri sjúkdó

að hann grei

1. mars 201

sig og gefa s

Passaði sig 

f langveikum

ar “Hetjurna

ð sonur hen

áði. 

onur hennar

að sækja um

i sykursjúku

em hann lan

staklingar g

ir ekki sinnt

kur þörfin á

kipti hvort h

æðum. 

k með sykur

minn og miki

eg vanlíðan

a aðlögun að

. Af þeim se

 29% töluðu

ómnum (Aa

indist með 

1). Ungling

sér insúlín þ

á að skrá al

m börnum o

ar”. Því fylg

nnar  átti í m

r velti því fy

m vinnu, eða

ur. Gæti það

ngaði til að v

geta ekki un

t þar sem að

á insúlíni. Þ

hann eigi að

rsýki I og þ

ilvægi viðei

32 

n tengd 

ð 

em 

u um 

alto o.fl., 

gurinn 

þegar 

ltaf 

og benti 

gdu 

mikilli 

yrir sér 

a hvort 

ð verið 

vinna. 

nnið, 

ð hættan 

etta 

ð segja 

ví þarf 

igandi 
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stuðning

dæmis b

sykursý

S

heilbrig

verður s

Þunglyn

fylgikvi

sjúkrahú

sjúkdóm

aðstand

með syk

stuðning

Á

stuðning

með lan

takist á 

stuðning

2.3.4

Lífsgæð

lífsgleði

félagsle

einstakl

sykursý

þreytu, 

 Ung

Bjarnadóttir - 

gs. Rannsók

bjargráð og 

ýki og þungl

Streita og þ

gt líferni við

sjálfsumönn

ndiseinkenn

illum, minn

ús. Líklegt þ

mnum meira

dendur er ná

kursyki. Í um

gur frá fjöls

Á síðustu ár

gs á framvin

ngvinna sjúk

við veikind

gi (Fjóla Ka

4 Samante

ði eru tengd

i. Lífsstíll h

egum samsk

lingi og öðru

ýki tegund I 

þorsta og fr

glingar og syku

Þorbjörg Birg

knir undanfa

félagslegur

lyndi og kví

að hvernig 

ðkomandi ás

nunin ekki e

ni hafa verið

ni virkni, fle

þykir að ást

a. Rannsókn

ánara því fæ

mfjöllunum

skyldu veiti 

rum hefur a

ndu langvar

kdóma sem 

di sín á skilv

atrín Steinsd

ekt 

d jákvæðum 

hefur verið s

kiptum, neys

um á hverju

eru óljós en

ramleiðslu á

ursýki 

gisdóttir 

farinna ára b

r stuðningur

íða í kjölfar

unglingurin

stundar. Þeg

eins góð og 

ð tengd min

iri heimsók

tæðan sé sú 

nir undanfar

ærri einkenni

m tengdum þ

hvað mesta

athygli í auk

randi sjúkdó

er ánægt m

virkari máta

dóttir o.fl., 2

hliðum lífs

skilgreindur

slu, skemmt

um tíma fyr

n þó almenn

á þvagi. Að 

benda til þes

r, skipti mál

r sykursýkin

nn tekst á vi

gar unglingu

æskilegt er

ni sjálfsstjó

knum á bráð

að fólk me

rinna ára be

i þunglyndi

þessum niðu

a forspá um

knum mæli v

óma. Ranns

með þann stu

a en þeir ein

2008). 

sins eins og 

r sem bland

tun og klæð

rir sig, ungli

n. Viðkoma

lifa með sy

ss að ýmsar

li bæði fyrir

nnar (Fjóla K

ið sykursýki

ur með syku

(Peyrot, M

órn, of háum

ðamóttöku o

ð insúlínháð

enda til þess

s sýndu ein

urstöðum ke

m meðferðarh

verið beinst

sóknir hafa e

uðning sem 

nstaklingar s

hamingju, h

a af mörgum

ðnaði sem e

ingnum í þe

andi einstakl

ykursýki I g

r sálfélagsle

r blóðsykurs

Katrín Stein

ina getur ha

ursýki I upp

McMurry og 

m blóðsykri,

og fleiri innl

ða sykursýk

s að eftir þv

nstaklingar s

emur einnig

heldni fólks

t að áhrifum

einnig gefið

það fær eða

sem ekki eig

heilsu, velg

m ólíkum þ

r eðililegur 

essu tilviki. 

