
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livskvalitet genom uppkoppling 

Tekniska hjälpmedels betydelse för personer med typ 1-diabetes 

  

  

 

 

    Magisteravhandling 

  VÅRDVETENSKAP 

Författare: Jeanette Stenberg-Väänänen 

  Handledare: Yvonne Näsman, HVD 

  Åbo Akademi 

 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

  Hälsovetenskaper 

  Enheten för vårdvetenskap, våren 2017 



 

 

  



 

 

 

 

For people with type 1-diabetes is self-treatment with blood glucose monitoring and 

insulin dosing a very large part. It is important to be able to monitor blood sugar levels 

to facilitate this, so often insulin pump is used with or without sensor. 

The overall aim of this study is to see how use of the sensor (CGM) and insulin pump 

(CSII) affect the user's health, suffering and quality of life. The aim of the study is to 

describe the user's benefit from using sensor-coupled insulin pump. The study's 

questions are: What makes the use of the sensor (CGM) and insulin pump(CSII) or 

insulin pump(CSII) only affect the health of the user? How can the use of sensor(CGM) 

and insulin pump(CSII) or insulin pump(CSII) only increase the quality of life? 

The study's empirical part is a questionnaire sent to persons with type 1 diabetes or 

parents or guardians to a child with diabetes type1. These participants should be insulin 

pump and, or sensor (CSII and CGM) users. The theoretical perspective of the study is 

quality of life, health and suffering. The theoretical starting points of the study consist 

of the following axioms and theses from the theory of caritative care. 

The result has a positive and a negative theme. The conclusion of the dissertation is 

that these technical facilities provide an increased quality of life for many, but not 

everybody, they improve HbA1c, which indirectly gives an increased quality of life. 

The technical facilities give an increased sense of freedom and security, they provide 

greater flexibility in everyday life and provide a sense of control. Unfortunately, these 

devices can also lead to negative experiences such as the fact that the sensor sends 

incorrect values to the insulin pump, which results in incorrect and unwanted alarms. 

They sometimes demand direct attention to technical problems, many find it negative 

that they always have to have it attached to the body.  
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För personer med typ 1-diabetes är egenvården med blodsockeruppföljning och 

insulindosering en mycket stor del av egenvården. Det är viktigt att kunna övervaka 

blodsockrets nivåer, och för att underlätta detta så används idag ofta insulinpump med 

eller utan sensor.  

Syftet med denna magisteravhandling är att se på vilket sätt sensor och insulinpump 

påverkar användarens hälsa, lidande och livskvalitet. Målet med studien är att få fram 

användarens nytta av att använda sensorkopplad insulinpump. Studiens 

frågeställningar är: Vad är det som gör att användning av sensor och insulinpump eller 

endast insulinpump påverkar användarens hälsa? Hur kan användandet av sensor och 

insulinpump eller endast insulinpump ge en ökad livskvalitet? 

Studiens empiriska del består av enkäter utsända till personer med typ 1-diabetes eller 

föräldrar och vårdnadshavare till barn med typ 1-diabetes. Dessa deltagare är användare 

av insulinpump tillsammans med sensor eller endast insulinpump (CSII= insulinpump 

och CGM=sensor). Det teoretiska perspektivet för studien är livskvalitet, hälsa och 

lidande. Den metodologiska ansatsen i magisteravhandlingen är induktiv, och 

kvalitativ innehållsanalys har använts för att tolka resultatet. 

Ur resultatet stiger ett positivt och ett negativt tema fram. Det som är avhandlingens 

sammanfattade resultat är att dessa hjälpmedel ger en ökad livskvalitet för många men 

inte alla, de ger att förbättrat HbA1c (långtidssocker) som indirekt ger en ökad 

livskvalitet. Hjälpmedlen ger en ökad känsla av frihet och trygghet, de ger en större 

flexibilitet i vardagen och ger en känsla av kontroll. Tyvärr kan dessa hjälpmedel också 

leda till negativa upplevelser såsom att sensorn sänder felaktiga värden till 

insulinpumpen, vilken ger ifrån sig felaktiga och oönskade larm. De kräver ibland 

direkt uppmärksamhet vid teknikproblem. Många upplever det som negativ att dessa 

hjälpmedel alltid måste sitta fast i kroppen. 
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1 Inledning 

 

I januari 2006 föddes Roni, min tredje son, helt frisk och som vilken baby som helst, 

detta ändrades i en handvändning. 15.3.2007 diagnostiserades han med typ 1-diabetes. 

Den dagliga kampen som sedan följer med att försöka få blodsockret att hålla sig på en 

rimlig terapeutisk nivå är det som gör att jag vill skriva min magisteravhandling om 

just diabetes och alla de tekniska hjälpmedel som finns, eller i alla fall en del av dem, 

sensor och insulinpump är de som jag kommer att koncentrera mig på. Dessa används 

för att kunna få ett stabilare blodsocker, ett bättre HbA1c (långtidsocker) och minskad 

risk för följdsjukdomar.  

Jag vill med denna magisteravhandling ta reda på om dessa hjälpmedel kan leda till en 

bättre livskvalitet eller om det kan leda till att man förutom oron över sjukdomen i sig 

får en massa teknisk utrustning att oroa sig över också. Det har framkommit att 

tillgången till tekniska hjälpmedel för diabetesvården är mycket olika i vårt land, och 

om man bara blickar över till Sverige är skillnaderna stora. Diabetesförbundet i Finland 

håller inför 2017 års kommunalval en kampanj i att försöka påverka kommunerna att 

tillgången på tekniska hjälpmedel skulle bli lika för alla i vårt land. 

Eriksson och Lindhe1 har i sin kandidatuppsats valt att belysa faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos tonåringar med typ 1-diabetes. Det som de kommer fram till är att 

HbA1c påverkar tonåringars livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa 

förutsättningar för att patienten ska involveras i vården då detta kan antas påverka 

HbA1c och vidare livskvaliteten. Psykiskt välbefinnande påverkar tonåringars 

livskvalitet. Närstående påverkar tonåringars livskvalitet och slutsatsen kan dras att 

behandling och kontroll av sjukdomen påverkar tonåringars livskvalitet. 

Jag har tack vare mitt eget intresse för teknik och hjälpmedel en del kunskap om denna 

utrustning. Då jag nu har skrivit om dem i min magisteravhandling så måste jag ta reda 

på tekniska vetenskapliga fakta om de hjälpmedel som jag vill omfatta. Det som också 

måste beaktas är att alla människor med diabetes är olika och det som fungerar för en 

så kanske inte alls passar för en annan. En kan vara helt nöjd med att använda sig av 

                                                 
1 Eriksson & Lindhe, 2013 
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flerdosbehandling med pennor och mäter manuellt sitt blodsocker, en annan kanske 

behöver pumpbehandling för att få sitt blodsocker stabilare och eventuellt en sensor 

eller CGM (kontinuerlig glukosövervakning) kopplad till insulinpumpen. 

Studiens centrala begrepp är hälsa, livskvalitet och lidande. Även teknologin tas upp. 

Min förförståelse är att en person med typ 1-diabetes och dessa hjälpmedel som 

insulinpump och sensor kan uppleva en större känsla av livskvalitet. Att människor 

med kroniska sjukdomar ändå upplever hälsa. Denna förförståelse bekräftas i flera av 

artiklarna som är medtagna i den tidigare forskningen.2 

Studiens empiriska del baserar sig på de enkätsvar som personer med typ 1-diabetes 

och användare av insulinpump och sensor har gett. Jag hade hoppats på betydligt flera 

enkätsvar, men de som jag fick hade bra innehåll. Dessa enkätsvar har behandlats med 

kvalitativ innehållsanalys och resultatet som steg fram var både igenkännande men 

även överraskande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hirose et al, 2012 & Ruben et al, 2009 
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2 Tidigare forskning 

 

Litteratur till forskningsöversikten (bilaga 1) har sökts både digitalt och manuellt. 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har fortgått mellan november 2015, januari 2016 

och så sent som i januari 2017. Artiklarna har sökts med hjälp av verktyget 

Nelliportalen i databaserna Chinal (EBSCOhost), PubMed, Academic Search Premier 

(EBSCOhost), Sage Journals Online, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink och 

Wiley Online Library. Även Google schoolar har använts. Sökning på Google schoolar 

gav på sökord sensor insulinpump; 8 360 träffar, sensor insulinpump livskvalitet; 20 

träffar och sensor insulinpump lifequaliy; 95 träffar. Sökorden diabetes typ 1 pump; 

376 100 träffar, diabetes type 1 pump health; 161 000 träffar, diabetes typ 1 pump hälsa 

sensor; 25 träffar.  

I dessa databaser kunde jag söka efter vetenskapliga artiklar, skrivna på svenska, finska 

eller engelska, caring- och nursingperspektivet har hållits och de ska vara full-text 

(bilaga 2). De sökord som har använts är insulinpump, sensor, livskvalitet, quality of 

life, life quality, hälsa, health, diabetes typ 1, pump, diabetes, CSII, QOL, CGM, caring 

i olika kombinationer.  

 

Figur 1. Artikelsökning   
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De artiklar som intresserat mig mest är de som handlar om personer med typ 1-diabetes 

som använder insulinpump med tillkopplad sensor och hur deras hälsa och om deras 

livskvalitet påverkas av detta. Artiklarna skulle inrikta sig på diabetes, typ 1 och inte 

typ 2.  

Jag fick dessutom med stor tacksamhet ta emot förslag på artiklar av tidigare 

diabetesskötaren på Vasa centralsjukhus, överskötare Lisa Sundman. Av hennes 

förslag på cirka 50 artiklar så har 9 stycken passat inklusionskriterierna och tagits med 

i studien. 

 

2.1 Artiklar för tidigare forskning 

De 20 artiklar som jag valt att behålla och använda till min tidigare forskning har med 

sitt innehåll lyft fram de underrubriker som jag nedan har dela upp dessa artiklar i. 

Detta innebär inte att en artikel bara hamnar under en rubrik utan den kan förekomma 

under flera underrubriker beroende på dess innehåll. 

 

2.1.1 Förbättrat HbA1c 

Pickup och Keen3 har i en litteraturstudie undersökt insulinpumpens (CSII) effekt på 

blodsockret. De har gått tillbaks till 1976 då de första insulinpumparna hade tagits i 

användning. Det är en studie som beaktar litteraturen under 25 års tid och på vilket sätt 

denna behandlingstyp har påverkat personer med typ 1-diabetes. Det som deras resultat 

visar är att insulinpumpen bidrar till mindre hypoglykemier men ketoacidos upplevs i 

samma utsträckning som vid de övriga behandlingsformerna. Resultatet visar också på 

att personen måste vara villig och motiverad att använda sig av insulinpumpen för att 

behandlingsresultatet ska bli positivt. Studiens resultat är att användningsfrekvensen 

av insulinpump i olika delar av världen är mycket olika, till exempel lyfter författarna 

fram att i USA finns det mer än 130 000 användare och i England finns det endast några 

hundra. Patienternas reaktioner har varit väldigt olika, men majoriteten anser att 

insulinpumpen leder till en god blodsockerkontroll utan att kompromissa med 

livskvaliteten. Eftersom att det finns kliniskt underlag rekommenderar författarna att 

                                                 
3 Pickup & Keen, 2002 
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de personer med typ 1-diabetes som önskar ha och använda sig av insulinpump att göra 

det. Det har en positiv metabolisk effekt och även positiva sidoeffekter såsom minskade 

följdsjukdomar, ökad livskvalitet men bör vara en patientvald behandlingsform vid typ 

1-diabetes. 

Bergenstal et al.4 har i sin ettåriga forskning 2010 jämfört HbA1c-värden hos 485 

patienter (329 vuxna och 156 barn). Ena gruppen använder sig av insulinpump med 

sensor och den andra gruppen använder sig av traditionell flerdosbehandling. Ett 

urvalskriterium var inadekvat kontrollerad typ 1-diabetes. Resultatet av 

undersökningen blev att HbA1c-värdet hade sjunkit i bägge grupperna, i 

pumpanvändargruppen från 7,5 procent till mindre än 7,0 procent och i gruppen för 

flerdosbehandling från 8,3 procent till 8,1 procent. Slutresultatet av undersökningen är 

att pumpandvändare har bättre HbA1c-värden än de som använder sig av 

flerdosbehandling medan minskningen av svåra hypoglykemier var väldigt liten. 

Hommel et al.5 har med validerade frågeformulär till 153 personer (81 vuxna och 72 

barn) med typ 1-diabetes frågat hur sensorn påverkar deras liv. Detta för att undersöka 

vilken effekt användning av sensor har på deras hälsorelaterade livskvalitet (HRQOL), 

tillfredsställande behandling (TS), medicinsk resursanvändning och indirekta 

kostnader i SWITCH-studien. De kom fram till att tillsättandet av sensor hos patienter 

med insulinbehandling förbättrar den metabola kontrollen, vilket återspeglas som bättre 

HbA1c-värde och kan åstadkommas utan en betydande börda för patienter eller en 

ökning av den medicinska resursanvändningen. 

Även Valenzuela et al.6 har i sina intervjuer kommit fram till att användningen av 

insulinpump leder till bättre resultat och förbättrad blodsockerkontroll. Detta resultat 

upprepar sig i många av de artiklar jag använt, Joubert och Reznik7 har i sin 

litteraturstudie också fått fram resultatet att HbA1c-värdet förbättras. De har dock 

kommit fram till att användarna av sensor inte upplever bättre livskvalitet. 

  

                                                 
4 Bergenstal et al. 2010 
5 Hommel et al. 2014  
6 Valenzuela et al. 2006 
7 Joubert & Reznik, 2012 
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2.1.2 Ökad känsla av frihet och flexibilitet  

Saarinen et al.8 har i sin studie haft som syfte att beskriva hur patienter med typ 1-

diabetes upplever övergången från flerdosbehandling till insulinpumpsbehandling. 

Studien bygger på intervjuer i fokusgrupper, med 11 personer med typ 1-diabetes som 

hade haft insulinpump under minst ett år, vilket analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Insulinpump uppfattas som befriande. Att vara medveten om både 

positiva och negativa erfarenheter med insulinpump kan bidra till bättre vård för dem 

som redan använder insulinpumpsbehandling. Övergången till insulinpumpbehandling 

resulterade i större frihet och flexibilitet, speciellt i måltidssituationer. Liknande 

resultat som Saarinen et al.9 hade fått fram i sin studie har även Muller-Godeffroy et 

al.10 fått i sin pilotstudie med föräldrar till yngre barn med typ 1-diabetes och 

insulinpumpsbehandling. De rapporterar mindre problem i samband med måltiderna, 

en större flexibilitet och frihet. 

Alexander och Green11 har i sin uppsats granskat för- och nackdelar med 

insulinpumpsbehandling och betonar vikten av att insulinpumpbehandlingen levereras 

som en del av ett omfattande paket av vård av ett speciellt pediatriskt diabetesteam. 

Insulinpumpbehandling tillåter en helt annan frihet än flerdosbehandling. Några av 

fördelarna upplevs under nätterna och vid det så kallade gryningsfenomenet12. Mindre 

stick upplevs som positivt, även friheten och flexibiliteten kring måltid och 

insulindosering upplevs som väldigt positiv. En stor studie på fem år i 11 europeiska 

centrum har utförts av Hoogma et al.13 visar på flexibilitet med matvanor och livsstil. 

Litteraturstudien som Hirose et al.14 har låtit utföra bland barn, ungdomar och familjer 

med typ 1-diabetes lyfter fram att den viktigaste fördelen med denna 

hjälpmedelsteknologi (insulinpump och sensor) är flexibiliteten i vardagen. Liknande 

resultat har Joubert och Reznik15 fått i sin studie. De flesta upplever att livet har blivit 

enklare: det dagliga livet, deltagande i sociala evenemang och bättre fysiskt 

välbefinnande.  

                                                 
8 Saarinen et al. 2014 
9 Saarinen et al. 2014 
10 Muller-Godeffory et al. 2009 
11 Alexander & Green, 2009 
12 Gryningsfenomen eller gryningseffekt är enligt Hanås (2005): blodsockret stiger under de tidiga 

morgontimmarna på grund av ökade hormonhalter av framför allt tillväxthormon. 
13 Hoogma et al. 2005 
14 Hirose et al. 2012 
15 Joubert & Reznik, 2012 
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2.1.3 Negativa upplevelser av insulinpump och sensor 

Saarinen et al.16 får i sin studie fram att insulinpumpsbehandling uppfattas som 

befriande, men innebär också en känsla av diabetessjukdomen är mera synlig. 

Cutler och Seth17 har undersökt om det har någon skillnad på livskvaliteten beroende 

på om man använder sig av insulinpump eller flerdosbehandling, och deras 

undersökning visar att männen i flerdosbehandlingsgruppen skattar sin hälsorelaterade 

livskvalitet signifikant högre än männen i insulinpumpsgruppen, och det kan man 

indirekt tolka som att de har en negativare inställning till insulinpump och sensor. 

I den internetundersökning som Rubin och Peyrot18  utfört nämns hudirritation, onödiga 

larm och felaktiga värden som en upplevd negativ sak med sensor och 

insulinpumpsbehandling. 

 

2.1.4 Minskad rädsla för hypoglykemi 

Några av de artiklar som jag använt mig av i min tidigare forskning återkommer till att 

insulinpump och sensor kan underlätta och minska rädslan för hypoglykemi. Alexander 

och Green19 har i sin studie funnit resultat som visar att det inte sker så stora 

förbättringar i blodsockerbalansen, men dock att den påverkar livskvaliteten och att 

rädslan för hypoglykemi kan minska. Muller-Godeffroy et al.20 har i en stor pilotstudie 

fått resultatet att föräldrarnas stress sjönk och oron för hypoglykemier minskade. 

Även Vaezou21 och Hirose et al.22 kommer fram till liknande resultat i sina 

litteraturöversikter, dvs. att sensorn hjälper till att minska rädslan för hypoglykemier, 

vilket är en viktig faktor för personer med diabetes, typ 1. Patienterna slipper en del av 

den ständiga oron som de i alla fall bär på. En relativt snäv studie som gjorts som en 

                                                 
16 Saarinen, 2014 
17 Cutler & Seth, 2009 
18 Rubin & Peyrot, 2009 
19 Alexander & Green, 2009 
20 Muller-Godeffory et al. 2009  
21 Vazeou, 2011 
22 Hirose et al. 2012 
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retrospektiv granskning under ett års tid av Choudhary et al.23 visar att användningen 

av sensor minskar riskerna för svåra hypoglykemier. 

Hjerne och Johansson24 har i sitt examensarbete tagit reda på vad som främjar 

livskvaliteten hos vuxna med typ 1-diabetes. Av de granskade artiklarna kunde fyra 

teman identifieras. De berörde socialt stöd, upplevelse av ökad kontroll över 

sjukdomen, känslomässiga upplevelser samt kommunikation med vårdgivare. Ett mer 

väntat resultat var att frånvaro av hypoglykemier var en faktor som främjade individens 

livskvalitet.  

