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Bilag #4 Transskribering med informant 3 
 
Interviewer: Vil du præsentere dig selv? 
(Navn, alder, uddannelse/erhverv/nuværende job, fritid) 
 
Respondent/informant: Jeg er en pige på 19 år, der til daglig går i 3.G på Bornholms 
Gymnasium og arbejder som salgsassistent i Kvickly.  
 
I: Hvor længe er det siden, at du fik diagnosen diabetes? 
 
R: Jeg fik konstateret diabetes da jeg var 11 år gammel det år jeg fyldte 12, så det vil sige, at 
det er 8 år siden nu.  
 
I:  Hvor længe har du haft insulinpumpen? 
 
R: Jeg fik insulinpumpe i 2012, så jeg nåede kun at være på pen i ca.1 år. Dengang fik jeg 
en Medtronicpumpe, men har i dag en Omnipod.  
 
I: Vil du selv mene, at du er god til at måle dit blodsukker? 
 
R: Jeg synes selv at jeg er rimelig god til at måle mit blodsukker - jeg har i hvert fald aldrig 
fået andet at vide. Jeg kan også godt lide at have styr på mit blodsukker (både så det ligger 
pænt, men også fordi det jo er ubehageligt at have enten højt eller lavt blodsukker), så det 
tror jeg også spiller ind i forhold til antallet af gange jeg måler blodsukker. Dertil kommer 
også, at jeg har en Freestyle Libre (en lille sensor på armen, som jeg scanner med en 
fjernbetjening og så er blodsukkeret målt), som gør det utrolig nemt for mig at måle 
blodsukker.  
 
I: Vil du selv mene, at du er god til at tage insulin før du spiser ?  
 
R: Jeg plejer altid at tage insulin før jeg spiser, og har gjort det siden jeg fik pumpe. 
Selvfølgelig er der gange, hvor det glipper, og jeg glemmer at tage insulin, men det sker 
ikke særlig ofte, og hvis det gør, så er det for det meste hvis jeg spiser andre steder end 
normalt (fester, på restaurant el. lign.) 
 
I:  Vil du selv mene, at du er god til at tage den rigtige mængde insulin?  
 
R: Jeg vil mene at jeg har rimelig godt styr på at tage den rigtige mængde insulin. Min 
pumpe er indstillet efter mit insulinbehov, så det eneste jeg skal gøre er egentlig at tælle 
kulhydrater i alt jeg spiser og taste det ind i pumpen, og så doserer den selv. Selvfølgelig 
kan mit insulinbehov godt ændre sig (især da jeg var yngre i forhold til pubertet og at 
kroppen forandres), men det synes jeg egentlig, at mine behandlere har været rigtig gode 
til at få øje på og ændre, så jeg bliver reguleret korrekt. Det eneste tidspunkt hvor jeg 
tænker, at det er svært at tage den rigtige mængde insulin er når jeg indtager alkohol. 
Rigtig mange alkoholiske drikke har rigtig meget kulhydrat i dem, og samtidig gør alkohol 
også, at blodsukkeret efter noget tid falder meget drastisk. Derfor kan det være svært at 
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vurdere hvor meget insulin jeg skal tage, idet jeg både skal tage højde for en stor 
blodsukkerstigning, men også senere en stor risiko for lavt blodsukker.  
 
I:  Hvad vil du mene er et acceptabelt blodsukkertal?  
 
R: 4-8.  
 
I: Hvor ofte oplever du store udsving i dit blodsukker?  
→ Kan du definere ‘store udsving’? 
→ Hvornår oplever du typisk store udsving? 
 
