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Bilag #3 Transskribering med informant 2 
 
I: Först vil jag fråga vad du heter, och hur gammal du är 
 
R: Jag heter (navn tilbageholdt), och jag är 20 år gammal 
 
I: Du har sjukdomen diabetes typ 1? 
 
R: Ja 
 
I: Hur gammal var du då du fick att veta att du hade den sjukdomen? 
 
R: Det var samma år som jag skulle fylla fem, jag var fyra et halvt, så det var i juni 2003 
 
I: Hur gammal var du då du började på behandlingen för sjukdomen? 
 
R: Jag började direkt på behandling då dom konstaterade diabetes når jag var fyra et 
halvt, och sen började jag på insulinpump runt 2008, om inte jag minns fel, jag måste ha 
varit ti år gammal 
 
I: Så redan då du var tio år gammal började du på pumpen? 
 
R: Ja precis 
 
I: Hur lång tid var du på pennan innan? Sån, 5 år eller? 
 
R: Ja, det var runt fem år, det var runt 2007 – 2008 att jag fick insulinpump, så jag var 
längre på insulinpumpen än på pennan 
 
I: Nu då du var så liten då du började ut med pennan, hur upplevde du at du skulle börja 
behandla dig själv når du var så liten? 
 
R: Då jag var fyra gick jag fortfarande på dagis, och då hjälpar mina föräldrar mig ganska 
mycket, jag tror jag var ganska mycket hemma i början, men då där jag skulle börja i 
skolan då jag var sex skulle jag ta alla mina sprutor själv, jag skulle kolla sockret själv, 
förutom fick lärarna gärna hjälpa mig med at skriva i en dagbok som vi skickade mellan 
föräldrarna och skolan, så vi viste vad som hända, till exempel ”(navn tilbageholdt) har för 
högt blodsocker”, jag fick äta en kaka når någon fyllde år eller likande, men jag gjorde alt 
annat själv, jag var mycket medvetande om min sjukdom och hur man handlar det 
 
I: Så redan då du var sex år började du ut med att stå för behandlingen själv? 
 
R: Ja, man har sånt tillverkat som man tar på morgonen och kvällen, och det hjälpte mina 
föräldrar mig med, man måsta växla mellan att ta dom i benet, och sen måsta du ta dom på 
baksidan, typ på rumpan eller nånting, vilket jag inte kunna göra själv som barn, så då fick 
dom ju hjälpa mig morgnarna och kvällen – magen det gjorde jag själv, dom spurterna 
som man tar, fast sex gånger per dag 
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I: Upplevde du at du kända dig annorlunda i förehåll till dom andra barn som inte hade 
sjukdomen? 
 
R: I början ja, för at min mamma och… jag vet inte om min pappa var like mycket över… 
dom var ju väldig försiktiga i början. En del har ju väldig mycket med fördomar om att 
dom som har diabetes är allergisk mot socker, och att dom inte kan äta socker, så min 
mamma bad ju om ursäkt till läkaren i början och sa ”förlåt, jag gav (navn tilbageholdt) en 
kaka, jag ska inte göra om det”, men det var liksom, hon får ju äta det, det är bara at hon 
måsta regalera det. Men ja, jag märkta det på kalas [børnefødselsdag] och sånt där, och där 
blev ju lite konstig stämning för att, folk var lite rädd för at bjuda mig hem om det nu 
hände mig nånting, och exakt vad jag fick äta och inte fick äta, så jag tror at mina föräldrar 
var med på kalasen där i början, och sen var det också det här med att jag skulle kolla 
socker, jag skulle ta insulin, och det var ganska många som tittade på mig når jag använda 
spurtarna, vilket jag inte hade nån speciell åsikt om, det var inte något jag tyckte dåligt om, 
det var ju bara min mage som syntes… men annorlunda, ja, man kunna inte vara lika fri 
som alla andra barn, når man kunna se at läraren alltid hade et extra öga på en  hela tiden, 
i fall det skulle hända någonting. Annars skulle jag säga det var ganska likande uppväxt, 
man fick växa upp lite tidigare, då man fick ta hand om sin sjukdom, och det var en ganska 
alvarlig sjukdom, men jag var fortfarande like mycket med och hade det like kult som alla 
andra 
 
I: Så du känner nästan inte till et liv utan diabetesbehandling? 
 