lingur verðu

etur tekið á

egar breytur

sstjórnun fó

nsdóttir o.fl

aft áhrif á hv

plifir mikla 

Kruger, 19

, auknum lík

lögnum á 

ki þurfi að s

í sem samb

sem greindir

g fram að 

s með sykur

m félagslegs

ð til kynna a

a getur feng

ga kost á slí

gengni, auði

áttum eins o

hverjum 

Fyrstu eink

ur var við au

á andleg og þ

33 

r, til 

ólks með 

l., 2008). 

versu 

streitu 

99). 

kum á 

sinna 

and við 

r voru 

rsýki I.  

s 

að fólk 

gið, 

íkum 

 og 

og 

kenni af 

ukna 

þá er 
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mikilvæ

heilbrig

I og því

mikilvæ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ung

Bjarnadóttir - 

ægt að frá ei

gðisstarfsfól

í þarf í meðf

ægi þess að v

glingar og syku

Þorbjörg Birg

inhvers kon

lki. Félagsle

ferð að taka

veita viðeig

ursýki 

gisdóttir 

ar stuðning

egur stuðnin

a mið af aðs

gandi stuðni

, hvort sem

ngur er afar 

standendum

ing.  

er frá fjölsk

mikilvægur

m og fræða þ

kyldu vinum

r fyrir ungt 

þá um sjúkd

m eða 

fólk með sy

dóminn og 

34 

ykursýki 
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2.4 M

Skólinn

mikilvæ

einstakl

allra nem

sem þei

fjármag

skólahjú

2003). 

T

grunnsk

þ.e. líka

sem haf

2000). 

Þ

aðlögun

sameigi

t.d. hvor

mikilvæ

góðu sa

boðleiði

S

öllu í sa

ekki eru

skólunu

 Ung

Bjarnadóttir - 

Mikilvægi sk

n er sá staðu

ægt að grunn

ling. Starfsf

menda. Skó

ir þarfnast t.

