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1. Abstract 

For some time, open-sourced DIY-technology amongst people with diabetes type-1 

has been garnering attention. This technology is known as looping. 

 

The aim of this paper is to understand the hows and the whys of open-sourced DIY-

looping. To investigate this, we have conducted interviews with people who label 

themselves as loopers. We wanted to find out how long they have been using the 

system, what their overall thoughts on it were, how it compares to conventional 

treatment, and what impact it has had on their lives. This data has been thematically 

analyzed to help us find correlation between their answers. Furthermore, we have 

included relevant and recent research on the topic, to further shed light on the 

phenomenon.  

 

To properly understand the complexity embedded in the technology, we have opted 

to use the TRIN-model as a framework tool. The model aids us in understanding the 

system from a technological viewpoint, by examining the different technological units 

the system utilizes, while also helping us understand the barriers of entry. We have 

also chosen to visualize the system in a simplistic way, to give the reader visual 

context.  

 

While the startup process can be challenging and difficult, our research has come to 

the conclusion that the system relieves the user in their everyday life with diabetes, 

while also helping them and their close family think less about the disease.  
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2. Indledning  

 

“Som diabetiker får man aldrig sovet ordentligt, man får aldrig ro, man skal altid være 

på. Lige pludselig har man så et system der aflaster dig. Diabetes er en sygdom der 

virkelig kræver opmærksomhed, og det var egentlig grunden til, at jeg skiftede 

behandlingsmetode." 

- Informant A 

 

Diabetes er en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere. Mindst 

285.000 danskere har diabetes, hvorfor det er en stor samfundsudfordring (Steno 

Diabetes Center Copenhagen, 2017). 28.000 danskere lider af type 1-diabetes, 

svarende til 0,5% af befolkningstallet. I 2018 blev der konstateret 1.025 nye tilfælde 

af diabetes type-1 (Diabetesforeningen, 2020). Ved type-1 diabetes har kroppens 

immunforsvar dræbt de celler der producerer insulin. Type 1-diabetes kan ikke 

helbredes, hvorfor det er en omvæltning for de fleste mennesker at få konstateret. 

Denne type af diabetes kan være svær at styre og kontrollere, da patienten selv har 

et stort ansvar i forhold til at monitorere deres blodsukkerniveau, og samtidig være 

bevidst om kost og træning.  

 

En ny og fremtrædende måde at behandle sygdommen på, er at bortkaste de 

daglige blodsukkermålinger og kladdehæfter med kulhydrater til fordel for et 

automatiseret insulinpumpesystem der går under navnet looping. Dette system 

kombinerer en kontinuerlig glukosesensor med en insulinpumpe. Disse to taler 

sammen med en app på brugerens telefon, hvorfra man kan indtaste informationer 

fra måltider og justere mængden af insulin der bliver doseret. Selvom systemet 

aflaster brugeren, er der fortsat en stor byrde fordi brugeren selv skal bygge denne 

førnævnte app, samt forstå hvordan de forskellige enheder taler sammen.  

 

Motivationen for at undersøge dette fænomen kommer af nysgerrigheden omkring 

hvorfor, at nogle type-1 diabetikere og deres pårørende vælger at tage sygdommen i 

egen hånd og tilvælge looping. Herunder er det relevant at undersøge hvordan de 

bærer sig af med looping i hverdagen. Ved hjælp af TRIN-modellen vil vi indramme 

de teknologiske aspekter ved systemet. Dette er nødvendigt for at forstå teknologien 
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og for at forstå, hvorfor systemet har en høj adgangsbarriere. Herefter vil der ske en 

undersøgelse af, hvorfor mennesker vælger at benytte systemet, og hvordan de 

bruger det i deres hverdag. Dette gøres ved at inddrage relevant forskning, samt ved 

at foretage kvalitative interviews med mennesker, der er diagnosticeret med diabetes 

type-1. 

 

Med udgangspunkt i vores indsamlede empiri, vil vi diskutere måden vi har indsamlet 

denne data. Vi vil også diskutere de informanter, som udgør den empiri vi har 

benyttet, til at svare på vores problemstilling. Sidst vil vi diskutere problematikken 

ved at undersøge et snævert felt, hvor antallet af brugere er få og dermed er antallet 

af informanter ligeledes også få.  

 

3. Problemfelt 

Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvilket vil sige, at immunforsvaret går ind 

og dræber kroppens egne celler Diabetesforeningen, 2020). Udover dette er 

sygdommen kronisk, hvilket betyder, at den følger en resten af livet. Derfor kan den 

hverken helbredes eller forebygges (Diabetesforeningen, 2020). Er man 

diagnosticeret med diabetes type-1, går immunforsvaret ind og dræber de celler der 

producerer insulin. Det er i bugspytkirtlen at insulin bliver produceret 

(Diabetesforeningen, 2020). Insulin er et livsnødvendigt hormon, der hjælper med at 

omsætte mad til energi i kroppen. Hvis kroppen ikke producerer insulin bliver 

sukkeret fra maden ikke frigivet fra blodet, blodsukkeret bliver for højt, og man får det 

dårligt (Diabetesforeningen, 2020). Sker dette, begynder kroppen af brænde fedt af, 

hvilket også danner ketoner, der er et affaldsstof. Ved større mængder kan dette 

føre til en syreforgiftning (Diabetesforeningen, 2020).  

 

Udover dette er der en lang række følgesygdomme tilknyttet diabetes 

(Diabetesforeningen, 2020). Her kan der nævnes træthed i bindevævet, hvilket kan 

føre til stive led og muskler. Derudover overfølsomhed for gluten, forhøjet blodtryk, 

forhøjet kolesteroltal, svækket følelse i kroppen, hjertekarsygdomme, 

nervesygdomme med videre (Diabetesforeningen, 2020). Yderligere kan der nævnes 

særlig sårbarhed over for psykisk sygdom (Videncenter for diabetes, n.d.) 
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I en længere årrække har diabetes type-1 patienter og deres pårørende etableret 

flere teknologiske projekter med det formål, at højne livskvaliteten for dem selv 

(Lewis, 2018). Dette bliver yderligere udforsket og bekræftet i et studie fra 2021 

foretaget af Katarina Braune et al. På baggrund af dette har denne rapport til formål 

at undersøge, hvorledes personer med diabetes type-1 udnytter en open-source 

DIY-system til at behandle deres sygdom. 

 

4. Problemformulering 

Hvordan fungerer det automatiserede insulinpumpesystem looping, samt 

hvorfor og hvordan bliver teknologien benyttet af brugeren?  

4.1 Arbejdsspørgsmål 

Til at besvare vores problemformulering vil vi beskrive vigtigheden af, at have et 

stabilt blodsukker, og hvilke diabetesteknologier der er udbredte i Danmark. Dette 

gøres for at indramme looping, der er omdrejningspunktet for hele rapporten. 

Herefter vil vi redegøre for looping ved brug af TRIN-modellen, for at forstå 

teknologien og danne et helhedsbillede af systemet. Derefter vil vi, gennem en 

kvalitativ interviewundersøgelse, undersøge hvorfor og hvordan mennesker vælger 

at benytte looping til behandlingen af deres diabetes type-1. Den indsamlede empiri 

vil blive analytisk bearbejdet, ved at inddele deres udsagn i relevante tematikker.  

På baggrund af ovenstående har vi arbejdet med disse spørgsmål: 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke diabetesteknologier er udbredte i Danmark? 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er looping og hvordan fungerer systemet?  

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvorfor vælger diabetikere at loope, og hvordan gør de? 
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5. Afgrænsning     

I afgrænsningen er beskrevet hvilke tematiseringer og perspektiver vi gennem 

rapporten har prioriteret at undersøge. Vi har fra start valgt at afgrænse til type 1-

diabetes, da behandlingsteknologierne hertil indeholder en anderledes kompleksitet 

end ved type 2-diabetes. Ved diabetes type-2 er monitoreringen mindre kompleks. 

(Diabetesforeningen, 2020). 

 

I rapporten vil vi kortlægge de mest udbredte behandlingsmetoder for diabetikere 

med type-1 i Danmark, for at forstå kompleksiteten af sygdommen og de respektive 

behandlingsmetoder. I rapporten afgrænses der til diabetesteknologien looping. Vi 

har valgt at fokusere på hvorfor personer med type-1 diabetes vælger at loope, samt 

hvordan at loop-systemet bliver benyttet. Vi finder det relevant at undersøge 

motivationen for at diabetikere vælger open-source og DIY-bevægelsen, når det 

kommer til at monitorere over en alvorlig sygdom.  

 

Looping som teknologi er ikke myndighedsgodkendt, hvilket havde været en relevant 

problematisering at undersøge, hvis rapporten udforskede mulighederne for at 

looping blev godkendt til brug. På baggrund af dette har vi valgt at afgrænse til 

praksissen omkring looping, hvorfor vi har valgt ikke at undersøge de lovmæssige 

samt ansvarsmæssige restriktioner der er tilknyttet fænomenet.  

 

6. Semesterbinding 

I dette projekt vil vi, udover faget Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), gøre 

brug af faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). I semesterbindingen 

beskriver vi hvordan de to dimensioner er med til at belyse vores emne.  

 

Vi vil gennem dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter bruge fagets TRIN-

model som redskab til at beskrive og forstå looping som et teknologisk system. 

Formålet er at forstå, hvorfor diabetikere tilvælger looping som behandlingsmetode, 

hvordan systemet fungerer og hvordan diabetikere benytter systemet i praksis. 

Derudover vil vi bruge trinmodellen til at konstruere en visuel model, som har til 

formål at forklare det komplekse system i en letforståelig visuel model. 
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Vi vil gennem Subjektivitet, Teknologi og Samfund belyse menneskers samspil med 

teknologi. STS tilbyder en vinkling på et givent emne der tillader, at man kan 

undersøge hvordan mennesker bruger teknologi, samt hvorfor de gør det. Hermed 

kan vi forstå hvordan nogle diabetikere vælger at bygge deres eget system til at 

behandle deres diabetes. Rapportens emne vil blive belyst gennem relevant teori, 

samt den kvalitative interviewmetode, der åbner op for de nuancerede virkeligheder 

hos informanter. 

