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Bilag #2 Transskribering med informant 1 
 
Interviewer: Hvis bare du kan fortælle lidt om dig selv, dit navn, hvor gammel du er, 
hvad du laver til dagligt 
 
Respondent: Jeg heder (navn tilbageholdt), og jeg er 20 år, jeg arbejder som receptionist 
i en IT virksomhed 
 
I: Du har sygdommen diabetes type 1 
 
R: Ja 
 
I: Hvor lang tid har du vidst du havde det [sygdommen]? 
 
R: 10 år 
 
I: Hvordan fandt du ud af at du havde sygdommen? 
 
R: Jeg havde en infektion i kroppen, fordi jeg ikke kunne producere insulin, hvilket gjorde 
at jeg ikke kunne optage næring fra det jeg spiste og drak, så fik jeg nogle store bylder på 
kroppen, så jeg slet ikke kunne side ned, da jeg havde dem på mine balder, så det gjorde 
simpelthen ondt når jeg sad ned. Jeg var bare sløj og dårlig, havde opkast og kvalme, var 
svimmel og utilpas 
 
I: Og efter du fik diagnosticeret [sygdommen], hvad skete der så? Gik du i gang med 
insulinpumpebehandling med det samme, eller gik der noget tid før? 
 
R: Der gik noget tid. Jeg startede på pen. Da jeg startede med at få det var det ikke så 
normalt have pumpe, der var det mere penbehandling, og det var jo fint, men jeg fik så 
pumpe senere hen 
 
I: Hvor lang tid brugte du pen så? 
 
R: Det har været sådan lidt on and off, så jeg har nok i alt brugt pen i 5 år tror jeg, af den 
tid jeg har haft diabetes, cirka halvdelen 
 
I: Og så de sidste 5 år med pumpe? 
 
R: Ja, med pumpe. Som sagt, det har været lidt on and off, jeg har måske haft to år hvor 
jeg har været på pen, og et på pumpe – det svinger rigtig meget i hvilken behandling man 
lige føler man kan håndtere 
 
I: Hvordan oplevede du overgangen fra pen til pumpe? 
 
R: Okay. Det var lidt noget andet, nu skulle man til at regne kulhydrater i stedet for bare… 
da jeg havde pen var det lidt mere på øjemål hvad man tog, man så hvad man havde på 
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tallerkenen, og så tænkte man okay, jeg prøver mig frem. Det gik rigtig tit galt. Man skulle 
tænke lidt mere. Bruge hovedet.  
 
I: Følte du det var besværgeligt i starten at skulle regne det selv og stå for det selv? 
 
R: Jeg synes det var rigtigt uoverskueligt. Helt vildt. Der har været nogle periode hvor jeg 
har haft pumpen hvor det ikke har fungeret, fordi at jeg ikke har kunnet tage mig sammen 
til at regne ud hvad det egentlig er jeg spiser. Det har været lidt besværgeligt nogle gange. 
 
I: Føler du at du er blevet bedre til at måle dit blodsukker nu? At holde kontrol med det? 
 
R: Sådan, dagligt eller hvordan? 
 
I: Ja, både dagligt, og så hvis du sammenligner med al den tid du har brugt pumpen 
 
R: Helt sikkert. Jeg er blevet meget bedre til at holde mig selv opdateret omkring hvordan 
det står til med mit blodsukker 
 
I: Hvad var det der gjorde det svært i starten ved at holde øje med det 
[blodsukkerniveauet]? 
 
R: Jeg tror det har været en blanding af, nu fik jeg det jo også i en tidlig alder, jeg var 10 – 
og der var ikke så langt tid til jeg begyndte at blive teenager, og som alle ved, så er 
teenageårene det hårdeste i ens liv, og der er det svært tror jeg at kunne acceptere at man 
har den her sygdom, at man skal passe på sig selv, samtidig med at man måske også føler 
at man har en masse andet der er lidt vigtigere hele tiden 
 
I: Var det noget du følte gik ind og påvirkede dig meget, lige da du skulle til at begynde på 
pumpebehandlingen? At du skulle side og holde styr på de her tal hele tiden? 
 