Rädslan för hypoglykemi finns även hos partnern hos vuxna personer med typ 1-

diabetes. Detta har Ritholz et al.25 undersökt med hjälp av temaintervjuer av 20 par och 

hur sensorn påverkar deras äktenskapliga relation. Partnern som inte är personen med 

typ 1-diabetes känner sig mer delaktig i vården och kan känna sig mer empatisk och 

engagerad. Studiens iakttagelser har viktiga implikationer för klinisk vård och pekar på 

behovet för att engagera makar i utbildningen av sensorn. Det för att öka förståelsen 

för den och minimera risken för konflikter och förbättra samarbetet kring 

diabetesbehandlingen. 

 

2.1.5 Känsla av ökad livskvalitet  

Alexander och Green 26 och Hirose et al.27 har i sin forskning från 2009 kommit fram 

till att några av de stora fördelarna för en individ att använda insulinpump är att 

livskvaliteten ökar. En stor studie under fem år i elva europeiska diabetescentrum har 

utförts av Hoogma et al.28, och även denna för att ta reda på om 

insulinpumpsbehandling leder till bättre HbA1c-värde och förbättrad livskvalitet. 

Deras studie visar på att insulinpumpsbehandling ger betydande fördelar i fråga om 

livskvalitet med förbättrad tillfredsställelse. Insulinpumpsbehandlingen påverkar även 

människornas uppfattning om sin mentala hälsa, flexibilitet med matvanor, livsstil och 

minskning av den diabetesrelaterade oron. Muller-Godeffroy et al.:s29 pilotstudie visar 

                                                 
23 Choudhary et al, 2013 
24 Hjerne & Johansson, 2015 
25 Ritholz et al, 2013 
26 Alexander & Green, 2009 
27 Hirose et al, 2012 
28 Hoogma et al, 2005 
29 Muller-Godeffroy et al, 2009 
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på att efter övergång till insulinpump så steg den diabetesrelaterade livskvaliteten 

markant. 

Hjerne och Johansson30 har i sin studie kommit fram till ett för dem något förvånande 

resultat, att individer uppfattade socialt stöd så pass olika. En del visade sig uppfatta 

socialt stöd som något som främjande livskvalitet, medan andra tyckte det var bäst att 

ansvara för sjukdomen självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Vad som 

främjar livskvalitet är högst individuellt. I mötet med dessa individer måste därför 

sjuksköterskan visa stor hänsyn gentemot detta. 

Vazeou31 har i sin litteraturöversikt fokuserat på nuvarande status av användningen av 

sensor för personer med typ 1-diabetes. Studien, som gjorts om psykologiska fördelar 

och hinder med sensoranvändning, visade att användning av sensor som en del av 

egenvården vid diabetes ger möjlighet att avsevärt förbättra användarnas känsla av 

livskvalitet.  

Lindedahls32 doktorsavhandling i pedagogik undersöker diabetikers 

erfarenhetsbaserade kunskap. Även i denna forskning finns det kommentarer som: Med 

pump mot ett bättre liv. Upplevelse av full kontroll, livskvalitet är inte lika med perfekt 

kvalitet på diabetesvården, det är en känsla. Insulinpumpen gör att användaren vågar 

mera – mer frihet. Insulinpumpen ger mera frihet som ger en känsla av bättre 

livskvalitet. 

Hommel et al.33 har skrivit en av de artiklar som jag använt mig av som påvisar ett lite 

avvikande resultat. Den är gjord ur patientens perspektiv och påvisar att sensorn inte 

påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten (HRQOL34) hos barn, medan den vuxna 

rapporterar större tillfredsställelse med behandlingen. I själva verket bekräftas detta i 

denna artikel som visar ett positivt samband mellan sensoranvändning och 

behandlingstillfredsställelse. 

Ännu en forskning som lett till liknande resultat är den som Cutler och Seth35 har gjort. 

De har undersökt om det föreligger någon skillnad mellan hur personer med typ 1-

diabetes skattar sin hälsorelaterade livskvalitet beroende på om de använder 

                                                 
30 Hjerne & Johansson, 2015 
31 Vazeou, 2011 
32 Lindedahl, 2012 
33 Hommel, 2014 
34 HRQOL = Health-Related Quality of Life 
35 Cutler & Steh, 2009 
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flerdosbehandling respektive insulinpumpsbehandling. Resultatet visade att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan dessa grupper. Kvinnorna upplever dock en 

högre behandlingstillfredsställelse än männen, eventuellt kan slutsatsen göras att 

insulinpump är en mer lämplig behandlingsform för kvinnor än män. Bägge grupperna 

anser dock att insulinpumpbehandling påverkar deras livskvalitet till det positivare. 

Följande litteraturstudie får resultatet att insulinpump inte leder till en bättre 

livskvalitet. Den är gjord av Barnard et al.36 och de har undersökt 17 artiklar varav 

endast 1 av dem påvisar att en person med typ 1-diabetes upplever bättre livskvalitet 

vid insulinpumpsbehandling. Därför anser författarna i denna litteraturstudie att det är 

viktigt att fortsätta att stödja för att ge bättre livskvalitet i samband med 

insulinpumpsanvändning. Det är inte endast dessa två artiklar som tyder på att 

insulinpump inte leder till bättre livskvalitet.  

Även Nuboer et al.37 får fram liknande resultat. De har gjort en öppen, parallell, 

randomiserad, kontrollerad prospektivt jämförande studie som varat i 14 månader. De 

har använt sig att frågeformulär som benämns PedsQL38. Resultatet visar på ingen 

signifikant förbättring i den uppmätta hälsorelaterade livskvaliteten eller i effekterna 

av poängen av sjukdomskänsla under själva randomiseringsfasen. Resultaten med 

flerdosbehandling hos barn jämfördes med barn som använder insulinpump.  

Även Valenzuela et al.39 har kommit fram till liknande resultat. De har intervjuat 

ungdomar för att se skillnad i hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL). 

Sammanfattningsvis kan denna studie påvisa att livskvaliteten inte påverkas av vilken 

typ av behandling man använder sig av men att hälsoaspekterna förbättras. Studien 

påvisar att ur en hälsosynvinkel förbättras livskvaliteten. Liknande resultat har även 

Rubin och Peyrot40 kommit till i sin internetundersökning. I denna undersökning har 

311 personer deltagit och resultatet visar inte på någon förbättring i livskvaliteten flera 

av personerna har dock svarat att det är fler fördelar med behandlingen med sensor och 

insulinpump.  Dessa användare är nöjdare med sin behandling och föredrar den framför 

behandlingsmodeller som inte innehåller sensor.  

                                                 
36 Barnard et al, 2007 
37 Nuboer et al. 2008 
38 Pediatric Quality of Life InventoryTM frågeformulär för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos barn 

och ungdomar i åldern 2 till 18 år. 
39 Valenzuela et al. 2006  
40 Rubin & Peyrot, 2009 
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2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattning över de 20 artiklar, uppsatser och doktorsavhandling som använts i 

denna magisteravhandling visar på att vissa faktorer och fenomen upprepar sig i flera 

av dem. Det som steg fram tydligt i många är att ett bättre HbA1c-värde verkar leda till 

en bättre livskvalitet. Det som de allra flesta personer med typ 1-diabetes strävar efter 

är ett bra HbA1c-värde. De nationella rekommendationerna är ett värde mindre än 53 

mmol/mol41, och ett bra HbA1c-värde ger en tillfredsställelse med diabetesvården, och 

den positiva känslan kan leda till en god livskvalitet. Den tidigare forskningen visar på 

att insulinpump leder till bättre resultat och förbättrad blodsockerkontroll. 

Användningen av insulinpump och sensor leder till att livskvaliteten främjas och ökar.   

Friheten och flexibiliteten som insulinpumpen och sensorn ger är en av de saker som 

upprepade gånger visar sig i resultatet. Det är enklare att kontrollera blodsockret, och 

det leder antagligen till att personen med typ 1-diabetes kontrollerar sitt blodsocker 

oftare, vilket i sin tur leder till en bättre blodsockerbalans som ger ett bättre HbA1c-

värde. 

Rädslan för hypoglykemi är en av de saker som delvis kan undvikas eller i alla fall 

minskas med insulinpump och sensor. Det är svårt eller nästan omöjligt att helt undvika 

hypoglykemi, det sker dock ständigt en utveckling för att försöka lyckas.  

Även negativa rön stiger fram ur resultaten i den tidigare forskningen, och några av 

dessa är att insulinpumpen och sensorn gör diabetes mera synlig. Dessa hjälpmedel 

måste på något sätt sitta fast på kroppen, och detta sker oftast med att de på olika sätt 

tejpas fast på kroppen, vilket kan leda till att huden reagerar med hudirritation med 

ännu en följd att smärta kan tillkomma. Oönskade larm på grund av felaktiga värden 

leder till irritation. 

Sedan är det resultat som säger att insulinpump och sensor påverkar livskvaliteten och 

de resultat som säger tvärtom att det inte har någon påverkan alls. Fler av resultaten 

påvisar att livskvaliteten inte påverkas än de som säger att de påverkas positivt. Dessa 

resultat har sedan ofta en fortsättning med att HbA1c-värdet förbättras eller att rädslan 

                                                 
41 jfr s. 26 
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för hypoglykemi minskar. Vissa av resultaten i den tidigare forskningen påvisar ingen 

skillnad i livskvaliteten. 

Det som jag saknar i den tidigare forskningen är en nationell studie på hur finländare 

upplever det att använda dessa tekniska hjälpmedel som insulinpump och sensor.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel klargörs för det teoretiska perspektivet. Som teoretiska utgångspunkter 

har jag valt en tes och ett axiom ur teorin om caritativt vårdande:  

• Lidande är en oskiljaktig del av livet. Lidande och hälsa utgör varandras 

förutsättningar.  

• Hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet och 

helighet, vilket är förenligt med uthärdligt lidande. 

I Erikssons bok Pro Caritate42 så lyftes 10 teser rörande caritativ vård fram. Med 

caritativa teser avses nya idéer som utvecklats samt härletts ut olika teorier. Dessa idéer 

som av skapande processer och under en lång tid stiger fram prövas genom gängse 

vetenskapliga metoder. Med caritativ vård så avses här den vård som har sin grund i 

caritasmotivet, vilket man kan säga är en syntes av eros och agapekärlek förenad med 

tro och hopp. Med tanke på temat för föreliggande avhandling valdes tes nummer 10: 

• Caritas fulländar teknologin. 

Människans relation till naturen samt sambandet mellan teknologin och caritasmotivet 

fångar Thomas ab Aquino enligt följande: ”Nåden upphäver inte naturen utan 

förhärligar den”. Det har under alla tider funnits vetenskapsmän som förenat kunskap 

och värden och det har också under alla tider pågått en kamp som gällt föreningen av 

kunskap och värden. Enligt uppfattningar så råder det en konflikt mellan caritativ vård 

och högteknologi eller naturvetenskaplig kunskap. I en högt utvecklad vårdkultur så 

finns dessa två tillsammans, caritativ vård och en högt utvecklad medicinsk och 

teknologisk vård. I djupaste mening innebär denna förening en syntes av kunskap och 

vården i människans och hälsans tjänst.43 

 

 

 

                                                 
42 Eriksson, 1990 
43 Eriksson, 1990 
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3.1 Hälsa 

 

Hälsa kan man säga innehåller flera olika dimensioner eller relaterar till olika begrepp. 

Det går att begränsa begreppet till exempelvis livskvalitet eller sedan öppna upp 

begreppet hälsa. Som fenomen är det undanflyende och svårfångat. Hälsa kan utgå från 

en humanvetenskaplig och holistisk syn men också en naturvetenskaplig, som ger ett 

betydligare snävare perspektiv på hälsa. Oavsett vinkel av synen på hälsa så utgör det 

idag ett av kärnbegreppen inom vårdvetenskapen. Hälsa relateras ofta till livskvalitet, 

men hälsa och livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp och är därför svårt att 

definiera. För att synliggöra hälsans djupare dimensioner så kan man använda sig av 

den ontologiska hälsomodellen, då dimensionerna görande, varande och vardande 

fångar hälsans olika djup. Genom att bli medveten om hälsans djupare dimensioner så 

undviker man att avgränsa hälsa till ett beteende och eller goda hälsovanor. 44 

Hälsans dimensioner består också av kropp, själ och ande, och dessa tydliggörs i den 

ontologiska hälsomodellen. Hälsa är något som människan snarare är än har. Hälsa är 

en del av livet. Hälsa är också en rörelse mellan olika nivåer, och dessa tre nivåer är 

görande, varande och vardande. I görandet definieras hälsobegreppet med att må bra, 

det vill säga att ha hälsa. På varande nivån är hälsa strävan efter att få balans och 

harmoni, man försöker tillfredsställa sina intressen. På nivån att vara hälsa strävar 

människan efter att hitta balans och harmoni i livssituationer och relationer. På denna 

nivå finns en förståelse för både psykiska och fysiska faktorer som inverkar på hälsan. 

På vardande nivån finns slutligen anpassningen, individen strävar efter helhet och är 

här inte heller främmande för lidande. På denna nivå finns källan till tro och hopp, och 

här skapas modet .45 

Hälsa kan ses som ett helhetsbegrepp med en objektiv och en subjektiv dimension. 

Hälsa uttrycks på olika sätt genom handlande, prestationer, attityder och känslor. Hälsa 

och lidande är en naturlig del i människans liv. Upplevelsen av hälsa kan finnas fastän 

ett lidande också är närvarande.  

Hälsa är nära förknippat med en känsla av välbefinnande och är förenligt med ett 

uthärdligt lidande. Hälsan kopplas ihop med att till exempel leva hälsosamt och att man 

                                                 
44 Wärnå-Furu, 2012 
45 Eriksson, 1995 
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undviker det som kan förstöra hälsan. Människan är inställd på att leva hälsosamt och 

att försöka undvika sjukdomar. Upplevelsen att ha hälsa kan i alla fall uppnås trots 

sjukdom. Hälsa som varande kännetecknas av att man strävar efter att uppleva 

välbefinnande, en balans eller harmoni i sitt inre. Människan förstår sambandet mellan 

kropp och själ, mellan inre och yttre faktorer som kan påverka. 46 

Hälsa och lidande utgör varandras förutsättningar och hör därför samman. Lika svårt 

som det är att definiera hälsa så är det att definiera lidande, dessa två är en rörelse och 

det är i denna rörelse som människan kan uppnå sin enhet. Lidandet kan i sin förening 

med hälsan beskrivas som en kamp mellan det onda och det goda, där det goda behöver 

segra för att förnyelse ska kunna ske. Denna kamps yttersta syfte är försoning, och 

försoning är en nygestaltning som för människan tillbaka från lidandet in i upplevelsen 

av hälsa. 47  

Hälsans och lidandets rörelse påverkar människans helhet, och lidande förändrar 

förutsättningarna för hälsa. För att förstå hälsa och lidande så måste det sättas i sitt 

sammanhang, det mänskliga livet eller den mänskliga tillvaron. I gemenskap med andra 

och med sig själv kan ny mening tillskrivas såväl livet som hälsan.48 

Hälsa och livskvalitet är begrepp som är välbekanta inom vårdvetenskapen. 

Begreppens betydelse varierar, och ett övergripande begrepp kan vara välbefinnande 

som förenar hälsa och livskvalitet. Inom hälsoforskningen utvecklas instrument för att 

mäta människors subjektiva upplevda hälsa och livskvalitet. Definitionen av dessa två 

begrepp försvårar jämförelser mellan olika undersökningar och kräver preciseringar, 

de ska användas vid tolkning av resultat från vetenskapliga undersökningar. 49  

 

3.2 Livskvalitet 

 

WHO:s holistiska definition av begreppet livskvalitet lyder:  

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer 

och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska 

                                                 
46 Eriksson, 1995 
47 Nyström, 2014 
48 Nyström, 2014 
49 Svensson & Hallberg, 2010 
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tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i 

livsmiljön. 

Enligt Svenska ordboken50 betyder livskvalitet: värden och förutsättningar som bidrar 

till ett fullgott liv. I Norstedts Svenska ordbok förklaras livskvalitet med (mått på) 

livsvärde som inte mäts med pengar t.ex. god miljö, gemenskap och tillgång på kultur. 

Bonniers Synonymordbok nämner hälsa, välbefinnande och välmående. Slår man upp 

ordet livskvalitet i Norstedts Etymologiska ordbok51 måste man dela på ordet och slå 

upp det i två delar. Ordet liv betyder ett levande tillstånd, levnadslopp, aktiv 

verksamhet, levande varelse, levande tillstånd och ordet kvalitet är en egenskap, god 

beskaffenhet; sort.  

Rustoen52 skriver att begrepp som ofta förknippas med livskvalitet är trivsel, glädje, 

psykisk hälsa, harmoni, lycka, tillfredsställelse och välbefinnande. Vidare diskuterar 

Rustoen psykolog Siri Naess tankar om livskvalitet. Naess skriver: ”En person har det 

bra och har hög livskvalitet i den mån personen är aktiv, har gemenskap, har självkänsla 

och har en grundstämning av glädje”. 

Naess har valt ut dessa fyra huvudområden som sammantagna gör att en människa har 

det bra, har livskvalitet. Hon använder orden livskvalitet och ”att ha det bra” om 

varandra53.  

Enligt Nordenfelt54 har livskvalitet med välbefinnandets värden och välfärden att göra, 

yttre välfärd och inre välbefinnande. Att ha välbefinnande är att befinna sig i ett positivt 

mentalt tillstånd, och vår yttre mångfacetterade miljö påverkar vår välfärd. Nordenfelt 

fortsätter vidare med att det finns olika typer av livskvalitet, specificerad objektiv 

livskvalitet och subjektiv livskvalitet. Specificerad objektiv livskvalitet som visar på 

graden av en individs behovstillfredsställelse. Subjektiva livskvaliteten är den grad av 

tillfredsställelse som en individ känner i samband med tillfredsställelse av sina behov 

och sedan en tredje generell subjektiv livskvalitet som påvisar den tillfredsställelse som 

en individ känner med livet i allmänhet. Denna teori om livskvalitet och behov bygger 

han på Aggernaes teori om livskvalitet.  

                                                 
50 Oreström, B. 2005 
51 Ernby, B. 2008 
52 Rustoen, T. 1993 
53 Rustoen, T. 1993 
54 Nordenfelt, L. 2004 
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Nordenfeldt55 har studerat Aristoteles tankar om livskvalitet och konstaterar att det 

finns en viktig skillnad mellan eudaimonia och dagens lycka. Eudaimonia är inte ett 

tillstånd hos en människa utan en aktivitet. Enligt Aristoteles har man inte lyckan, 

lyckan är inte en upplevelse utan lyckan består av en viss form av aktivt liv. 

Nordenfeldts huvudargument är dock att den enskilda människan är den slutgiltiga 

domaren över sin egen livskvalitet och att livskvalitetsbedömningar som ska vara till 

grund för beslut som rör enskilda personer bör starkt hållas isär från sådana 

bedömningar som rör beslut för stora grupper. 

Rustoen56 menar att det går att ha en hög livskvalitet trots smärta eller vissa obehag, 

detta förutsatt att man bemästrar dem. Begreppet livskvalitet innefattar hela livet och 

alla sidor av vår tillvaro. Livskvalitet uppfattas som ett värde, något som människor 

eftersträvar. Den kan ha många olika nivåer och betecknas ofta med god eller dålig 

livskvalitet.  

