
NY DIABETES-
UNDERVISNING

OPPRINNELSE
Her på Ahus får vi inn ca 50 nyoppdagete diabetespasienter hvert 
år. Disse trenger omfattende undervisning om sin nye sykdom. Vi i 
Diabetesgruppa så at det var et behov for å lage et undervisnings-
opplegg som alle ansatte på jobben kunne klare å utføre. Det er 
en utfordring med en stor pleiegruppe som har stor variasjon i 
kompetanse. Hvor alle må inneha en viss kunnskap om diabetes og 
opplæring. Dette gjorde at vi så at det var behov for en standarisert 
opplæring. Det ble dermed laget et opplegg som skulle være helt 
skriftlig, slik at alle kunne ha undervisning med pasienter. På denne 
måten kan alle føle seg sikre på at de ga lik opplæring/ undervisning, 
og få selvtillit til å tørre å ha disse pasientene.

FREMGANGSMÅTE
Vi i Diabetesgruppa hadde på forhånd gjort «research» med poli-
klinikken, endokrinolog og ansatte her, som jobbet mye med 
diabetes. Vi brukte dette til å bestemme hva vi ønsket skulle være 
med i undervisningen. Vi brukte et halvt år på å lage opplegget, og 
det ble da sendt til poliklinikken og endokrinolog for godkjenning. 
De hadde noen små ting de ville forandre, og da dette var ordnet 
tok vi i bruk opplegget fra ferbuar- 2015.

FERDIG OPPLEGG
Det nye opplegget er utformet slik at man har bestemt informasjon 
som skal gis ut på ulike dager. På denne måten får man sikret seg 
at de ansatte vet hva som er forventet å gi informasjon om, ut ifra 
hvor mange dager pasienten har vært innlagt.  Hver dag har egne 
kolonner der man skal krysse av på sjekklisten i pasientens perm, 
etterhvert som man gir opplæring. Hver av disse kolonnene har et 
eget ark med informasjon, enten til sykepleier eller til pasient. 

Dag 0: Dette er den dagen pasienten kommer, og man forventer 
ikke at de skal være veldig mottakelig for informasjon. Det er derfor 

bare lagt opp til enkel undervisning med velkommen til oss, hvilke 
forventninger de kan ha til de kommende dagene og hva som vil 
skje videre.

Dag 1: Her begynner man med mye undervisning. Denne dagen 
krever nok mest med tanke på hvor mye tid man må regne med 
å bruke. Her tenkes det at pasienten skal bli lært opp i enkelt hva 
Diabetes er, hvordan måle blodsukker og hva høyt blodsukker er. I 
tillegg ønsker man at sykepleier skal sende relevante henvisninger 
og avtale med lege og skrive ut resepter. 

Dag 2: Innen denne dagen tenker man at pasienten begynner å bli 
klar for å lære seg forskjellen på ulike typer insulin, hvordan regne 
karbohydrater og sette insulin. 

AV KRISTINE EVENSEN, SYKEPLEIER, AVDELING FOR BARN OG UNGDOM, AHUS 

Barne- og ungdomsavdelingen (ABU) på Ahus har et «diabetesteam» bestående av  
endokrinolog, diabetessykepleiere i poliklinikk, og noen sykepleiere i sengepost som 
har diabetes som sitt spesialfelt. Noen er nye i teamet, mens andre har vært med 
lenger. I medarbeidersamtaler i sengepost kan personalet ytre ønske om å være med 
i diabetesgruppa/diabetesteamet. Dette med ønske om å bygge opp kompetansen sin 
eller fordi de ønsker å bli ekstra god på dette fagfeltet. Vi har møte annenhver mandag 
på barnepoliklinikken for alle som jobber med diabetes i ABU, samt fagdag for de som 
jobber med diabetes en gang i året. 

Kristine underviser foreldre og barn med nyoppdaget diabetes.
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Dag 3: Denne dagen er det ønskelig at man gir opplæring om 
Urinstix for å sjekke ketoner i urin, lavt blodsukker og hvordan fysisk 
aktivitet har innvirkning på diabetes. 

Før permisjon: Vi har ikke satt dag 4, dette fordi informasjonen 
som gjenstår ikke er viktig før pasienten skal i permisjon. Under- 
visning som kommer under denne kolonnen er Glucagonpenn, 
sykdom og diabetes og hva man gjør på ferie.

Selv  om det er satt av faste dager til undervisningen, så kan man 
gjerne bytte om på disse. Noen pasienter er veldig mottakelig for 
informasjon, og ønsker å vite alt med en gang. Mens andre er veldig 
stresset og ønsker å bruke litt mer tid. Alle som underviser skal krysse 
av i skjemaet, og i tillegg kan man dokumentere i DIPS hvis man 
ønsker. Spesielt hvis man ikke har fått gitt opplæring, kan det være 
hensiktsmessig å skrive noen ord om hvorfor man ikke har gjort det. 

På baksiden på skjemaet har vi en kolonne som går på ketoner i 
urin. Her skal man fylle inn hva u-stix viser hver dag frem til det ikke 
er ketoner i urinen. I tillegg er det også en kolonne på baksiden der 

man fyller inn hvilken skole/barnehage pasienten går i, slik at vi får 
fulgt opp når de blir utskrevet.

Til barn i barnehage og opptil 4. klasse reiser sykepleier fra Avansert 
hjemmesykehus ut og har undervisning i skolene eller barnehagen. 
Fra og med 4. klasse får skolen invitasjon til å komme inn til sykehuset 
for 2 timers undervisning.   Vi kan da dekke flere skoler samtidig.

ERFARINGER
Vi føler det har blitt mer ensartet opplæring, men tar det opp med 
jevne mellomrom og minner sykepleierne på å følge opplegget og 
kvittere for det på sjekklista og evt sette som merknad på sengepost- 
lista hvilken opplæringsdag de er på. Vi har også lagt inn presentasjon 
av opplæringe i nyansattdagene våre. Tilbakemeldingene vi har fått 
fra sykepleierne på avdelingen har vært utelukkende positive. Nå 
føler de at det er enklere å ha ansvaret for en nyoppdaget diabetes- 
pasient. Undervisningsopplegget legger til rette for at alle skal vite 
hva som er forventet, og dette mener sykepleierne at vi har truffet 
med. Legene har også startet opp jobben med å lage noe tilsvarende 
for legeundervisningen. 

Dag 0 Mor Far Barn

Gi ut ”velkommen til oss skriv”

Informasjon om måltider

Omvisning på avdeling

Avklare forventninger

Informasjon om Dia prosjekt

Dag 1 Mor Far Barn

Ta blodprøver til Diaprosjekt, registrere

Lage Ukeplan

Lage kontaktsykepleie team

Gi startkit, karbohydrathefte og  
informasjon om Diabetesforbundet

Kort info om Diabetes

Måling av blodsukker

Jørgen film

Gul lapp/ Henvisninger

Introdusere dagbok

Høyt blodsukker

Resepter

Dag 2 Mor Far Barn

Typer Insulin

Injeksjons-teknikker og infiltrater

Karbohydrater og karbohydratregning

Repetere informasjon fra tidligere dager

Dag 3 Mor Far Barn

Urintest- ketoner

Lavt blodsukker

Fysisk aktivitet

Før permisjon Mor Far Barn

Glucagonpenn

Sykdom og Diabetes

Ferie

Veien videre..

Utreisevekt

Navnelapp

SJEKKLISTE FOR 
NYOPPDAGET DIABETES
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