R: Ja, altså, du mener at jeg skulle opdatere pumpen, eller hvordan? 
 
I: Ja 
 
R: Den pumpe jeg havde før, den var anderledes. Men hvis vi tager den pumpe som jeg har 
nu, så synes jeg at det har været meget nemmere at måle blodsukker, og så bare sætte det 
ind. Jeg har også haft en sensor til, så jeg har jo bare skulle sende en update til min pumpe 
om, måler den nu rigtigt den her sensor, så jeg synes det er meget nemmere nu med 
pumpe end det har været med pen. Helt sikkert. 
 
I: Så du vil også hellere bruge pumpen? Du foretrækker det? 
 
R: Helt sikkert. Det der er lidt en ulempe ved det, eller, det kan nogle jo føle, det følte jeg 
også lidt i starten, det er det med at det var synligt. Altså når man har pen så er det jo noget 
man bare lige gør inde på toilettet, eller under bordet eller sådan nogle ting – her der er det 
jo en ting man sider med, og rigtig mange ligger mærke til den, fordi den er så lille og 
anderledes. 
 
I: Er det noget du er blevet vandt til nu? Det irriterer dig ikke mere? 
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R: Det irriterer mig rigtig meget at den er så synlig. Til familiearrangementer og sådan 
noget der hader jeg at tage insulin, fordi jeg har ikke behov for at folk skal spørge ind til 
det. Og det gør folk jo. De er jo nysgerrige, det er jo klart, og jeg er ikke så god til at sige fra 
på en ordentlig måde, så jeg kan måske godt blive sådan lidt [imiterer sur, gnaven, irriteret 
lyd].  
 
I: Men du synes selv at du er god nok til at måle dit blodsukker nu i dag?  
 
R: Ja det synes jeg. Jeg synes jeg får det målt, helt sikkert.  
 
I: Også at få taget den rette mængde insulin? Inden måltider eller andre uforudsete 
hændelser? 
 
R: Det er nemmest ved faste måltider, eks. morgenmad, frokost og aftensmad. 
Mellemmåltiderne synes jeg er rigtig svære, fordi der er det jo tit, hvis man er gået 
sukkerkold, at man bare lige skal have et eller andet. Det kender man jo også selv, folk der 
ikke har diabetes, det er bare lige noget hurtigt, og sådan har jeg det jo også tit. Det er bare 
lige noget hurtigt, og så glemmer jeg lidt at okay, jeg skulle faktisk have taget insulin, og så 
kan jeg godt ende på et blodsukker på 16, og det er jo ikke så smart, men jeg prøver at gøre 
det så godt jeg nu kan, og så må jeg regulere det. 
 
I: Hvordan holder du så styr på at det ikke bliver for højt? 
 
R: Jeg prøver at holde mig til faste måltider, frokost, måske et mellemåltid og aftensmad. 
Men det kan jo godt være svært, så jeg ved ikke helt hvordan egentligt… det er svært med 
mellemmåltider, det har jeg svært ved 
 
I: Er det noget som du også synes er besværgeligt nu? At skulle holde styr på det? 
 
R: Ja, helt sikkert. Eller hvis man bliver tilbudt et stykke kage, det er rigtig tit at vi får slik 
eller sådan noget herude [på arbejdet], så folk kommer forbi og siger ”skal I ikke lige have 
et stykke kage eller et eller andet”, og man sider der og siger selvfølgelig, og så spiser man 
det, og så går der halvanden time, og så er man bare tårnhøj. Og jeg ved jo godt at jeg skal 
huske at gøre det, men vi kan jo alle sammen glemme, håber jeg.  
 
I: Føler du nogle gange at du oplever store udsving i dit blodsukker? 
 
