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Diabetesforbundets innspill til statsbudsjettet 2022
Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er
interessert i diabetes. Forbundet ble stiftet i 1948 og har omkring 31.000 medlemmer, 11 fylkeslag og
125 lokalforeninger.
Diabetesforbundet jobber for et godt liv med diabetes – og en framtid uten.

Her følger Diabetesforbundets innspill til statsbudsjettet for 2022:

Diabetesforbundet ber regjeringen om å:
•

Utarbeide faglige råd for håndtering av diabetes i skole og barnehage, etter modell fra
Nasjonal faglig råd for nøtteallergi i barnehager og skoler.

•

Innføre én time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever i grunnskolen.

•

Gjeninnføre ordningen med gratis frukt og grønt i skolen.

•

Sikre at alle barn i grunnskolen får tilgang til et gratis, sunt og næringsrikt måltid i løpet av
skolehverdagen.

Nasjonale faglige råd for håndtering av diabetes i skole og barnehage
Hvert år får 360 barn under 15 år diabetes type 1, og over 2500 barn i denne aldersgruppen har
sykdommen. Disse skal leve med en alvorlig kronisk sykdom resten av livet. I barnehage og skole kan
barn med diabetes ha behov for oppfølging av kosthold, blodsukkermåling og riktig insulinbalanse
gjennom hele dagen for å kunne ha en god leke- og læringssituasjon.
Diabetesforbundet har over flere år fått tilbakemeldinger fra bekymrede og fortvilte foreldre som
forteller om liten vilje fra skole og barnehage til å håndtere ulike behov barna har som følge av
diabetes. Det er også ofte uklarhet rundt hva som inngår som skolens eller barnehagens ansvar, og
hva som inngår som en del av foreldreansvaret. Dette får ofte negative konsekvenser for barna, som
for eksempel når foreldre lar blodsukkeret til barnet ligge høyt for at barnet ikke skal få

hypoglykemi/føling i løpet av dagen. Utrygghet hos personell i barnehagen og skolen kan også smitte
over på barnet og dermed påvirke trivsel og læreevne.
For å kartlegge situasjonen gjennomførte Diabetesforbundet i 2017 en spørreundersøkelse blant
foresatte til barn med diabetes i barnehage og skole. Over 500 foresatte til barn i alderen 1–13 år
svarte på undersøkelsen. Flesteparten hadde barn i skolen. Hovedkonklusjonene i undersøkelsene
var at mange foreldre opplevde at lederne og de som fulgte opp barna i skolen og i barnehagen
hadde lite kunnskap om diabetes, og flere foreldre etterlyste et klarere regelverk og retningslinjer
som gir konkrete råd til skolen og barnehagen.
Som følge av den teknologiske utviklingen på behandlingsutstyr har flere og flere barn mulighet til å
følge med på blodsukkeret gjennom sensor eller apper på mobiltelefonen. Dette skaper store
muligheter for bedre håndtering av diabetesen, men også nye utfordringer i
skolehverdagen fordi det ikke er klare føringer for hvem skal ha tilgang til denne informasjonen når
barnet er på skolen. Behovet for en tydeliggjøring av ansvar og god veiledning har økt som følge av
de teknologiske nyvinningene.
Helsedirektoratet har, i samarbeid med Norges Astma og Allergiforbund, utarbeidet råd for barn med
nøtteallergi i barnehage og skole. Rådene er normerende og stiller noen krav til barnehagene og
skolene, i tillegg til å bevisstgjøre hva nøtteallergi er.
Diabetesforbundet ber om at Helsedirektoratet får i oppdrag å utarbeide faglige råd for håndtering
av diabetes i skole og barnehage, etter modell fra Nasjonal faglig råd for nøtteallergi i barnehager
og skoler.

Fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen
Fysisk aktivitet i barndommen danner grunnlaget for god helse, mestring og velvære som voksen. Det
er dokumentert at 1 times fysisk aktivitet hver dag gir bedre fysisk form for dem som trenger det
mest. Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe anbefalte i 2009 at skolene innfører én times daglig
fysisk aktivitet for alle elever. Dette er også på linje med hva WHO anbefaler. Forskning viser at
aktivitetsnivået hos barn og unge synker med økende alder og blant norske 15-åringer er det i dag
kun halvparten som tilfredsstiller anbefalingen om 60 minutters aktivitet hver dag. Barn og unge med
innvandrerbakgrunn har i tillegg et lavere aktivitetsnivå enn etnisk norske barn.
Diabetesforbundet ber regjeringen legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO/AKS med et
mål om én times daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, uten at det går på bekostning av
lærernes metodefrihet.

Skolefrukt
Skolen når ut til alle barn på tvers av sosiale skillelinjer og dette gjør den til en sentral
folkehelseaktør. Gratis frukt og grønt på skolen er et effektivt og samfunnsnyttig tiltak som kan bidra
til etablering av sunne levevaner. Forskning viser at gratis skolefrukt kan bidra til reduksjon av
overvekt hos barn, forebygging av vektøkning og reduksjon i inntaket av usunn mat. Inntaket av frukt
og grønt øker også hos barn som har fått dette tilbudet gratis på skolen.
I dag er oppslutningen om abonnementsordningen for skolefrukt på omkring 10 %. En slik ordning
bidrar til å opprettholde og øke sosiale helseforskjeller. Diabetesforbundet mener at gratis skolefrukt
må gjeninnføres for å sikre at alle barn får lik tilgang på frukt og grønt hver dag, uavhengig av deres

sosioøkonomiske bakgrunn. Å sikre at alle barn og unge enkelt får tilgang på frukt og grønt er et
effektivt og samfunnsnyttig folkehelsetiltak som bidrar til å skape gode kostholdsvaner tidlig.
Diabetesforbundet ber regjeringen om å gjeninnføre ordningen med gratis frukt og grønt i skolen.

Gratis skolemåltid
Gode kostvaner legges i barndommen, og barn spiser et av dagens viktigste måltider på skolen.
Innføring av et gratis skolemåltid på 1. –10. trinn vil være et tiltak som bidrar til at sunne matvaner
etableres tidlig og at alle barn sikres et sunt måltid hver dag. Tiltaket bør være universelt og likt for
alle skoler slik at man får skolemat uavhengig av skoletilhørighet og bosted. Måltidet som serveres
bør være i tråd med de nasjonale kostholdsanbefalingene.
Skolemåltidet må være gratis for å sikre at det kommer alle barn til gode. En abonnementsordning,
slik som det man i dag har for skolefrukt, kan føre til at de barna som har mest behov for mat på
skolen ikke får ta del i ordningen. Gratis skolemåltid vil også være et effektivt integreringstiltak, hvor
både nyankomne flyktningbarn og norskfødte barn av innvandrere vil få god og naturlig tilnærming til
et sunt kosthold i tidlig alder. Diabetesforbundet mener at en ordning med skolemåltid vil kunne
være et viktig bidrag mot utjevning av sosiale forskjeller i helse.
Diabetesforbundet ber regjeringen sikre at alle barn i grunnskolen får tilgang til et gratis, sunt og
næringsrikt måltid i løpet av skolehverdagen.

Kontaktinformasjon: Stine Vedvik, fagpolitisk ansvarlig. Epost: stine.vedvik@diabetes.no
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