7. Metode 

7.1 Kvalitativt forskningsinterview  

Det kvalitative forskningsinterview er en metode som bruges til at indsamle empirisk 

data, som benyttes til analyse af den nyopdagede empiri, ved det færdige interview 

(Kvale & Brinkmann 2015). Bogen Interview: Det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk fra 2015 af Steiner Kvale og Svend Brinkmann handler om dette. 

Intervieweren skal have bredt kendskab til emnet der skal tales om, da intervieweren 

skal kunne stille nye og opfølgende spørgsmål, baseret på den nye tilkommende 

viden fra interviewpersonen. Kvaliteten af den indsamlede empiri er nemlig afhængig 

af interviewerens færdigheder og viden om emnet.  

 

Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at forstå temaer, som bygger på 

viden fra interviewerens side, og på den måde producere viden fra 

interviewpersonen (Kvale & Brinkmann, 2015). Forskningsinterviewet er en 

interpersonel situation. I interviewet skabes der viden mellem interviewerens og 

informantens synspunkter (Kvale & Brinkmann, 2015). 

7.2 Semistruktureret interview 

Det semistrukturerede interview søger at indhente beskrivelser af informantens 

livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Samtidig er det semistrukturerede interview åbent for ændringer i 

spørgsmålenes rækkefølge og form, så der kan følges op på specifikke svar, der 

gives (Kvale & Brinkmann, 2015). Udover dette er det semistrukturerede interview 

forudbestemt ud fra viden om emnet som intervieweren søger indsigt i, hos 
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informanten (Kvale & Brinkmann, 2015). Den frie spontanitet bliver blandet med den 

metodologiske tilgang, hvilket udmønter sig i et interview hvor denne struktur skaber 

en åbenhed, og giver evnen til at kunne respondere på informantens svar (Kvale & 

Brinkmann, 2015). 

 

Dette er relevant for rapporten, da vores interviewpersoner hverken er 

sundhedspersonale eller fagpersoner på området, men brugere af teknologien, 

hvilket giver dem en vis viden om emnet. Den indsigt de har om teknologien er med 

til at svare på arbejdsspørgsmål 3, der søger at kortlægge hvorfor mennesker 

begynder på loop. 

7.3 Tematisk analyse 

Kvalitative data er informationsrige, men at få bearbejdet al den information kræver 

gode analytiske redskaber. Dertil vil vi benytte en tematisk analyse. Braun og Clarke 

definerer tematisk analyse som et værktøj til at identificere, analysere og rapportere 

mønstre og temaer i data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiske analyse hjælper 

med, at den indsamlede empiri bliver organiseret og beskrevet. Ved tematisk 

analyse skal det ikke forstås, at der opdages ny viden der er indlejret i et datasæt, 

men at der selektivt identificeres interessante mønstre og/eller tematikker (Braun & 

Clarke, 2006).  

 

Ved hjælp af tematisk analyse som metode vil vi strukturere vores indsamlede data i 

mindre fragmenter, for så at gruppere dem i relevante tematikker. Dette gøres i 

søgen på at forstå hvordan og hvorfor mennesker bærer sig ad i hverdagen som 

loopere.  

8. Teori 

8.1 TRIN-modellens trin 

Dette afsnit vil redegøre for de trin fra TRIN-modellen vi finder relevante for 

rapporten. TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels 

Jørgensen. Modellens formål er at inspirere til at lave en analyse af en given 

teknologi, specielt teknisk-videnskabelige aspekter af teknologier (Jørgensen, 2020). 
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Vi har valgt at benytte TRIN-modellen som et værktøj, til at forstå den valgte 

teknologi, looping. TRIN-modellen kommer ikke til at optræde koncentreret ét sted i 

rapporten, men som punkter forskellige steder gennem hele rapporten. Trinnene vi 

bruger i TRIN-modellen, hedder nødvendigvis ikke trinnenes overskrifter.    

 

 

TRIN-modellen har følgende seks trin: 

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

2. Teknologiske artefakter.   

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer.  

5. Modeller af teknologier.  

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

 

TRIN-modellen er et redskab, som kan bruges til at forstå en teknologi. Her er det 

vigtigt at bruge de relevant trin som passer til den bestemte teknologi, og ikke 

benytte trin som ikke er relevant for teknologien og analysen (Jørgensen, 2020). 

Gennem rapporten benytter vi henholdsvis trin 1, 2, 4, 5 og 6. Vi udelader altså trin 

3.  

Det 1 af de seks trin omhandler teknologiers indre mekanismer og processer. Indre 

mekanisme og processer handler om hvordan en teknologi fungerer, og indebærer 

at skulle opfylde teknologiens formål.  

Trin 2 teknologiske artefakter, handler om en genstand med en teknologisk funktion. 

Artefaktet kan beskrives ved dets fysiske egenskaber, eksempelvis dens vægt, 

farve, form og størrelse (Jørgensen, 2020). 

Trin 4, teknologiske systemer, har til formål at kortlægge teknologiske systemer som 

er karakteriseret ved sammenhængende systemer af teknologiske artefakter. Disse 

artefakter udgør systemet og besidder samlet en bestemt funktionalitet (Jørgensen, 

2020). 



11 

Trin 5 modeller af teknologier, er her hvor designeren udarbejder modeller af 

teknologien. Modellerne kan være visuelle, fysiske og numeriske modeller, have 

forskellige formål samt bestå af indre mekanismer og processer. Dem som udvikler 

modeller skal tilpasse dem til brugeren, men brugeren og udviklerne er ikke 

nødvendigvis sammenfaldende, eksempelvis udviklerne af et diabetesapparat er 

ikke nødvendigvis selv diabetiker (Jørgensen, 2020).  

Det 6. og sidste trin fra denne model omhandler drivkræfter og barrierer for 

udbredelse af teknologier, også kaldet teknologier som innovation. Her er det en 

mulighed at arbejde mere samlet med teknologien og stille spørgsmålstegn til, 

hvorfor teknologien er blevet udviklet. Drivkræften for udbredelsen af teknologien er 

knyttet til formålet. Der kan også være barrierer for udbredelsen, som der kan være 

knyttet til utilsigtede effekter og mere (Jørgensen, 2020). 

 

8.2 Forskning om loopers 

I 2021 udstedte Journal of medical internet research en forskningsartikel ved navn: 

Why #WeAreNotWaiting—Motivations and Self-Reported Outcomes Among Users of 

Open-source Automated Insulin Delivery Systems: Multinational Survey som er 

skrevet af Katarina Braune et al. Undersøgelsen er foretaget af 897 deltagende fra 

35 lande. Formålet er at undersøge motivationsfaktorer for opbygning og brugen af 

closed-loop-system, blandt personer med diabetes samt omsorgspersoner. 

Forskningen er det første af sin art (Braune et al., 2021). 

  

Baggrunden for deres forskning er, at på trods af fremskridt i sundhedspleje og 

teknologisk udvikling, er type 1-diabetes stadig en svær sygdom at håndtere for 

personer med denne sygdom. Dette påvirker den forventede levetid samt forringer 

livskvaliteten (Braune et al., 2021). Det er kun et fåtal af personer med type 1-

diabetes, der opnår de anbefalede blodsukkerniveauer, som er værdier under 7%. 

Dette vil kunne reducere risikoen for langvarige diabetesrelaterede komplikationer. 

Derudover kan diabetes føre til angst og depression, fordi sygdommen kan have en 

kognitiv belastning (Braune et al., 2021). 
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Forskningsprojektet er en kvantitativ undersøgelse delt i to. Den ene halvdel handler 

om demografi med; køn, alder, type diabetes, hvilken type open-source bliver der 

benyttet, hvilket land m.m. Den anden halvdel omhandler motivation for at bygge DIY 

APS (Do-It-Yourself Artificial Pancreas System) (Braune et al., 2021). 

Anden del af undersøgelsen viser motivationen for at starte, som netop er delt op i 

"voksne med diabetes" og "omsorgspersoner af børn med diabetes". For voksne 

med diabetes er der tre faktorer, som spiller en stor rolle. Det er; bedre 

blodsukkerkontrol, at reducere akutte komplikationer samt reducere langsigtede 

komplikationer. Her var der henholdsvis 80% og 69% og 63% der svarede "fully 

applies". 

 

I forhold til omsorgspersoner med børn af diabetes, var den største motivationsfaktor 

en anden. Her svarede 85% "fully applies" på at forbedre søvnen hos 

omsorgspersoner eller partner, efterfulgt af reducere langsigtede komplikationer 

(73%), bedre blodsukker kontrol (72%). (Braune et al., 2021, bilag 1)  

 

Yderligere undersøgelser viste uafbrudt søvn og generelt forbedret søvnkvalitet hos 

brugerne samt omsorgspersonerne (Braune et al., 2021). Derudover en reduceret 

byrde af diabeteshåndtering, øget tillid til at nå diabetesbehandlingsmål, øget energi 

samt reducerede humørsvingninger blandt brugere (Braune et al., 2021). Pårørende 

oplevede inden de startede med closed-loop-system, at vågne flere gange om natten 

for at tjekke barnets blodsukkerniveauer, i frygt for lavt blodsukker. Efterfølgende har 

de oplevet forbedring samt at turde lade deres barn sove ude hos venner. Endnu en 

motivationskilde for de pårørende er muligheden for fjernstyring med DIY-APS, som 

kun er muligt ved dette system (Braune et al., 2021). Samtidig rapporterede 

størstedelen af deltagerne, at de godkendte og kommercielle diabetesteknologier 

ikke er tilstrækkelig fleksible samt ej heller tilpasset til at opfylde deres eller deres 

børns individuelle behov.  