gn til að fá þ

úkrunarfræð

Tilgangur sk

kólaaldri. H

amlegu, and

fa áhrif á ve

Þegar nema

narferli í skó

inlegt með þ

rt nemendu

ægt er fyrir f

amstarfi sem

ir séu skýra

Skólahjúkru

ambandi við

u skólahjúkr

um. Í fámen

glingar og syku

Þorbjörg Birg

kólans, viðb

ur þar sem b

nskólar séu 

fólk skóla he

ólinn, kenna

.d. þegar ne

þá aðstoð se

ðingur nema

kólaheilsug

elsta hlutve

dlegu og féla

elferð og nám

andi kemur m

ólanum. Syk

þeim. Skólin

ur þurfa að s

foreldra, ken

m byggir me

ar (Hrafnhild

unarfræðing

ð sykursjúka

runarfræðin

num skólum

ursýki 

gisdóttir 

bragðsáætl

börn og ungl

sem best un

efur ekki al

arar og anna

emandi grein

em í boði er 

a í mjög litl

gæslu er að f

erk hennar e

agslegu heil

msgetu nem

með þá grei

kursjúkir ne

nn þarf því 

sprauta sig á

nnara, skóla

eðal annars á

dur Sólrún S

gur er sá fag

a nemendur

ngar ekki í fu

m koma þeir

lana og fræ

lingar eyða 

ndir það bún

ltaf þá þekk

að starfsfólk

nist með syk

og þá kann

lu starfshlut

fylgjast með

er að stuðla 

lbrigði og g

menda (Stefn

iningu í skó

emendur eru

að aðlaga s

á skólatíma 

astjórnendu

á því að alli

Sigurgeirsd

gaðili innan 

r. Það sem h

fullu starfi o

r jafnvel ek

æðslu um sy

mestum tím

nir að fá í sí

kingu sem þ

k skólans á r

kursýki I. Þ

nski sérstakl

tfalli (Hrafn

ð heilsu, þro

að almennu

greina og sin

fna og hlutve

óla að hann 

u misjafnir þ

starfshætti s

og þá hvort

ur og skólahj

ir þekki hlu

dóttir, 2003)

skólans sem

helst kemur 

og eru því ek

kki nema ein

ykursýki 

ma utan heim

ína umsjá sy

þarf til að ge

rétt á því að

Því miður er

lega í tilfellu

nhildur Sólrú

oska, líðan 

u heilbrigði 

nna heilbrig

erk skólahjú

sé sykursjú

þó svo að m

ína að nema

t þeir þurfi a

hjúkrunarfræ

utverk hvers

). 

m hefur yfir

í veg fyrir þ

kki nema hl

nu sinni í vik

milis og því

ykursjúkan 

eta mætt þö

ð fá alla þá a

r ekki alltaf 

um þar sem

ún Sigurgei

og högum b

einstakling

gðisvandam

úkrunarfræð

úkur þá fer a

margt sé 

anda. Misja

aðstoð. Mjö

æðing að ver

 annars og 

rumsjón me

þetta er að o

luta úr degi 

ku, því þarf
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skoða í 

mikla að

(Hrafnh

Á

sykursý

sykursjú

nemand

menntun

og/eða v

I. Landl

sykursý

sykursý

starfræk

sérstaka

en heldu

(Elísabe

tíma, af 

fengist o

23. janú

H

og heils

Óladóttu

sína kom

hvað á a

 Ung

Bjarnadóttir - 

hverjum sk

ðstoð hann 

hildur Sólrún

Á þeim tíma

ýki I byrjar f

úki nemand

dans (Hrafnh

Samkvæmt 

narfræðum 

verklagsreg

læknisembæ

ýki II en ekk

ýki I (Sigurð

kt göngudei

ar reglur fyr

ur ekki þar h

et Konráðsd

f sömu samt

og ekki vita

úar 2003). 

Hlutirnir vi

sugæslunnar

ur (munnleg

mnir, nema 

að gera þeg

glingar og syku

Þorbjörg Birg

kóla fyrir sig

getur veitt o

n Sigurgeirs

apunkti þeg

ferli í skólan

dinn og forel

hildur Sólrú

upplýsingu

við Háskól

glur fyrir sta

ættið hefur s

ki hefur stað

ður Helgaso

ld fyrir syku

rir skóla, ein

hafa verið g

dóttir munnl

tökum; Hva

að hvort han

rðast vera tö

r og skólahj

g heimild, 3

kennarar eð

ar unglingu

ursýki 

gisdóttir 

g hvenær sk

og hversu m

sdóttir, 200

gar starfsfólk

num þar sem

ldrar reyna 

ún Sigurgeir

um sem Hra

ann á Akure

arfsfólk skól

samið klínís

ðið til að sem

on munnleg 

ursjúk börn

nnig hafa Sa

gefnar út ne

leg heimild,

að þarf skóli

nn verður ge

öluvert öðru

júkrunarfræ

31. mars 20

ða einhver a

urinn fellur í

kólahjúkruna

mikla aðstoð

3). 

k skólans h

m kennarar,

allir að finn

rsdóttir, 200

afnhildur Só

eyri, kemur

la að fara ef

skar leiðbein

mja áþekkar

heimild, 6.

n og ungling

amtök syku

einar aðgerð

, 27. janúar 

inn að vita u

efinn út aftu

uvísi þegar 

æðingsins ný

11). Þar eru

aðili innan s

í blóðsykri. 

arfræðingur

ð foreldrarn

efur fengið 

, skólahjúkr

na bestu leið

03). 