Livskvalitet ändras i olika stadier och olika situationer i livet, ålder, åsikter, normer, 

värderingar och kulturella förhållanden påverkar. Även hälsotillstånd, utbildning, 

inkomster, sysselsättning, civilstånd påverkar vår upplevda livskvalitet57.  

Anton Aggerneaes definierar livskvalitet efter graden av tillfredsställelse av de mänskliga behov 

som finna i alla kulturer. Behoven är följande: 1) de elementära biologiska behoven, 2) behovet 

av varma mänskliga kontakter, 3) behovet av meningsfull sysselsättning och 4) behovet av ett 

omväxlande, spännande och engagerande handlings- och upplevelseliv.58 

Nordenfeldt59 säger i sin studie att livskvalitetsbedömningar som ska vara till grund för 

beslut som rör enskilda personer bör hållas starkt isär från sådana bedömningar som 

rör beslut för stora grupper.  

 

3.3 Lidande 

 

Lidande har inget eget språk men vårt medlidande kan som det finaste, innersta uppfatta 

denna uttrycksform. Lidande är alltigenom ont, det är en kamp mellan liv och död, 

mellan gott och ont. Lidande är till sitt väsen ett döende, utan all rörelse mellan liv och 

                                                 
55 Nordenfelt, L. 2004 
56 Rustoen, T. 1993 
57 Rustoen, T. 1993 
58 Rustoen, T. 1993 
59 Nordenfelt, L. 2004  
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död, lust och lidande så vore livet tomt, det är i djupet av denna rörelse som livets 

mysterium finns, en blandning av lidande och lust, och där livet segrar så har lidandet 

utgjort en kraftkälla till nytt liv. Lidande kränker människans värdighet, och för att 

kunna bekräfta sin värdighet för sig själv så leder det till ett försök att se mening i sitt 

lidande.60  

Lidande som begrepp och fenomen ger en utmaning i dess dubbelhet. Där finns den 

ena sidan, det nedbrytande kvalet och smärtan, och sedan en annan sida som visar på 

att lidandet är en livets prövning, den har ett förlopp och personlig utveckling sker ofta 

via lidande. Som verb betyder ordet lida att genomleva och utstå smärta, att genomgå, 

tåla och bära. Som substantiv innebär lidande att det är patienten eller människan som 

lider. Den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av att uppleva något ont kan förstås 

som lidande. Lidandet innehåller olika faser som innebär förnekande, insikt och kamp. 

Det yttersta målet är lindring av lidandet. Vårdaren bör vara läskunnig i lidandets språk, 

för det är en nyckel för att kunna lindra lidande hos den lidande människan. Vårdaren 

måste våga erkänna lidandet för att kunna lindra och underlätta detta.61   

Som Eriksson62 säger ”Det första steget för att förstå lidande är att våga erkänna att 

lidande finns och att våga se det.” Lidande kan upplevas på tre olika nivåer, att ha ett 

lidande, att vara i lidande och att varda i lidande. Att ha ett lidande kan gestaltas med 

att vara främmande för sig själv, att vara driven av yttre omständigheter. Att ha ett 

lidande kan konkret innebära ledsamhet, rädsla och orkeslöshet, och för vårdaren visar 

det sig i smärta, plåga och obehag. Att vara i lidande innebär ett sökande, försök att 

lindra sitt lidande på olika sätt, kortsiktigt genom behovstillfredsställelse. Det visar sig 

i ånger, hopplöshet och besvikelse, och ur vårdarsynvinkel syns det genom förtvivlan, 

hinder och tvivel.  Att varda i lidande är en kamp, och om livet segrar så leder det till 

en högre grad av integration och människan finner en mening i sitt lidande. För den 

lidande innebär det längtan, kamp och avskurenhet för vårdaren syns det som det onda, 

längtan och ett sökande.   

Lidandet kan också framställas som ett drama i tre akter; 1) bekräftandet av lidandet, 

2) själva lidandet, d.v.s. tid och rum att få lida ut och 3) försoningen, d.v.s. vägen fram 

till en ny enhet. Att se en annan människas lidande är att bekräfta det, att inte bekräfta 

                                                 
60 Eriksson, 1993, s. 1–12 
61 Arman, 2012 
62 Eriksson, 1993 
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innebär att man överser eller bortförklarar det vilket ofta leder till ett ytterligare lidande 

för människan ifråga.63 

 Mening med lidande uppstår först då människan försonar sig med situationen och 

därmed finner möjligheter och mening. Lidandet förvandlas till lust och glädje, och vid 

insikten om nya oanade möjligheter uppstår det är en strimma hopp som kommer in i 

hopplösheten. För att finna en mening med lidandet så måste människan ändra 

inställningen till omständigheterna, om omständigheter inte går att ändra på, på så vis 

kan förändringen ge en ny insikt och det går att se en ny nyans eller ett vidare 

perspektiv.64  

Som medmänniska, vårdare, förälder eller anhörig kan man lindra patientens lidande 

genom att inte kränka hennes värdighet, inte fördöma eller missbruka makt utan istället 

ge den vård som personen behöver. 65 

    

3.3.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är enligt Eriksson det lidande som upplevs i relation till sjukdom och 

behandling. Många patienter beskriver det som kroppslig smärta, behandlingslidande, 

emotionella hinder och oförmåga, medan vårdarna också nämner emotionellt hinder 

och oförmåga. Den kroppsliga smärtan kan vara outhärdlig och driva människan till en 

själslig och andlig död och bör lindras med alla till buds stående medel. 66 

Det själsliga och andliga lidandet som sjukdom och behandling kan åstadkomma kan 

indelas i två kategorier. Dessa två kategorier är kroppslig smärta och själsligt och 

andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är sällan enbart kroppslig, den benämns som 

kroppslig för att vi ska förstå att det är en smärta och därmed ett lidande som kan 

förnimmas fysiskt. Om människan upplever ett stort fysiskt lidande så koncentreras en 

stor del av hennes uppmärksamhet på detta. Det själsliga och andliga lidandet är det 

lidande som förorsakas av upplevelser av förnedring, skam och eller skuld i relation till 

sin sjukdom eller behandling. 67  

                                                 
63 Eriksson, 1993 
64 Eriksson, 1993 
65 Eriksson, 1993 
66 Eriksson, 1993 
67Eriksson, 1993 
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Människans upplevelse av skam och förnedring i samband med sjukdom och 

behandling kan det också göras en viss åtskillnad mellan. Skam är mera en känsla hos 

människan själv, och förnedring är oftast relaterat till en upplevelse i en annan 

människa. Många situationer inom vården kan utsätta människan för skam och 

förnedring, det kan handla om enskilda händelser vid sjukdom eller behandling eller 

också om patientens egen upplevelse av att känna sig misslyckad. Hela 

sjukvårdssystemet kan inge en känsla av skam och förnedring, det är obekant ställe, 

man måste köa, fråga sig fram, använda gemensamma utrymmen och ibland bli utsatt 

för väldigt intima åtgärder.68 

Ibland kan situationer inom vården åstadkomma ett större lidande för de anhöriga, och 

ibland kan de anhörigas lidande bli större än patientens. En anhörig som lider kan inte 

lida med patienten, vilket leder till att den anhörige också är patient och i behov av vård 

och hjälp. 69 

 

3.3.2 Vårdlidande 

Enligt Eriksson70 är det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. 

Vårdlidande förorsakas av fyra olika typer av lidande och ses som ett onödigt lidande 

som på alla sätt bör elimineras. Dessa fyra olika typer av lidande är 1) kränkning av 

människans eller patientens värdighet, 2) fördömelse och straff, 3) maktutövning samt 

4) utebliven vård. Ur vårdarnas synvinkel nämns avsaknad av aktuell relation, 

upplevelse av ovärdighet, upplevelse av icke- delande och upplevelse av kärlekslöshet. 

Även ensamhet, bekymmer, osäkerhet, väntan samt rädsla för överraskningar ger 

upphov till lidande. Vårdlidande är ofta en kränkning av människans värdighet, och det 

innebär att man från tar henne eller honom möjligheten att helt och fullt vara människa. 

Kränkning kan ske direkt och indirekt, den direkta kränkningen kan uppkomma på 

grund av nonchalans vid tilltal och den indirekta sker mera abstrakt genom en bristande 

etisk hållning eller genom att inte ”se” människan.  

Eriksson71 skriver också att redan Nightingale beskrev och protesterade mot 

vårdlidande. Hon konstaterar att bekymmer, ensamhet, osäkerhet, väntan samt rädsla 

                                                 
68 Eriksson, 1993 
69 Eriksson, 1993 
70 Eriksson, 1993 
71 Eriksson, 1993 
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för överraskningar ger upphov till lidande. Hon menar också att det är sjukskötarens 

ansvar att skydda patienten mot onödigt lidande och att lidande inte är ett symptom på 

sjukdom utan ett svar på otillräcklig vård. 

Begreppen värdighet och värde är inte synonyma begrepp trots att värdighet innebär 

att ha ett värde. Alla människor har i djupaste mening samma värde och värdighet, alla 

människor har även en uppfattning om sin egen värdighet. Det finns inre och yttre 

värdighet; till den inre hör trovärdighet, hederskänsla och sedlighet och till den yttre 

värdigheten hänförs rang, ställning, utseende och anseende.72 

Fördömelse och straff hänger också nära samman med kränkning av människans 

värdighet. Här kan vårdaren i sitt bemötande göra stor skillnad: ett sätt att straffa är att 

inte ge vård eller att nonchalera patienten. På samma sätt kan en snabb bekräftelse ge 

dagen guldkant.73 

Maktutövning kan vara att beröva den andra hens frihet, det kan vara att inte ta hen på 

allvar, att inte räkna med eller även som följande punkt att inte ge vård. Utebliven vård 

kan bero på bristande förmåga att se eller bedöma vad patienten behöver. Utebliven 

vård är alltid en kränkning av människans värdighet, ett sätt att utöva makt och att leder 

till ett straff för patienten.74  

  

3.3.3 Livslidande 

Enligt Eriksson75 är livslidandet det lidande som upplevs i relation till det egna unika 

livet. Sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient berör hela människans 

livssituation. Människan kan stå inför ett lidande som innefattar hela hennes 

livssituation. Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära 

att leva och att vara människa bland andra människor. Livslidandet kan vara ett hot mot 

hela hennes existens, ett hot om förintelse.  

Att ge upp, att inte orka är något som sjukskötare ofta får uppleva. En patient med ett 

svårt lidande eller en obotlig sjukdom kan uppleva denna känsla. Att möta en människa 

med upplevd livsleda kan vara oerhört svårt. Hur ska man handla och vad är det som 

                                                 
72 Eriksson, 1993 
73 Eriksson, 1993 
74 Eriksson, 1993 
75 Eriksson, 1993 
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personen behöver i just den situationen? Det viktigaste är att våga möta lidandet, gå 

rakt mot det eller tvärs igenom det. Som vårdpersonal är det i dessa situationer lätt att 

uppleva vrede inför maktlösheten och de begränsningar som finns inom vården, men 

det är också möjligt att uppleva tacksamhet för alla vårdare som kämpar i lidandet.  

 

3.4  Sammanfattning av teoretiska perspektivet 

 

Som teoretiska utgångspunkter har jag valt en tes och ett axiom ur teorin om caritativt 

vårdande: Lidande är en oskiljaktig del av livet. Lidande och hälsa utgör varandras 

förutsättningar, och hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet 

och helighet, vilket är förenligt med uthärdligt lidande. Jag har också valt tesen caritas 

fulländar teknologin.  

Hälsa, lidande och livskvalitet är alla begrepp som innehåller flera olika dimensioner. 

De är alla tre subjektiva upplevelser och finns närvarande i allas liv. De upplevs på 

olika sätt men är ändå liknande för de flesta.  
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4 Centrala begrepp 

 

Jag kommer att förklara vissa centrala begrepp som återkommer i texten, detta för att 

göra det lättare att förstå innehållet i magisteravhandlingen. Det finns olika typer av 

diabetes. Det är typ 1-diabetes som kommer att vara i fokus i min magisteravhandling.  

Jag kommer att kort förklara den andra vanligaste typen av diabetes, som är typ 2-

diabetes, och utöver dessa två så finns det även andra former som jag inte alls kommer 

att beröra. Jag kommer också att förklara en del av de hjälpmedel som finns, detta för 

att dessa hjälpmedel tas upp i avhandlingen finns dessa med. 

 

4.1 Diabetestyper 

 

Typ 1-diabetes. I Finland har ca 40 000 personer typ 1-diabetes som också kan kallas 

juvenil diabetes eller barndiabetes.76 För dessa personer är det insulinproducerande 

cellerna utslagna och personen har ingen som helst egen insulinproduktion. Insulin är 

ett livsviktigt hormon som istället måste tillföras kroppen via injektioner. Behandlingen 

är livslång insulinbehandling antingen med injektioner (insulinpennor) eller 

insulinpump. För att behandlingen ska få sitt bästa resultat är det viktigt att personer 

med typ 1-diabetes mäter blodsockret och räknar kolhydrater för att alltid kunna 

anpassa insulindoserna efter kolhydratintaget. Målet med behandlingen är att få 

blodsockret att ligga på en lagom nivå, ha ett bra HbA1c-värde77. Målet är också att 

minska riskerna för följdsjukdomar och låga blodsockervärden. I typ 1-diabetes 

insjuknar man vanligen under 40 års ålder, och Finland toppar statistiken med personer 

som har diabetes, typ 1.78  

Typ 2-diabetes. I Finland finns det 250 000 personer som lider av typ 2-diabetes, 

vuxendiabetes eller åldersdiabetes.79 Typ 2-diabetes är i själva verket symptom på flera 

olika orsaker. Blodsockerstegringarna har att göra med att insulinets effekt är nedsatt, 

insulinresistens och att insulininsöndringen i bukspottkörteln är störd. Detta beror ofta 

                                                 
76 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
77 långtidsblodsocker 
78 1177 – vårdguiden, 2017 
79 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
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på grund av det så kallade metabola syndromet vilket karaktäriseras av högt blodsocker, 

högt blodtryck, onormala blodfetter, bukfetma, ökad koagulationsbenägenhet och 

ibland också gikt. Behandlingen för en person med typ 2-diabetes.80  

Behandlingen för en person med typ 2-diabetes ska leda till att må bra och vara 

besvärsfri, följdsjukdomar ska förebyggas, livskvaliteten höjas och livslängden 

förlängas. Levnadsvanor har en stor inverkan på behandlingen av diabetes, typ 2. En 

fettsnål och fiberrik kost med lite socker och motion har en stor inverkan på 

blodsockernivåerna.81  

Rökstopp och en viktminskning (vid övervikt) har stor påverkan, och om det inte 

hjälper så måste medicinsk behandling sättas in, vilket leder till en tablettbehandling 

och ibland insulinbehandling. Samtidigt blir det också ofta mediciner för högt 

blodtryck, höga blodfetter, och acetylsalicylsyra för blodets koagulationsbenägenhet.82  

 

4.2 Hjälpmedel 

 

Sensor eller CGM83 är ett system för kontinuerlig blodglukosmätning. Med detta 

system kan personer med diabetes övervaka sina glukosnivåer kontinuerligt. Till 

skillnad från traditionella blodsockertester, som mäts genom ett i fingertoppen taget 

kapillärblodtest, alltså ett ’stick i fingret’ eller test i fingertoppen. Med sensor eller 

CGM så mäts blodsockret kontinuerligt och visas med regelbundna mellanrum. De ger 

både glukosvärdet i realtid och information om hur blodsockret rör sig – uppåt, nedåt 

och hur snabbt det går. Det gör att patienten kan se vad som händer mellan sina enstaka 

test i fingertoppen.84 

Libre eller FGM85 är en hybrid mellan sensor och det traditionella ’sticka i fingret’-

mätarna. En sensor sätts fast på baksidan av överarmen, då man vill kontrollera sitt 

blodsockervärde för man avläsaren över sensorn och får genast, utan ’stick i fingret’ 

                                                 
80 1177 – vårdguiden, 2017 
81 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
82 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
83 Continuous Glucose Monitoring 
84 Medtronic, 2017 
85 Flash Glucose Monitor 
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sitt blodsockervärde på avläsaren. Detta leder lätt till att man oftare mäter sitt 

blodsocker. Dessa avläsningar kan också göras genom kläderna86.  

 

4.3 Begrepp som används 

 

Insulinpump eller CSII87 finns i olika märken, med lite olika funktioner beroende på 

tillverkare. Insulinpumpen doserar insulin kontinuerligt under dygnet, en så kallad 

basaldos. Pumpen kan programmeras så att basaldosen varierar över dygnet. Vid 

måltider och övriga tillfällen då extra insulin är nödvändigt, knappas den önskade 

mängden insulin in på insulinpumpen, vilket kallas bolusdos. Insulinpumpen innehåller 

en reservoar som fylls med insulin och det är alltid ett snabbinsulin. Från reservoaren 

ansluts en tunn plastslang till injektionsstället. Injektionsstället består av en tunn 

plastkanyl som sticks in i underhudsfettet med hjälp av en nål och fästs med tejp. 

Fördelen med pumpbehandling är att man kan få en jämnare och mer kontrollerad 

tillförsel av basinsulin och en större frihet då det kommer till bolusinsulin.88 

Flerdosbehandling, även kallad MDI89, innebär att man tar måltidsinsulin, ett 

direktverkande insulin till måltiderna och ett basinsulin, långverkande eller 

medellångverkande, en till två gånger per dygn. De flesta tar även en liten dos 

direktverkande insulin till mellanmålen eller annat extra ätande så innebär detta att för 

många kan bli 6–8 insulininjektioner per dag.90  

HbA1c är ett blodprov, ett så kallat långtidssockerprov. Det ger ett mått på hur 

blodsockerhalten har legat de senaste 6–8 veckorna innan provtagningen. På typ 1-

diabetiker tas detta prov med 3–4 månaders mellanrum. Det är viktigt att komma ihåg 

att detta är ett medelvärde av blodsockervärdet under denna tid och berättar inte hur 

blodsockret varierar under en dag. En frisk människa ska ha ett HbA1c-värde på 20–

42 mmol/ mol och en insulinbehandlad diabetiker ska försöka hålla ett värde under 53 

mmol/ mol.91 

                                                 
86 Abbott-diabetes, 2017 
87 Continuos Subcutaneous Insulin Infusion 
88 Hanås, 2005 
89 Multiple Dose Injection 
90 Diabetesförbundet i Sverige, 2017 
91 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
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Hypoglykemi eller lågt blodsocker kan också kallas känning. Det innebär att det är 

bränslebrist i alla kroppens organ. Det kan upplevas som att man blir knäsvag, frusen 

och darrig. Lågt blodsocker kan också ta sig uttryck som yrsel, aggression och 

förvirring. För en typ 1-diabetiker är detta ett livshotande tillstånd som kräver 

omedelbar åtgärd med att tillföra kolhydrater såsom socker, sirap, honung eller 

produkter för höjande av blodsockret. Vid medvetslöshet så krävs injektion med 

glukagon, ett hormon som hjälper levern att producera socker eller så behövs intravenös 

sockertillförsel. Den blodsockernivå som leder till att man får en känning är individuell, 

medicinskt räknas värden lägre än 4,0 mmol/l som ett lågt blodsocker.92 93 94  

Målvärdena för blodsockret vid typ 1-diabetes är individuella riktlinjer. För de allra 

flesta är att blodsockret före en måltid vanligen ska ligga på 4–7 mmol/l. Sedan 1,5–2 

timmar efter en måltid så är önskemålet att blodsockret ska ligga under 8–10 mmol/l. 