 

I forskningen blev der også lagt vægt på om der var forbedringer ved dette system, i 

forhold til hvor meget blodsukkeret stiger efter måltider. Dette kunne måles fordi 

deltagerne rapporterede deres eller deres barns 3 seneste målinger af 

langtidsblodsukkeret, fra inden begyndelsen af DIY APS, samt de tre nyeste 

resultater. Resultatet viser et fald på 0.9%, gennemsnittet inden brug af DIY APS var 
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på 7,14% og nu er det nede på 6,24%. Langtidsblodsukker er gennemsnittet af 

blodsukkeret fra de sidste 8-12 uger (Diabetesforeningen, n.d.). 

 

Gennem denne forskning har det givet en ny indsigt i de faktorer, som motiverer folk 

til at anvende DIY APS i forhold til brugernes diabetes. Derudover bidrager 

forskningen til en forståelse af de udækkede behov for personer med type 1-

diabetes (Braune et al., 2021). 

9. Empiri  

9.1 Vigtigheden af et stabilt blodsukker 

Når man har diabetes 1, er det livsnødvendigt at få insulin ind i kroppen, da det ellers 

kan have alvorlige konsekvenser (Diabetesforeningen, n.d.). Når mennesker spiser 

mad, stiger blodsukkeret og ved hjælp af bugspytkirtlen, som udleder insulin ud i 

kroppen, falder blodsukkeret igen til et stabilt niveau, hos et rask menneske. Det 

gælder om at have et stabilt blodsukker. Hvis blodsukkeret konstant er for højt, kan 

det føre til koncentrationsbesvær, øget tørst, utilpashed m.m. På længere sigt kan de 

små blodkar i øjne og nyrer samt de store blodkar i hjertet blive beskadiget. Hvis 

blodsukkeret derimod bliver meget lavt kan man risikere at få insulinchok, som fører 

til besvimelser. Samtidig er symptomerne på lavt blodsukker, træthed, sult, irritabel, 

hovedpine m.m (Diabetesforeningen, n.d.). 

 

I og med kroppen ikke udskiller insulin, hos personer med type 1 diabetes, har de 

brug for at få tilført insulin gennem huden, så der opnås et så stabilt blodsukker som 

muligt (Diabetesforeningen n.d.). Dog kan dette være svært at opnå, for mange 

personer med diabetes type-1. Den raske krop tilfører selv den passende mængde 

insulin ud i kroppen efter måltider, for at sørge for et stabilt blodsukker, men ved 

diabetes type-1 skal personerne selv gøre dette ved at måle deres blodsukker og 

angive hvor mange kulhydrater de har spist så de kan regne den passende mængde 

insulin ud de har brug for. I nogle perioder kan blodsukkeret svinge meget uden 

nogen forklaring (Diabetesforeningen n.d.). 
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9.2 Hvilke teknologier benytter diabetikerne sig af? 

For at få sprøjtet insulin ind i kroppen er der to forskellige teknologier som 

diabetikere kan benytte sig af; insulinpen og insulinpumpe (Diabetesforeningen n.d.).  

De fleste med type-1 diabetes bruger insulinpen, men børn med diabetes har 

stigende brug af insulinpumper. Ved brug af insulinpen skal brugeren stikke sig selv 

på en bestemt måde, og indstille den korrekte dosis, som de skal beregne ud fra 

mængden af kulhydrater, der skal spises, samt måling og blodsukker (Sundhed.dk, 

2022).  

 

Der er flere ting personer med diabetes skal være opmærksom på når der bliver 

benyttet en insulinpen. Der skal stikkes et nyt sted hver gang, ellers kan de få 

insulininfiltrater, som er hårde områder eller knuder i fedtvævet. Derudover skal 

nålen skiftes hver gang efter brug, samt skal der sørges for at der ikke bliver sprøjtet 

insulin ind i en muskel, da det kan føre til, at blodsukkeret falder meget på kort tid, da 

det bliver optaget hurtigere (Diabetesforeningen, n.d.).   

 

Insulinpumpen er en lille batteridrevet og computerstyret maskine, som konstant 

leder insulin ind i kroppen via en slange og et blødt kateter, som sidder på maven 

eller ballen (Diabetesforeningen, n.d.). Formålet er at give et stabilt blodsukker, og 

det opleves som fleksibelt frem for injektion med pen. Insulinpumpen frigiver insulin 

på næsten samme måde som en rask bugspytkirtel ville gøre. Altså frigiver den 

konstant en mængde insulin, basalinsulin, døgnet rundt. Brugeren skal bære sin 

insulinpumpe døgnet rundt, dog må den gerne tages af i korte perioder. Brugerne 

skal indtaste deres kulhydrater korrekt, justere insulintilførsel samt måle blodsukker 

værdier (Diabetesforeningen, n.d.). 

 

Til nogle pumpesystemer kan brugerne også benytte en kontinuerlig glukosesensor 

CGM, som typisk sidder fast på armen eller maven, hvor der ved hjælp af en app på 

telefonen konstant kan følges med i sit blodsukker og dens udvikling i løbet af dagen 

og natten. Sensorer kan give alarmer ved høje eller lave blodsukkerværdier. 

Sensoren skal skiftes hver uge, og er et alternativt til at fingerprikke (Videncenter for 

Diabetes, 2021).  
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Gennem de seneste år er der udviklet en bevægelse som iscenesætter 

problematikken om at diabetesteknologier bliver udviklet for langsomt. Denne 

bevægelse benytter hashtagget #WeAreNotWaiting (Lichtman, 2020). I takt med 

dette har nogle personer med diabetes udviklet et DIY closed-loop-system, som er et 

behandlingsmiddel, der automatiserer og beregner den nødvendige mængde 

hurtigtvirkende insulin døgnet rundt. Det skal forestille at agere som en kunstig 

bugspytkirtel (Diabetesforeningen, n.d).  

Dette er startet i en frustration hos personer med type 1-diabetes, da de oplever at 

diabetesindustrien og myndighederne ikke tilegner sig hvad personer med diabetes 

har brug for og derfor gør de det selv. De oplever nemlig at det kan være meget 

svært at stabilisere deres blodsukker fra dag til dag med de nuværende apparater de 

kan benytte sig af, da der er flere forskellige faktorer som kan spille ind, hormoner, 

sygdom, motion og stress, og gøre det svært at udregne mængden af insulin selv 

(Lichtman, 2020). 

 

Hashtagget er benyttet i sammenhæng med negative kommentare om at systemet 

industrien ikke udvikler teknologi som har de individuelle patienter i fokus samt 

positive kommentarer om at DIY-APS ville kunne gøre de kunne tænke mindre på 

deres diabetes i løbet af dagen, samt et håb på en bedre fremtid (Lichtman, 2020). 

Det automatiserede DIY closed-loop-systemet, er en udvikling af 

diabetesteknologierne; insulinpumpe og CMG, og bliver kaldt for looping.  

 

9.3 Looping og dets teknologiske artefakter  

Det at loope er helt konkret, at der bliver bygget bro mellem en kontinuerlig 

glukosesensor, insulinpumpe og en app på telefonen, dermed regulerer pumpen 

automatisk, på baggrund af brugerens blodsukker, hvor meget insulin som skal ind i 

brugeren (Type 1, 2020).  

 

Der findes tre forskellige systemer, der bruges til at loope med i Danmark. De her 

systemer er afgørende i forhold til hvilken telefon brugeren har. Systemerne hedder 

Loop, som 90% af brugerne benytter, det er udviklet til iphone. Android APS, 

fungerer til Android. Det sidste system er Open APS, som fungerer til Rasperry Pi 
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eller tilsvarende (Type 1, 2020). Denne teknologi er ikke CE-godkendt, og derfor er 

det på eget ansvar og det danske sundhedspersonale må ikke anbefale det, dog er 

det ikke ulovligt at benytte, men på eget ansvar (Type 1, 2020). 

 

For at komme i gang med at loope, ud fra Loop som størstedelen benytter, har 

brugeren brug for en kompatible insulinpumpe, en kompatible kontinuerlig 

glukosemåler (CGM), RileyLink samt en Iphone. Når dette er skaffet, skal de også 

registrere sig som Apple-udviklere for at kunne bygge appen (Kesavadev et al., 

2020). For at loop skal brugeren nemlig selv bygge en app, som de kan gøre på: 

https://loopkit.github.io, hvor der ligger 14 skridt som den kommende bruger skal 

igennem for at have bygget denne app. Grunden til at brugeren selv skal bygge 

appen, er netop fordi hele systemet ikke er CE-godkendt.  

 

Via det ovenstående link er der en forklaring samt hvor længe hvert skridt cirka 

tager. De første 6 skridt handler om at skaffe de nødvendige remedier for at kunne 

komme i gang, som er dem nævnt ovenover. Skridt 8-9 handler om at downloade en 

bestemt fil og få den installeret på deres iPhone. Skridtet handler også om hvor 

vigtigt det er at have mindst 50 GB plads og den rigtige opdatering. I skridt 10, skal 

der afsættes tid af til at læse “setup App”, “operate”, FAQ” og Looptips, samt skal der 

tages en quiz for at se om der er styr på det. Skridt 11 og 12 handler om at finde et 

sted at gemme dataen - dette er især vigtigt i forhold til at læger og 

forsikringsselskaber kan finde det, samt møde et online fællesskab. I det online 

fællesskab kan brugeren stille spørgsmål, hvis der er noget som ikke fungere for 

dem og de gerne vil have hjælp til. Dette kan eksempelvis være Looped-Denmark, 

som vi også har benyttede os af. Skridt 13-14 omhandler at downloade loop kode og 

bygge appen. Når personer looper, skal der opdateres/bygges en ny app hvert år, 

undervejs i disse 14 skridt, skriver de om det er første gang du skal bygge appen, 

eller hvis man ikke er ny. I skridt 14, bliver der forklaret med kodnings billeder samt 

tekst præcis hvad brugeren skal gøre. Derudover er der et til skridt angående fejl 

(LoopDocs, n.d.). 