R: Når jeg spiser, eller bare generelt?  
 
I: Begge 
 
R: Når jeg har menstruation, så er der rigtig store udsving, rigtig meget. Jeg synes når jeg 
spiser så, generelt kan jeg godt få den rigtige mængde kulhydrater, og få det til at passe 
med pumpen. Men hormonerne de er godt nok svære, for de påvirker jo også rigtig meget. 
Og der kan jeg godt ligge på et blodsukker på 13 en hel dag uden egentlig at have spist 
noget særligt kulhydratrigt. Altså det er virkelig vildt.  
 
I: Hvordan går det ind og påvirker dig hvis dit blodsukker bliver så højt? 
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R: Så bliver jeg jo sur. Sur og irriteret. Helt sikkert 
 
I: Er der noget du ved du ville kunne gøre for at sænke dit blodsukker? Eller håber du på at 
det kommer af sig selv? 
 
R: Jeg kan jo tage insulin, eller også kan jeg dyrke motion. Og at gå, det er også rigtig godt. 
Nogle gange skal jeg bare gå en tur, vi har en sø [hvor hun bor], hvis bare jeg går en tur 
rundt om der, så kan jeg godt risikere at få et lavt blodsukker, hvis jeg egentlig har ligget 
okay inden jeg gik. Så motion påvirker det rigtig meget. Virkelig meget.  
 
I: Føler du så at du har fået indsigt i hvordan du holder dit blodsukker nede? 
 
R: Helt sikkert 
 
I: Har du haft den indsigt i lang tid, eller er det noget der er kommer i kraft af at du har 
haft sygdommen så lang tid? 
 
R: Jeg tror altid jeg har vidst at motion er godt for blodsukkeret, men jeg tror også at når 
man bliver ældre, og jo ældre man bliver, jo mere tænker man jo også på sit helbred og 
fremtid, og hvis jeg nogensinde skal have børn bliver jeg jo også nødt til at have et rigtig 
pænt blodsukker i meget lang tid. Så det er vigtigt for mig at have et pænt blodsukker, men 
jeg vil også sige at der er nogle dage hvor jeg bare tænker, okay, det kan rende og hoppe, 
jeg er ligeglad, den her dag den har bare været lort, og nu starter vi forfra i morgen. Så der 
er også nogle dage hvor det virkelig er dårligt, helt sikkert. 
 
I: Hvordan går det så ind og påvirker dig, hvis du har de her dage? 
 
R: Altså personligt? 
 
I: Ja 
 
R: Ja, så bliver jeg jo sur. Sur og irriteret. Men jeg tror også bare det er vigtigt at rose sig 
selv, at man siger, prøv og hør, nu har du et rigtig fint blodsukker, du har haft et rigtig fint 
blodsukker hele sidste uge, og så er der én dag hvor det går galt. Det kan jo ske. Sådan er 
det jo. Men det er svært at tage lige når man sidder i det, det er noget man tænker over når 
man har prøvet det nogle gange.  
 
I: Er det noget du føler fylder meget? Altså i dine tanker, at du skal side og tænke på om dit 
blodsukker nu er for højt eller på det rigtige niveau, eller om du skal tilføre noget insulin, 
er det noget du føler fylder meget, eller er du blevet bedre til at kontrollere det, så det ikke 
fylder lige så meget? 
 
R: Jeg synes det fylder rigtig meget. Faktisk. Det er en stor del af mig, hele min hverdag er 
jo baseret på at jeg har et godt blodsukker. For hvis ikke jeg har et godt blodsukker, så går 
jeg jo også og er smådårlig. Og så kan jeg jo ikke yde mit bedste. Det er vigtigt, og det 
påvirker mig jo, hvis det er dårligt, helt sikkert.  
 
I: Hvor tit måler du dit blodsukker dagligt? 
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R: Jeg tror det ligger på omkring 5 – 6, 4 – 6, 7 måske. Jeg tror jeg ligger over hvad man 
skal. Jeg ved ikke hvad de siger.  
 