Vid sänggående bör det vara 6–8 mmol/l. Här finns stora individuella variationer, och 

på natten bör man försöka hålla blodsockernivån på 4–7 mmol/l. 95  

Hyperglykemi eller högt blodsocker uppstår då kroppen har insulinbrist. Insulin är 

nycklar för att få in energi i cellerna, och har man för lite insulin eller inget alls så 

kommer sockret eller energin inte i cellerna, vilket leder till att det samlas utanför i 

stället i blodomloppet. Detta påverkar kroppen på så sätt att cellerna blir utan energi 

och svälter, och blodsockernivåerna i blodet stiger. Alla blodsockervärden utanför 

målvärdena bör behandlas för att man ska hålla en så stabil blodsockernivå som möjligt. 

Enstaka höga blodsockervärden har inte så stor påverkan på människan, men 

långvariga perioder med höga blodsockervärden är skadliga och kan leda till en mängd 

olika följdsjukdomar. 96  

Ketoacidos är ett akut och livshotande tillstånd. Det innebär att det bildas syror i blodet 

på grund av insulinbrist. Höga blodsockervärden över 15 mmol/l ska alltid leda till att 

man kontrollerar ketoner (syra i blodet). Vid insulinbrist kan kroppen inte tillgodogöra 

sig socker som energi utan måste i stället bränna fett, men fettet förbränns ofullständigt 

och det bildas syror. Ketoacidos kan uppkomma snabbt beroende på vilken typ av 

behandling som används. Ospecifika magsmärtor och kräkningar är vanliga symptom 

                                                 
92 Hanås, 2005 
93 1177 – vårdguiden, 2017 
94 1177 – vårdguiden, 2017 
95 Diabetesförbundet i Finland, 2017 
96 Hanås, 2005 
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på ketoacidos. Behandlingen är tillföra insulin och i vissa fall med intravenös vätske- 

och insulinbehandling. 97 98  
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5 Syfte och frågeställningar 

 

Sensoranvändning tillsammans med insulinpump eller bara insulinpump är ett viktigt 

hjälpmedel i diabetikerns dagliga liv som underlättar att hålla blodsockret på en lämplig 

nivå. Ibland kan känslan av att sensorn och insulinpumpen också kan ge ett ökat 

sjukdomslidande, vilket kan leda till en minskad livskvalitet.  

Syftet med denna magisteravhandling är att se på vilket sätt sensor och insulinpump 

påverkar användarens hälsa, lidande och livskvalitet. Målet med studien är att få fram 

användarens nytta av att använda sensorkopplad insulinpump. 

 

Studiens frågeställningar är: 

• Vad är det som gör att användning av sensor och insulinpump eller endast 

insulinpump påverkar användarens hälsa? 

• Hur kan användandet av sensor och insulinpump eller endast insulinpump ge 

en ökad livskvalitet? 
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6 Beskrivning av forskningsprocessen 

 

Forskningsprocessen är inte samma sak som skrivprocessen. Skrivprocessen är en del 

av helheten och avhandlingen utgör inte en redogörelse för forskningsprocessen. 

Sökandet är det som ger riktningen för forskningen och sökandet påverkas av 

vårdvetenskapens syfte. En öppen grundsyn är hermeneutikens grundtanke och det är 

viktigt att forskaren inte glömmer de etiska aspekterna. Enligt hermeneutiken är 

forskningen aldrig färdig, det är alltid möjligt att ställa nya frågor och fortsätta 

forskningen.99  

 

 

6.1 Design och kontext 

 

Den övergripande metodologin i denna forskning är hermeneutisk. Hermeneutik 

handlar om att tolka och förstå, det finns ingen färdig forskningsmetod utan mera ett 

sätt att samla in data och analysera utifrån den mänskliga förståelsen.100 Att klarlägga 

villkoren för förståelsen av människan är hermeneutikens idé. Det finns tre begrepp 

som är bärande i en vetenskapsteori på hermeneutisk grund, nämligen tolkning, 

förståelse och sanning.101 Det ska emellertid inte bara betraktas som en metod utan 

mera som ett perspektiv, ett sätt att se på forskningsmetoden. Det är svårt att peka ut 

en startpunkt för hermeneutiken men den har vuxit fram inom tysk filosofi.102 

Gadamer103 och Ricoeur104 är två av de namn som man stöter på inom hermeneutiken. 

Enligt hermeneutiken bör vi försöka förklara våra data, och leta efter dolda innebörder, 

för att begripa något nytt. Studier med kvalitativ ansats kräver att man växlar mellan 

                                                 
99 Näsman, 2015 
100 Nyström, 2008 
101 Eriksson & Lindström, 2007 
102 Friberg & Öhlén, 2014 
103 Hans-Georg Gadamer är född 11 februari 1900 i Marburg, död 13 mars 2002 i Heidelberg, var 

en tysk filosof, främst känd för sin hermeneutik. Med den hermeneutiska cirkeln menar Gadamer den 

konstruktion av mening som tolkaren av ett fenomen skapar genom att röra sig från helheten (satsen) till 

delen (satsdelarna), och tillbaka till helheten.  
104 Jean Paul Gustave Ricœur, född 27 februari 1913 i Valence, död 20 maj 2005 i Châtenay-Malabry, 

var en betydelsefull fransk filosof i den hermeneutiska och fenomenologiska skolan. Enligt Ricœur har 

varje berättelse ett före och ett efter, och det är detta som utgör själva narrationen, medan storyn i sig 

bara är en otolkad ”verklighet”. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Valence,_Dr%C3%B4me
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närhet och distans och forskaren blir därmed i större utsträckning medskapare i 

forskningsprocessen.105   

Om forskaren har ett kvalitativt paradigm innebär det att det påverkas av forskarens 

ontologi (sättet att se på världen) och av forskarens kunskapssyn (epistemologi) på det 

specifika som forskaren menar undersöka.106 

Den metodologiska ansatsen i denna magisteravhandling är induktiv, vilket innebär att 

studien påbörjas i empirin, och då krävs det att så förutsättningslöst som möjligt 

observera och studera det specifika fenomenet. Denna metod passar bra då det är ett 

visst fenomen som ska undersökas. Utifrån det som datainsamlingen ger så dras 

slutsatser och påståenden presenteras som skulle kunna gälla alla som berörs av just 

detta ämne som studeras. 107 

Helhet–delar–helhet som man kommer tillbaks till om och om igen inom 

hermeneutiken är analysens struktur. Analysen kan också beskrivas som en spiral där 

det avslutande steget är att identifiera övergripande tolkningar eller tolkningar som 

hänger ihop och visar på likheter eller olikheter.108 

Studiens design är en allmän design. Den börjar i förförståelsen och min inre oro, det 

som jag tror om att använda insulinpump med tillkopplad sensor. Min förförståelse i 

saken är att dessa hjälpmedel hjälper till att hålla en bättre blodsockerbalans och då 

även ett bättre HbA1c-värde. Jag är ändå medveten om att det finns negativa sidor 

såsom felaktiga larm och hudirritation. Litteraturöversikten ger en god inblick i att det 

hittills har forskats en hel del inom området. Inte så mycket ur en vårdvetenskaplig 

vinkel men medicinskt, psykologiskt och för teknikutveckling hittas många.  

I fråga om syftet, material och metod gjorde jag mina val tidigt. Dessa val kan 

ifrågasättas om de var de mest optimala för att nå det jag önskar få fram med mina 

forskningsfrågor. Intervju skulle ha varit en lika passande metod. Enkät kan vara ett 

svårt sätt att få fram djupare tankar, det kräver att frågorna ställs på rätt sätt. 

Bearbetningen och tolkningen gjordes hermeneutiskt, induktivt och med hjälp av 

innehållsanalys.  

                                                 
105 Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 
106 Henricson & Billhult, 2012  
107 Priebe & Landström, 2014 
108 Friberg & Öhlén, 2012 
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Resultatet som stiger fram ur enkätsvaren har behandlats respektfullt och etiskt. Dessa 

resultat speglas mot det teoretiska perspektivet för att försöka uppnå ny kunskap inom 

området. 

 

 

 

 

 Figur 2. Studiens design 
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6.2 Urval och deltagare 

 

Det första inklusionskriteriet för att delta i denna studie är att personen själv ska ha typ 

1-diabetes eller vara förälder eller vårdnadshavare till ett barn med typ 1-diabetes. 

Övriga inklusionskriterier är att insulinbehandlingen ska ske med hjälp av insulinpump 

och att de kontinuerligt använder sig av sensorering109 eller i alla fall vid behov 

använder sig av sensor.  

Jag har varit i kontakt med diabetesskötare i Svenskfinland och har sänt denna enkät 

till de olika diabetespolikliniker som ställde upp på att frivilligt delta på det sättet att 

dela ut olika enkäten till insulinpump och sensor användare. Mottagarna ska vara 

användare (personer med typ 1-diabetes) eller förälder, vårdnadshavare till ett barn med 

typ 1-diabetes som använder både insulinpump och sensor. Jag önskade få ca 50 svar 

på min enkät och hoppades på att svarsprocenten skulle bli hög. Jag sände iväg kuvert 

med enkäten och svarskuvert till de 5 diabetesskötare som lovade att ställa upp. I var 

och ett av dessa iväg sända brev hade jag 10 enkäter. En önskan vara att 50 procent av 

informanterna skulle vara förälder eller vårdnadshavare till användare och 50 procent 

användare. Av dessa 50 utsända enkäter kom endast 4 stycken tillbaka, alltså endast 8 

procent.  

En metod som jag också använt mig av är kontakt via sociala medier, främst Facebook 

där jag är aktiv i ett flertal diabetesgrupper. Jag berättade om vad jag håller på med och 

att jag gärna tar svar på min enkät om det finns intresserade som vill fylla i den. Det 

var också helt frivilligt och skedde via e-post och jag såg förstås vem som sänt in svaret 

åt mig, men det kommer aldrig att visas eller på något sätta komma fram i 

avhandlingen. Den som ville fick förstås printa ut enkäten och sända tillbaks den per 

post åt mig. Alla som besvarade enkäten, oavsett på vilket sätt, så hålls deltagandet lika 

anonymt. För att enkelt kunna hålla dessa enkätsvar åtskilda från övrig privat e-post 

har ett e-postkonto öppnats för endast detta ändamål, som nu efter att jag inte förväntar 

mig flera enkätsvar har stängts. Denna möjlighet hade endast 4 personer använt sig av. 

Svarsfrekvensen kanske påverkades av sättet att få enkäten, hur jag önskade att den 

skulle fyllas i och sändas tillbaks. Det kan vara en idé att söka reda på en redan använd 

                                                 
109 sensorering kallas det då man använder sensor 



33 

 

och testad enkät, den kan kompromissas med egenformulerade frågor. Varje forskare 

önskar sig en hög svarsfrekvens, av tradition ca 70–75 procent.110  

 

6.3 Datainsamling och material 

 

Det kan vara klokt att göra en tidsplan innan man börjar sända ut sina frågeformulär. 

Sänder man själv ut sina frågeformulär så kan man välja om man vill sända en 

påminnelse om svaret inte börja komma. 111 Jag har inte sänt påminnelse utan tagit mot 

de svar jag fått och använt mig av dessa.  

Enligt Billhult och Gunnarsson112 är enkät en bra metod för datainsamling då man ska 

samla in information av många människor på kort tid. Det ska också vara en väl 

genomarbetad enkät, frågeställning som verkligen går att mäta och frågorna får på inget 

sätt lämnas oklara det leder till att enkäten blir mycket svår att sammanställa.  

Jag har använt mig av enkät (bilaga 3) som datainsamlingsmetod för att jag ville ta reda 

på många användares åsikt och uppfattning om att använda insulinpump med sensor 

kopplad till, och jag visste att jag inte skulle hinna intervjua många användare så jag 

valde att använda mig av enkät. Enkät är ett frågeformulär som delas ut till ett antal 

personer. Det kan vara bra att låta utföra enkäten på ett par försökspersoner eller 

experter både för att se att frågorna fungerar och ger svar på det som önskas. Sedan kan 

testpersonen också ge exempel på vad som kan förändras. Frågorna kan vara både 

öppna och slutna och svaren kan vara bundna eller öppna, och dessa kan blandas i en 

enkät så att man använder sig av bägge typer av frågor. 113   

Vid konstruktionen av enkätfrågorna måste man noggrant beakta hur deltagaren ska 

svara på frågorna, man kan också ha nytta av att redan under det skedet beakta vilken 

typ av skalor man ska använda för att klassificera det som man vill mäta eller ta reda 

på. Det är också viktigt att man har syftet med studien klar och frågeställningen 

påverkar också hur och vilka frågor som ställs. 114  

                                                 
110 Billhult & Gunnarsson, 2012 
111 Trost, 2012 
112 Billhult & Gunnarsson, 2012 
113 Ejvegård, 2012 
114 Billhult & Gunnarsson, 2012 
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Enligt Billhult och Gunnarsson115 är det skäl att genomföra en litteratursökning av 

relevant litteratur för att se om syftet i egen magisteravhandling redan är undersökt och 

syftet kan eventuellt behöva revideras efter att tidigare forskning har bearbetats. 

Största delen av materialet i kapitlet tidigare forskning i denna magisteravhandling har 

medicinsk eller psykologisk inriktning, men här gör syftet och forskningsfrågorna att 

materialet från enkäterna att resultatet blir vårdvetenskapligt.116 

 

6.4 Analys av data  

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och används framförallt inom 

beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser. Den kvalitativa innehållsanalysens ontologiska och 

epistemologiska grund är oklar. Ontologi handlar om synen på hur verkligheten är 

beskaffad, vad som existerar och vad som är tingens sanna natur. Epistemologi handlar 

om vad som är kunskap och varifrån den hämtas. Forskaren i studier med kvalitativ 

ansats växlar mellan närhet och distans och blir därmed i högre utsträckning en 

medskapare i forskningsprocessen. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Till varje 

vetenskaplig metod hör etablerade begrepp, och centrala begrepp som används för att 

beskriva analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema.117 

Innehållsanalysen sker i olika steg, och dessa steg börjar med att forskaren läser genom 

texten, dokumentet, alltså det som är forskningens analysenhet, t.ex. enkätsvar eller 

transkriberade intervjuer. Ur denna analysenhet kan det uppstå olika domäner, det kan 

vara olika delar i texten som handlar om ett specifikt område eller olika faser i en 

process. Följande steg är att få en indelning av meningsenheter, dessa kan vara ord eller 

meningar som hör samman genom sammanhang eller innehåll. En meningsenhet består 

av ord som har ett gemensamt budskap. Efter detta görs meningsenheterna kortare med 

                                                 
115 Billhult & Gunnarsson, 2012 
116 Näsman, 2015 
117 Lundman & Hällgren Graneheim, 2008. 
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hjälp av kondensering samtidigt bevaras det centrala innehållet och inget väsentligt får 

försvinna, abstraktion innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå.118 Kod är 

sedan etiketten, ett enda ord som kommer ur den kondenserade meningsenheten. 

Liknande koder kan grupperas ihop och bildar sedan underlag till kategorierna, 

kategorierna kan sedan bilda subkategorier.119 Teman är det som sammanbinder de 

olika kategorierna med liknande innehåll, de kan vara ett eller flera.120 

Jag har använt mig av kvalitativ innehållsanalys i denna magisteravhandling. Jag läste 

flera gånger genom det svarsmaterial jag fick av mina respondenter och gjorde en tabell 

över enkätsvaren för att lättare få en överblick av analysen. Jag började med att plocka 

ut meningsenheter ur analysenheten. Meningsenheterna kondenserades och 

abstraherades till koder. Efter kondenseringen så kontrolleras de mot ursprungstexten 

och meningsenheterna.  De koder som uppkom genom kondenseringen och 

abstraheringen bildade sedan olika kategorier som i sin tur kunde göras till 

underkategorier (bilaga 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Östman-Myllyoja & Nyström, 2015 
119 Danielson, 2013 
120 Östman-Myllyoja & Nyström, 2015 
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7 Etiska frågeställningar 

 

Ethos är bortom etiken och är vägledande vid forskningsetiska överväganden. Ethos 

bör finnas som grund för dessa reflektioner. Forskarens uppgift blir att se till att det 

etiska i forskningsprocessen, det är inte enbart regelverket som ska följas för att 

forskningen ska anses gjord med god vetenskaplig praxis.121 

Jag har genomgående strävat att följa de kriterier som uppställts för god vetenskaplig 

praxis och tar ansvar för denna studie, berörda deltagare och att föra denna nya kunskap 

vidare. Enligt Forskningsetiska delegationen (2012) hör det till god forskningspraxis 

att alla forskare och vetenskapliga experter iakttar de verksamhetssätt som 

forskningssamfundet har erkänt. Det vill säga ärlighet, allmän omsorgsfullhet, och 

noggrannhet i forskning, i dokumenteringen och presentationen av resultaten samt även 

i bedömningen av undersökningar och undersökningsresultat. Dataanskaffningen, 

undersöknings- och bedömningsmetoder ska gå under samma kriterier.122 

Litteratursökningen har skett i vetenskapligt accepterade databaser, och artiklarna som 

valts granskas och analyseras med öppenhet och ansvarsfullhet och rättvisa och respekt 

visas mot tidigare forskning och författare till dem. Forskningen har planerats, 

genomförts och rapporterats på ett sådant sätt som kraven på vetenskapliga fakta 

kräver. Jag har i min studie tagit i beaktande till de andra forskares publikationer och 

respekterar deras arbete och resultat.123 124 

I den empiriska delen av forskningen garanteras forskningsetiken genom att de som 

svarat på enkäterna på förhand informerats om att deras anonymitet kommer att hållas 

genom alla steg av studien.125 Enkäterna kommer jag att förvara på trygg plats med alla 

identifikationsmöjligheter raderade, sedan kommer de alla att förstöras efter att 

magisteravhandlingen är färdig och godkänd. Den etiska utmaningen är att människor 

som delar i studien inte ska utnyttjas, skadas eller såras. De etiska principer som finns 

                                                 
121 Näsman, 2015 
122 www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 
123 www. tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 
124 Leino-Kilpi, 2015 
125 www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 
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ökar sannolikheten för att garantera att deltagarnas säkerhet, välbefinnande och 

rättigheter bevaras.126 

Även i all dokumentation samt i framställningen av undersökningens resultat är strävan 

att vara ärlig och öppen. Syftet är att vara omsorgsfull och noggrann under alla skeden 

av det vetenskapliga arbetets gång. Målet med avhandlingen är att nå en ökad kunskap 

som ska kunna komma användare till del och stöda deras hälsa och livskvalitet. Till 

god vetenskaplig praxis hör även till att man är öppen med att publicera resultatet.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Kjellström, S. 2012 
127 www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 
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8 Resultat 

I den empiriska delen av min studie har jag gjort en enkätundersökning ställd till 

användare, föräldrar eller vårdnadshavare till användare av insulinpump och sensor. 

Frågeformuläret (bilaga 3) som via olika kanaler sändes ut kom till min förvåning 

tillbaks i väldigt låg svarsprocent, jag fick endast 8 svar. Kvaliteten på dessa svar är 

istället tillfredsställande. 