R: Nej, jag kommer inte ihåg innan. Jag kommer ihåg när jag fick diabetes, minnet börjar 
utvecklas nånstans där vid fyra – sex års åldern, etter sexårs åldern blir alt tydligare, men 
det var så pass traumatisk tror jag, så själva sjukhusvistelsen kommer jag inte ihåg, men 
jag kommer inte ihåg hur det var innan jag fick diabetes, för jag var så pass liten 
 
I: Nu sa du at du började ut först på pen, och sen gick du över till insulinpumpen, hur 
upplevde du den här övergången? 
 
R: Den var väl… för det första så åkta man inte på sjukhus, man var ju lite informerad i 
förväg, och viste om vad som kom att hända, och jag fick ju säkert gången innan eller två 
gånger innan hade vi ju pratat om det här, jag gick ju på barnmedicin, barnavdelningen på 
sjukhuset, och diskuterade vi det här och pratade om det, och sen är man inlagt på 
sjukhuset medans man får insulinpumpen, och man sover på sjukhuset några nätter i 
utbildningssyftet, så at man alltid är övervakat i fall att det skulle hända nånting, eller om 
man hade et problem med pumpen. Men det var överväldigande, för jag var ju inte mer än 
tio år gammal, så det var ju mycket information, men det är ganska lätt systemet att förstå 
sig på, och jag ångrar inte at jag byta om, och jag kom in i rutinen ganska snabbt, och jag 
ångrade aldrig att jag fick byta 
 
I: Men var det då du som skulle sätta dig in i båda behandlingen och vetande om 
sjukdomen, eller var det dina föräldrar? 
 
R: Nej, det var ju like mycket mamma… alltså jag har alltid lämnat det till min mamma, 
min pappa visste också en del om sjukdomen, men mamma hade flexibelt jobb, så hon tok 
på sig att ta hand om mig mer, men i början då jag var yngre då kunna man liksom inte 
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förklara direkt ”ja, din bukspottskörtel” för når man är fyra år gammal så förstå man inte 
direkt det, så jag skulle säga att alt det här med pumpen, det var ju mycket för min egen 
skyld, för jag var ju så pass stor, och jag började i skola, alltså man är alt för länga borta 
från sina föräldrar och så där, så jag skulle säga att det var like så mycket för min egen 
skyld, men min mamma är ju också alltid påläst, och nu kanske etter det här… jag har ju 
gått till behandlingar själv i två år, etter jag blev 18, så hon hade inte like mycket uppsikt i 
vad som händer. Jag skulle säga at vi kan ganska mycket lika, hon är bara väldig 
intresserat och påläst, men ansvaret var ju hos båda 
 
I: Och hur är det nu etter du är blivit 18, är det mer dig själv som står för behandlingen 
nu? 
 
R: Exakt. Man måsta ju alltid ha med sig förälder till sjukhuset om man är barn och går på 
barnavdelningen, och så fort du fyller 18 så flyttas du till vuxenmedicin [afdeling], och då 
går du själv dit 
 
I: Och hur kända du det var att bli flyttat över till vuxenavdelningen? 
 
R: Det var jo inte eså speciellt, jag hade ju haft diabetes i ganska lång tid enda, jag har varit 
med i 14 år, så då känner jag att det här är min sjukdom, och jag vet ganska mycket, och 
jag hade en väldig trevlig och bra sjuksköterska på mig också, och kända mig tryck. Hon 
anpassade situationen etter att hon vet att jag just har lämnat barnavdelningen, och är lite 
osäker, räcker på mig väldig mycket ganska mycket, behandlar mig som om jag är en 
vuxen, som om jag var 30 år gammal med jobb som vet om allting, själv om hon visste at 
jag fortfarande gick i skolan. Så det har blitt et väldigt bra möte på vuxenavdelningen, så 
därför tror jag att det gick så smidigt också 
 
I: Och nu här idag, når du ska kolla dit blodsocker, menar du själv at du är bra till at kolla 
det? 
 