ólrún Sigurg

r fram að ek

ftir þegar ne

ningar fyrir

r leiðbeinin

mars 2003)

ga en þar ha

ursjúkra á Ís

ða- og/eða v

2003). Bæk

um börn me

ur (Þuríður B

unglingurin

ýtur ekki len

u nemendur 

skólans vilji

Hildur sagð

rinn er í skó

nir og neman

ákveðna gr

runarfræðin

ðirnar til að

geirsdóttir a

kki eru til sta

emandi grei

r meðhöndlu

ngar fyrir ein

). Á Barnasp

afa ekki held

landi gefið 

verklagsregl

klingur sem

eð sykursýk

Björnsdóttir

nn er komin

ngur við sam

eiginlega u

i taka á sig 

ði okkur frá

ólanum, hve

ndinn vilja 

runnfræðslu

gur, nemen

 mæta sérþö

aflaði við sk

aðlaðar aðg

inist með sy

un fólks me

nstaklinga m

pítala Hring

dur verið útb

út marga bæ

lur fyrir skó

m gefinn var 

ki? Hefur ek

r munnleg h

nn í framhal

mkvæmt Hi

upp á samne

þá ábyrgð a

á því að þeg
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hefði ha

stóð að 

fyrir han

H

bent á a

eru syku

boðið up

nota han

meðvitu

einhver 

ljóst að 

framhal

kunnugu

fyrir syk

væri hæ

væri vit

myndi s

og að ha

E

Þegar að

skoða þ

þarf að 

sykurinn

 Ung

Bjarnadóttir - 

aft samband

hann skildi

nn að einbe

Hún hafði s

að tala við a

ursjúkir og þ

pp á neitt af

na, hvar hún

und og er ko

kennari sem

unglingurin

ldsskóla. Þe

ur en hún v

kursjúka va

ægt að gera þ

tað til þess a

svo þurfa að

afa samband

Eins er það 

ð unglingur

það sem han

gefa sér í kj

n eða sprau

glingar og syku

Þorbjörg Birg

d við skóla d

 ekki stress

eita sér að þv

samband við

ðstoðarskól

þurfa að mæ

fdrep til þes

n er geymd 

ominn í blóð

m kennir ho

nn þarf að ta

egar Hildur 

eit ekki um

ar henni ben

þar. Henni v

að þeir væru

ð hafa samb

d við mötun

með mötun

rinn er að fa

nn ætlar að b

jölfarið. Ek

uta sig í mag

ursýki 

gisdóttir 

drengsins he

a sig á skóla

ví sem hann

ð alla kenna

lastjóra. Hil

æla sig og g

ss. Til er ne

eða hvort e

ðsykurfall. 

onum veit hv

aka alla áby

fór að kann

m fleiri á þeg

nt á að hafa s

var sagt að í

u að fá anna

band aftur næ

neytið aftur

neytið, þar e

ara að borða

borða svo að

kki er víst að

gann eða lær

efði hann fe

anum á með

n væri að ga

ara sem kom

ldur gerði þ

gefa sér insú

yðarsprauta

einhver kann

Ekki er ljós

vernig á að 

yrgð á sjúkd

na málið bet

gar þetta er s

samband vi

í skólanum

að fæði en þ

æsta vetur o

.  

er ekki er ne

a þarf hann 

ð hann geti 

ð allir neme

rið svo að a

engið tölvub

ðan hann væ

anga í gegnu

ma að unglin

að og í ljós 

úlin þegar þ

a en ekki er 

n að mæla u

st núna þega

bregðast vi

dómi sínum 

tur kom í ljó

skrifað. Hva

ið mötuneyt

væru fleiri 

þeir sem eru

og tala við a

eitt afdrep t

að mæla sig

ákveðið ska

ndur geti hu

allir sjái. 