R: De største udsving oplever jeg når jeg drikker alkohol (se spørgsmål 6). Fordi alkohol 
gør at blodsukkeret meget hurtigt kan falde, og at hvis man går i insulinchok ikke kan få en 
indsprøjtning der udløser sukkerdepoter i leveren og gør at man kommer til sig selv igen 
som normalt, fordi leveren er travlt optaget af at nedbryde alkohol, er jeg måske en smule 
bange for at tage for meget insulin. Hvis man går i insulinchok med alkohol i systemet 
betyder det en indlæggelse på hospitalet. Derfor tror jeg, at jeg hellere vil have lidt for højt 
blodsukker end lidt for lavt, og det kan selvfølgelig give større udsving i blodsukkeret. 
Samtidig er det svært at vurdere hvor mange kulhydrater der er i diverse alkoholiske 
drikke, og måske også svært helt at holde styr på, hvor meget man drikker, når man først 
har fået lidt alkohol indenbords. Et stort udsving ville jeg definere som, at man går enten 
fra et meget lavt blodsukker til et meget højt eller fra et meget højt til et meget lavt. For 
eksempel oplevede jeg sidst jeg var til fest at gå fra et blodsukker på omkring 19 til et 
blodsukker på under 3 på ca. 1,5 time. Det er selvfølgelig langt fra hver gang jeg er til fest, 
at jeg oplever udsving så store, men når jeg oplever disse store udsving er det i 
overhængende grad i forbindelse med indtagelse af alkohol.  
 
I: Hvor tit måler du dit blodsukker dagligt?  
 
R:I gennemsnit 13 gange pr. dag ifølge min Frestyle Libre.  
 
I: Føler du, at du har en tilstrækkelig viden om diabetes (både sygdom og behandling)? 
→ Hvor har du opnået din viden fra? 
 
R: Ja, jeg føler at jeg har tilstrækkelig viden. Min viden har jeg fået/får jeg stadig af mine 
behandlere, og så er min mor også forholdsvis aktiv på diverse diabetesrelaterede 
Facebooksider, hvor der ofte bliver skrevet om ny forskning, nye behandlingsmetoder og 
udvekslet erfaringer diabetikere imellem.  
 
I: Hvilken medbestemmelse og indflydelse oplever du, at have i forbindelse med dit 
behandlingsforløb?  
 
R: Jeg føler selv at jeg har rigtig meget indflydelse og medbestemmelse i min behandling. 
Jeg er tilknytte Steno Diabetescenter og ser ca. hver tredje måned enten min læge eller en 
fast tilknyttet sygeplejerske. Begge er rigtig gode til ikke kun at spørge ind til min 
behandling, men også mit daglige liv (skole, kæreste, arbejde osv.), for også at få et billede 
af hvem jeg er som person, og deraf også hvilken ”form” for behandling jeg har brug 
for/hvordan de skal agere over for mig. Det er aldrig ubehageligt og føles heller aldrig som 
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en irettesættelse at tale om min diabetes med mine behandlere, og de er rigtig gode til at 
have mig og mit liv i fokus, når det kommer til min behandling. Der er altså ikke én 
bestemt måde, man skal behandles på, og som jeg så får presset ned over mit liv. Min 
behandling tilpasses mit liv, og på den måde får jeg altså også meget indflydelse på min 
behandling igennem samtaler med mine behandlere. Selvfølgelig handler min behandling 
også om, at mine blodsukre skal ligge så pænt som muligt, men samtidig er livskvalitet 
også en kæmpe faktor. Altså skal man også have lov at leve livet, og blodsukkeret behøver 
ikke altid at ligge snorlige. Den tankegang føler jeg i høj grad, at mine behandlere har.  
 
I: Hvor ofte tænker du over at følge de anbefalede anvisninger fra sygeplejersker og læger? 
→ Hvilke anbefalinger oplever du som vigtige, eller modsat: irrelevante? 
 
R: Jeg tænker altid over at følge de anvisninger som læger og sygeplejersker giver. Jeg føler 
faktisk måske ikke at jeg får anvisninger eller at mine behandlere fortæller mig at jeg SKAL 
gøre sådan og sådan, for behandlingen er jo til for min skyld og i sidste ende er det mig selv 
og min egen krop, som det går ud over, hvis ikke jeg passer min diabetes. Derfor føler jeg 
heller ikke rigtig, at der er anvisninger der er irrelevante.  
 
I: Oplever du, at læger/sygeplejersker virker ‘bedrevidende’ over for dig i forbindelse med 
din sygdom? 
→ Hvordan? 
 