I: Der står her 4 – 6 
 
R: Men nogle dage kan det godt gå helt galt, hvor man tænker nu skal jeg bare have 
kontrol over det her. 
 
I: Er det noget du oplever sker ofte, at du måske ikke har samme kontrol over det som på 
gode dage? 
 
R: Ja. Hvis jeg har lavt blodsukker, og det har jeg dagligt, så kan jeg godt blive lav. Jeg er 
jo ikke fysisk aktiv i mit job, det var jeg engang, jeg var engang piccoline [på samme 
arbejdsplads], og der gik jeg jo rigtig meget. Og der lå det egentlig fint nok. Der var det 
nærmest for højt, men jeg gik også og spiste hele tiden, fordi jeg arbejdede i køkkenet, så 
på den måde var det også sådan lidt – her står jeg jo bare, enten står jeg op eller sidder 
ned, så jeg er ikke aktiv på den måde.  
 
I: Så din arbejdsstilling har også gået ind og påvirket dig? 
 
R: Helt sikkert 
 
I: Er der så nogle andre forbehold du har taget efter du har fået en anden stilling i forhold 
til sygdommen? 
 
R: Jeg tror jeg har valgt at være lidt mere opmærksom på at jeg ikke får for lavt blodsukker 
når jeg står herude, det er rigtig ubehageligt at stå og… man føler sig lidt indespærret, jeg 
ved ikke om I har prøvet at have lavt blodsukker, det kan folk [uden diabetes] også få, og 
man føler sig som i en lille osteklokke, man sidder bare, man reagerer ikke på det folk siger 
til en, man sidder bare og kigger. Og det synes jeg er hårdt, at skulle arbejde med sådan et 
blodsukker. Det er jo tit jeg sidder alene herude om eftermiddagen, så er det svært at sige 
jeg har lige brug for en pause. 
 
I: Føler du så at du er blevet bedre til at kontrollere dit blodsukker nu, end i din tidligere 
stilling? 
 
R: Ja, det synes jeg, helt sikkert. Men jeg har det også bedre nu i mit job, altså jeg er 
gladere for mit job nu, og det tror jeg også har rigtig meget at sige. Så har jeg måske også 
mere overskud til mig selv. Så helt sikkert.  
 
I: Føler du at du har tilstrækkelig viden om din sygdom, altså både om hvordan du skal 
behandle, og om sygdommen i sig selv? 
 
R: Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Da jeg fik diabetes, der var jeg til sådan et oplæg på 
sygehuset for alle de nye med diabetes, og det er jo mange år siden. Men jeg har jo ikke fået 
det opfrisket på nogen måde, og i alle de år jeg ikke har passet min diabetes, der har jeg jo 
glemt rigtig mange ting, så det er først efter jeg har fået en kæreste der har gået op i min 
diabetes at jeg egentlig har sagt, okay, jeg skal også gøre noget for det her, for det er jo ikke 
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ham, han kan jo ikke side og passe mig. Det skal jeg jo også selv kunne. Det er først efter at 
det har interesseret nogle andre, at det er begyndt at interessere mig lidt. Men jeg føler 
ikke at jeg ved alt det jeg burde vide.  
 
I: Hvor tænker du den viden kunne komme fra?  
 
R: Jeg tænker at det er noget man selv skal lære sig selv, læse sig til, spørge en 
sygeplejerske… Men jeg synes også lidt tit at sygeplejerskerne snakker virkelig hurtigt, og 
man fatter hat af hvad de siger. Så sider de og snakker om et eller andet, tal i kroppen, hvor 
man tænker, hvad er det? Har det noget med mig at gøre? Hvad er det?  
 
I: Føler du at det er dig selv der skulle have sat dig mere ind i emnet, eller er det 
sundhedsvæsenet som ikke har været gode nok til at forklare om det? 
 