bréf frá einu

æri á sjúkrah

um núna.  

ngnum henn

kom að þei

þeir eru í skó

vitað með v

unglinginn e

ar þetta er sk

ið blóðsyku

sjálfur í þe

ós að íþrótta

að varðar m

tið og athug

sykursjúkir

u ekki með s

alla sem kæ

il að mæla s

g, skammta 

ammtinn af

ugsað sér að

um kennara 

húsinu,  nóg

nar að sögn 

im nemendu

ólanum er e

vissu hver k

ef hann mis

krifað hvort

urfalli. Af þe

ssum 

akennarinn 

mötuneyti og

ga hvort eitth

r nemendur 

sykursýki I.

mu að dren

sig eða spra

sér á diskin

f insúlíni sem

ð mæla hjá 
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2.4.1

Í rannsó

væru ein

sykursý

almenna

Með stj

til þessa

gefa ins

verður a

nemend

gera sér

F

og hvern

heilbrig

Gagnkv

hefði le

starfsfól

brugðist

 H

Ungling

tímann h

orðið á 

klukkut

mælinga

mataræð

 Ung

Bjarnadóttir - 

1 Viðbrag

ókn sem Hra

nhverjar ver

ýki I. Þar tal

ar reglur fyr

órnskipulag

ara nemenda

súlín ef þeir 

að fá fullnæ

dur. Til þess

r grein fyrir 

Fræðsla er n

nig bregðas

gðisstarfsfól

væmt traust 

iðbeinandi 

lk skóla nem

t á réttan há

Hildur Ólad

gurinn var in

heldur var h

lífi hans, sm

tíma í senn o

ar, sprautur

ði, hreyfing

glingar og syku

Þorbjörg Birg

gðsáætlanir

afnhildur Só

rklags-og/e

laði hún um

rir starfsfólk

gi er átt við 

a við stunda

r óska þess. 

ægjandi fræð

s að skólinn

sérþörfum 

nauðsynleg 

st skuli við. 

lks, starfsfól

og virðing v

aðgerða- og

mandans þa

átt við þeim

dóttir (munn

nnskrifaður

hann sendur

má tíma í se

og alltaf me

r, lyf, hverni

g, blóðprufu

ursýki 

gisdóttir 

r skólanna

ólrún Sigurg

ða aðgerðar

m tvo meginf

k skólans og

þætti sem s

atöflugerð o

Starfsfólk s

ðslu til að ge

n geti það þu

nemendann

þar sem ve

Forsenda g

lks skóla, fo

verður að v

g verklagsre

arf t.d. að þe

m (Hrafnhild

nleg heimild

r á sjúkrahú

r heim og í 

enn. Á meða

eð lækni og 

ig á að mæl

ur, brisið og 

geirsdóttir g

rreglur fyrir

flokka aðge

g hins vega

snúa að ákvö

og útvega þe

skóla sem h

eta boðið up

urfa umönnu

na.  

ittar eru ákv

góðrar fræðs

oreldra syku

vera til staða

eglur til að f

ekkja hann, 

dur Sólrún S

d, 31. mars 

sinu í 14 da

skólann til 

an hann lá in

hjúkrunarfr

la ketóna í þ

fleira og fle

gerði árið 20

r skóla þega

erða- og verk

r reglur sem

örðunum sk

eim aðstöðu

hefur í umsjá

pp á sem ör

unaraðilarni

veðnar grun

slu er gott sa

ursjúka nem

ar og æskile

fara eftir. D

vita hverjar

Sigurgeirsdó

2011) lýsir 

aga alls, han

að aðlagast 

nni var fræð

fræðingi. Þar

þvagi, sykur

eira. Þarna v

003 var kan

ar nemandi g

klagsreglna

m eru stjórns

kólastjórnen

u til að mæl

á sinni syku

ruggast umh

ir og allt sta

nnupplýsing

amstarf mil

mandans og 

egast væri að

æmi um þe

r sérþarfir h

óttir, 2003). 

atburðum þ

nn þurfti ekk

breytingun

ðsla á hverju

r var allt ræ

rfall, of hár 

var líka tæk

nnað var hvo

greinist með

a. Annars ve

skipulegs eð

nda t.d. að ta

la blóðsykur

ursjúka nem

hverfi fyrir 

arfsfólk skó

gar um syku

lli 

hans sjálfs.