 

Når app'en er færdiggjort, og brugeren har apparaterne, kan brugeren starte med at 

loope. I starten kan det være, at brugeren har svært ved at stole på systemet.  

Men inde på appen kan brugeren vælge mellem closed loop og open loop. I et 

https://loopkit.githun.io/
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closed loop bliver insulinen justeret hvert 5. min. Kulhydrater og insulinen overvåges 

og korrektioner gives automatisk ved at øge basalinsulin, som er den insulin, 

kroppen har brug for, når man ikke spiser. Open loop fungerer som en almindelig 

pumpe, her er intet automatisk, dog anbefaler den mængden af insulin, det ville en 

almindelig pumpe ikke gøre (LoopDocs, n.d.).9.4 Looping som system og model 

Først har vi lavet en begrebsafklaring, hvor at der til hvert artefakt følger en skitse, 

således at hvert artefakt kan genkendes i vores visuelle model længere nede. For at 

forstå systemet, er det relevant at forstå hver respektive artefakter i systemet.   

 

Kontinuerlig glukosemåler (CGM) 

Denne måler, måler kontinuerligt ens blodsukker ved hjælp af en lille sensor som 

sættes ind under huden, som er forbundet til en sender der sidder oven på huden 

ved hjælp af et plaster. Sensoren kan give alarm ved lave og høje blodsukkerværdier 

samt ved hurtigt faldende og stigende blodsukkerværdier. Sensoren skal generelt 

skiftes hver uge (Videncenter for Diabetes, 2021). 

 

 

Billede 1: Skitse af kontinuerlig glukosemåler (CGM) 

 

 

Loop-app 

Loop-appen viser grafisk brugerens glucose, insulin og kulhydrat niveau. Appen 

viser via ikoner, hvor meget strøm der er på pumpen, om looping-processen er i 

gang, hvad glukose niveauet er på, niveauet på basalinsulinen samt hvor mange 

insulinenheder der er tilbage. Derudover er det her brugeren tilføjer sin pumpe og 

CGM, indtaster hvad de gerne vil have deres blodsukkerniveau skal ligge på, hvor 

mange ekstra kulhydrater de har spist m.m. (Loopdocs, n.d.). 
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Billede 2: Skitse af loop-app 

 

 

RileyLink 

RileyLink er et kompatibelt apparat, der skaber bro til insulinpumpen. Altså er 

enheden en kommunikationsvej mellem insulinpumpe, CGM og smartphone 

(LoopDocs, 2020). 

 

 

Billede 3: Skitse af RileyLink 

 

 

Insulinpumpe 

Pumpen frigiver insulin som en velfungerende bugspytkirtel. Døgnet rundt, overfører 

pumpen en smule hurtigtvirkende insulin, dog kan den ikke automatisk tilføje ekstra 

insulin, i forhold til når man spiser kulhydrater. Det er derfor nødvendigt at måle sit 

blodsukker før et måltid og finde ud af hvor mange gram kulhydrater måltidet består 

af. Pumpen kan dog beregne mængden af ekstra insulin ved at brugeren indtaster 

den præcise mængde af kulhydrater samt deres blodsukker inden et måltid. Der 

findes en pumpe med og uden slange (Videncenter for Diabetes, 2021).  
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Billede 4: Skitse af insulinpumpe 

 

 

Loop som system - visuelle produkt 

 
Billede 5: Skitse af loop som system  

 

Vores visuelle produkt er en skitse over loop som et samlet system. Den 

kontinuerlige glukosesensor (CGM) sender data via bluetooth eller cloud service til 

appen, omkring det målte blodsukkerniveau. I appen er brugerens data installeret. 

Her registreres brugerens forventede aktiviteter, og appen beregner insulinbehovet 

herudfra. Appen kommunikerer dernæst videre til RileyLink, som giver informationen 
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fra appen om hvor meget insulin, insulinpumpen skal sprøjte ind i kroppen på 

brugeren. Altså er RileyLink den radiotransmitter, der forbinder telefon og pumpe og 

får dem til at snakke sammen (Kesavadev et al., 2020).  

 

9.5 Interview 

I det følgende afsnit vil vi præsentere vores indsamlede empiri, foretaget med 3 

informanter. Den første informant er selv syg med diabetes type-1, og benytter et 

loop-system til at behandle dette, hvor den anden informant er forældre til et barn 

der er syg med diabetes type-1. De benytter ligeledes et loop-system til 

behandlingen. De 2 første informanter vi har interviewet er gjort ved brug af et 

kvalitativt interview. Vi har indhentet empiri fra den 3. informant på baggrund af en 

artikel bragt i 2019 af Diabetesforeningen, i deres medlemsblad Diabetes. Vi vil også 

beskrive måden samt processen i at udvælge og rekruttere informanter.  

9.5.1 Rekruttering af informanter 

For at få kontakt til mulige informanter, skulle vi ud at interviewe den snævre 

brugergruppe, loopers. Via Facebookgruppen: Looped Denmark, valgte vi at opsøge 

vores kommende informanter, da vi kunne se, at det er her folk er åbne og 

interesseret i emnet. Vi fandt det effektivt at finde informanter på facebook, da det er 

her vi vil kunne nå bredt ud, og vi vidste looping community på sociale medier er 

udbredt. Vi oprettede et opslag i facebookgruppen, fra en af vores profiler, dette 

resulterede i én informant.  

 

Den anden informant vi fik fat i var gennem en kædeopsporing. Her havde ét af 

gruppens medlemmer fortalt sin mor om vores projekt. Gruppemedlemmets mor 

genkendte emnet og kom i tanke om hendes kollega, som havde fortalt hende meget 

om dette, fordi hendes søn brugte looping. På den måde fandt vi vores anden 

interviewperson. Efter den ovenstående proces skulle vi udarbejde interviews. Vi 

valgte en semistruktureret interviewform.  

9.5.2 Interview med informant A 

Det første interview vi foretog, var med en mand på 45 år, der har været syg med 

diabetes siden 1999. Informanten fik konstateret diabetes type-1 i en alder af 19. I 
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begyndelsen af sygdomsforløbet startede informanten ud med at benytte en 

fingerprikker og en insulinpen til at behandle sygdommen. Han beskriver, at han i 

gode perioder nåede at måle sit blodsukker 3 gange dagligt, men i dårlige perioder 

kun nåede at gøre det en enkelt gang ugentligt. "Der har været perioder i mit 

diabetesliv hvor det at måle blodsukker 3 gange om dagen var en næsten 

uoverstigelig barriere.” Informanten fortæller, at han har benyttet et loop-system i 2½ 

år. Inden dette benyttede han en bred vifte af forskellige pumper og sensorer, sågar 

flere forskellige generationer af insulintyper. "Jeg har været igennem 4 generationer 

af insulintyper, både engangspenne og genbrugspenne, jeg har i længere perioder 

testet 2 forskellige pumpesystemer. Desuden har jeg prøvet stort set alle CGM'er på 

det danske marked. Dem jeg har brugt mest, er Libre 1 og 2 og Dexcom g6. Ellers 

har jeg leget med Guardian fra Medtronic. Man kan vel godt sige, at jeg er over 

middel interesseret." Informanten beskriver, at årsagen til hans skift over til et loop-

system skyldtes, at han søgte at have mere kontrol over sygdommen, men også at 

gøre det lettere for sig selv helt lavpraktisk. “Mit hoved er ikke indrettet som en 

termostat, forstået på den måde at jeg ikke hele tiden tager stilling til det 

[sygdommen], og regulerer derefter. For mig var det en erkendelse af, at jeg gerne 

ville have styr på injektionstidspunktet, injektionsstedet, mængden af insulin der blev 

indsprøjtet, og jeg ville gerne være fra de dagbøger jeg plejede at bruge." 

 

Informanten fortæller, at efter han skiftede over til en CGM, steg mængden af 

målinger fra 3 gange dagligt (her understreger han, at det kun var i de gode 

perioder) til 30-40 daglige målinger. Dog var udstyret ikke uden bagslag. "Det gjorde 

sygdommen så meget mere nærværende, for jeg havde lige pludselig så mange 

målinger at forholde mig til, og jeg troede at jeg kunne gøre noget med det her data, 

men egentligt begyndte jeg at mikroregulere konstant med pen og pumpe." Han 

beskriver, at han i starten følte det unaturligt at have elektronisk udstyr siddende på 

kroppen, og at han i en periode stadig førte dagbog over hans målinger. Hans skøn 

var, at efter en periode på en måneds tid helt holdt op med at føre dagbog, og kun 

forholdt sig til målinger hvis der var udsving i niveauet på hans blodsukker. Han 

beskriver opstartsprocessen som værende udfordrende.  

“Der er en høj adgangsbarriere”. Dette begrunder han med, at selvom viden indenfor 

emnet er let tilgængeligt skal man stadig sætte en god mængde tid af til at sætte sig 

ind i stoffet. “Som diabetiker får man aldrig sovet ordentligt, man får aldrig ro, man 
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skal altid være på. Lige pludselig har man så et system der aflaster dig. Diabetes er 

en sygdom der virkelig kræver opmærksomhed, og det var egentlig grunden til, at 

jeg skiftede." Udover dette kommenterer han på, at selve udstyret er dyrt. Han 

erindrer, at et startkit kostede ham 12.000 kroner. Når dette er sagt følte han, at det 

stadig var et bedre alternativ end at have med det danske sundhedsvæsen at gøre. I 

hans ord går det “alt for langsomt, og de vidste ikke mere om diabetes og 

behandlingen end jeg selv gjorde.” Da han startede med looping, benyttede han 

open loop, da han lige skulle se systemet an. Hurtigt skiftede han over til closed 

loop, da han nærede høj tiltro til teknologien. I og med teknologien og koden bag er 

open sourced, kan han se alt hvad systemet foretager sig. Informanten mener selv, 

at fordelene ved loop er mange. 