R: Det är rekommenderat enligt min blodsocker-mäter att jag ska kolla åtta gånger per 
dag, och det är ju alltid i perioder skulle jag säga, men vanligen ligger jag på mellan sex till 
åtta gånger. Jag skulle säga at 90% av alla gånger som jag kollar blodsocker är det på den 
nivån, men visse dagar når man är väldig upptagen glömmer man bort at ta fram 
sockermätaren, och då kanske det blir fem gånger den dagen, men jag skulle säga 
vanligtvis sju – åtta gånger per dag.  
 
I: Och det är dit sockermätaresystem som anbefaller att du kollar dit blodsocker åtta 
gånger per dag? 
 
R: Ja, det står också på mätaren, att dom sju sista dagar har jag kollat så många gånger 
och så där, och så kan man se tillbaka på dom sista 60 – 90 dagar 
 
I: Och vad med insulinintagen? Menar du själv at du är bra till att ta ditt insulin, och att du 
tar den rätta mängden av insulin? 
 
R: Rätt mäng skulle jag säga ja, dom flesta gånger nio, 9,8 till tio om jag kommer ihåg, 
men så klart om du är stressat eller äter i farten, det är ju verkligen varje minste liten grej 
som du äter som du måsta ta insulin för, och då kan det vara att du inte ens tänker at jag 
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äter bara et äpple, det behöver jag inte ta insulin före, och det kan ju hända att man 
glömmer, men man känner ju det nästan direkt i kroppen når man har för högt blodsocker, 
då rätter man till det 
 
I: Når du säger att man märker det når man har för högt blodsocker, är det något som du 
upplever händer ofta? 
 
R: Det har ju blivit högt. Etter at man har ätit mat, och man inte har tagit insulin just 
direkt, då får man den här lilla… att det går upp lite gran, sen så går det ner innan insulinet 
hinner påverka, och det är därför att man ska ta insulinet innan maten. Men jag äter så 
pass långsamt att jag inte kan ta det innan maten, jag har lite problem med det, men ja, 
når det händer, så märker man absolut av det, man mår skit, till exempel om man har 
feber, då har insulinet svårt ved at arbeta och ta ner blodsockret, det är som om det inte 
fungerar, och då mår man illa, och man bliver sängliggande ibland. Man mår inte så bra, är 
törstig, ska på toaletten… 
 
I: Men känner du själv att du är bra till at ta den rätta mäng insulin och kolla dit 
blodsocker, så att du inte får för högt blodsocker? 
 
R: Ja, ja det tycker jag väl 
 
I: Så du vet vad som du ska göra för att det inte kommer hända? 
 
R: Jojojo, ofta når det är för högt finns det en anledning till det, och då vet jag varför, och 
då vet jag att här glömda jag en dosis, här tok jag för lite, nu märks det på kroppen, eller att 
det händer något i kroppen, så jag har haft en anledning till varför at blodsockret var för 
högt 
 
I: Men når du säger att du vet varför det händer, och du vet hur du ska påverka så att det 
inte kommer hända – når det då händer, hur tänker du då? Tänker du ”varför fik jag inte 
gjort det”, alltså hur tänker du når det händer? 
 
R: Når man har haft diabetes så länge så har det hänt så många gånger, så jag tänker väl 
”fann, nu glömda jag det här”, eller ja, jag glömda helt enkelt, oftast behöver jag inte tänka 
varför det beror på, det är säkert sockerslangen eller nånting, och då blir man lite mer 
irriterad, för tiden, nu måsta man avsätta tiden till at byta ut sockerslången fast du inte 
hade den tiden egentligen, men jag tänker att jag rätter till det, och då fortsätter jag att 
hålla på med det som jag var igång med innan 
 
I: Så du är också blivet bra till att jobba emot att du inte får för högt blodsocker? 
 
R: Jo, alltså man tänker jo alltid på det, man har det alltid i bakhuvudet, exempel når man 
går och ligger sig att man kollar blodsockret innan man sover, för du vet att om det lägger 
högt under natten… alltså högt blodsocker försämrar dina organ i kroppen, det vet man ju. 
Man ska ju hålla blodsockret under en vis nivå av en anledning till att man inte ska påföra 
det i framtiden. Jag har ju alltid det i bakhuvudet, ligger det under åtta, då minimerar jag 
risken för att det ska hända något i framtiden, typ amputation eller liknanden  
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I: En annan fråga, nu har vi pratat mycket omkring själva behandlingen, men innan för 
sjukdomen diabetes, känner du att du har tillräcklig med kunskap om sjukdomen? 
 