R: Jeg føler faktisk ikke at jeg har fået det forklaret helt til bunds på mit sygehus. Det 
synes jeg ikke.  
 
I: Så der er stadig visse områder af sygdommen som du ikke kender til? 
 
R: Ja, hvor man er lidt usikker. I starten der troede jeg jo at insulin den nedbrød sukkeret i 
kroppen, 0g det gør den jo ikke. Den gør jo at man kan optage energien og næringen fra 
maden. Så i rigtig mange år har jeg gået og bildt mig selv ind at, det er så jeg kan nedbryde 
sukkeret. Det har jeg jo gået og sagt til folk der har spurgt, og det er jo totalt forkert. Det er 
jo en lille ting, det ved jeg godt, men det er stadig noget hvor man tænker, det burde jeg jo 
vide. Men det har jeg aldrig rigtig fået af vide.  
 
I: Hvad med inden for selve behandlingen? Føler du at du har nok viden inden for det? At 
du ikke skal stå for din egen behandling, at du har nok viden til at vide hvad du skal gøre i 
visse situationer? 
 
R: Ja det tror jeg. Ja, på nogle punkter måske. Man kan jo altid ringe til akuttelefonen, de 
har jo sådan en 24 timers telefontid, men man vil jo gerne klare det selv. Men der var 
faktisk en nat hvor jeg vågnede, eller en morgen, hvor jeg vågnede og havde rigtig højt 
blodsukker, og jeg havde ikke rigtigt kunnet mærke det. Og så målte jeg mit katontal, og 
jeg havde et katontal på 4 eller 6, og det var åbenbart meget højt, og det vidste jeg ikke. Jeg 
vidste ikke hvor højt sådan et katontal skulle være for at man blev så dårlig. Så på nogle 
punkter kunne jeg måske godt have fået lidt mere info.  
 
Interviewer 2: Men ringede du så til akuttelefonen?  
 
R: Ja. Det gjorde vi. Vi blev så også bedt om at tage det stille og roligt, og jeg blev også 
hjemme fra arbejde, for jeg var faktisk rigtig dårlig, men jeg vidste ikke hvor højt det der 
[katontal] skulle være, så jeg havde ikke nogen erindring om, hvordan og hvorledes… 
 
I: Fik du ordentlig hjælp og vejledning gennem akuttelefonen? 
 
R: Ja det synes jeg. Og de var også meget opmærksomme på mig. De ringede tilbage to 
timer efter, og spurgte om jeg havde målt mit blodsukker og sådanne nogle ting, og 
hvordan det lå. Så det synes jeg helt sikker at det gjorde.  
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I: Men ellers i dagligdagen, føler du at du har nok indsigt i hvordan du skal dosere, hvor 
meget du skal måle, selve behandlingen? 
 
R: Det synes jeg.  
 
I: I forbindelse med sygehusbesøg og kontrolbesøg, oplever du at læger eller sygeplejersker 
kan være bedrevidende inden for nogle områder? 
 
I2: Det kom du faktisk lidt ind på før, at de nogle gange fortæller nogle ting som man ikke 
forstår, fordi de bare snakker.  
 
R: Lige præcis. Så ja, nogle gange. Men det er også tit at de siger til mig, eller giver mig 
nogle råd, hvor jeg tænker, det kommer jeg ikke til at bruge, jeg har min egen måde at gøre 
det her på, og jeg ved jo bedst. Og det gør jeg også, for det er jo min krop. Men det kan også 
være svært at sidde og sige, at det kommer jeg ikke til at bruge, så tit så sidder man bare og 
nikker og siger, ja det skal jeg nok – og i bund og grund har man jo ikke brug for den viden. 
Det er ikke noget jeg ikke kan leve uden, nogle af de ting som de siger.  
 
I: Du går måske nogle gange lidt imod deres anbefalinger, fordi du føler du har styr nok på 
det? 
 