 

Vi spurgte ham, om han mente at loop-teknologien var for alle, og hertil svarede han, 

at han synes, at alle med den “rette indstilling” kan begynde på loop. Dog kræver det 

et mentalt overskud, da man ikke bare kan ringe til service og få support til en defekt 

pumpe. Udover dette er nyt udstyr ikke let at få fat i, da det er specialister der bygger 

og reparerer udstyret. Dog beskriver han looping-fællesskabet som værende stærkt 

og med tæt sammenhold. “Der findes en hel underskov af folk der hjælper hinanden 

på diabetesområdet. Det er lidt samme type patientgrupper man også finder inden 

for brystkræft - relativt ressourcestærke." Slutteligt beskrev vores informant looping-

bevægelsen som en perfect storm, i og med de, i hans ord, rette mennesker har 

drevet udviklingen. Han forholdt sig kritisk til, om fællesskabet kunne blive ved med 

at være brugerdrevet. “Virksomheder som MedTronic søger at holde fast i deres 

kunder på samme måde som Apple gør det. Med mindre der fra sundhedsvæsenets 

side af bliver sat penge af til at understøtte den brugerdrevne innovation, bliver det 

muligvis, som så meget andet, kommercielt på længere sigt.” 

 

9.5.3 Interview med informant B 

I vores andet interview talte vi med en informant, som er mor til en dreng på 15 år 

med diabetes type 1. De har benyttet looping i 5 og et halvt år. Den første 

diabetesteknologi familien benyttede, inden loop var en insulinpen. Årsagen til at de 

startede med insulinpen var, at sundhedsvæsenet foretrækker at klæde diabetikeren 

på til at kunne benytte en insulinpen, da det stadig er denne behandlingsmetode der 
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skal bruges, hvis ting fejler ved bl.a. pumpesystem og looping. De mener at det er en 

god opstart til at lære sygdommen at kende og få et billede af, hvor meget insulin der 

skal tilføres om dagen. Dog beskriver informanten “Jeg vil nok selv sige, kom bare 

igang med pumpen hurtigst muligt. Der er flere ting man kan regulere når man er på 

pumpe”. Informanten beskriver, at familien hurtig blev bevidste om at de ønskede et 

mere stabilt blodsukkerniveau, hvilket var en af årsagerne til at de skiftede over til 

pumpesystem og senere til det automatiserede pumpesystem looping. Hun beskriver 

også, at de fleste børn ikke er komfortable med at blive stukket af en nål flere gange 

dagligt og derfor var pumpen også en bedre løsning. Derudover beskriver hun at 

pumpen yder en bedre regulering af blodsukkeret end en pen gør. Da hendes søn 

reagerede meget kropsligt på både for lavt- og for højt blodsukker, var pumpen 

oplagt. En anden årsag til at familien valgte det automatiserede system var, at moren 

var oppe flere gange om natten for at tage målinger af hendes søns blodsukker. Med 

hensyn til alle beslutninger omkring skift af diabetesteknologier, beskriver hun, at 

sønnen ikke var med inde over valgene. Både for at skåne ham det ansvar det hører 

med til et liv som diabetiker med type-1 og fordi, at forældrene står for at monitorere 

blodsukkerreguleringen i de første mange år af barnets sygdomsforløb.  

 

Da familien starter på looping, skal de udstationeres i Indien, hvor informanten 

beskriver, at der ikke var meget hjælp at hente i forhold til at få rådgivning i et system 

der ikke er godkendt. Men når de virkelig havde brug for det, var der hjælp at hente. 

Hun beskriver at en pumpe koster 25.000 eller 50.000 og de fik afvide, at hvis de 

flyttede fra Danmark, var det penge som ville blive taget fra en dansk region. Dog 

endte det med, at familien argumenterede for, at det var den rigtige behandling for 

dem og at de også skulle tilbage og bo i Danmark igen en dag. Når man flytter til et 

andet land, har man ikke noget kontakt til sundhedsvæsenet i det fraflyttede land. 

Dog beskriver informanten, at “Det danske sundhedsvæsen, var på trods af regler og 

afstand, villige til at hjælpe os og var enormt søde til at være der, hvis der skulle 

opstå nogen form for problemer”. Hun beskriver samtidig at de sjældent oplevede 

komplikationer, fordi at familien besidder en teknisk kunnen og er “rimelig tech-

handy”. Hun beskriver yderligere at familien er godt inde i sygdommen og forstår 

diabetes godt. Derudover var insulinen i indien tilgængeligt uden recept og familien 

kunne derfor stå for behandlingen uden meget hjælp fra det indiske 

sundhedsvæsen. Senere flytter familien til Texas. 
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Første gang familien blev præsenteret for looping, var privat gennem en bekendt og 

gennem egen interesse og selvstændig research på internettet. Der var hjælp at 

hente i loop-fællesskaber og generelt udførlige guides til opsætning og information 

om teknologien. Informanten beskriver at opstartsprocessen med loop var 

udfordrende og tidskrævende. Det tog hende 2 måneder fra de hørte om looping, til 

at de havde et færdigt og velfungerende produkt. Hun beskriver i processen med 

opstarten, at hun var drevet af en interesse for emnet, hvilket gjorde processen 

spiselig og nemmere. Derudover havde hun også en interesse i at skabe et 

nemmere liv for for hendes søn og resten af familien, selvom opstartsprocessen var 

udfordrende. Hun beskriver, at monitoreringsdelen er stor i opstarten, “men når først 

loopet kører, fungerer alt som det skal.” Det tog hende 14 dage at sætte systemet 

op, gennem en guide som hun beskriver som værende fyldestgørende. Hun mener 

dog også at der er skridt i guiden, som man bliver nødt til at acceptere og udføre, 

selvom man ikke forstår det tekniske aspekt til bunds. “For nogen er det meget 

meget uoverskueligt, fordi det er super high-tech. Nogen af de steder der skal 

oprettes kontier for at hente diabetesdataen ned, er ikke specielt brugervenlige. Det 

er for folk som forstår sig på tech og arbejder med det dagligt.”.  

 

Informanten beskriver deres oplevelse af looping. Hun beskriver at det for nogen kan 

føles grænseoverskridende at have elektroniske apparater siddende på kroppen 24 

timer i døgnet. Hun beskriver dog samtidig at de fandt den løsning langt bedre. 

Blandt andet fordi, at glukosesensoren, CGM, måler blodsukkeret hver 5. minut 

kontra en insulinpen som kun giver et øjebliksbillede af et tal, uden at vide om det er 

steget eller faldet indenfor den sidste times tid, sammenlignet med en glukosesensor 

(CGM). Ved insulinpen behandlingen er der flere delkomponenter der aktivt skal 

pakkes og huskes, kontra det automatiserede system, hvor komponenterne sidder 

på kroppen. En ulempe ved selv at stå for diabetesbehandlingen, beskriver hun, da 

hun engang glemte at bestille nyt rileylink, så de i en periode måtte leve med 

pumpen uden det automatiserede system. Hun beskriver at det i denne tid slet ikke 

fungerede eftersom, at familien var blevet vant til loop. Nætterne var lange og der 

var meget at monitorere. De blev efterfølgende bevidste om, at loop er en lettelse i 

deres hverdag. 
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“Jeg kan se hvis han har indtastet snacks og jeg eksempelvis også se hvis han har 

glemt at indtaste sin frokost”. Informanten følger med i sin søns hverdag, men er 

også godt klar over, at der skal meget til at blodsukkeret bliver alarmerende højt med 

loop. Hun beskriver at loop regulerer blodsukkeret, så det aldrig bliver urimelig højt 

og han kommer også hurtigt ned i værdi igen, hvis det er blevet for højt. Hun 

beskriver også at hun kan se, hvis hans telefon ikke har strøm nok. Der må hun også 

kontakte ham. Hun kan også se hvor meget insulin der er tilbage i pumpen. På den 

måde beskriver informanten, at hun holder en del øje på sidelinjen og får 

notifikationer om alt. Hun er uden job og beskriver dermed også, at hun har tid og 

energi til at følge med i sønnens sygdom. Ifølge moren er sønnen selv afklaret med 

at have diabetes og er ikke bange for at vise det frem til venner. Sønnen har ikke lige 

så stor interesse i sygdommen som hende, så fra hans synspunkt går det fint med 

fordelingen af monitoreringen. Informantens ønske er også at fralægge ham ansvar 

og få ham til at leve så frit et liv som muligt. 

 

Ved brug af loop ligger sønnens blodsukker generelt mere indenfor det område, hvor 

det er normalt og acceptabelt, hvilket var familiens formål da de begyndte på 

behandlingen. Familien er positive omkring loop og hverdagene er blevet nemmere, 

samt nætterne. Informanten sætter dog også ord på, at adgangsbarriereren er høj, 

da opstarten var krævende og kompleks.  