R: Alltså jag ville skulle skilja mellan om jag fick diabetes idag, och nu då jag fick den då 
jag var liten, för där var många ord som… dom förklarade det på et barn sätt når man var 
liten, och sen så viste jag inte når någon frågade om vad diabetes var, jag viste jo 
symptomen, jag hade högt blodsocker, lågt blodsocker, men jag viste inte vad det berodde 
på, typ ja, det är något med bukspottskörteln, men jag viste inte helt vad. Jag skulle säga at 
jag tänker jag skulle inte kunna göra et föredrag om varje liten del av diabetes, vad varje 
exakta lite felet är, också för att man inte kan ge någon förklaring på varför folk får 
diabetes, men jag viste vad det var som var fel, men om jag har nog kunskap om 
sjukdomen... på några områden klarar jag mig, men det finns ju alltid mer information att 
hämta, läsa nya studier, men jag känner att jag inte vill dedicera hela mitt liv till diabetes, 
det finns tillpass mycket annat också, men jag är påläst till att kunna hantera sjukdomen 
vill jag säga 
 
I: Så du känner inte att du har för lite kunskap om båda sjukdomen, men också 
behandlingen? 
 
R: Nej, jag känner at jag är väldig uppdaterat på min behandling. Jag får höra om ny 
utrustning, dom [sundhedspersonalet] är ganska bra på att informera mig om vad som 
finns av valmöjligheter för min diabetes 
 
I: Var har du fått det mesta av din information ifrån? Har det varit från dig själv, dina 
föräldrar eller genom sjukhuset? 
 
R: Jag skulle väl säga sjukhuset, men kanske når jag var yngre så det mina föräldrar som 
förklarade mig vad dom sa på sjukhuset. För dom hade väl inte heller stor aning om vad 
diabetes var innan jag fick det, ganska vist visste dom vad sjukdomen var för nånting, men 
dom hade kanske inte så fördjupande kunskap. Jag skulle ville säga sjukhuset, och mina 
föräldrar som förklarade vad dom sa, och sen så har min mamma läst på efterhand, når vi 
kom hem från sjukhuset och så där 
 
I: Och på sjukhuset, där har dom väl vissa anbefallningar om hur du ska göra med din 
behandling. Följer du alltid det som dom säger, eller finns det några områden där du 
tänker att du har tillpass med kunskap till att du tänker ”det ved jag själv. Jag behöver inte 
göra så”? 
 
R: Ja, ibland så känner man ju att vi säger samma sak på varje enda sjukhusbesök, min 
diabetes har set ganska samma lika ut ganska länge, det var väl kanske i puberteten når 
man var 13 och 15 att man fick det lite mer upp och ner, man behövde lite extra, eller det 
blev väl inte extra, men dom ändrade på doserna för at hormonerna kom in i kroppen. 
Men varje enda gång jag åker dit är det väl typ samma sak, att ”det här kan du tänka på”, 
att jag har samma mönster varje gång, och det ändrar sig inte så mycket min sjukdom, vist 
når jag byter jobb eller, där kan dom vara bra till at diskutera lite mer, men det är mycket 
ganska samma likande, dom ska bara dubbelkolla, ”alt är bra med henne, var det något 
annat”. Nu måste vi diskutera något nytt, vi måste diskutera något nytt varje enda gång, 
men det är ju också bra. Till exempel når det kommer ut ny utrustning, att dom hör efter 
att det fungerar som det ska, eller om jag måsta byta, och vi diskuterar ganska mycket 
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om… till exempel nu kan vi prata om graviditet och diabetes, vilket är nånting man kanske 
inte pratar om når man är 12 år gammal på sjukhuset, och man kommer in i nya faser av 
livet, och då pratar man om nya saker som man inte har tagit upp tidigare, hälften av 
gången är det kanske ny information, hälften av gången är det lite mer samma gamla, alt är 
okay, vi skickar dig hem 
 
I: Känner du då ibland att det finns anbefallningar som du inte följer? 
 