R: Ja, altså jeg ved ikke om jeg går imod anbefalingerne, men de har rigtig mange gode 
råd. Og det er jo også rigtig fint, og de har i mange år prøvet at få mig til at spise natmad, 
og det er jeg meget imod. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg synes jo det er en god idé, for jeg har 
jo ikke lyst til at blive tårnhøj om natten pga. en skive knækbrød, jeg kan godt forstå 
princippet i det, så det har jeg aldrig gjort, jeg er ikke så meget til det, så på en måde går 
jeg lidt imod nogle af de ting, men jeg vil også sige at jeg også tager det til eftertanke alle de 
ting de siger, og alle deres erfaringer og gode råd.  
 
I: Føler du at der er visse dele af sygdommen og behandlingen du har så godt styr på at du 
selv ved hvordan du skal gøre det? 
 
R: Jeg tror efter ti år har man lært sig nogle erfaringer og nogle ikke så gode episoder. Jeg 
vil også sige at de [sundhedspersonalet] er ikke de første jeg ringer til hvis jeg har det skidt 
med min diabetes, det kan godt nogle gange være min mor jeg ringer til først. Det er også 
lidt svært, hvordan man skal bruge dem.  
 
I: Hvad er det der får dig til at ringe til din mor frem for sundhedspersonalet? 
 
R: Det tror jeg er det med at hun er så tæt på. Hun har jo oplevet mig i alle de år jeg har 
haft diabetes, og altid været der. Og selv om jeg godt kan spørge om råd hos min mor, så vil 
jeg også sige at min mor er den jeg mindst skal snakke om min diabetes med, fordi jeg 
bliver rigtig hurtigt irriteret på hende over det, fordi hun spørger for meget. Det kan også 
være min kæreste der spørger for meget. Det er lidt forskelligt. Nogle gange kan jeg spørge 
”hvad synes du?”, jamen, det er jo dig der skal gøre det, det er jo dig der kan mærke det, så 
jeg ved det ikke. Men nogle gange ved jeg det heller ikke selv, så det er lidt svært.  
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I: Oplever du at sundhedspersonale eller familie måske viser lidt for stor interesse i dit 
behandlingsforløb, om du nu gør det godt nok? 
 
R: Ja, det har de gjort. Min familie har gjort. Min mor har engang vist meget stor 
interesse, hvor jeg bedte hende om at… gå lige væk, jeg skal nok styre det her. Der var jeg 
som sagt også teenager, så det var jo rigtig svært. Men sygehuset, eller 
sundhedspersonalet, de er der jo for at hjælpe, men altså nogle gange kan det godt blive for 
meget synes jeg. Kender I ikke også det hvis man får hjælp til et eller andet hvor man 
tænker, jeg har styr på det. Lad mig nu lige leve.  
 
I: Føler du at du har nok indsigt i sygdommen? Du føler dig ikke udestående i forhold til 
sygdommen? 
 
R: Nej, overhovedet ikke. Slet ikke.  
 
I: Føler du nogensinde at sygdommen den begrænser dig i hverdagen? Der er måske visse 
ting som du måske ikke kan, eller ikke kan gøre på samme måde som du måske har lyst til 
pga. sygdommen? 
 
R: Jeg ved ikke om den begrænser mig. Det synes jeg ikke den gør som sådan. Det er et 
svært spørgsmål. For der er da nogle ting hvor jeg tænker, ej hvor er det irriterende. Jeg får 
eks. nogle store mærker efter jeg har haft min pumpepatch på, de her tre dage den skal 
side, og de her mærker de kan godt være der i halvanden uge – 14 dage, og de klør bare, de 
klør helt vildt meget. Og der er ikke nogen der ved hvad det er. Folk siger jeg skal rense det 
osv. og det gør jeg jo også, men sådanne nogle ting kan godt irritere en lidt. Men jeg ved 
ikke om jeg synes der er noget der begrænser mig, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes jeg 
kan alt det som andre også kan, dyrke motion og sådan, måske ikke lige så hård og intens 
motion som andre mennesker.  
 