R: Nej overhovedet ikke! De samtaler som jeg har med mine behandlere er altid meget 
nede på jorden, og føles som tidligere nævnt langt fra som en irettesættelse. Det er en god 
dialog, og jeg føler altid at min sygeplejerske og læge er rigtig gode til at lytte til, hvad jeg 
har at sige og hvilke problemer jeg oplever (hvad enten det er omkring diabetes eller ej) 
uden at virke dømmende eller bedrevidende.  
 
I: 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? 
 
R: Nej egentlig ikke. Jeg har altid haft den indstilling, at min diabetes for alt i verden ikke 
måtte begrænse mig, og jeg føler ikke at der er ting som andre på min alder kan, som jeg 
ikke kan. Jeg har altid selv styret min diabetes, altså mine forældre har aldrig skulle måle 
mit blodsukker eller give mig insulin, så på den måde tror jeg at jeg har været mere ”fri” 
end andre børn, der får diabetes tidligere og derfor ikke selv kan gøre netop disse ting. 
Selvfølgelig er der ting i hverdagen der besværliggøres, men det ikke noget man ikke kan 
overkomme.  
 
I: Har du på noget tidspunkt følt, at du står uden kontrol i forbindelse med 
sygdommen/behandlingen? Hvordan? 
 
R: Nej jeg føler ikke at jeg har følt mig ude af kontrol på nogen måde. Jeg har til tider været 
rigtig sur på min diabetes, men aldrig så meget, at det har påvirket min behandling. Mine 
forældre og veninder har jeg brugt meget i den forbindelse. 
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Afsluttende spørgsmål: 
 
I: 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? 
 
R: Ja det kunne jeg sagtens. Det ville nok helt klart kræve lidt tilvænning, men jeg tror 
også, at det ville være en kæmpe hjælp og lettelse i hverdagen. Jeg var både før jeg fik 
pumpe og før jeg fik Freestyle Libre meget skeptisk overfor tanken om al den teknologi og 
maskiner som jeg skulle have siddende på min krop, men nu hvor jeg har begge dele, kan 
jeg se hvor meget nemmere min behandling og mit liv med diabetes er blevet, så derfor er 
jeg helt klart åben for at prøve nye ting, som kunne gøre det endnu lettere.  
 
I: 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? 
 
R: Jeg tror at de 2-4 gange som I nævner passer meget godt, selvom jeg nok i starten ville 
måle lidt oftere for at være på den sikre side. Samtidig tænker jeg også, at man måske 
bliver nødt til at måle en gang om natten, for at sikre sig at man ikke ligger en hel nat uden 
at få insulin.  
 
I: Hvilke fordele og ulemper ville du kunne se ved den fuldautomatiserede pumpe? 
 
R: Det vil helt klart være en fordel ikke at skulle tænke på at måle blodsukker og at tage 
insulin hele tiden. Det ville gøre livet med diabetes langt nemmere, men samtidig er det 
også lidt en skræmmende tanke, at overlade det hele til teknologi og virkelig være 
fuldstændig afhængig af, at det fungerer.  
 
I: Hvordan ville du have det med, at overlade kontrollen til en teknologi, så du ‘slap’ for at 
behandle dig selv?  
 
R: Som nævnt i spørgsmålet herover synes jeg at tanken om at overlade kontrollen til 
teknologi er lidt skræmmende. Det ville selvfølgelig gøre livet med diabetes langt 
nemmere, men på den anden side tror jeg også, at jeg vil føle at jeg mister kontrollen over 
min diabetes en lille smule, idet det hele bare fungerer automatisk. Derfor ville jeg helt 
klart skulle vænne mig til det, men samtidig kan man jo se på den teknologiske udvikling 
der er sket bare i den tid jeg har haft diabetes. Der er sket utrolig meget, og det er jo kun 
noget, som jeg er glad for og som jeg i dag har stor nytte af, så derfor vil jeg helt klart tro, at 
jeg kunne vænne mig til at bruge en fuldautomatiseret pumpe.  

 