R: Dom har väl länga sagt att jag skulle ta insulin före jag ätter, till exempel middag, jag 
har försökt, båda för att jag glömmer bort det, och det har varit rutin så pass länge för mig, 
och dom säger fortfarande att det är bättre om jag tar insulin före maten, men det gör jag 
inte, jag tar fortfarande efter maten, för att man vet aldrig hur mycket man äter, om jag är 
mycket hungrig, eller tänker att äta något efter maten, typ jag ska ta en kaka eller nånting, 
eller om jag äter något med socker, men så blir det av, för så kanske man glömmer bort 
nånting, man går i väg, man kommer av sig, eller maten blir försenat, så den 
rekommendationen följer jag faktisk inte, trots at dom rekommenderar att man ska göre 
det, att man ska ta insulin före man ätter mat, för at förebygga högre blodsocker, men 
annars skulle jag säga… jag är väl kanske lite konservativ, men, jag vill inte ha det absolut 
senaste på marknaden, jag vill inte digitalisera mig alt för mycket når det kommer till min 
sjukdom, så det är skulle jag säga, det dom kanske rekommenderar, där står jag kanske 
mera fast vid det gamla. Men annars så följer jag väl… dom säger väl saker av en 
anledning. Dom kontrollerar ofta blodsockret, och så vet du redan vilken insulindosis du 
ska ta. Sen så är det väl inte så mycket dom säger åt mig at göra. Kanske motionera lite 
mer 
 
I: Känner du att du har påverkan på din behandling? Att du själv har inflytelse och 
medbestämma? 
 
R: Ja, absolut, jag bestämmer själv, till exempel om jag ville ha insulinpump eller pen, 
hade jag sagt idag att jag ville byta tillbaka till pen, då fik jag göra det. Dom hade kanske 
ifrågasatt det, frågat ”varför känner du så, är det något som inte fungerar”, men dom hade 
aldrig sagt åt mig ”nej, du får inte”, eller om jag ville ha byt till typ min gamla sockermätare 
eller likande, så min behandling bestämmer jag ju… jag är ju själva verktygen till min 
diabetes, och behandlingen… alltså dom gör hela tiden såna tester och så där, kollar på 
långtidsblodsocker, kontrollerar dina fötter, att du fortfarande har känsla i fötterna, och att 
dom fungerar som dom ska, blodtryck och hjärtrytmen och sånt, och det bliver jag inte 
testat emot, för dom ser att jag är frisk i övrigt. Men behandlingen får jag påverka, jag får 
hjälpa till att påverka, och dom är väldig lyhörda på sjukhuset 
 
I: Vilken betydning tror du det har på din behandling att du har denna påverkan? Hur tror 
du att du inte kunna behandla dig själv, hur tror du att du hade upplevt det då? 
 
R: Jag tror att hade dom bestämt att jag skulle göra så här och så här, det här är den mäng 
du skal ha, och jag får inte… jag tror för det första hade jag inte vågat göra mer saker än 
vad jag gör, för jag måsta då ta lite lättsamt på sjukdomen, hade det varit så att ”du är 
dödssjuk, ta det här, annars så dör du”, hade jag väl blivit lite mer tillbakahållande, och jag 
hade kanske bare levt för min diabetes, jag hade kanske inte vågat tänka på så mycket 
annat, om det hade varit så seriöst. Jag hade inte känt like fri under sjukdomen. Jag tror 
faktisk det hade påverkat ganska negativt 
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I: Så du känner att om du hade mindre kontroll med din behandling och din sjukdom, då 
hade du också hat flera bekymringar om dit beteende och dit liv? 
 