I: Det er ikke en belastning for dig? 
 
R: Nej, det synes jeg egentlig ikke 
 
I:  Handler det måske også om at du har vænnet dig til det? 
 
R: Det tror jeg. Helt sikkert. I starten syntes jeg at alt var en begrænsning, så kunne jeg 
ikke spise lige så meget slik som de andre fra min klasse, og jeg skulle tage insulin til min 
kage. Jeg skulle gøre noget ekstra, og det var svært i de mindre år. Det er nemmere nu når 
man er voksen. Det er bare noget jeg skal, men selvfølgelig er der nogle situationer hvor jeg 
ikke gør det, som sagt hvis jeg sidder til familiearrangementer, jeg hader seriøst når de 
spørger om ”hvordan går det med den?”. Med hvad for en siger jeg så. Ja med din diabetes. 
Det går fint. Og så er den ligesom lukket.  
 
I: Hvad er det der irriterer dig ved at folk de spørger? 
 
R: Jeg tror bare at det er fordi det er en ting der er så tæt på mig. Jeg ved det ikke. Jeg 
synes bare ikke folk skal blande sig for meget. Men det er jo rart når de bekymrer sig, eller, 
ikke bekymrer sig, når de er interesseret og godt vil høre om det, men når veninder og 
venner spørger ”hvad er det egentlig du skal”, og jeg så skal til at forklare det hele forfra, 
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som jeg allerede har forklaret tusinde millioner gange til alle mulige mennesker, så bliver 
man sådan lidt – okay, det gider jeg simpelthen ikke at svare på. Jeg tror bare det er fordi 
det er noget der er så tæt på.  
 
I: Føler du nogensinde at du står uden for kontrol i forhold til både sygdommen og 
behandlingen, at der er visse elementer, som du ikke selv har kontrol over? 
 
R: Altså hvordan? 
 
I: Føler du at der er situationer hvor du ikke længere er herre over sygdommen eller 
behandlingen? 
 
I2: Hvor du ikke har noget at skulle have sagt, det kan eksempelvis være under 
kontrolbesøg, om du nogensinde føler ”det lyder ikke som om jeg selv kan bestemme det 
her”? 
 
R: Næ, altså nej. De ting jeg skal gøre er meget konkrete. Det er at måle mit blodsukker, 
tage min insulin. Og jeg ved godt at hvis ikke jeg tager min insulin, så bliver jeg jo dårlig. 
Så selvfølgelig vælger jeg at tage insulinen. Så nej, det synes jeg faktisk ikke.  
 
I: Så både sygdommen og behandlingen er noget du har meget kontrol over selv? 
 
R: Ja 
 
I: Og selvbestemmelse? 
 
R: Ja, det føler jeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Vi går videre til nogle andre typer spørgsmål. Den her fuldautomatiserede pumpe, som 
vi beskrev tidligere, at du skal stadig holde øje med hvordan den doserer, men du ville ikke 
skulle dosere insulinen selv. Det er noget den selv står for. Hvad er din umiddelbare tanke 
omkring sådan et system? Prøv at forestil dig at du skulle have sådan et system, at du ikke 
selv skulle stå for at tilføre insulinen – er det noget du vil have noget imod nu hvor du er så 
vandt til det, eller vil det være en lettelse for dig? 
 
R: Altså den vil selv dosere insulinen? 
 
I2: Den måler regelmæssigt dit blodsukker, og så doserer den insulinen efter hvad den 
mener er det korrekte, men du skal så stadig selv måle blodsukkeret for at holde øje med 
om den gør det ordentligt, fordi den kan fejle. 
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R: Jeg tror jeg vil have det lidt svært med det faktisk. Men det er også det med at man 
ligger alt ansvaret over på en teknologisk ting, og hvis som [interviewperson 2] siger, at 
den fejler, så er det mig det går ud over. Det er jo ikke rigtig den. Det var helt sikkert noget 
jeg ville prøve af. Men, jeg tror også at hvis den havde fejlet tilpas nok gange, så ville jeg 
måske gå tilbage til min gamle pumpe eller pen, hvor jeg selv havde lidt overblik og selv 
styrede det.  
 