Av de som svarat på enkäten är 75 procent användare och 75 procent av dessa är 

kvinnor, 25 procent av användarna är barn, och då är det en förälder eller någon annan 

vårdnadshavare som har svarat på enkäten. Medelåldern på användarna är 35,5 år och 

barnens medelålder är 8,5 år.  

Resultatet presenteras i form av teman, kategorier och underkategorier som framkom 

ur materialet genom innehållsanalysen. De olika kategorierna uppstod delvis utifrån 

enkätfrågorna, och dessa kategorier blev enligt följande 1) insulinpumpen (CSII) och 

sensorns (CGM) betydelse, 2) negativa effekter av insulinpump och sensor, 3) vad är 

hälsa för dig? 4) hälsa och diabetes, 5) lidande och diabetes, 6) vad är livskvalitet? 7) 

Insulinpump och sensor – livskvalitet 8) Insulinpump och sensor – lidande 9) 

önskningar och drömmar för framtiden. Dessa kategorier steg fram ur materialet och 

jag använder dem som underrubriker. För att sedan förtydliga resultatet och göra texten 

mer förståelig för läsaren så skrivs underkategorierna med fet stil. 

 

8.1 Insulinpumpen (CSII) och sensorns (CGM) betydelse 

 

Insulinpumpen och sensorn är ett väldigt viktigt hjälpmedel i vardagen för personer 

med typ 1-diabetes. ”Jag ser på både insulinpumpen och sensor som hjälpmedel för att 

sköta min diabetes så bra som möjlig.” Denna användare är inte den enda som anser så 

och de flesta av de som svarat på min enkät har liknande svar: ”Det går nog inte att 

beskriva med ord vad dessa hjälpmedel betyder för mig”. Ingen av de som svarat på 

enkäten har så negativa erfarenheter av insulinpump och sensor att de har valt bort den 

behandlingsmetoden. Det måste dock vara helt frivilligt att använda denna behandling, 

för den kräver så mycket uppmärksamhet. 
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Frihet, tillgänglighet och trygghet är också något av de svar jag får på min fråga vad 

insulinpumpen och sensorn betyder för dem: ”Jag känner mig friare”, ”Allt! Underlättar 

vardagen enormt. Man kan slappna av helt oberoende av aktivitet.” Under denna 

kategori kan man också sätta in ”Insulinet alltid till hands”, ”Lättare att ha med sig vad 

man behöver, mindre att komma ihåg”. De bägge föräldrar som svarat har reflekterat 

över liknande faktorer ”Frihet, kan gå och röra sig. Som förälder kan man också följa 

med från pump och avläsa värden från pump/sensor. Trygghet då man ser hur en dag 

har löpt”. Denna behandlingsmetod ger en större frihet för de yngre användarna: ”Ger 

honom mera frihet att vara ensam hos kompisar. Ger honom större trygghet”. 

Nästan alla av mina deltagare har svarat att insulinpumpen och sensor leder till ett 

förbättrat HbA1c, bättre blodsockerbalans och gör det lättare att dosera insulin. 

Detta är till viss del varför insulinpump och sensor används och varför den hela tiden 

utvecklas för att bli bättre och mera användarvänlig. ”Bättre möjlighet att följa med 

blodsockernivån och reagera på låga/höga blodsocker”, ”Sensorn är mycket trevlig då 

man inte behöver gissa vad sockret är mellan mätningarna”, ”Sensorn gör det lättare 

att följa trenderna i blodsockret”, ”Hjälper mycket då man gör beslut i dosering”, ”Idag 

är mitt HbA1c betydligt lägre och ingen berg-och dalbana till blodsockerkurva”. 

Insulinpump och sensorn kan också hjälpa till att söka reda på problemområden, som 

en användare svarar: ”Tack vare sensorering upptäcktes att jag har gryningsfenomen 

som bäst sköts med insulinpump och därför valde jag pump”, ”har fått en större insikt 

om hur min sjukdom fungerar och framför allt hur MIN diabetes fungerar”. 

Möjligheten att slippa sticka sig i fingrarna är också en underkategori som kommer 

upp: ”Dessutom är mina fingrar inte helt sönderstuckna”, ”sensorn äter inte upp mina 

fingrar”.  
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8.2 Negativa effekter av insulinpump och sensor 

 

Trots att insulinpumpen och sensorn är ett viktigt hjälpmedel i diabetesvården betyder 

det inte att den alltid fungerar smärtfritt och inte ger några negativa effekter. Jag hade 

som en fråga i enkäten: Ger insulinpumpen och sensorn några negativa effekter och i 

så fall vilka? Dessa olika negativa effekter påverkar vårdlidandet, sjukdomslidandet 

och även livslidandet. 

Felaktiga sensorvärden är en av de negativa effekterna som upplevs, då dessa ger 

onödig arbetsbörda och oro. Alla strävar efter att minska denna negativa inverkan, 

tillverkarna på sitt sätt och användaren på sitt sätt. ”Sensorvärdena är överlag väldigt 

pålitliga men ibland får man en dålig sensor och det blir onödiga larm”, ”sensorn 

(Enlite) visade värden som inte stämde så bra”, ”teknik är teknik och ibland krånglar 

det”. 

Oönskade larm är en annan sak som kan upplevas som negativt. En av dess egenskaper 

som man också egentligen önskar är att insulinpumpen och sensorn reagerar på låga 

och höga blodsockervärden, då ska insulinpumpen ge ifrån sig ett larm så att 

användaren reagerar på att något är fel, men dessa larm kan också upplevas som 

störande och irriterande i vissa situationer. ”Min man upplever pumpen och sensorn 

som störande när den för ljud på natten”, ”Sensorn varnar ju när det är lågt/högt och 

min nattsömn har påverkats något då jag inte sovit många nätter utan att den har 

varnat”, ”ibland mycket pip-ljud”.  

Att pumpen och sensorn också alltid ska sitta fast på kroppen och följa med upplevs 

också som en negativ faktor, fast i kroppen: ”kan kännas jobbigt att alltid ha pumpen 

på sig speciellt på sommaren”, ”fast i kroppen”. 

Problem med insulinpumpen är en sak som till största delen föräldrarna upplever, 

”Stockad kanyl är vårt största problem. Vi har nog haft för många gånger behov att 

byta kanyl efter kanylbyte”. Sensorbyte och kanylbyte leder också till negativa 

upplevelser: ”själva fastsättande är inte heller direkt kul”, för det betyder att man måste 

sticka för att få fast den nya sensorn eller insulinpumps kanylen. ”Sensorn ska gärna få 

ha längre livslängd än 7 dygn. Insulinpump och sensor borde vara vattentäta”.    
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8.3 Vad är hälsa för dig? 

 

Som majoriteten av människor upplever de flesta personer med diabetes, typ 1 att de 

har en god hälsa. Några av de underkategorier som steg fram ur materialet är friskhet, 

frihet, aktivitet, kontroll, energi, kraft och glädje. Många deltagare har svarat på 

liknande sätt de har dock lite olika sätt att uttrycka sig.  

Frihet, aktivitet och friskhet är ett begrepp som framkommer ofta: ”Att kunna leva 

och ha livskvalitet, så lite begränsningar som möjligt”, ”Att jag kan leva mitt liv på det 

vis jag vill, göra det jag vill och känna att jag inte begränsas av någonting”, ”Att få 

känna sig frisk och pigg och kunna utöva den aktivitet som intresserar”, ”att må bra 

och inte känna sig begränsad”, ”Bra hälsa för mig är att inte vara konstant hindrad från 

att delta i vardagen och livet”. Dessa citat förklarar på ett enkelt sätt hur de som svarat 

på enkäten ser på begreppet hälsa. 

Kraft, glädje och energi kommer också upp flera gånger, det begreppet är delvis 

inflätat i friheten: ”Känsla av att ha kraft och glädje i vardagen. Möjlighet att motionera 

och vara i frisk luft”. 

Kontroll är det en av deltagarna som har svarat på denna fråga: ”Hälsa för mig är ett 

bra blodsocker och ett bra HbA1c och jag orkar motionera. Att jag mår bra både 

psykiskt och fysiskt”.  

 

8.4 Hälsa och diabetes 

 

Som underrubriken lyder var fråga elva i enkäten, vad det betyder för hälsan att ha 

diabetes, har den någon inverkan eller upplevs samma hälsa i alla fall? Det som i denna 

fråga steg fram ur materialet är lite liknande det också några variationer finns som 

personlighet, acceptans och självkännedom, det som annars också steg fram är hälsa, 

kontroll och frihet. 

Acceptans och självkännedom: ”Genom att acceptera sin sjukdom och lära känna sin 

egen kropp och dess olika signaler”, ”som inbiten uthållighetsmotionär skulle det vara 

lättare utan diabetes”. 
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Personlighet eller en del av personens personlighet, det krävs kanske också för att 

kunna acceptera och ta sig an sjukdomen som en del av sin person: ”För mig är diabetes 

en del av vem jag är för jag minns inge mycket av tiden innan jag hade diabetes”, ”Jag 

kommer inte ihåg hur det är att leva utan diabetes”. 

Hälsa och kontroll, ”Diabetesen gör att jag lever hälsosammare och funderar mera på 

min hälsa mer än andra”, ”Man måste tänka extra mycket på sin hälsa och måste kämpa 

extra hårt för att må bra i vardagen”, ”Diabetes innebär inte per automatik dålig hälsa”, 

”Diabetes orsakar ett behov av att kontrollera och styra/ se över sina levnadsvanor för 

att undvika följdsjukdomar”. 

Frihet, ”Jag ser inte min diabetes som ett hinder”, ”Diabetesen begränsar en lite”. 

 

8.5 Lidande och diabetes 

 

En frisk människa kan se och uppleva en sjukdom som diabetes, typ 1 som blott och 

endast ett lidande, och det kan den också vara. De två teman som steg fram ur materialet 

för denna underrubrik är sjukdomslidande och livslidande, och av dessa så steg 

orättvist, icke-kontroll, rädsla, teknikproblem fram som en underkategori. Ett 

härligt svar som kom på denna fråga är: ”Oftast ser jag inte min sjukdom som ett hinder 

utan en utmaning”. 

Orättvisa är en upplevelse som stiger fram ur materialet: ”Ibland känns det väldigt, 

väldigt orättvist. Mest frustrerad känner jag mig när jag inte riktigt hittar mönster i hur 

min kropp reagerar i olika situationer”, ”Det är något som man alltid måste förhålla sig 

till, alltid påverkar det en på något sätt, ett besvär som ibland känns väldigt onödigt”, 

”Förstörd nattsömn är det största lidandet hos föräldrar”, ”I synnerhet när någon 

närstående säger att jag borde sköta min diabetes bättre”. 

Icke-kontroll: ”Lidandet kommer när blodsockret leder sitt eget liv trots att man 

korrigerar”, ”Att må dåligt vid höga/ låga värden”, ”Det kan vara ett lidande, vid 

magsjuka eller förkylning när blodsockret lever sitt eget liv och man är tillräckligt sjuk 

för att inte orka ta hand om sin sjukdom”, ”Största problemet är att försöka styra något 

som inte är regelbundet. Alla dagar är olika fastän man gör på samma sätt”, ”jag inte 

kunnat räkna kolhydraterna rätt då jag ätit ute”. 
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Rädsla: ”Nej (diabetes är inget lidande: min kommentar), tanken på följdsjukdomar 

kan gen en känsla av lidande med det är inget jag tänker på i vardagen”, ”Psykiskt 

lidande att hela tiden ha sjukdomen i bakhuvudet dygnet runt”. 

Teknikproblem: ”När pumpen krånglar då är det ett lidande”, ”då jag har högt 

(blodsocker) för att kanylen inte fungerat som den borde”. 

 

8.6 Vad är livskvalitet? 

 

Det var många faktorer som steg fram ur materialet för frågan ”Vad innebär 

livskvalitet?”  Många av dem steg också fram under punkt 7.3 och 7.4, frihet, sömn, 

motion, vänner/familj, smidig vardag, glädje, god mat, natur, friskhet och kontroll. 

Frihet blir en underkategori för många uttalanden i denna kategori. ”Livskvalitet är att 

leva utan begränsningar”, ”Att leva som alla andra, inte behöva fundera på allt hela 

tiden”, ”Att kunna göra sånt som alla andra gör, delta i samma saker som icke-

diabetiker. Frihet, smidig vardag, glädje, god mat, vänner/ familj, naturen”, ”Att kunna 

göra som man vill, när man vill, hur man vill”, ”Livskvalitet för mig är att kunna ta en 

sovmorgon. Ta en långpromenad med min sambo utan att blodsockret lever rövare. 

Umgås med vänner och familj”, ”Nu med insulinpump så kan jag jobba mer varierat 

och kan leva lite mera impulsivt då jag inte behöver vara hemma en viss tid för att ta 

insulin eller äta” och ”För mig betyder livskvalitet att jag inte behöver leva så TOTALT 

inrutat liv”.  

Friskhet ”Att få vara så frisk som sjukdomen tillåter”, ”Livskvalitet är att så liiite som 

möjligt måsta fokusera på sjukdomen (t ex mellan larmen helt kunna fokusera på 

annat)” och ”Att lyckas uppnå tillfredsställande sockerbalans så att sonen får må bra”. 

 

8.7 Insulinpump och sensor – livskvalitet 

 

Denna kategori ger lite liknande underkategorier som de övriga. Här är det som jag 

upplever som denna magisteravhandlings kärna, ger insulinpump och sensor en bättre 
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livskvalitet? Det som här stiger fram som underkategorier ur enkätresultatet är 

kontroll, frihet, enklare, koppla av, hälsa, trygghet, smidighet och flexibilitet.  

Kontroll: ”Minskar besvär, lättare och snabbare att kolla blodsockret = gör det oftare 

vilket leder till en bättre kontroll och jag mår bättre, piggare och mera fokuserad mm”, 

”Sensorn ger möjlighet att följa med blodsockret under längre träningspass vilket är till 

stor nytta” och ”Sensor bidrar ABSOLUT till bättre blodsockerbalans”,  

Frihet: ”Friare och en större möjlighet till egenvård”, ”Enklare rent praktiskt. Vi 

slappnar av, vi vet att det pipar vid behov”, ”Med hjälp av insulinpumpen och sensorn 

kan jag ta en längre sovmorgon utan att blodsockret påverkas allt för mycket”, ”den ger 

mera frihet och smidighet” och ”En rejäl frihet”.  

Trygghet: ”Tack vare sensorn och Medtronics nya pump som stänger av innan lågt så 

lyckas vi hålla ett väldigt tillfredställande HbA1c” och ”Utan sensorn skulle jag inte 

vilja leva, att kunna se hur blodsockret ligger underlättar min vardag”,  

Flexibilitet: ”Jag tycker om att kunna läsa in sensordata och kunna analysera och tänka 

ut ändringar. Ser jag ett problem så är jag kvick att ändra i inställningarna” och ”Bra 

flexibilitet att röra sig. Även skönt att inte behöva räkna hur mycket insulin, det räcker 

med att räkna kolhydrater”. 

 

8.8 Insulinpump och sensor – lidande 

 

Den omtyckta insulinpumpen och sensorn kan ändå leda till ett lidande, det kan vara 

vårdlidande, sjukdomslidande och/eller livslidande. Två av de åtta stycken som svarat 

på min enkät tycker att dessa hjälpmedel inte alls ger någon typ av lidande. Oönskade 

larm, teknikproblem, tidskrävande och smärta är ändå de underkategorier som 

stiger fram ur materialet. 

Oönskade larm: ”Vid struligare perioder är allt pipande irriterande”, ”Sensorn ger 

information om hur blodsockret varierar under hela dagen, detta kan kännas ganska 

tungt i längden”, ”Det kan absolut bli en stressande faktor i synnerhet om sensorn visar 

felaktiga värden och håller på och varnar för lågt eller högt som inte stämmer”, ”Det 

ända som jag kan se är ett ökat lidande är att nattsömnen påverkas något, dock ser jag 
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det mer som att den varnar ju för att jag behöver göra något” och ”Ser inget lidande 

utan mer fördelar”. 

Teknikproblem: ”Då man stöter på strulande teknik blir man stressad” och ”Mer 

sårbar när tekniken inte fungerar”.  

Tidskrävande: ”Det kräver att man är aktiv och själv jobbar en hel del med sin 

diabetes”. 

Smärta: ”Ibland gör det ont att sätta sensorn. Tidigare hade vi problem med 

hudirritation, men vi har hittat en lösning på det”. 

Det kommer också fram att det bör vara frivilligt att använda insulinpump och sensor, 

det är inte bra att tvinga någon att använda dem, och för dem som de passar är de ett 

oersättligt hjälpmedel.  

 

8.9 Önskningar och drömmar för framtiden 

 

Den sista frågan i enkäten sattes dit mest för att få en liten inblick i vad det är 

användarna själva skulle önska sig av dessa hjälpmedel. ”Fri tankelek! Om du skulle 

få göra den perfekta vårdmodellen för en diabetiker, vilka funktioner skulle 

insulinpumpen och sensorn innehålla, eller skulle du göra något helt nytt?” De 

underkategorier som här syns är teknisk utveckling, storleken på insulinpumpen och 

sensorn, användarvänlig och synligheten.  

Teknisk utveckling: ”Vattentäta pumpar”, ”Integrerade med varandra så att den 

känner av när jag ligger högt och ger då mera insulin och tvärtom när jag går lågt”, 

”Den skulle kalibreras smidigt direkt via blodsockermätaren som skulle vara inbyggd 

i pumpen”, ”Min insulinpump skulle ha fler basalprofiler och självklart känna av för 

högt/ lågt blodsocker”, ”Nästa steg är väl ”closed-loop” som känner av och justerar 

höga och låga värden helt själv”, ”Jag skulle vilja ha en pump och en sensor som 

reglerar allting själv”, ”Sensor och pump skulle kommunicera så att det automatiskt 

skulle ge korrigerande insulin vid högt och minska insulintillförseln vid lågt” och ”Det 

skulle finnas monitor i samband med valfri mobil som skulle fungera som 

blodsockermätare och som man kunde fjärrstyra pumpen med”. 
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Storleken på insulinpumpen och sensorn: ”Sensorn kunde vara ett litet inopererat 

chip”, ”Pumpen skulle också få vara inopererad, utan att den syns, och att man bara får 

fylla på den ibland” och ”Både pump och sensor skulle vara så små att de inte skulle 

synas/ märkas av en utomstående”.  

Användarvänlig: ”Sensor som håller i ca 2 veckor”, ”Bara skriva in hur mycket 

kolhydrater som jag äter så ger den själv rätt mängd insulin”, ”Kanyl och behållare utan 

slang”, ”Man skulle inte behöva uppskatta kolhydraterna”. 

Synligheten: ”Betydligt mindre”, ”Insulinpumpen skulle vara mindre, sensorn likaså”.  

 

8.10 Sammanfattning av resultatet 

 

”Egentligen drömmer jag ju om att slippa diabetes helt utan att behöva genomgå 

operation…….” 