R: Jag tror diabetesen skulle kunna bliva bättre, om dom fick regalera exakt som dom vill, 
men samtidigt så hade jag psykisk mård sämre, om dom tvingade mig att ha utrustningar 
som jag inte ville ha. Så jag tror att… alltså min diabetes är ju bra, där är ingen fel på den, 
jag har ganska normala varden. Men jag skulle säga ja, jag tror definitivt det påverkar… jag 
tror också det beror sig på vilken person man är. Är man en person som tar mycket ansvar 
åt sin sjukdom, och inser alvaret, då tror jag att dom får vara lite mer friare, och att dom 
fick påverka sin behandling, men är man en person som riktigt förstår alvaret i sjukdomen, 
du är osäker, du har svårt at ta ansvar, du har svårt vid at vara ledare och sånt, bestämma 
över dit liv och så, då tror jag att det hade varit bättre om dom [sygehuspersonalet] 
bestämmer till de och rekommenderar vad som är bäst, och då på slutet säger du ja eller 
nej 
 
I: Så du tror inta att det att man har så stor påverkan på sin behandling, att det är något 
för alla? 
 
R: Jag tror att det är bäst om båda sjuksköterskan och doktorn lägger upp det på så et sätt 
att dom ser vilken personlighet som man har, utifrån det som hjälper, utifrån ens behov, 
behöver man mer stödd, då skal du få mer stödd, behöver man mindre stödd då bör du få 
mindre stödd, så har jag i alla fall upplevt det, och så tycker jag att det fungerar bäst tror 
jag faktisk 
 
I: Vi kommer undersöka en ny typ insulinpump, som fungerar på nästan samma sätt som 
den du har idag, enda skillnaden är att du fortfarande skal kolla dit blodsocker, men du 
skal inta själv stå för insulintilförelsen, det kommer den göra själv, automatiserat. Nu 
berättade du före att du var lite emot den här digitalisering, så jag tyckte det ville vara 
intressant att höra vad du tänker om att ha den här automatiserade insulinpump 
 
R: Jag tror att det kan vara bra för att… Jag tänker, det finns många… där i min ålder eller 
lite yngre skulle jag säga, som jag märkt det i gymnasiet, som är ganska mycket så här ”vi 
gör ingenting”, allting skal vara så enkelt som möjligt, dom tycker inte om att plugga, dom 
har knappt jobbat, såna latmaskar [doven], jag tror att för att deras sjukdom skulle fungera 
bra, och dom som är väldiga bekväma åt sig skulle vara bra med rutin, men jag känner 
själv att… digitalisering av sjukdomen diabetes det är fantastisk, dom framsteg dom har 
gjort, bara dom senaste 50 år, se på hundrade år tillbaka, där kanske personer med 
diabetes dog, eller nej, jag tror inte det var så alvarligt… till exempel dödsfallet har ju 
minskat och så där, medans utvecklingen för diabetesverktyg har gått framåt. Men jag 
tänker också det här, krascher din pump, det spiller ingen roll vilken, om du har 
automatisk insulinpump, om du har mer vanlig, manuell, eller vilken du ens har, det 
spiller ingen roll vilket märka – krascher den, eller om du är med i en olycka och den 
sluttar att fungera, det tar oftast några dagar, för det har hänt för mig, och det är därför at 
jag vet om det, då tar det några dagar innan du får din nya, och då behöver du komma gå 
tillbaka till pen, det är det som dom rekommenderar, om det är akut behov av insulinpump 
igen, eller du har absolut ingen penar, då får du åka till akuten och få dina insulinverktyg. 
Men oftast så har man sina penar i backup, och då måsta du kunna hantera dom, och des 
det längre tid det går att du inte har haft insulinpenar, des det mer kommer du av det 
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också, hur man använder dom, hur kroppen reagerar på dom, hur ofta, vilka tider, rutiner. 
Så jag tror att risken är större att du, alltså händer det dig någonting, då krascher du lite 
mer än om du är vanlig med liten mer manuell, för oftast med såna frågor, vis du kan ta 
fram insulinpumpen, den kan du koppla till et datorprogram på datorn, och vara med där 
och se vilka doser som behövs när, men samtidigt så tror jag… om man frågar, skal jag ta 
det här, eller om man själv skal ta fram penar eller nånting, du har väl ingen aning, når den 
har varit borta så pass länga, så jag är lite rädd för at digitalisera mig för mycket, samtidigt 
som dom framsteg jag har gjort dom senaste 12 åren, det har hjälpt mig väldig mycket, och 
påverkat min diabetes positivt, bara digitalisering av till exempel sockermätaren har ökat 
min livskvalitet, så, jag hade nog själv avvaktat et tag innan jag hade bytt själv, men 
absolut, om dom kan testa det på människor som känns bekväm med det, känner jag, så 
det väl, nackdelar [ulemper] och fördelarna är väl mer att, det finns et insulinalternativ för 
alla, och jag tänker dom på språng [heftig livstil], dom som jobbar med jobb, dom kanske… 
om inta du kan sätta dig ner så mycket, tänker till snabbt, när skal jag ta insulinet… 
sjukdomen blir väl lite mer lättskött, men samtidigt skulle jag säga att det inte var något 
för mig själv 
 
