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Bilag #1 Interviewguide 
 
1. Vil du præsentere dig selv? 
(Navn, alder, uddannelse/erhverv/nuværende job, fritid) 
 
2. Hvor længe er det siden, at du fik diagnosen diabetes? 
 
3. Hvor længe har du haft insulinpumpen? 
 
4. Vil du selv mene, at du er god til at måle dit blodsukker? 
 
5. Vil du selv mene, at du er god til at tage insulin før du spiser?  
 
6. Vil du selv mene, at du er god til at tage den rigtige mængde insulin?  
 
7. Hvad vil du mene er et acceptabelt blodsukkertal?  
 
8. Hvor ofte oplever du store udsving i dit blodsukker?  
→ Kan du definere ‘store udsving’? 
→ Hvornår oplever du typisk store udsving? 
 
9. Hvor tit måler du dit blodsukker dagligt?  
→ Opfølgende: 4-6 gange, som sundhedsvæsenet anbefaler? 
 
10. Føler du, at du har en tilstrækkelig viden om diabetes (både sygdom og behandling)? 
→ Hvor har du opnået den viden fra? 
 
11. Hvilken medbestemmelse og indflydelse oplever du, at have i forbindelse med dit 
behandlingsforløb?  
 
12. Hvor ofte tænker du over at følge de anbefalede anvisninger fra sygeplejersker og 
læger? 
→ Hvilke anbefalinger oplever du som vigtige, eller modsat: irrelevante? 
 
13. Oplever du, at læger/sygeplejersker virker ‘bedrevidende’ over for dig i forbindelse med 
din sygdom? 
→ Hvordan? 
 
14. Føler du nogensinde, at diabetes/sygdommen begrænser dig i hverdagen? 
→ Har du nogle konkrete oplevelser af, at du har måttet vælge noget (du ellers gerne ville) 
fra, pga sygdommen? 
 
15. Har du på noget tidspunkt følt, at du står uden kontrol i forbindelse med 
sygdommen/behandlingen? Hvordan? 
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Pumpe-spørgsmål: 
 
1. En fuldautomatiseret pumpe ville for dig betyde, at du kun skulle måle dit blodsukker en 
gang imellem (2-4 gange om dagen) for at holde øje med, at pumpen virker som den skal.   
→ Kunne du forestille dig at leve med sådan en pumpe? 
 
2. Hvis du forestillede dig, at du havde fået den fuldautomatiserede pumpe, og du nu kun 
skulle holde øje med dit blodsukker, for at sikre pumpens funktionalitet - hvor ofte ville du 
formode/tro at blodsukkeret skulle tjekkes? 
 
3. Hvilke fordele og ulemper ville du kunne se ved den fuldautomatiserede pumpe? 
 
4. Hvordan ville du have det med, at overlade kontrollen til en teknologi, så du ‘slap’ for at 
behandle dig selv? 