De stiger fram både positiva och negativa teman, kategorier och underkategorier ur 

enkäterna. I och med min förförståelse så är det inget av det som framstår ur resultatet 

som egentligen överraskar mig. Att insulinpumpen och sensorn för det mesta leder till 

frihet och trygghet var och är en ganska självklar sak. Det är därför som insulinpump 

och sensor har utvecklats. Dessa två faktorer påverkar individens livskvalitet ganska 

kraftigt i en positiv mening och det syns i enkätsvaren.  

Att det sedan, som även resultatet påvisar, kan uppstå situationer och saker som upplevs 

som negativa är också ganska väntade, felaktiga värden och oönskade larm är något 

av det som upplevs som negativt med insulinpump och sensoranvändande. 

Teknikproblem är ett annat problem som upplevs som jobbigt då insulinpump och 

sensor används. Detta försöker varje användare undvika och man gör sitt bästa för att 

lyckas. Dessa tre olika negativa resultat som steg fram påverkar också upplevelsen av 

att ha livskvalitet. 

Ett förbättrat HbA1c är också en av sakerna som de flesta användare upplever. Det i 

sin tur leder till minskad risk för följdsjukdomar som kraftigt kan sänka personens 

livskvalitet. Ett förbättrat HbA1c leder alltså indirekt till en bättre hälsa och friskhet. 

Många upplever också användandet av insulinpump och sensor att livet blir enklare. 



47 

 

Att dessa hjälpmedel måste sitta fast i kroppen upplevs som negativt, i alla fall 

sommartid. Det finns en hel del funktionella kläder för detta ändamål så att det ska vara 

lättare att bära dessa hjälpmedel med sig, men de sitter ändå fast i kroppen med kanyler. 

Detta kan av vissa användare upplevas som negativt och påverkar också användningen 

av dessa hjälpmedel som mindre positiva. Samtidigt kan nämnas att storleken är något 

som flera önskar påverka. 

Som positivt är känslan av kontroll och flexibiliteten som upplevs. Detta är också två 

av insulinpumpen och sensorns uppgifter, det är meningen att användningen ska leda 

till positiva upplevelser. Flexibiliteten säger både vuxna användare och föräldrar till 

barn med typ 1-diabetes och användare av insulinpump och sensor. Känslan av 

kontroll stiger fram som en viktig bit i att uppleva livskvalitet. 
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Figur 3. Tolkning av resultatet 
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9 Diskussion 

 

Mitt syfte med denna magisteravhandling var att se på vilket sätt sensor (CGM) och 

insulinpump (CSII) påverkar användarens hälsa, lidande och livskvalitet. Målet med 

studien är att få fram användarens nytta av att använda sensorkopplad insulinpump. 

Studiens frågeställningar var: Vad är det som gör att användningen av sensor och 

insulinpump eller endast insulinpump påverkar användarens hälsa? Hur kan 

användandet av sensor och insulinpump eller endast insulinpump ge en ökad 

livskvalitet?  

Som teoretiskt perspektiv hade jag valt en tes och ett axiom.  Dessa är ”Lidande är en 

oskiljaktig del av livet. Lidande och hälsa utgör varandras förutsättningar.” och ”Hälsa 

innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet och helighet, vilket är 

förenligt med uthärdligt lidande.”  

Sedan hade jag också valt en caritativ tes som är ”Caritas fulländar teknologin”. 

För att förklara mitt teoretiska perspektiv mera ingående så valdes hälsa, livskvalitet 

och lidande. Det var min förförståelse som sa mig att dessa skulle kunna passa som 

teoretiskt perspektiv i min avhandling. Då kategorierna och underkategorierna från 

enkätresultatet började stiga fram under läsningen och tolkningen ser man att dessa 

tangerar varandra.  

I det teoretiska perspektivet hade jag tagit upp de tre olika lidanden som finns i 

Erikssons128 bok, vilka är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Dessa tre 

lidanden ser man inte i resultatet där kommer det fram mera konkret (som sig bör) om 

att det gör ont (smärta) eller att det irriterar (lidande). Tre av de kategorier som jag 

använder som underrubriker behandlar lidande som steg fram ur resultatet. Dessa tre är 

negativa effekter av insulinpump och sensor, lidande och diabetes och insulinpump och 

sensor – lidande.  

Ur resultatet stiger lidande fram som en kategori, det och det teoretiska perspektivet 

kan speglas mot varandra. Underkategorier i lidande så stiger till exempel: icke-

                                                 
128 Eriksson, 1993 
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kontroll, smärta, orättvisa och oönskade larm fram, och tittar jag på vad jag skrev i det 

teoretiska perspektivet har jag tagit upp smärta, det gör ont, en kamp, rädsla och ett hot.  

Speglar man resultatet i det teoretiska perspektivets axiom och tes så ses likheter. 

Lidande är en oskiljaktig del av livet, det har alla personer med typ 1-diabetes upplevt. 

Att ha en livslång sjukdom innebär det att lidandet blir en del av livet. Lidande och 

hälsa utgör varandras förutsättning, och resultatet visar på att de som svarat på enkäten 

upplever att de har hälsa trots att de har en sjukdom. Tesen som jag tog upp i teoretiska 

perspektivet är ”Hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot enhet 

och helighet, vilket är förenligt med uthärdligt lidande.” Det ser man också i resultatet, 

att hälsa är ”levande och rörlig”.  

Ett av de teoretiska perspektiv som jag skrivit om är hälsa, och det syns verkligen 

tydligt. Här används också olika ord, men man ser likheterna. I det teoretiska 

perspektivet beskrivs hälsa som välbefinnande, en balans, harmoni, att det är en helhet, 

och att det är levande. De som svarat på enkäterna beskriver sin upplevelse av hälsa 

som frihet, trygghet, en känsla av kontroll och kraft. Det som hela tiden bör hållas i 

åtanke är att upplevelsen av hälsa kan finnas fastän ett lidande och är närvarande.129 

Det tredje och sista begreppet som jag beskrivit i det teoretiska perspektivet är det som 

under hela denna magisteravhandling bör vara det som är det viktigaste. Det är 

livskvaliteten som jag är ute efter. Kan dessa hjälpmedel som jag valt att inrikta mig på 

leda till en bättre livskvalitet? Nordenfeldt130 har undersökt fenomenet livskvalitet ur 

många olika vinklar. Det är mycket intressant det han kommer fram till. För att plocka 

ut något av det han beskriver i korthet så är livskvalitet glädje, harmoni, lycka, 

tillfredsställelse och att det är en helhet. I enkäten frågade jag om livskvalitet och fick 

svaren kontroll, trygghet, frihet, friskhet och flexibilitet. Även i denna kategori speglar 

sig resultatet i det teoretiska perspektivet. 

De resultat som jag ännu en gång vill lyfta fram är det som finns i Figur 3. Tolkning av 

resultatet speglas innehållet i det teoretiska perspektivet och grunden finns i den 

tidigare forskningen. Min förförståelse innehåller samma tankar om kontroll, 

flexibilitet och en känsla av livskvalitet. Det som förvånade var att det ofta kom fram i 

den tidigare forskningen och i mitt eget resultat att användarna inte upplever så tydlig 

                                                 
129 jfr s. 16 
130 Nordenfeldt, 2004 
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ökning av livskvaliteten som jag hade trott. Där var min förförståelse fel och jag har 

fått lära mig något nytt. Om man skulle gruppera resultatet i positivt och negativt kunde 

två tabeller göras med det underkategorier som steg fram ur enkätmaterialet.  

 

Positivt resultat  Negativt resultat 

Ökad livskvalitet Felaktiga värden och oönskade larm 

Förbättrat HbA1c Teknikproblem 

Ökad känsla av frihet och trygghet Ingen ändring i livskvaliteten 

Flexibilitet Fastsatt i kroppen 

Kontroll  Storleken  

 

Om jag med denna magisteravhandling har kommit fram till så mycket nytt vill jag inte 

påstå. Det som kom fram i mitt enkätmaterial finns också med i den tidigare 

forskningen. Det som man dock borde använda resultatet till är att implementera det 

till diabetespoliklinikerna i Österbotten eller i alla fall i Svenskfinland. Diabetesteamen 

är nog antagligen medvetna om dessa svar men kan säkert tas i beaktande på ett mera 

aktivt sätt. Detta också för att göra diabetesteamen uppmärksamma på hur användaren 

upplever det.  

Går man tillbaks till syftet med magisteravhandlingen som var att få fram användarens 

nytta av att använda sensorkopplad insulinpump. Svaret blir på det att dessa hjälpmedel 

ger en ökad livskvalitet för många men inte alla, de ger att förbättrat HbA1c som 

indirekt ger en ökad livskvalitet. 131 Hjälpmedlen ger en ökad känsla av frihet och 

trygghet, de ger en större flexibilitet i vardagen och ger en känsla av kontroll. Tyvärr 

kan dessa också leda till negativa upplevelser också såsom att sensorn sänder felaktiga 

värden till insulinpumpen, vilken ger ifrån sig felaktiga och oönskade larm. De kräver 

ibland direkt uppmärksamhet vid teknikproblem, många upplever det som negativt att 

de alltid måste sitta fast i kroppen. Storleken på dessa hjälpmedel har också betydelse 

och kan leda till att många upplever att det syns tydligare att de inte är som alla andra. 

 

                                                 
131 enligt fler av de artiklar som används i den tidigare forskningen 
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10 Kritisk granskning  

 

Det är viktigt att forskaren går in och ser på helheten då forskningen är klar och 

granskar vad som gjorts metodologiskt. Att vara medveten om trovärdighet och kvalitet 

är en väsentlig del i hela forskningsprocessen. Hela processen ska gås igenom, från 

början till slut. Sammantaget är det både svagheter och styrkor i forskningsprocessen 

som behöver diskuteras i avrapporteringen av studien.132 

Kvalitet betyder olika för olika betraktare och vilka begrepp som ska användas 

diskuteras133. Enligt vissa forskare är validitet och reliabilitet begrepp som kan 

användas oavsett forskningsansats.134  

Till exempel Lincoln och Guba135 anser inte att dessa begrepp passar för forskning med 

kvalitativ ansats. De menar att forskning med kvalitativ ansats behöver andra begrepp 

och föreslår trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet 

(confirmability) och överförbarhet (transferability). Dessa fyra begrepp använder sig 

Letts et al136 också av och deras riktlinjer för att göra en kritisk granskning av studiens 

forskningsprocess var lätta att följa. 

Tolkningsprocessens giltighet ska också bedömas. Det finns många frågor som man 

bör reflektera över för att bedöma en hermeneutisk tolkningsprocess. Det är nödvändigt 

att identifiera och klargöra den egna förförståelsen eftersom förståelsen fördjupas från 

den egna förförståelsen. Studiens giltighet ökar då forskaren kontinuerligt arbetar med 

sin förförståelse. Även giltigheten av det teoretiska perspektivet ökar då det 

omsorgsfullt redovisas, samma sak gäller den valda kontexten eller sammanhanget. 

Relevanta och tydliga forskningsfrågor behövs och syftet ska vara tillräckligt preciserat 

utifrån det så bör studiens material väljas.137  

Förförståelsen i denna magisteravhandling kommer tydligt fram i inledningen. Att 

skriva om just diabetes, typ 1 och livskvalitet kändes personligen viktigt. Som teoretiskt 

perspektiv har hälsa, livskvalitet och lidande valts, för jag tycker att de passar bra till 

                                                 
132 Danielson, 2012 
133 Moore, 2002 
134 Sparkes, 2001 
135 Lincoln & Guba, 1985 
136 Letts et al, 2007 
137 Näsman & Nyholm, 2015 
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detta ämne. Här skulle det ha varit mycket intressant att använt det salutogena 

perspektivet och jag skulle gärna lyfta fram det friska och hälsosamma inom detta 

område. Som framkommer i mitt resultat flera gånger så ser en person med diabetes, 

typ 1 sig väldigt sällan som sjuk, hen är frisk men har typ 1-diabetes. I vilken kontext 

studien befinner sig anser jag kommer tydligt fram, det är enskilda personer med typ 

1-diabetes som bor och lever i sina egna hem med vanliga liv, arbete, skola, fritid och 

familj.  

Litteraturöversikten är väl genomförd, artikelsökningen kunde ha pågått hur länge som 

helst, men jag hade svårigheter att hitta artiklar med ”caring”- eller ”nursing”- 

perspektiv. En stor del av artiklarna är inriktade på vilka effekter som insulinpumpen 

och sensorn har på blodsockret, HbA1c-värde eller vilka andra goda fördelar de har. 

Att de som hjälpmedel sedan också kan leda till negativa saker kommer mest fram i 

förbifarten. Det finns gott om artiklar inom ämnet så det gäller att hålla 

inkluderingskriterierna tydliga. Luckor kan säkert hittas och eventuellt kan även andra 

artiklar också inkluderas för att få ett vidare teoretiskt perspektiv. Vetenskapliga 

forskningar och artiklar både lokalt, nationellt och internationellt har använts.  

Syftet med studien har jag många gånger under de senaste åren funderat mycket över. 

Ger syftet det jag önskar få svar på? Syftet har under processen ändrats och förfinats. 

Antar att syftet ännu kan funderas på men jag tog beslutet och behöll det i den form 

som det nu är.  

Syftet med denna magisteravhandling är att se på vilket sätt sensor (CGM) och 

insulinpump (CSII) påverkar användarens hälsa, lidande och livskvalitet. Målet med 

studien är att få fram användarens nytta av att använda sensorkopplad insulinpump.  

Även studiens design har gjorts om några gånger. Det började med en uppåtstigande 

spiral med samma innehåll som den nuvarande, efter det blev det en pil framåt och nu 

är det en cirkel. Cirkeln är den figur som känns mest riktig och sann, nu då 

magisteravhandlingen är färdig så känns det ändå som att man kunde börja om igen.  

Urvalsprocessen är beskriven och inklusionskriterierna finns förklarade. Källorna till 

artiklarna i den tidigare forskningen är redogjorda och tabellen över sökningsprocessen 

finns som bilaga 2 i tabellen syns tydligt vilka sökord som använts och hur många 

träffar som fåtts på respektive sökord. 
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Tolkningsprocessen är utförd enligt anvisningar, förförståelsen finns alltid med i 

processen men har inte manipulerat enkätsvaren på något sätt. Tillräckligt med citat har 

använts för att underbygga texten.  

 Resultatets giltighet bedöms på det sättet att man tittar på om resultatet är rikt på 

nyanser, det bör också vara sannolikt och nyskapande. Vårdvetenskapens Sak bör 

framställas på ett sådant sätt att den blir evident. Tolkningsresultaten kan också vara 

olika, vissa är mer betydelsefulla och ger en djupare förståelse än andra.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
138 Näsman & Nyholm, 2015 
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11 Avslutande diskussion 

Denna magisteravhandling har verkligen varit intressant att skriva. All tidigare 

forskning gav en inblick i att det har hittills verkligen gjorts en hel del inom detta 

område. Det som tyvärr känns lite bittert ur den synvinkeln att jag är mamma till ett 

barn med typ 1-diabetes är att Finland har högst procentuellt antal typ 1-diabetiker, och 

ändå ligger vi tyvärr långt efter både Sverige och USA i utvecklingen av att använda 

nya hjälpmedel. Det syns i den tidigare forskningen att de studier som gjorts i början 

av 2000-talet är alla internationella. Jag upplevde vissa svårigheter att hitta nationell 

forskning som tangerade det område som jag vill undersöka. Det finns gott om 

forskning som ändå var långt från mina inklusionskriterier.  

Det vore trevligt att göra denna magisteravhandling ännu en gång och att denna gång 

inrikta sig på andra hjälpmedel. Sedan jag började på den här magisteravhandlingen 

2015 så har sonen och många andra i vår region fått tillgång till FGM139, och efter att i 

9 år använt sig av den traditionella ”sticka i fingret” metoden så känns detta helt 

underbart! Det är endast vid avvikande värden, sjukdom eller andra speciella tillfällen 

som vi måste kontrollera blodsockret med ”stick i fingret”. Denna utvecklas också hela 

tiden så att det ska gå att få dessa värden sända till t ex föräldrarnas telefon. Utveckling 

sker hela tiden och mera pengar behövs för att forskningen ska kunna fortsätta. 

I USA blev under hösten 2016 en closed-loop insulinpump140 godkänd av FDA141 , och 

den har tagits i bruk där under våren 2017. Det blir spännande att se hur lång tid det tar 

innan den kommer till Europa och Finland.  

Det ska bli spännande att se hur och om Diabetesförbundet kan använda sig av denna 

magisteravhandling. Det vore trevligt om resultat som steg fram kan användas och då 

både de positiva underkategorierna i resultaten men även de som är mera negativa.  

Som fortsatt forskning inom ämnet skulle det vara trevligt att göra denna samma 

avhandling en gång till och denna gång med intervjuer och även intervjua 

diabetessköterskor och diabetesläkare. Det vore också trevligt att göra en mera 

djupgående intervju med några användare hur de upplever de olika hjälpmedlen som 

finns.  

                                                 
139 även kallad Libre, en hybrid mellan sensor och det traditionella ’sticka i fingret’ mätarna. 
140 sensorn sänder blodsockervärdet till pumpen som korrigerar med att ge mindre eller mera insulin 
141 U.S Food & Drog administration 
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Magisteravhandlingens sammanfattade resultat är att dessa hjälpmedel ger en ökad 

livskvalitet för många men inte alla. Hjälpmedlen ger ett förbättrat HbA1c-värde som 

indirekt ger en ökad livskvalitet. 142 Hjälpmedlen ger en ökad känsla av frihet och 

trygghet, de ger en större flexibilitet i vardagen och ger en känsla av kontroll. Tyvärr 

kan dessa hjälpmedel också leda till negativa upplevelser såsom att sensorn sänder 

felaktiga värden till insulinpumpen vilken ger ifrån sig felaktiga och oönskade larm. 

Dessa hjälpmedel kräver ibland dock direkt uppmärksamhet, som vid teknikproblem. 

Många upplever det negativt att hjälpmedlen alltid måste sitta fast i kroppen. 

Insulinpumpen och sensorns storlek har betydelse och kan leda till att många upplever 

att det syns tydligare att de har någonting som inte alla andra har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 enligt fler av de artiklar som används i den tidigare forskningen 
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Ode to the Pump  

I asked my doctor 'bout the pump  

He wasn't really thrilled,  

Because I'm always in a slump  

He thought I might be killed. 

But I pushed on,  

and won the fight  

With him and others too,  

And soon enough  

I saw the sight  

Of my new pump  

Code Blue. 

The highs and lows are less severe,  

Hurray for liberty!  

All the things I held most dear  

Are coming back to me. 

A pumper now for 3 straight months,  

I've had my struggles (true!)  

But I'm not really such a dunce  

I'm just rather new. 

No more shots or must-eat meal,  

300's too are rare,  

This pumping thing is quite a deal  

For getting better care. 

 

 

(Heidi Vogan, Children with Diabetes, 2001) 
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gryningsfenomenet. Mindre 

stick upplevs som positivt, 

även friheten och 

flexibiliteten kring måltid 

och insulindosering upplevs 

som väldigt positiv. Denna 

studie visar dock inte på så 

stora förbättringar i 

blodsockerbalansen men 

dock att den påverkar 

livskvaliteten och rädslan 

för hypoglykemi kan 

minska. 

 

 

Saarinen, T., 

Fernström, L., 

Brorsson, A-L. & 

Lindholm Olinder, A.  