I: Nu berättar du om det här med att skulle gå tillbaka till pennan, tror du att man 
kommer mista viten omkring hur man behandlar sig själv, om man övergår till et 
automatiskt system? 
 
R: Alltså jag tror att den kunskapen kan missas, det kan ju inta missas eller läras ut, men 
det sätter sig inte lika hårt, för du måsta ju alltid ha nån typ av backup, annars måsta du 
sitta hemma i dit hus bredvid sjukhuset och vänta, för at det skulle hände något med din 
pump, alltså du kunna lika väl vara på fjället, och din pump sluttar fungera plötsligt, och 
det kommer enda ta typ en dag att ta sig hem, och man har ju alltid med sina insulinpenar 
når man åker på längre turer och så där, eller nån typ av backup. Jag kunna tänka mig att 
någon med en automatiserat insulinpump, som kanske, jag vet inte hur reglerna fungerar 
för dom som får diabetes nu ens skulle få tillgång till en sån, eller om du måste ha en 
manuell, eller ha pen eller lära information om penar, jag vet inte riktigt, men… jag skulle 
säga att jag tror att risken… alternativt risken kan bli högre om dom inta vet hur dom skal 
klare sig, når det som är automatisk sluttar att fungera, då måsta du börja manuellt. Men 
samtidigt, så länga dom trycker hårt på utbildningen på att, det här kan hända, 
konsekvenserna, och hur man tar hand om konsekvenserna, och att lösa problem, 
lösningar, då tror jag att det skulle kunna lösa sig i slutet, så att dom med automatiska 
insulinpumpar enda kan ta hand om sig själv i såna typer situationer 
 
I: Så du är inta helt avvisande över för idén om en automatiserat insulinpump? 
 
R: Nej, det skulle jag inta säga, om bara… det är ju ingen dum idé 
 
I: Du vill bara vara säker på att det fungerar för andra före att du får det? 
 
R: Exakt. Sen når jag har haft diabetes så länge, det är typ like samma sak med gamla 
människor, det är ju typ så här, ”du kan inte lära en gammal hund att sitta”. Man blir ju 
bekvämare av sig, och man känner, man kan ju lätt bli så här, ah, vad är det för et typ 
strunt [afvisende], kanske äldre människor med touchtelefoner för att jämföra lite så, 
versus knapptelefoner. Men jag skulle säga att jag är alldeles för stort konsekvenstänkande 
för att på en gång att bli sålt på idéen 
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I: Och hur tror du att du ville ha det med att giva över kontrollen till et automatiskt 
system, nu när du har varit vant till i så lång tid att stå du skulle stå för 
insulinbehandlingen själv? 
 
R: Ja, alltså, det känns jo också lite, för jag tänker alltid, vad händer om den krascher, det 
är det jag tänker hela tiden, eller systemet sluttar fungera, om dom hittar nån bug i 
systemet. Värsta är, och jag vet att det inta kommer bli kopplat till internetet på det sättet, 
men om det är nånting dom gör så det slår ut, om någon slog ut insulinpumparna, då fann 
dör jag. Nästan blir det så att man dör, eller, man kan ju få sina penar, och så där ha 
medicinen, eller jag vet inta vilket typ backupsystem dom tänker på med en automatisk 
insulinpump, men det är ju lite som man pratar om idag, att et tredje världskrig behöver 
inte vara fysisk, att det kan bli digitalt, som kan slå ut alla servare, alla datorer. Så jag 
tänker lite på det hållet, slår det ut insulinpumpen, inte för att jag tror det är någon tragisk 
människa som hacka diabetiker på det sättet, men… 
 
I: Så du tror att det ville vara möjligt att kunna hacka sig in i pumpen? 
 