  

9.5.4 Referat af artikel med informant C, bragt i Diabetesforeningens 

medlemsmagasin, 2019 

I 2019 interviewede en journalist fra Diabetesforeningen en familie, hvor sønnen, 

Frederik, looper. Familien beskriver selv, hvor meget Frederiks diabetes gik ud over 

deres søvn og deres hverdag. “Frederik har haft det rigtig hårdt. Og Jeanette og jeg 

har været fuldstændig under gulvbrædderne energimæssigt. Mange har prøvet ikke 

at få deres nattesøvn gennem lang tid.” Sådan lyder det fra Frederiks far, Christian, 

der er indehaver af et IT-firma, hvor han udviklede programmet Nightscout, et 

program der gør det muligt at følge med i blodsukkerniveauet på en computer eller 

en smartphone. Ønsket om en lettere og normal hverdag førte til udviklingen af 

programmet. ”Jeg havde ikke lyst til at tage pumpen frem eller stikke mig. Jeg ville 

bare gerne føle mig normal, tror jeg” lyder det fra Frederik. Selvom Frederiks 
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forældre nu kunne følge med i målingerne, blev sygdommens byrde ikke lettere, 

tværtimod. “Vi fik masser af alarmer om for højt og for lavt blodsukker. Uanset hvor 

meget vi punkede Frederik, sendte sms’er, formanede og selv justerede i løbet af 

natten, rykkede det ingenting. Det skabte kun flere og flere frustrationer” Denne 

indsigt motiverede Christian til at videreudvikle systemet. I selskab med et par andre 

IT-kyndige fædre talte han om diabetesteknologi. Christian understreger, at der også 

var hjælp at hente på Facebook, navnligt i gruppen Loop Danmark [nu Looped - 

Denmark]. Familien beskriver selv, at de er langt mere udhvilede, og at Frederiks 

sygdom fylder langt mindre i deres hverdag. “Før gik der ikke en dag, uden at vi 

tænkte på diabetes mindst 40 gange. Nu kan vi faktisk opleve, at vi først kommer i 

tanke om diabetes, når vi får en alarm.” 

 

10. Analyse 

10.1 Tematisk analyse 

Ved at inddele de svar vi fik fra vores informanter i temaer, kan vi gå i dybden med 

deres besvarelser og analysere dem. Således kan vi undersøge deres svar, og få en 

større forståelse for, hvilke tematikker der ligger i og omkring fænomenet looping.  

Vi har valgt at inddele deres svar i 4 temaer: Motivation til loop, Opstart og 

adgangsbarrierer, Loop i hverdagen og slutteligt Loop som fællesskab. Dette gøres 

for at udpensle forskelle og ligheder, samt mønstre på tværs af de interviews vi har 

foretaget med vores informanter. Den tematiske analyse skal ikke ses som en 

endegyldig analyse, men som et redskab til at kortlægge nogle årsager til, hvorfor 

mennesker benytter et looping-system, og hvordan de gør det. Vi vil gennemgå og 

analysere vores data, og sætte det op mod Braunes forskning. 

10.1.1 Motivation til loop  

Vores data viser, at alle tre informanter føler at de nuværende diabetesteknologier 

ikke var tilstrækkelige for deres behov, dermed vil dette afsnit beskrive, deres 

motivation for at begynde at loope.  

 

Temaer som gik igen i alle tre interviews er, hvor svært det som diabetiker har været, 

dels; at få et stabilt blodsukker og problematikken om søvn om natten, især som 
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forældre at ligge søvnløs om natten i frygt for hvordan ens barns blodsukker arter 

sig. Netop denne problemstilling er én af flere årsager til at de skiftede fra 

pumpesystem til looping. 

 

Søvn har været en faktor som har spillet en rolle hos alle tre informanter, særligt for 

informant B og C havde det en væsentlig betydning for dem. Informant B fortæller at 

hun var oppe flere gange om natten for tage målinger af hendes søns blodsukker og 

Informant C fortæller at de i fire år blev vækket hver anden time, da sønnens 

blodsukker kørte op og ned. Dette var en bekymring og stressfaktor for familien.  

Søvnproblematikken kan sammenlignes med forskningen foretaget af Braune et al, 

der bliver beskrevet i teoriafsnittet. Forskningen viser at netop omsorgspersoner, 

som informant B og Cs, største motivation for at skifte til looping er at forbedre søvn 

for omsorgspersoner. Pårørende oplever nemlig nedsat søvnkvalitet på grund af 

frygt for lavt blodsukker hos deres børn, hvilket resultere i mange opvågninger i løbet 

af natten (Braune et al., 2021). 

 

Ud fra forskningen er det også en stor del, af personer som selv looper, der gør det 

på grund af ønsket om at forbedre deres søvn. Dette forklarer informant A: “Som 

diabetiker får man aldrig sovet ordentligt, man får aldrig ro, man skal altid være på.”, 

hvis man konstant ikke får sovet godt, kan man heller ikke fungere ordentligt i sin 

hverdag og på sigt kan det også have fatale konsekvenser. Informanten fortsætter: 

“Lige pludselig har man så et system der aflaster dig. Diabetes er en sygdom der 

virkelig kræver opmærksomhed, og det var egentlig grunden til, at jeg skiftede”. Her 

forklarer han, at han ved looping bliver aflastet, så sygdommen fylder mindre. Det er 

også en af resultaterne forskningen har vist, nemlig at looping giver forbedring af 

søvnkvalitet, hvilket bidrager til deres psykologiske og fysiske velvære (Braune et al., 

2021). 

 

Endnu en essentiel motivationsfaktor for at skifte til looping hos alle tre informanter 

omhandler at have et stabilt blodsukker. Som beskrevet i empirien er det vigtigt, for 

at fungere bedst muligt, at have et stabilt blodsukker. Informant B beskriver at 

sønnen reagerer meget kropsligt på både for lavt- og for højt blodsukker, og familien 

hurtig blev bevidste om at de ønskede et mere stabilt blodsukkerniveau, som der var 

en af årsagerne til at de skiftede til det automatiserede pumpesystem looping.  
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Informant A fortæller om sit skift til CGM: "Det gjorde sygdommen så meget mere 

nærværende, for jeg havde lige pludselig så mange målinger at forholde mig til, og 

jeg troede at jeg kunne gøre noget med det her data, men egentligt begyndte jeg at 

mikroregulere konstant med pen og pumpe.". Dette citat viser at informanten troede 

han kunne benytte denne data, men i virkeligheden blev han mere bevidst om sin 

sygdom og prøvede at kontrollere den til den mindste detalje, for at få et helt stabilt 

blodsukker. Han fortæller at han fik denne data 30-40 gange om dagen, men følte 

ikke han kunne bruge denne data. I tilføjelse til dette, fortæller han årsagen til han 

skiftede til loop-systemet, skyldtes at han gerne ville have mere kontrol over 

sygdommen, og samtidig gøre det lettere for sig selv.  

 

Informant Cs søn genkender problemstillingen med at få et stabilt blodsukker, hans 

blodsukker kørte op og ned, og hans langtidsblodsukker lå højt. Han fortæller: 

 “Jeg havde ikke lyst til at tage pumpen frem eller stikke mig. Jeg ville bare gerne 

føle mig normal, tror jeg.”, her kan man se at det også er det psykiske ved at være 

diabetiker, som det har betydning for informantens søn. Han ville gerne passe ind og 

være normal. Selvom disse tre informanter havde forskellige oplevelser med det 

ustabile blodsukker, har det stadig været en kamp for dem at få et stabilt blodsukker, 

hvilket har været en af deres årsager til at skifte. Ved at sammenligne vores 

informanters udsagn og forskning foretaget af Braune et al, kan det ses af deres 

forskningsresultater, at en betydelig motivationsfaktor for både brugerne samt 

omsorgspersoner med diabetes er at få et stabilt blodsukker. Her var det 

henholdsvis 80% og 72% som vægtede det som deres grund til at skifte.  

 

10.1.2 Opstartsproces og adgangsbarrierer  

I vores foretaget interviews, udtaler informanterne sig om, hvordan de oplevede 

opstartsprocessen med loop og hvilke mulige adgangsbarrierer der følger med 

teknologien.  

 

Informant B beskriver, at monitoreringsdelen er omfattende i opstarten. Det tog 

hende 2 måneder fra da hun første gang hørte om looping, til familien stod med det 

færdige produkt. Det tog hende 14 dage at opsætte systemet og hun fulgte guides 
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som var fyldestgørende, men alligevel var der tidspunkter i opsætningen, hvor hun 

måtte acceptere, at hun ikke forstod teknikken til bunds. Hun beskriver, at: “For 

nogen er det meget meget uoverskueligt, fordi det er super high-tech. Nogle af de 

steder der skal oprettes konti for at hente diabetesdataen ned, er ikke specielt 

brugervenlige”. Ud fra dette citat udtrykker informanten en forståelse for at der er en 

høj adgangsbarriere for at blive looper og at opsætningen kræver en form for teknisk 

kunnen. Hun beskriver yderligere opstarten, ”Det er for folk som forstår sig på tech 

og arbejder med det dagligt.” Dette er et udtryk for at den nuværende loop-

opstartsproces og adgangsbarriererne er for høje til at blive den førende 

diabtesbehandlingsmetode. Netop fordi, at det langt fra er alle, der besidder den 

teknisk snilde, som loop kræver og har tiden til at investere i, at blive medskaber af 

egen behandling. Informanten beskriver til gengæld, “men når først loopet kører, 

fungerer alt som det skal.” Dette er et udtryk for, at monitoreringsdelen i 

opsætningen er omfattende, og at dette sorterer en stor del af diabetikere fra 

benyttelse af looping. Men at, når selve loopet kører, omfavner teknologien en større 

gruppe af personer med type-1 diabetes.   

 

Informant A beskriver, at han synes, at alle med den “rette indstilling” kan begynde 

på loop. Han beskriver også, at det kræver et mentalt overskud, da man ikke kan 

ringe til en service og få support, hvis der sker udfordringer. Denne beskrivelse 

vidner om at adgangsbarriererne mht. opstarten og monitoreringen deraf kræver et 

vis overkud, da brugeren ikke kan hente hjælp fra sundhedsvæsenet og dermed står 

for sin egen behandling. Derudover beskriver informanten at der er “en høj 

adgangsbarriere”, hvilket han begrunder med, at selvom viden indenfor emnet er let 

tilgængeligt skal der stadig sættes en god mængde tid af, for at forstå stoffet. 

Sammenlignet med Christian fra artikel i diabetesmagasinet, udtrykker han, at når 

man er looper, bruger man en ikke godkendt app der får sensor og pumpe til at tale 

sammen. App'en skal man selv bygge og installere på telefonen. Det at kunne bygge 

en app, kræver en teknisk kunnen, selvom der følger en udførlig guide. Der ses altså 

et mønster ift. vores informanters holdning til opstarten og adgangsbarriererne, som 

værende udfordrende, tidskrævende, kræver teknisk snilde og kræver et overskud. 