 

Insulin pump therapy is 

perceived as 

liberating, but to many 

it can imply a sense 

of the diabetes made 

visible 

Syftet med denna studie var 

att beskriva hur patienter 

med typ 1 diabetes upplever 

övergången från MDI till 

CSII. 

 

Studien bygger på 

intervjuer i fokusgrupper, 

med 11 personer med typ 1 

Analysen resulterade i tre 

kategorier: liv och hälsa; 

inblandning av andra; och 

teknikberoende. 

CSII uppfattas som 

befriande, men innebär 

också en känsla av diabetes 

gjort synlig. 

Att vara medveten om både 

positiva och 
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2014 

diabetes som hade haft CSII 

under minst ett år, vilket 

analyserades kvalitativ 

innehållsanalys. 

negativa erfarenheter med 

CSII kan bidra till bättre 

vård för dem som redan är 

behandlade med CSII. 

 

Övergången till 

insulinpumpterapi 

resulterade i större frihet 

och flexibilitet, speciellt i 

måltidssituationer. 

Deltagarna ansåg att deras 

blodglukos var lättare att ha 

kontroll över och att de har 

bättre hälsa. 

Alla deltagare var nöjda 

med sin behandling. 

Nackdelen med 

insulinpumpterapi var att 

diabetes blev mer synlig. 

 

 

Vazeou, A.  

 

Continuous blood 

glucose monitoring in 

diabetes treatment 

 

2011 

Denna översikt kommer att 

fokusera på nuvarande 

status av användningen av 

CGMS i typ 1-diabetes 

(T1D) patienter. 

 

Studier som gjorts om 

psykologiska fördelar och 

hinder med CGMS visade 

att användning av CGM 

som en del av diabetes 

egenvården, användningen 

ger möjlighet att avsevärt 

förbättra användarnas 

känsla av QOL, reduktion 

av rädsla, och patientens 

egenmakt. 
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Hommel, E. Et al 

 

Impact of continuous 

glucose monitoring on 

quality of life, 

treatment satisfaction, 

and use of medical care 

resources: analyses 

from the SWITCH 

study. 

 

(SWITCH = Sensing 

with Insulin pump 

Therapy to Control 

HbA1c) 

 

2014 

För att undersöka effekten 

av kontinuerlig 

glukosövervakning (CGM) 

på hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQOL), 

tillfredsställande 

behandling (TS), medicinsk 

resursanvändning och 

indirekta kostnader i 

SWITCH studien. 

 

Validerade frågeformulär 

till 153 personer (81 vuxna 

och 72 barn) med typ 1 

diabetes. 

Ur patientens perspektiv, 

gör CGM inte påverkan på 

HRQOL hos barn, medan 

den vuxna rapporterar 

större tillfredsställelse med 

behandlingen. I själva 

verket var detta bekräftas av 

per-protokoll analys som 

visar positiv association 

mellan sensoranvändning 

och behandling 

tillfredsställelse. 

 

Dessa resultat visar att 

tillsatsen av CGM hos 

patienter mottagande CSII 

terapi förbättrar den 

metabola kontrollen, detta 

återspeglas som lägre 

HbA1c och kan 

åstadkommas utan en 

betydande börda för 

patienter eller en ökning av 

den medicinska 

resursanvändningen. 

 

 

Hjerne, K. & 

Johansson, A  

 

Vad främjar 

livskvalitet vid diabetes 

mellitus typ 1? 

 

Syftet var att belysa vad 

som främjar livskvaliteten 

hos vuxna med diabetes 

mellitus typ 1.  

 

Litteraturstudie 

Av de granskade artiklarna 

kunde fyra teman 

identifieras. De berörde 

socialt stöd, upplevelse av 

ökad kontroll över 

sjukdomen, känslomässiga 

upplevelser, samt 
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2015 

 

Examensarbete i 

omvårdnad, 15 hp, 

grundnivå̊ 

 

kommunikation med 

vårdgivare.  

Ett något förvånande 

resultat var att individer 

uppfattade socialt stöd så 

pass olika. En del visade sig 

uppfatta socialt stöd som 

något som främjande 

livskvalitet, medan andra 

tyckte det var bäst att 

ansvara för sjukdomen 

självständigt i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Ett mer väntat resultat var 

att frånvaro av 

hypoglykemier var en 

faktor som främjande 

individens livskvalitet.  

Vad som främjar 

livskvalitet är högst 

individuellt. I mötet med 

dessa individer måste därför 

sjuksköterskan visa stor 

hänsyn gentemot detta. 

 

  

Eriksson, H & Lindhe, 

R 

 

Livskvalitet - Att vara 

tonåring med diabetes 

typ 1 

 

Kandidatuppsats, 2013 

Syftet med litteraturstudien 

var att belysa faktorer som 

påverkar livskvaliteten hos 

tonå- ringar med diabetes 

typ 1.  

 

Litteraturstudie 

HbA1c påverkar 

tonåringars livskvalitet. 

Som sjuksköterska är det 

viktigt att skapa 

förutsättning för att 

patienten ska involveras i 

vården då detta kan antas 
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 påverka HbA1c och vidare 

livskvaliteten.  

Psykiskt välbefinnande 

påverkar tonåringars 

livskvalitet. 

Närstående påverkar 

tonåringars livskvalitet. 

Behandling och kontroll av 

sjukdomen påverkar 

tonåringars livskvalitet. 

 

 

Cutler, A. & Seth, S.  

 

 Hälsorelaterad 

livskvalitet & Diabetes 

typ 1  

 

Examensarbete I 

Vårdvetenskap 

 

2009 

 

 

Syftet med detta arbete är 

att undersöka om det 

föreligger någon skillnad 

mellan hur personer med 

diabetes typ 1 med MDI- 

respektive IP-behandling 

skattar sin hälsorelaterade 

livskvalitet,  

 

Resultatet visade att det inte 

finns någon signifikant 

skillnad mellan MDI- och 

IP-gruppens skattning av 

hälsorelaterad livskvalitet. 

(IP=insulinpump, 

MDI=flerdosbeh) 

IP-gruppen har en 

signifikant högre 

behandlingstillfredsställelse 

samt anser att 

behandlingsformen 

påverkar deras livskvalitet 

mer än MDI-gruppen.  

Männen i MDI-gruppen 

skattar sin hälsorelaterade 

livskvalitet signifikant 

högre än männen i IP-

gruppen.  

Slutsatsen kan vara att IP är 

en lämplig behandling för 

kvinnor. 
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Kvinnorna i IP-gruppen har 

likartad hälsorelaterad 

livskvalitetsskattning som 

männen i samma grupp och 

har även en högre 

behandlingstillfredsställelse 

än kvinnor i MDI-gruppen. 

 

 

Barnard, K.D., Lloyd, 

C.E. & Skinner, T.C. 

 

Systematic literature 

review: quality of life 

associated with insulin 

pump use in Type 1 

diabetes. 

 

2007 

Syftet är att ta reda på om 

användandet av 

insulinpump leder till bättre 

livskvalitet för personer 

med diabetes typ 1. 

 

 

Litteraturstudie 

Av de 84 artiklar som 

hittades så uppfyllde 17 

stycken de uppställda 

inklusionskriterierna. Av 

dessa 17 stycken var det 

endast 1 artikel som påvisar 

att en D1 upplever bättre 

livskvalitet med 

insulinpump. 

Forskarna ansåg inte att de 

fick tillräckligt för att kunna 

svara på forskningsfråga, så 

frågan är enligt dem 

fortfarande obesvarad.  

Ger insulinpump bättre 

livkvalitet? 

Därför anser författarna att 

det är viktigt att fortsätta att 

stödja för bättre livskvalitet 

i samband med 

insulinpumps användning.  
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Nuboer, R., Borsboom, 

G.J.J.M, Zoethout, J.A, 

Koot, H.M. & 

Bruining, J. 

 

Effects of insulin pump 

vs. injection treatment 

om quality of life and 

impact of disease in 

children with type 1 

diabetes mellitus in a 

randomized, 

prospective 

comparison. 

 

2008  

 

 

 

Syftet med denna studie är 

att undersöka livskvalitet 

och sjukdomskänsla 

beroende på vilken 

behandlingstyp som 

används, insulinpump eller 

flerdosbehandling. 

 

En öppen, parallell, 

randomiserad kontrollerad 

prospektivt jämförande 

studie som varade 14 

månader. 

 

 

 

Ingen signifikant 

förbättring hittades i 

PedsQL eller i effekterna av 

poängen sjukdomskänsla 

under själva randomiserings 

fasen då barn 

flerdosbehandling var 

direkt jämfördes med barn 

som använder insulinpump. 

Valenzuela, J.M et.al 

 

Insulin Pump Terapy 

and Health-Related 

Quality of Life in 

Children and 

Adolescents with Type 

1 Diabetes 

 

2006 

 

 

För att jämföra 

hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQOL) ungdomar på 

formregimer med dem som 

föreskrivs insulinpump och 

undersöka faktorer 

relaterade till HRQOL i 

ungdomar med typ 1-

diabetes. 

160 barn och ungdomar. 

 

Intervju och jämförelse av 

provsvar. 

I denna studie framkommer 

inga större skillnader i 

livskvalitet beroende på om 

man använder sig av 

insulinpump eller 

flerdosbehandling. 

Det framkommer dock att 

användningen av 

insulinpump leder till bättre 

resultat och förbättrad 

blodsockerkontroll. 

Sammanfattningsvis kan 

denna studie påvisa att 

livskvaliteten inte påverkas 

av vilken typ av behandling 
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man använder sig av men att 

hälsoaspekterna förbättras. 

Studien påvisar att ur en 

hälsosynvinkel förbättras 

livskvaliteten.     

 

 

 

 

Hirose, M et al 

 

Quality of Life and 

Technology: Impact on 

Children and Families 

With Diabetes. 

 

2012 

Syftet med denna 

litteraturstudie är att se hur 

hjälpmedelsteknologi 

påverkar livskvaliteten hos 

barn, ungdomar och 

familjer med typ 1-diabetes. 

 

Litteraturstudie 

I denna studie så 

rapporteras en högre 

flexibilitet i det dagliga livet 

och den viktigaste fördelen 

är att den 

hjälpmedelsteknologi 

(insulinpump och CGM) 

leder till högre livskvalitet 

för barnet med diabetes typ 

1 och dennes familj. 

Man upplever lättnad vid 

måltider, lättare att reglera 

bolusdoser och ställa in 

basaldoser.  

CGM är till stor hjälp vid 

identifiering av 

blodsockertrender mellan 

måltider och under nätterna, 

vilket leder till minskad 

rädsla för hypoglukemi. 

Detta verkar vara den bästa 

behandlingsmetoden för 

barn med diabetes typ 1 

innan den ”closed-loop” 
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systemen är godkända för 

användning. 

Detta alternativ leder till 

bättre livskvalitet, bättre 

blodsockerbalans, mindre 

episoder med allvarliga 

hypoglukemier och 

ketoacidos. 

 

 

Rubin, R.R. & Peyrot, 

M. 

 

Treatment Satisfaction 

an Quality of Life for 

an Integrated 

Continuous Glucose 

Monitoring/ Insulin 

Pump System 

Compared to Self-

Monitoring Plus an 

Inulin Pump 

 

 

2009 

Denna studie var utformad 

för att utvärdera 

behandlingstillfredsställelse 

och HRQOL bland 

användare av en inbyggd 

realtids CGM / CSII jämfört 

med dem som använder 

SMBG med CSII. 

 

Internetundersökning med 

311 deltagare, varav 162 

stycken använder sig av 

CGM-CSII behandling och 

149 stycken använder sig av 

SMBG-CSII. 

Användare av CGM-CSII 

visade signifikanta fördelar 

jämfört med SMBG-CSII. 

Övergripande så svarade de 

tillfrågade att de föredrog 

CGM och var mer nöjda 

med sin 

blodsockerövervakning. 

Saker som de nämner som 

negativt är skinirritation, 

onödiga alarm, felaktiga 

värden.  

Användare av CGM-CSII 

rapporterade högre känsla 

av livskvalitet på bara en 

delfråga. Därmed tyder 

studiens resultat att 

användning av CGM-CSII 

systemet inte resulterar i 

någon förbättring eller 

försämring på livskvaliteten 

för användare. 

Patienter uppfattar dock fler 

fördelar med behandlingen 
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med CGM-CSII och är 

nöjdare med sin behandling 

och föredrar den framför 

behandlingsmodeller som 

inte innehåller CGM.  

 

 

Ritholz, M.D et al 

 

Impact of continuous 

glucose monitoring on 

diabetes managemant 

and marital 

realtionships of adults 

with type 1 diabetes 

and their spouses: a 

qualitative study 

 

2013 

Syftet är att studera effekter 

av kontinuerlig 

glukosmätning på 

diabetesbehandling och 

äktenskapliga relationer hos 

vuxna med typ 1-diabetes 

och deras makar: en 

kvalitativ studie. 

 

9 yngre och 11 äldre par. 

 

Temaintervju. 

Studien visar på att CGM 

kan ha en positiv inverkan 

på relationen och på 

diabetesbehandlingen. 

Flera deltagare beskriver att 

de ger dem ett lugn då de 

kan följa partnerns 

blodsockervärden och 

minskad oro för 

hypoglukemi. De blir mera 

delaktiga i 

diabetesbehandlingen, 

personen med D1 känner 

sig mera förstod, kan känna 

mera empati och den ger 

den andra en större 

möjlighet att hjälpa till. 

Studiens iakttagelser har 

viktiga implikationer för 

klinisk vård och pekar på 

behovet för att engagera 

makar i CGM utbildning för 

att öka förståelsen för 

CGM, minimera risken för 

konflikter och förbättra 

samarbetet kring 

diabetesbehandlingen. 
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Joubert, M. & Reznik, 

Y. 

 

Personal continuous 

glucose monitoring 

(CGM) in diabetes 

managemant: Review 

of the literatur and 

implementation for 

practical use. 

 

2012 

Litteraturstudie som 

fokuserar på effekt och 

säkerhet av CGM system 

inom diabetesbehandling. 

CGM användning påverkar 

HbA1c (leder till ett lägre 

HbA1c), påverkar också 

antalet och 

svårighetsgraden på 

hypoglukemier, påverkar 

variationerna i blodsockret 

och påverkar 

livskvaliteten. 

Studien visar dock på att 

efter att ha använt CGM i 26 

v så upplevs livskvaliteten 

vara den samma. Å andra 

sidan så upplever de flesta 

att livet har blivit enklare, 

det dagliga livet, deltagande 

i sociala evenemang och 

bättre fysiskt 

välbefinnande.  

 

 

Hoogma, R.P.L.M et al 

 

Comparison of the 

effects of continuous 

subcutaneous insulin 

infusion (CSII) and 

NPH- based multiple 

daily insulin injections 

(MDI) on glycaemic 

control and quality of 

Målet med studien var att 

fastställa om CSII skiljer sig 

från en MDI-regim med 

avseende att se på 

glykemisk kontroll och 

livskvalitet. 

 

Undersökning i 5-nationer, 

randomiserad, kontrollerad, 

crossover studie, utförd på 

11 europeiska centrum. 

Denna studie visar på att 

CSII ger betydande fördelar 

i fråga om livskvalitet med 

förbättrad tillfredsställelse, 

behandling påverkan 

uppfattning om mental 

hälsa, flexibilitet med 

matvanor och livsstil och 

minskning av diabetes 

relaterad oro. 
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life: results of the 5-

nations trial. 

 

2005 

 

 

Choudhary, P. et al 

 

Real-time Continuous 

Glucose Monitoring 

Significantly Reduces 

Sever Hypoglycemia in 

Hypoglycemia-

Unaware Patients With 

Type 1 Diabetes 

 

2013 

 

 

Syftet är att utvärdera 

effekten av CGM på 

frekvensen av svåra 

hypoglukemier hos 

patienter med etablerad 

hypoglukemisk 

omedvetenhet. 

 

Retrospektiv granskning 

under 1 års tid. 

Studien visar på att 

användningen av CGM 

minskar riskerna för svåra 

blodsockerfall 

(hypoglukemier) men är en 

väldigt snäv studie. 

Muller-Godeffroy, E. 

Et el 

 

Original Article: 

Education and 

psychological aspects 

Investigation of quality 

of life and family 

burden issues during 

insulin pump therapy in 

children with Type 1 

diabetes mellitus – a 

large-scale multicenter 

pilot study 

 

Syftet är att undersöka 

psykosociala aspekter av att 

använda insulinpump hos 

barn med diabetes typ 1och 

att identifiera relevanta och 

känsliga åtgärder. 

Efter övergång till 

insulinpump så steg den 

diabetes relaterade 

livskvaliteten markant. 

Föräldrarnas stress sjönk 

och oron för 

hypoglukemier. Föräldrar 

till yngre barn rapporterar 

mindre problem i samband 

med måltiderna. 

CSII kan ha betydande 

psykosociala fördelar. Det 

krävs kontrollerade studier. 
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2009 

 

 

Lindedahl, C.  

 

En gestaltning av 

individens 

erfarnhetsbaserade 

kunskap inom 

diabetesvården. 

 

2012 

Syftet med avhandlingen är 

följande: att gestalta 

diabetikers 

erfarenhetsbaserade 

kunskap.  

Intervju 

 

Med pump mot ett bättre 

liv. Upplevelse av full 

kontroll, livskvalitet är inte 

lika med perfekt kvalitet på 

diabetesvården, vågar mera 

– mera frihet, diabetiker 

emellan kan ge mycket stöd. 

Insulinpump – frihet – 

livskvalitet. 
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Databas Begränsning Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Pubmed 

Cinahl 

Medline 

Fulltext, ej 

typ 2 

Insulinpump, 

sensor, 

livskvalitet 

    

Google 

schoolar 

 Diabetes, 

type 1, pump 

376 100    

Google 

schoolar 

 Diabetes, 

type 1, 

pump, health 

161 000    

Google 

schoolar 

 Insulinpump, 

sensor 

8360   1 

Google 

scholar 

 Insulinpump, 

hälsa 

189    

Google 

schoolar 

 Sensor, 

insulinpump, 

lifequality 

109    

  Insulinpump, 

health 

16 800    

  Hälsa, 

diabetes 

12 910 120 10 0 

  Diabetes, 

sensor 

474 000 68 3 0 

  Diabetes, 

sensor, 

health 

216 000 43 8 0 

  Diabetes, 

sensor, 

lifequality 

3 900 28 5 1 

  CSII, QOL, 

CGM 

740 24 6 1 

 

Söktabell 23.02.2017 
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Databas Begränsn

ing 

Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Nelli 

sökportal 

Fulltext, 

ej typ 2 

CSII, CGM, 

QOL, Caring 

43   1 

Nelli  Caring, 

diabetes, 

QOL 

10 824 120  3 

Nelli  Caring, 

diabetes, 

CSII, QOL 

141   3 

Nelli  Caring, 

hälsa, 

livskvalitet, 

sensor 

   0 

Nelli  Caring, 

hälsa, 

livskvalitet, 

D1 

   1 

Google 

schoolar 

 Sensor, 

insulinpump, 

livskvalitet 

35   0 

Google 

schoolar 

 Insulinpump, 

livskvalitet, 

hälsa 

105   0 

Google 

schoolar 

 Insulinpump, 

sensor 

10 900 46 2 0 

Manuellt, 

snöbolls-

effekt 

  50 50 20 9 

 

 

Söktabell 20.05.2016 
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Sensoranvändning tillsammans med insulinpump är ett viktigt hjälpmedel i 

diabetikerns dagliga liv, det underlättar att hålla blodsockret på en lämplig nivå. Men 

ibland får man känslan av att sensorn också kan ge ett ökat sjukdomslidande vilket kan 

leda till en minskad livskvalitet.  