ð þessi hópu

tta er að allt

hans eru og 

þannig: 

ki að vera þ

num sem hö

um degi, 

ætt, undirbún

blóðsykur, 

kifæri til að 
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að öllu. 

lauk og 

fram á f

eftir að 

 

sem vild

samskip

ekki far

Það sem

greining

fyrir un

ungling

hjá þeim

ungling

þann rey

Í

annars a

Sérfræð

S

g

k

e

2.4.2

Þegar k

börn og

 Ung

Bjarnadóttir - 

Þetta var g

bæklingar s

fundunum o

hann var bú

Ekkert ann

du máttu mæ

ptum við un

rið í fræðslu

m ekki var fa

gu. Ekki var

glinginn ef 

urinn gæti u

m sem ekki 

i þar sem þe

yndari. Þess

Í lögum um

að sinna rág

ðiþjónustu s

Störf sérfræ

grunnskólan

koma í skól

eftir því sem

2 Fræðsla

emur að fræ

g unglinga a

glingar og syku

Þorbjörg Birg

óð og mikil

skoðaðir. U

og þó að han

úinn að mel

að var í boð

æta í fræðsl

nglinginn til

unni voru hv

farið yfir í fr

r rætt um sá

hann þyrfti

upplifað sig

hafa sykurs

eir ræddu h

sa heimsókn

m grunnskóla

gjöf og stuðn

kóla nr.386

æðiþjónustu 

na sem fagle

lastarfi og v

m við á. 

a opinberra

æðslu til ung

ð 18 ára ald

ursýki 

gisdóttir 

l fræðsla, he

Unglingurinn

nn væri ekk

lta allar þær

ði en að lær

luna og læk

l að auðveld

vernig ungli

ræðslunni v

álfélagslegu

i á að halda.

g öðruvísi eð

sýki af tegun

hlutina yfir m

n kunni ung

a nr. 91/200

ningi vegna

6/1996 er þe

skóla skulu

egar stofnan

veita starfsm

a aðila og sa

glingsins sjá

dri á Barnas

eilinn var fu

n stóð sig ei

ki að spyrja 

r upplýsinga

a og læra og

knirinn óska

da bæði hon

ingurinn my

var hvernig u

u hliðina eða

. Það vantað

ða að þessi 

nd I. Unglin

máltíð og sá

glingurinn v

08 er tiltekið

a almennra s

etta ítrekað o

u [því] fyrst 

nir sem geti

mönnum skó

amtaka 

álfs og fjöls

spítala Hring

ullur af uppl

ins og hetja

mikið meða

ar sem komu

g taka inn þ

aði eftir að s

num og forel

yndi upplifa

unglingurin

a talað um a

ði að fara yf

tími gæti or

ngurinn fékk

á nýgreindi 

vel að meta 

ð að sérfræð

skólastarfa.

og þar kemu

og fremst b

i leyst flest 

óla leiðbeini

skyldu hans

gsins. Þverf

lýsingum ef

, spáði miki

an þeim stóð

u fram þar. 