Dette er igen et udtryk for, at looping ikke nødvendigvis er den rette diabetes 

behandlingsmetode for alle personer med type-1 diabetikere, selvom at vores 

informanter generelt forholder sig positivt til teknologien.  
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I den multinationale undersøgelse skrevet af Katarina Braune et al. fremgår det, at af 

de adspurgte, havde 26% en professionel baggrund inden for informationsteknologi 

(Braune et al., 2021). Derudover havde 19% en professionel baggrund inden for 

biomedicin eller sundhedsvæsenet (Braune et al., 2021). Altså har i alt 45% af de 

adspurgte loopers, en professionel baggrund nær looping, der muligvis bringer dem i 

en privilegeret position, ift. opstart og adgangsbarriererne. 26% af de adspurgte har 

professionel baggrund inden for informationsteknologi, hvilket bekræfter informant 

B’s hypotese om, at opsætningen ikke er specielt brugervenlig og lavet til folk som 

forstår sig på tech og arbejder med det på daglig basis.      

 

10.1.3 Loop i hverdagen  

Vores informanter beskriver alle sammen, at de oplever mere kontrol over 

sygdommen og dens påvirkning på dem, i og med deres loop-system kan reguleres 

på en smartphone eller computer. Informant A og B udtaler begge, at de i starten 

kiggede på app’en, både af nysgerrighed og interesse for teknologien, men også for 

at sikre sig, at det hele virkede. Informant A udtaler, at han startede med at benytte 

et open loop, men hurtigt skiftede over til et closed loop. Han beskrev også, hvilken 

lettelse det var at slå closed loop til, og lade det automatiserede system tage over. 

Ligeledes udtaler informant B, at familien har en positiv oplevelse omkring loop. Hun 

beskriver, at monitoreringsdelen er stor i opstarten, “men når først loopet kører, 

fungerer alt som det skal.” Informant C stemmer i. “Før gik der ikke en dag, uden at 

vi tænkte på diabetes mindst 40 gange. Nu kan vi faktisk opleve, at vi først kommer i 

tanke om diabetes, når vi får en alarm.” Alle 3 informanter oplever, at looping har 

hjulpet dem til at have en mere afslappet hverdag, hvor sygdommen aldrig helt 

forsvinder fra deres tanker, men gerne træder i baggrunden. Informant A udtaler 

“[...]lige pludselig har man så et system der aflaster dig.” Alle 3 informanter beskriver 

symptomer på en øget livskvalitet efter de er begyndt på loop, netop fordi systemet 

aflaster dem, hjælper med en bedre nattesøvn og gør plads til andet i hverdagen. 

Også informant C beskriver et øget velvære ved at benytte systemet. “Spiser jeg 

pizza eller pasta, skal jeg have ekstra insulin, men så tager jeg bare min telefon frem 

og giver dosis. Ingen kan se, om jeg er på facebook, instagram eller tager insulin.” 
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Dog fortæller informant B også, at de er afhængige af, at systemet virker. I 

særtilfælde hvor systemet fejler, eller hvor udstyr går i stykker, bliver den ellers 

normale hverdag forstyrret. Hermed tyder det altså på, at når man som diabetiker 

først er gået i gang med et automatiseret system som looping, kan det være svært at 

vænne sig til, ikke at have det i sin hverdag mere. Yderligere beskriver informanten, 

at det kan være grænseoverskriden for nogle at have så stor en mængde elektronik 

på kroppen, men samtidig fortæller hun, at de fandt denne løsning langt bedre end 

den konventionelle behandling. Ligeledes fortæller informant A, at han følte ubehag 

ved at have elektronisk udstyr på hans krop, men vænnede sig til det efter noget tid. 

Heraf tyder det på, at informanterne er villige til at indgå et kompromis, i bytte for 

højere livskvalitet.  

 

Der findes også en diskrepans blandt vores informanter. Informant A og C beskriver, 

at sygdommen har en mere tilbagetrædende karakter, end den har hos informant B. 

Dette bunder muligvis i, at hun er uden arbejde, hvorfor hun har mere tid til at 

monitorere hendes søns blodsukker. 

10.1.4 Loop som fællesskab  

I takt med at personer med diabetes og deres omsorgspersoner tyr til alternative 

behandlingsformer, har dette dannet, som beskrevet i empirien, et fællesskab. 

Fællesskabet har en betydning for mange af lopperne, det er her de stiller spørgsmål 

omkring deres app, problemer osv., da de ellers ikke har mulighed for det hos deres 

læge. Dette fællesskab er noget som alle tre informanter har mærket til.  

 

Informant C fortæller at han ikke synes diabetesteknologierne er gode nok, og i takt 

med han søgte efter noget bedre, støtte han via Facebook på loop-bevægelsen, 

hvor IT-kyndige havde udviklet en app, som fik CGM og en pumpe fra en ældre 

generation til at tale sammen. “Vi kan ikke vente flere år på, at der kommer et 

closed-loop, altså en kunstig bugspytkirtel. Vi har problemet her og nu og skal have 

det løst” fortæller informanten. Og det er dette som bevægelsen #WeAreNotWaiting, 

er et udtryk for. Informant C beskriver, at diabetesteknologierne bliver udviklet for 

langsomt, og imødekommer ikke behovene.  
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Imens informant C har fundet looping gennem facebook, har vores informant B gjort 

brug af facebook til at få hjælp. “Der var hjælp at hente i loop communities og 

generelt udførlige guides til opsætning og information om teknologien.” Her beskriver 

hun at ved hjælp af det fællesskab som er knyttet til looping, har hun oplevet at få 

hjælp hvis der er noget hun er i tvivl om.  

  

Citat informant A: “Der findes en hel underskov af folk der hjælper hinanden på 

diabetesområdet. Det er lidt samme type patientgrupper man også finder inden for 

brystkræft - relativt ressourcestærke.” Her taler han om looping-fællesskabet, og at 

det her sammenhold gør at fællesskabet bliver ressourcestærkt, og hjælper 

hinanden. Derudover fortæller han at han ser fællesskabet som værende stærkt og 

tæt sammenhold.  

 

Forskningen har vist at dette fællesskab er en vigtig motivationsfaktor for nogle. Det 

at kunne indhente og udveksle information og få råd begrænser spredningen af 

misinformation (Braune et al., 2021). Vi ser derfor en sammenhæng mellem vores 

informanters erfaring og holdning til looping-fællesskabet, og de øvrige resultater fra 

forskningen af Braune et al.  
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11. Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere vores valg af metoder, teori og den indsamlede empiri. 

Dette gøres for at undersøge hvilke andre muligheder vi kunne have haft ved brug af 

andre metoder. Vi vil også undersøge, hvordan vores opgave havde set ud, hvis vi 

havde haft større fokus på den teknologiudvikling der ligger bag looping. 

 

11.1 Diskussion af metode 

Her vil vi diskutere vores valg af vores interviewform, det semistrukturerede 

interview. Vi vil gerne diskutere hvad det havde gjort for interviewet hvis vi havde 

benyttet en anden interviewform.  

 

I et ustruktureret interview handler samtalen om et bestemt emne, som skal 

undersøges, men ellers foregår det uden nogle forberedte spørgsmål. Formålet er at 

få informanterne til at åbne sig op og bruge deres egne ord (Kvale & Brinkmann, 

2015). En ulempe vi ser med denne metode er at interviewet er svært at styre, og 

dermed kan det resultere i, at vi ikke får det ud af interviewet som vi håbede på. Det 

vil føre til at vi står med et interview som vi muligvis ikke vil kunne benytte. 

 

I et struktureret interview er fordelene at informanterne får de samme 

interviewspørgsmål, og i en bestemt rækkefølge, med samme svarmuligheder.  

Som interviewer har man meget kontrol over interviewet og informantens svar (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Dette vil medvirke til at intervieweren vil få svar på de 

spørgsmål de måtte have. En ulempe ved det er dog at interviewpersonen ikke har 

mulighed for at uddybe sig, og man som interviewer kunne være blevet endnu 

klogere i processen og lære nyt, som man ikke selv havde tænkt på. Endnu en 

ulempe er at interviewet lige så vel kunne have foregået på en mail. Her kunne man 

sende spørgsmålene til interviewpersonen, og de kunne svare herpå, da det minder 

meget om en spørgeskemaundersøgelse.  

 

Det semistrukturerede interview har også sin fordele. Her har intervieweren mulighed 

for at udarbejde nogle spørgsmål, som personen gerne vil have svar på, men 

samtidig er der mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Derudover er 
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rækkefølgen for spørgsmålene underordnede, informanten har mulighed for at 

udbyde svarende samtidig giver det mulighed for at imødekomme informanten uden 

at begrænse vores nysgerrighed. En ulempe ved denne metode er at interviewet kan 

tage en drejning, som gør at det er svært at komme tilbage på sporet til det som vi 

egentlig ville tale om. I forlængelse af dette er det ikke er sikkert man som 

interviewperson får stillet de samme spørgsmål til alle informanter, og dermed ender 

med at mangle noget viden, som der blev erhvervet fra tidligere interview.  

 

En anden metode vi kunne have benyttet os af, er deltagende observationer. En 

fordel ved brug af denne metodeform er, at vi ville kunne have observeret en loopers 

hverdag, for at finde ud af hvor meget de egentligt monitorerer i selv, og på denne 

måde få mere præcis data over dette. Vi har spurgt vores informanter hvor ofte de 

holder øje med appen, men vi ved reelt ikke hvor meget de gør selv, da det er en 

vane for dem. En ulempe ved observationsmetoden er dog at det er svært at 

differentiere hvad de foretager sig på deres telefon, netop fordi det hele foregår på 

en app, så når de tager telefonen frem, kunne de ligeså vel være på sociale medier, 

læse nyheder mv.  