R: Alltså man vet ju aldrig. Jag förstår ju att dom gör et skyddsnät [sikkerhedsnet] för det 
här, men man får ju också se hur stor risken är 
 
I: Men du ville vara lite rädd för att det kunna komma hända? 
 
R: Ja, alltså kanske inte bare det, också om det händer nån katastrof, om det händer något 
med laddaren, om du skal ha batterier eller om du skal lada via el, för jag tänker kommer 
det en dag där vi har strömavbrott i 48 timar eller, om strömmen är borta i så lång tid pga. 
en krissituation för hela landet till exempel, når du måsta leva på dina konservburkar 
[dåsemad], ingen varma i huset, ingen el, det blir också et problem. Om inte du har en 
riktig bra backupplan, så jag är inte helt emot idéen heller, men jag vill gärna höra hur 
dom… jag har några frågor som jag gärna ville ha svar på innan jag går över och byter till 
sån en stor förändring i min insulinbehandling  
 
I: Och vad är det för frågor som du gärna ville veta innan? 
 
R: Det är väl typ det här med backupsystemet, hur dom tänker då, om det skulle hända 
nånting eller, också bara generell information… alltså varje enda gång man byter pump, så 
är det ju et nytt ställe du skal sätta dig in i, alltså hur är insulinet kopplat på, du kan ha ny 
koppling mellan nålarna, och slangen… båda den typ information, men också hur säkert är 
det, finns det några nackdelar, eller konsekvenser, man ville kunna se på varför är det 
bättre än den pump som jag redan har, man kan inta bara gå över, alltså läsa av, kan jag 
läsa av det själv, och också vad sundhedspersonalen hade rekommenderat, för alla 
behandlingar passar inte för alla patienter 
 
I: Och når du pratar om det, att inte alla behandlingar passar till alla patienter, nu har du 
varit vant till att stå för insulindoseringen själv i så lång tid, vad tror du att du föredrar, att 
du själv har kontrollen över din behandling, eller att du bliver fri av den här kontrollen, nu 
då det finns et system som gör det för dig? 
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R: Jag tror nu, om jag skulle svara för mig själv nu, skulle jag säga att eftersom det tar like 
lång tid för mig att kolla socker som det tar att kolla insulin, det tar ju inta alls en minut att 
ta insulin, så, just nu har jag ju den tiden, och jag hade gärna haft den kontrollen själv 
också nu där jag är i övergångsfasen från tonåring till vuxen… når jag har mer rutin på min 
livsstil, den dagen, kanske jag ville ha automatiserat 
 
I: Men som det är just nu, då giller du att du har kontrollen själv? 
 
R: Ja, jag tänker också en fråga jag gärna ville ha svar på om jag skulle byta är, den ser att 
jag kanske har 8 i blodsocker, och jag vill gärna ta ner det till fem, alltså om den 
automatiska pumpen gärna vill ha att mitt blodsocker skal vara jämnt [jævnt, lige], men 
kanske inte tänker på dom fysiska aktiviteterna man gör, den kanske inte kommer överens 
med dom fysiska aktiviteterna, om den kommer slå av till exempel långtidsverkande 
insulin, för ibland kan man slå av långtidsverkande insulinet helt, och då kommer det upp 
automatisk blodsockret, då skulle jag koppla ut min pump nu, då skulle jag automatisk gå 
upp i socker, även om jag ligger bra i socker, det är därför jag behöver insulin hela tiden, 
även om jag inta äter. Det skulle jag också ha svar på, hur den är kopplat på fysisk aktivitet 
 
I: Bara för att slutta lite av här, som det är just nu vil du föredra att du själv har kontrollen, 
för att du känner att det kommer vara för stor en skillnad i din behandling? 
 
R: Ja 
 
I: Så det är först når du känner dig lite mer stabil i din behandling att du kanske ville gå 
över till en automatisk insulinpump? 
 
I: Exakt, jag villa ta diskussionen först et tag med båda läkare och sköterskor 