það sem var 

sem flestir k

ldrum hans 

a sig eftir að

nn myndi up

að til staðar 

fir tilfinning

rðið ennþá e

k eina heim

fékk tækifæ

og hafði ga

ðiþjónusta s

 Í reglugerð

ur einnig fra

beinast að þ

þau viðfang

ingar og aðs

 er fjölbreyt

fagleg teym

ftir að fundu

ið í það sem

ð gerði hann

að gerast. A

kæmu sem v

lífið. Það s

ð hann grein

pplifa sig eft

væri stuðni

gahliðina, að

erfiðari held

msókn frá öð

æri til að spy

agn af. 

skóla eigi m

ð um 

am:  

því að efla 

gsefni sem u

stoð við stö

tt þjónusta v

mi, skipuð læ
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hjúkrun

er veitt 

barna og

hjúkrun

hafa á B

sjúkrahú

 S

sykursý

starfsme

aðallega

þekking

ári stend

heimasí

áhugave

2.4.3

Skólinn

mikilvæ

einstakl

Tilgang

grunnsk

líkamleg

hafa áhr

heilbrig

Þeg

veitt við

 Ung

Bjarnadóttir - 

narfræðingum

margs kona

g unglinga. 

narfræðingum

Barnaspítala

ústengdrar h

Samtök syk

ýki auk þess

enn heilbrig

a í því að ta

gu almennin

dur félagið 

íðunni www

erðar síður (

3 Samante

n er sá staðu

ægt að grunn

ling. Fræðsl

gur skólahei

kólaaldri. H

gu, andlegu

rif á velferð

gðisstarfsfól

gar kemur a

ð börn og un

glingar og syku

Þorbjörg Birg

m og öðru h

ar sértæk þjó

Þar geta un

m eða öðrum

anum eða ko

heimaþjónu

kursjúkra ha

 gefa þau út

gðisþjónustu

ala máli syku

ngs á sykurs

fyrir fræðsl

w.diabetes.is

(Samtök syk

ekt: 

ur þar sem b

nskólar séu 

la um sykur

lsugæslu er

elsta hlutve

u og félagsle

ð og námsge

lks, starfsfól

að fræðslu ti

nglinga að 1

ursýki 

gisdóttir 

heilbrigðiss

ónustu við u

nglingarnir k

m fagaðilum

omið á bráð

ustu barna o

afa gefið út 

t tímaritið J

unnar, lyfjab
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ýki, en þegar

o að þörfin b

ið meðal bar

sem er óbirt
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gund I þýðir

að byrja 

er insúlínþö

veginn. Ný

u 30 ár.  

ðustu 35 ára

samfelldan

tímabili eð
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a þætti mann

4). 

Hildi Óladó

da sykursýki

la er ekki ve

ðandi hans 

ang þegar u

óla. Að í fra

st við þegar 
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úkdóm er að

varðandi það
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víld, fylgja 

úthald. Það

getur þróas

m á hegðun 

kipta skapi o

Anna Margré

í öllu sem 
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óla að ræða,

úkum neme

ósi þessara 

notagildi aðg

rnanda í Gil

mband við fr

a kom fram a

sreglur þega

skólanna hé

m hans eins 

glingar og syku
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ar. Í samtöl

við almenn
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ga við þegar

á Íslandi vi

sykursýki I

45 

nar 

t tekið 

að hafa 

ma til 

ð 

 Ekki 

andi 

rfum 

2. maí 

ett í 

æðslu 

dóma 

ru 

nar 

mu til 

ið hefði 

r þeir 

ið hin 

 hér á 



Sædís G.B

Íslandi h

mikilvæ

sykursjú

Tek

í ljós að

þörfum 

Ran

verklag

sykursý

slíkar re

framkvæ

það hér 

að syku

 

 

 Ung

Bjarnadóttir - 

hefur þó va

ægt að hjúkr

úkra barna m

kið var viðta

ð þegar ungl

sykursjúka

nnsókn Hra

sreglur voru

ýki I. Í framh

eglur voru þ

æmdar. Fram

að þessu si

ursjúkum ne

glingar og syku

Þorbjörg Birg

xið mikið m

runarfræðin

með tilliti ti

al við móðu

lingurinn fe

a unglingsin

afnhildar Só

u til í íslensk

haldi af kön

þær útbúnar 

mhaldsskól

inni. Líkur e
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