I: Kunne det være en lettelse eller befrielse at du ikke skulle stå for tilførslen selv, eller vil 
du foretrække at du selv står for det, og dermed har mere kontrol over behandlingen?  
 
R: Jeg tror helt sikkert det ville være en lettelse. Helt sikkert.  
 
I: Så hvis det var noget du kunne blive af med [at selv dosere insulin], så vil du gerne gøre 
det? 
 
R: Helt sikkert. Men jeg tror også det ville være mærkeligt når man har haft det i så mange 
år, at lige pludselig er det bare væk. Men det ville helt sikkert være en lettelse, ingen tvivl 
der.  
 
I: Hvad vil du umiddelbart kunne se af både fordele og ulemper, hvis du skulle til at 
benytte dig af et fuldautomatisk system? 
 
R: Ulempen vil helt klart være det med at man ikke er sikker på at den virker korrekt altid. 
Og fordelen vil helt sikkert være at man ikke skal tænke på noget, at den selv regulerer 
kroppen – insulinniveauet og blodsukkeret. Det ville jo være det fedeste. Nu har jeg sådan 
en, på den her er der en funktion der stopper med at give insulin når jeg har lavt 
blodsukker, eller er ved at få for lavt blodsukker. Og det er jo virkelig lækkert. Men jeg 
kunne også godt tænke mig at der var en funktion som gav mig mere insulin når 
blodsukkeret er for højt, at det ligesom gik begge veje. Så, en fuldautomatiseret pumpe vil 
helt sikkert være en kæmpe fordel. 
 
I: Trods de ulemper der nu en gang vil være? 
 
R: Ja. Det tror jeg også er noget man skal afklare individuelt, det er jo meget forskelligt, 
hvordan... der er jo nogen… der var en på mit pumpekursus der var med, og han havde haft 
diabetes i 42 år, og han var på pen, og han har været på pen altid, og som han siger han har 
fået så mange mærker, han kunne ikke mærke sine lår og sine fingre mere, fordi han havde 
målt sit blodsukker så mange gange, og taget så meget insulin. Det ville jo være en fordel 
på alle mulige måder, ikke kun det med at man ikke selv skulle tænke, men også på 
kroppen. Jeg ved ikke hvordan jeg skal formulere det, giver det mening? At der ikke er 
gener på den måde. Man kan også blive følelsesløs i fingrene, det er jo ikke så fedt, at man 
ikke kan mærke sine fingre, eller tæerne… så helt sikkert.  
 
I: Men du vil ikke have noget imod at overlade kontrollen til en teknologi, mod at du selv 
skulle gøre det, som du gør nu? 
 
R: Jeg tror ikke jeg vil have noget imod det. Men jeg skulle også være helt sikker på at det 
var noget der fungerede. Så på en eller anden måde vil jeg have noget imod det. Er det et 
okay svar? Giver det mening? 
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I: Ja 
 
R: Jeg vil jo godt give et konkret svar, men det kan jeg jo ikke rigtig, der er jo både fordele 
og ulemper. Men det ville da være lækkert, ingen tvivl der.  
 
I: Nu er det så ikke kommet på markedet endnu 
 
R: Ja, det ved jeg. Men det er spændende.  
 
I: Spørgsmålet er om i fremtiden, om det måske ville være noget du vil benytte? 
 
R: Ja. Jeg har da overvejet… man har hørt om folk der har fået en ny bugspytkirtel, så har 
de fået en fra en gris, men jeg tænker også, det er meget risikabelt. Jeg ved ikke hvordan 
jeg ville have det med det, for at være helt ærlig.  