 

11.2 Diskussion af et småt datasæt 

I dette afsnit vil vi diskutere udfordringerne ved at vælge et snævert felt som looping, 

hvor antallet af brugere er få og dermed er antallet af informanter ligeledes også få. I 

2019 var der på verdensplan 1600 loopers som benævnt i Diabetesforeningens 

medlemsblad. Da rapporten er afgrænset til Danmark, giver det et billede af et 

snævert felt med en lille population.  

 

Da feltet er snævert, har muligheden for at nå ud til loopers været begrænset. 

Looped-denmark facebook gruppen, var et relevant sted at efterspørge informanter, 

da vi havde læst, at det var et community til hjælp, opstartsproces mm. og dermed 

har vi en formodning om at de fleste loopers i Danmark højst sandsynligt er samlet i 

den gruppe. Af denne gruppe henvendte sig blot en enkelt informant og en 

administrator. Alternativt kunne vi have interviewet eksperter og interessenter på 

looping. Eksempelvis kunne vi have rakt ud til Diabetesforeningen eller Steno, da 
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disse sundhedsorganisationer forholder sig til looping. Hermed kunne vi havde fået 

en bredere forståelse af looping og hele open-source og DIY-bevægelsen, fra et 

sundhedsfagligt perspektiv. Ulempen ved dette ville være at få skabt en anden vinkel 

på rapporten, som ville drage den i en retning af myndighedsgodkendelse af 

teknologien og udfordringerne ved at brugeren af medskaber af egen behandling. 

Vores afgrænsning ligger i at forstå brugeren og teknologien og dermed fandt vi det 

relevant og interessant at undersøge hvordan og hvorfor at teknologien bliver 

benyttet. Ved at række ud til eksperter og interessenter, havde vi ikke imødekommet 

og svaret lige så præcist på vores problemformulering. I hvert fald, havde rapporten 

fået en anden vinkel.  

 

En anden overvejelse ift. at finde flere informanter, kunne have været at lave et 

spørgeskema. Her kunne vi have stillet nogle generelle spørgsmål til brugen af loop 

og valget af denne diabetesteknologi. Fordelen ved spørgeskema ville være, at få 

data, der beskriver nogle generelle karakteristika for loopers, sammenlignet med få 

informanter, som giver deres individuelle oplevelse af teknologien. Derudover skal 

den enkelte ikke investere lige så meget tid, sammenlignet med at opstille til 

interview. Dog ville dataen fra dette spørgeskema bære præg af mangel på 

repræsentativitet, da populationen stadig ville være lille og vores data ville ikke være 

lige så nuanceret, som data fra et interview. En anden refleksion vi gjorde os 

omkring spørgeskema var, at designet er ufleksibelt. Dette kan være en ulempe, da 

spørgeskemaet ikke kan ændres, efterhånden som dataen kommer ind. I starten 

havde vi en forestilling om, at interviewene skulle gå i en bestemt retning, men det 

viste sig, at det tog en anderledes retning i begge interviews. Med interview som 

metode, kunne vi ændre tilgangen og spørgsmålene i løbet af interviewet og dermed 

få relevante data. Denne proces er ikke mulig i et spørgeskema, da spørgsmålene er 

bestemt på forhånd og på den måde et ufleksibelt design.   
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11.3 Diskussion af repræsentativitet 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan at vores informanter ikke er repræsentative for 

alle type-1 diabetikere. Derudover vil vi beskrive nogle fælles mønstre, som vidner 

om, at loop nødvendigvis ikke er for alle personer med type-1 diabetes. 

 

Informant A, beskriver at han før loop, har benyttet en bred vifte af forskellige 

pumper, sensorer og sågar flere forskellige generationer af insulintyper, som 

beskrevet i følgende citat: "Jeg har været igennem 4 generationer af insulintyper, 

både engangspenne og genbrugspenne, jeg har i længere perioder testet 2 

forskellige pumpesystemer. Desuden har jeg prøvet stort set alle CGM'er på det 

danske marked. Dem jeg har brugt mest er Libre 1 og 2 og Dexcom g6. Ellers har 

jeg leget med Guardian fra Medtronic.” Dette citat vidner om at informanten er villig 

til at afprøve alle markedets forskellige behandlingsmetoder i kampen mod sin 

sygdom. Han udviser i dette, en form for stædighed om, at der må findes bedre 

løsninger og at han derfor må sætte sig ind i de forskellige behandlingsmetoder. 

Informanten udviser en nysgerrighed og en læringslyst omkring diabetes og 

diabtesteknologier, hvilket blandt andet er årsagen til at han stødte på looping og 

valgte systemet som behandlingsmetode. Informanten beskriver at han generelt har 

et engagement for at undersøge og lære, han beskriver følgende “Man kan vel godt 

sige, at jeg er over middel interesseret." Vi tolker denne gejst for at lære som en 

afgørende faktor, for at informanten har valgt at blive looper. Det kan tolkes ud fra 

informant A, at hans læringslyst og nysgerrighed har gjort processen med loop og 

det tekniske aspekt omkring loop, nemmere. Dermed bliver en afgørende faktor for 

at lykkes som looper en læringslyst og et gåpåmod ift. diabetesteknologier, da 

informanten udtrykker et stort engagement. Selvom processen i at komme i gang 

med at bygge sit eget loop er veldokumenteret og hjælpen er stor, skal den enkelte 

stadigvæk have “den rette indstilling” som informant A beskriver det.  

 

Der kan drages paralleller mellem ovenstående udsagn og udtalelser fra informant 

B. Hun udtrykker at hun behersker et drive for at blive klogere på diabetes, mere 

specifikt på looping. Informant B beskriver at hun besidder en teknisk kunnen og at 

familien sjældent oplever komplikationer. Det er et udtryk for at hun ved meget om 

sin sygdom og behandlingen hertil. Hun beskriver hende selv og hendes mand, som 
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værende “rimelig tech-handy” og at familien er godt inde i sygdommen, forstår 

diabetes og sygdommens udfordringer godt. Der kan hermed argumenteres for, at 

vores informanter har haft en særlig interesse i processen med loop.  

 

Dermed har begge informanter et særlige engagement, der gør det attraktivt for dem 

at loope. Det er meget muligt at ikke alle personer med type-1 diabetes har samme 

mod på nye udfordringer. Det kræver et vis overskud og en form for efteruddannelse, 

at sætte sig ind i loop og opsætte systemet, hvilket er en årsag til at vores to 

informanter ikke er repræsentative for alle personer med diabetes. Udover dette er 

der en monetær barriere. Udstyret er ikke billigt, og der skal betales et årligt 

kontingent for hos Apple før man kan begynde at udvikle sin egen app. Dette 

bremser mange diabetikere, da en sådan licens koster omtrent 700 kr (Apple, 2022). 

 

En anden pointe som er med til at beskrive, hvordan hverdagen forløber sig med 

loop og hvad det kræver, udspringer af informant B. Informanten er uden job og 

investerer meget af sin tid i sin søns looping. Dette kan være et udtryk for, at familien 

har ressourcer til, at informant B ikke er i arbejde. Ikke alle familier har ressourcer til, 

at en af forældrene ikke er i arbejde og er derfor endnu et eksempel på, at vores 

informanter ikke er repræsentative for alle diabetikere. Informant B følger nøje med 

på sin søns loop og har muligvis et større overskud som resultat af flere timer i 

døgnet. 
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12. Konklusion 

Gennem de seneste år er der udviklet en bevægelse, som går under navnet 

#WeAreNotWaiting, der iscenesætter problematikken om at diabetesteknologier 

bliver udviklet for langsomt. Bevægelsen har resulteret i at personer med diabetes 

type-1 har udviklet open-sourced DIY loop-systemet, der skal agere som erstatning 

for bugspytkirtlen. Gennem udarbejdelsen af rapporten har vi undersøgt og redegjort 

for hvordan looping fungerer.  

 

Gennem vores tre informanter og relevant forskning, har vi fundet frem til hvorfor at 

type-1 diabetikere tilvælger looping, på baggrund af deres motivation. De hyppigste 

motivationsfaktorer har været at opnå en bedre nattesøvn, at få så stabilt et 

blodsukker som muligt og sidst, at få lettet monitoreringen i hverdagen, ved hjælp af 

et mere automatiseret system. Både informanterne og resultaterne fra forskningen 

beskriver de tre motivationsfaktorer som værende opfyldt ved benyttelse af loop-

systemet. Vores- og forskningens adspurgte, beskriver at der opleves en større 

kontrollering af blodsukkeret, da loop-systemet gør det muligt at regulere 

blodsukkeret via. smartphones og computere.  

 

Informanterne beskriver dog opstartsprocessen som værende omfattende og med 

høje adgangsbarrierer. De beskriver at opsætningen af systemet kræver en form for 

teknisk kunnen og en accept af, at visse trin i opsætningen må udføres uden 

forståelse for det tekniske. At monitoreringsdelen i opsætningen er omfattende, 

sorterer en stor del af diabetikere fra at benytte looping. Derudover beskriver 

informanterne, at behandlingen kræver et mentalt overskud, da der ikke er en 

service eller support tilknyttet teknologien. Dog er der nyttig hjælp at hente i 

fællesskaber på sociale medier.  

 

Et resultat af, at undersøge et snævert felt som looping, hvor antallet af brugere er få 

har været, at et småt datasæt ikke er repræsentativt for alle diabetikere og hele 

looping populationen. Vi kan konkludere at informanterne besidder en god forståelse 

for teknologi og som værende over middel interesseret i diabetesteknologier. Den 

benyttede forskning beskriver at 45% af de adspurgte loopers har en professionel 

baggrund inde for informationsteknologi. Hermed kan vi konkludere at vores 



39 

undersøgte informanter og forskningens adspurgte ikke er en repræsentativ 

population for alle type-1 diabetikere og dermed at loop nødvendigvis ikke er for alle.  
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