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Nytt kunskapscentrum - modell för att 

underlätta egenvård vid kronisk sjukdom

Slutsats

Kunskapsspridning som verktyg för att stärka avancerad 

egenvård vid kronisk sjukdom är viktig. Hemsidans material 

och erfarenheter från KNEP kan anpassas och tillämpas vid 

andra kroniska sjukdomar än diabetes. 

Välkommen till vår hemsida

www.Karolinska.se/KNEP

Bakgrund

Vården av kroniskt sjuka barn har blivit alltmer 

specialiserad och utförs ofta hemma av patient och 

föräldrar. Denna egenvård påverkar hela familjen och kan 

orsaka konflikter, behandlingströtthet och depression. 

Typ 1 diabetes, som drabbar alla oavsett bakgrund och 

förmågor ställer mycket höga krav på egenvård. 

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att 

skapa ett multidisciplinärt kunskapscentrum för barn och 

unga med typ 1 diabetes och neuropsykiatrisk 

symptombild (KNEP diabetes). Vårt material kan 

anpassas till andra kroniska sjukdomar.

Material och metod

Kunskapscentret kan vara en bra modell för egenvårdsproblem 

vid många kroniska sjukdomar med krävande egenvård. 

Följande tillvägagångssätt har använts:

❑ Sammanställning av forskning och litteratur inom området. 

❑ Informationsutbyte med yrkespersoner och forskare inom 

relaterade kunskapsområden.

❑ Kartläggning av erfarenheter och behov från patienter,  

anhöriga och personal inom olika sektorer 

(vård/skola/socialtjänst etc).

❑ Genomgång av utprövade, lämpliga verktyg och 

arbetsprocesser för screening och behandling och utveckling 

av nya. 

❑ Kunskapsspridning, exempelvis internetplattform:
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Resultat
Uppbyggnad av kunskapscentret pågår och har fram till nu 

resulterat i en sammanfattning av kunskapsläget1 och en 

hemsida2 med bl a vägledande dokument till diabetesteam, 

konkreta råd till föräldrar och patienter samt förslag på 

kognitivt stöd vid diabetes. På hemsidan återfinns också 

information och förslag till skola, BUP och socialtjänst. 

KNEP har också genomfört utbildningsinsatser till regionala 

diabetesteam, BUP och Medicinsk psykologi och 

arbetsterapeuter i Region Stockholm.
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