Syftet med denna magisteravhandling är att se på vilket sätt sensoranvänd insulinpump 

påverkar användarens hälsa, sjukdomslidande och livskvalitet. Målet med studien är att 

få fram användarens nytta av att använda sensor och insulinpump. 

 

1. Jag som svara på enkäten är (mamma, pappa, annan vårdnadshavare, 

användare)_________________________________________________________ 

 

2. Är du man/ pojke eller kvinna/ flicka?___________________________________ 

 

3. Användarens ålder är________________________________________________ 

 

4. Hur länge har användaren haft diabetes?_________________________________ 

 

5. Hur länge har användaren använt sig av insulinpump?______________________ 

 

6. Hur länge har användaren använt sig av både insulinpump och kontinuerlig 

blodsockermätning/ sensor____________________________________________ 

 

 

7. Vad betyder insulinpumpen och sensorn för dig?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. Om det är ditt barn som använder insulinpump och sensor så vad innebär de för 

henne/ honom, på vilket sätt påverkar de din vardag?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Ger insulinpumpen och sensorn några negativa effekter och i så fall vilka?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. Vad är hälsa för dig?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Att ha diabetes, vad betyder det för din hälsa? Kan man ha hälsa fastän man har 

en kronisk sjukdom och i så fall hur?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12. Är det att ha ett lidande att ha diabetes? Om det är ett lidande så på vilket sätt 

uttrycker det sig?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_ 
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13. Vad innebär livskvalitet för dig och ditt barn (eller den som använder 

insulinpump med sensor)?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Ger insulinpumpen och sensorn er bättre livskvalitet? Om så är fallet, hur? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. Kan insulinpumpen och sensorn också ge ett ökande lidande och minskad 

livskvalitet? Om så är fallet, hur?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

16. Fri tankelek! Om du skulle få göra den perfekta vårdmodellen för en diabetiker, 

vilka funktioner skulle insulinpumpen och sensorn innehålla, eller skulle du göra 

något helt nytt?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Behöver du mera utrymme att skriva på så skriv gärna på baksidan och markera vilken 

fråga svaret är kopplat till. 

Tack för att du tog dig tid att svar på frågorna// Jeanette



 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 

• Jag ser insulinpumpen 

och sensor som 

hjälpmedel 

• för att sköta min 

diabetes så bra som 

möjligt tack vare 

sensoreringen 

• det går inte att 

beskriva med ord vad 

dessa hjälpmedel 

betyder för mig 

• idag är mitt HbA1c 

betydligt lägre 

• inga sönderstuckna 

fingrar 

• bättre möjlighet att 

följa blodsockernivån 

• lättare att reagera på 

höga/låga blodsocker 

• insulinet alltid till 

hands 

• behöver inte gissa vad 

blodsockret är 

• insulinpumpen 

och sensor är 

hjälpmedel 

• sköta diabetes så 

bra som möjligt 

tack vare sensor  

• ovärderliga 

hjälpmedel 

• sänker HbA1c 

• inga 

sönderstuckna 

fingrar 

• följa 

blodsockernivå 

• lättare att reagera 

på avvikande 

värden 

• insulin alltid med 

• ingen gissningslek 

• lättare att dosera 

insulin rätt 

• lätt att följa 

blodsockertrender 

• känner sig friare 

och inga 

• hjälpmedel 

• bättre vård tack 

vare hjälpmedel 

• hjälpmedel 

• sänker HbA1c 

• inga söndriga 

fingertoppar 

• följa 

blodsockernivå 

• reagera på 

avvikande värden 

• insulin tillgängligt 

• tryggare att dosera 

insulin 

• lättare att dosera 

• följa trender 

• frihet 

• inga söndriga 

fingertoppar 

• sjukdomsinsikt 

• lättare i vardagen 

• slappna av, trots 

aktivitet 

• lättare att dosera 

insulin 

• hjälpmedel 

• bättre HbA1c, 

bättre 

blodsockerbalans 

• bättre fingrar 

• tillgänglighet/ 

enklare 

• trygghet 

• frihet/ lättare 

• sjukdomsinsikt 

• hjälpmedel 

• bättre HbA1c 

• bättre 

blodsockerbalans 

• friskare fingrar 

• frihet 

• trygghet 



 

 

• gör det lättare för mig 

att reglera 

insulindoserna 

• lättare att följa med 

trenderna i blodsockret 

• känner mig friare 

genom att sensorn inte 

”äter upp” mina 

fingertoppar 

• större insikt om hur 

min sjukdom fungerar 

• underlättar vardagen 

enormt 

• man kan slappna av 

helt oberoende av 

aktivitet 

• hjälper mycket då man 

gör beslut i dosering 

• allt skulle bli mycket 

svårare och 

krångligare utan pump 

och sensor 

• ger mera frihet 

• kan vara ensam 

hemma hos kompisar 

• behöver inte hela tiden 

avbryta lekandet 

• frihet, kan går och röra 

sig 

sönderstuckna 

fingrar 

• större 

sjukdomsinsikt 

• underlättar 

vardagen  

• kan slappna av 

oberoende av 

aktivitet 

• lättare att dosera 

insulin rätt 

• lättare att vara i 

vardagen 

• mera frihet 

• ensam hemma hos 

kompisar 

• behöver inte 

avbryta leken 

• frihet, kan gå och 

röra sig  

• automatik som 

stoppar innan lågt 

blodsocker 

• kan följa med 

blodsockervärden 

från pumpen och 

avläsa 

blodsockervärden 

• lättare i vardagen 

• frihet 

• hemma hos 

kompisar 

• får leka fritt 

• frihet 

• kontroll på 

blodsockret 

• lättare att följa 

trenden 



 

 

• automatik som stoppar 

innan lågt blodsocker 

• föräldrarna kan följa 

med från pump och 

avläsa värdena 

 

• Enlite visade i början 

värden som inte 

stämde så bra 

• Dexcom passar mig 

bättre och visar mer 

trovärdiga värden 

• Pumpen gick sönder 

vilket ledde till 

ketoacidos 

• Den bekräftar med pip 

hela tiden 

• Varnar när det är 

lågt/högt och min 

nattsömn har 

påverkats 

• Sitter fast i kroppen 

• Mycket pip-ljud 

• Stockad kanyl 

• Jobbigt att alltid ha 

pumpen på sig 

• Sensorn skulle gärna 

få ha längre livslängd 

än 7 dygn 

• Missvisande 

blodsockervärden 

• Passar bättre och 

visar trovärdigare 

blodsockervärden 

• Pumpen gick 

sönder vilket 

ledde till 

ketoacidos 

• Bekräftar med ljud 

hela tiden 

• Varnar med ljud 

vid avvikande 

värden som 

påverkar 

nattsömen 

• Sitter fast i 

kroppen 

• Mycket ljud 

• Stockad kanyl 

• Alltid fast på 

kroppen 

• Felaktiga värden 

• Personligt 

anpassad 

• Trovärdiga värden 

• Pumpstopp lede 

till ketoacidos 

• Negativ ljud 

• Negativt ljud 

• Negativ ljud – 

påverkar 

nattsömnen 

• Kroppslig 

begränsning 

• Negativ ljud 

• Pumpstopp 

• Kroppslig 

begränsning 

• Dålig hållbarhet 

• Ej användarvänlig 

• Sårbar 

• Teknik – sårbar 

• Negativ ljud 

• Vårdlidande  

• Personlig 

• Trovärdig 

• Vårdlidande 

• Sjukdomslidande 

• Livslidande 

• Sjukdomslidande 

• Sjukdomslidande 

• Sjukdomslidande 

• Vårdlidande 

• Sjukdomslidande 

• Teknik 

• Teknik 

• Sjukdomslidande 

• Teknik 

• Sjukdomslidande 

• Vårdlidande 

• Vårdlidande 

• Personlig 

• Trovärdig teknik 

• Sjukdomslidande 

• Livslidande 

• Teknik  

 



 

 

• Borde vara vattentät 

• Känner mig mera 

sårbar om pumpen 

krånglar 

• Teknik är teknik och 

ibland krånglar allt 

• Dålig sensor kan leda 

till onödiga larm 

• Själva fastsättandet är 

inte heller direkt kul 

• Sensorn skulle få 

ha längre än 7 

dygn 

• Vattentät 

• Sårbar om 

pumpen krånglar 

• Teknik som 

krånglar 

• Dålig sensor kan 

leda till onödiga 

larm 

• Fastsättande 

förorsakar smärta 

 

• Smärta 

• Att jag kan leva mitt 

liv på det vis jag vill, 

att göra det jag vill, 

känna att jag inte 

begränsas av nått 

• att kunna leva och ha 

livskvalitet, så lite 

begränsningar som 

möjligt 

• att få känna sig frisk 

och pigg och kunna 

utöva den aktivitet 

som intresserar 

• Leva mitt liv, som 

jag vill, göra vad 

jag vill, utan att 

känna begränsning 

• Kunna leva, så lite 

begränsningar som 

möjligt 

• Känna sig frisk, 

pigg och kunna 

utöva aktivitet 

som intresserar 

• Inte vara hindrad 

att delta i 

vardagen och livet 

• Frihet utan 

begränsning 

• Lite begränsningar 

• Upplevd friskhet 

och aktivitet 

• Inga hinder 

• Blodsockerkontoll 

• Energi 

• Kraft och glädje 

• Motion och frisk 

luft 

• Frihet 

• Frihet 

• Friskhet 

• Aktivitet 

• Frihet 

• Kontroll 

• Energi 

• Kraft  

• Glädje 

• Energi 

• Frihet 

• Friskhet 

• Aktivitet 

• Kontroll 

• Energi 

• Kraft 

• Glädje 



 

 

• inte vara konstant 

hindrad från att delta i 

vardagen och livet 

• bra blodsocker, ett bra 

HbA1c 

• orka motionera, mår 

bra både psykiskt och 

fysiskt 

• känsla av att ha kraft 

och glädje 

• möjlighet att 

motionera och vara i 

frisk luft  

 

• Bra 

blodsockervärden, 

bra HbA1c 

• Orka motionera, 

må fysiskt och 

psykiskt bra 

• Känsla av att ha 

kraft och glädje 

• Möjlighet till 

motion och vara i 

frisk luft 

• diabetes är en del av 

vem jag är 

• diabetes betyder inte 

per automatik dålig 

hälsa 

• bra blodsockerbalans 

för att undvika eller 

fördröja utbrytandet av 

olika följdsjukdomar 

• jag ser inte min 

diabetes som ett hinder 

• jag har hälsa trots 

sjukdomen 

• diabetes är en del 

av mig 

• diabetes betyder 

inte dålig hälsa 

• bra 

blodsockerbalans 

för att undvika 

eller fördröja 

följdsjukdomar 

• diabetes är inget 

hinder 

• hälsa trots 

sjukdomen 

• en del av personen 

• inte dålig hälsa 

• blodsockerkontroll 

• inget hinder 

• hälsa 

• bättre hälsa 

• bättre kontroll 

• kontrollbehov 

• acceptans 

• självkännedom 

• kontrollbehov 

• kontrollbehov 

• personlighet 

• hälsa 

• kontroll 

• frihet 

• hälsa 

• hälsa 

• kontroll 

• acceptans 

• självkännedom 

• kontroll 

• kontroll 

• personlighet 

• hälsa 

• kontroll 

• frihet 

• acceptans 

• självkännedom 



 

 

• diabetes gör att jag 

lever hälsosammare 

och funderar på min 

hälsa mera än andra 

• diabetes orsakar ett 

behov av att 

kontrollera och styra/ 

se över sina 

levnadsvanor för att 

undvika 

följdsjukdomar 

• som inbiten 

uthållighetsmotionär 

skulle det vara lättare 

utan diabetes 

• genom att acceptera 

sin sjukdom 

• lära känna sin egen 

kropp och dess 

signaler 

• måste tänka extra 

mycket på sin hälsa 

• kämpa extra hårt för 

att må bra i vardagen 

 

• diabetes gör att jag 

lever 

hälsosammare och 

beaktar min hälsa 

• ger ett behov av 

att styra över sina 

levnadsvanor för 

att undvika 

följdsjukdomar 

• skulle vara lättare 

att motionera utan 

diabetes 

• acceptera sin 

sjukdom 

• lära känna sin 

egen kropp 

• tänka extra på sin 

egen hälsa 

• kämpa för att må 

bra i vardagen 

• när pumpen krånglar 

då är det ett lidande 

• pumpkrångel ger 

lidande 

Lidande:  

• Sjukdomslidande 

• Sjukdomslidande 

• sjukdomslidande 

• livslidande 

• sjukdomslidande 

• livslidande 



 

 

• lidandet kommer när 

blodsockret lever sitt 

eget liv trots att man 

korrigerar 

• att må dåligt vid 

höga/låga värden 

• förstörd nattsömn är 

det största lidandet för 

föräldrarna 

• ibland känns det 

väldigt, väldigt 

orättvist 

• vid magsjuka eller 

förkylning 

• när blodsockret lever 

sitt eget liv 

• nej, tanken på 

följdsjukdomar kan ge 

en känsla av lidande 

• största problemet är att 

försöka styra något 

som inte är 

regelbundet 

 

• lidande kommer 

då blodsockret 

lever sitt eget liv 

• mår dåligt av 

blodsocker 

svängningar 

• förstörd nattsömn 

• orättvist 

• magsjuka eller 

förkylning 

• när blodsockret 

lever sitt eget liv 

• tankar på följd-

sjukdomar 

• att försöka styra 

något som inte är 

regelbundet 

• Sjukdomslidande 

• Livslidande 

• Livslidande 

• Sjukdomslidande 

• Livslidande 

• sjukdomslidande 

 

• för mig betyder 

livskvalitet att jag inte 

behöver leva ett så 

TOTALT inrutat liv 

• livskvalitet är ett 

liv som inte är 

totalt inrutat 

Livskvalitet: 

• frihet 

• sovmorgon 

• långpromenad 

• frihet 

• sömn 

• motion 

• vänner/ familj 

• frihet 

• sömn 

• motion 

• vänner/ familj 



 

 

• livskvalitet för mig är 

att kunna ta en 

sovmorgon 

• ta en långpromenad 

med sambon 

• umgås med vänner och 

familj 

• göra sådant som alla 

andra gör 

• frihet, smidighet, 

vardag, glädje, god 

mat, vänner, familj, 

naturen 

• att leva som alla andra 

• livskvalitet är att leva 

utan begränsningar 

• att få vara så frisk som 

sjukdomen tillåter 

• livskvalitet är att så 

lite som möjligt måsta 

fokusera på 

sjukdomen 

• att lyckas uppnå 

tillfredställande 

sockerbalans 

 

• livskvalitet är 

sovmorgon 

• kunna ta en 

långpromenad 

• umgås med vänner 

och familj 

• vara som alla 

andra 

• frihet, smidighet, 

vardag, glädje, 

god mat, vänner, 

familj, naturen 

• vara som alla 

andra 

• leva utan 

begränsningar 

• att vara frisk trots 

sjukdom 

• så lite fokus som 

möjligt på 

sjukdomen 

• uppnå 

tillfredställande 

sockerbalans 

• vänner och familj 

• vara som alla 

andra 

• frihet 

• smidighet 

• vardag 

• glädje 

• god mat 

• naturen 

• vänner och familj 

• vara som alla 

andra 

• inga 

begränsningar 

• frisk 

• begränsa 

sjukdomen 

• bra sockerbalans 

• frihet 

• frihet 

• smidighet 

• vardag 

• glädje 

• god mat 

• natur 

• vänner/ familj 

• frihet 

• frihet 

• frisk 

• frihet 

• kontroll 

• smidighet 

• vardag 

• glädje 

• god mat 

• natur 

• friskhet 

• kontroll 

• sensorn ger möjlighet 

att följa med 

• möjlighet att följa 

blodsockret, under 

• kontroll 

• frihet och kontroll 

 • kontroll 

• frihet 



 

 

blodsockret under 

längre träningspass 

vilket är till stor nytta 

• friare och en större 

möjlighet till egenvård 

• enklare rent praktiskt 

• vi slappnar av, vi vet 

att det piper vid behov 

• bättre mående hos 

barnet 

• sensorn bidrar absolut 

till bättre 

blodsockerbalans 

• ger en trygghet  

• kan ta sovmorgon utan 

att blodsockret 

påverkas allt för 

mycket 

• utan sensorn skulle jag 

inte vilja leva, att 

kunna se hur 

blodsockret ligger 

underlättar min vardag 

• den ger mera frihet 

och smidighet 

• en rejäl frihet och bra 

flexibilitet att röra sig 

längre 

träningspass en 

stor glädje 

• frihet och större 

möjlighet till 

egenvård 

• enklare 

• slappnar av, 

sensorn säger till 

vid avvikande 

blodsockervärde 

• bättre mående hos 

barnet 

• bättre 

blodsockerbalans 

• ger en trygghet 

• ger möjlighet till 

sovmorgon 

• vill inte vara utan 

sensor, vill se 

blodsockervärdet 

• ger en frihet och 

smidighet 

• frihet och 

flexibilitet 

• räcker att räkna 

kolhydrater 

• enklare 

• koppla av 

• bättre hälsa 

• kontroll 

• trygghet 

• frihet 

• kontroll och frihet 

• frihet och 

smidighet 

• frihet och 

flexibilitet 

• enklare 

• enklare 

• koppla av 

• hälsa 

• trygghet 

• smidighet 

• flexibilitet 



 

 

• räcker att räkna 

kolhydrater resten 

sköter pumpen 

 

• om sensorn visar 

felaktiga värden och 

håller på och varnar 

för lågt/ högt som inte 

stämmer 

• ökat lidande är att 

nattsömnen påverkas 

något 

• ser inget lidande utan 

mer fördelar 

• sensorn ger 

information hela tiden, 

detta kan kännas 

ganska tungt i längden 

• det kräver att man är 

aktiv och själv jobbar 

en hel del med sin 

diabetes 

• mer sårbar när 

tekniken inte fungerar 

• vid struligare perioder 

är allt pipande 

irriterande 

• trist med felaktiga 

värden och 

onödiga larm 

• påverkad nattsömn 

blir ett lidande 

• inget lidande – ser 

bara fördelar med 

diabetes 

• får hela tiden 

information från 

sensorn – får inte 

vara ifred 

• måste hela tiden 

vara aktiv och 

delaktig 

• tekniken ger en 

ökad känsla av 

sårbarhet 

• mycket larm är 

irriterande 

• stress av strulande 

teknik 

• smärta av att sätta 

sensorn på plats 

• vårdlidande 

• livslidande 

• inget lidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

• vårdlidande 

 • vårdlidande 

• livslidande 

• Inget lidande 



 

 

• strulande teknik 

stressar 

• gör ont att sätta 

sensorn 

• problem med 

hudirritation 

 

• smärta av 

hudirritation  

• vattentäta pumpar 

• mindre i storlek 

• fler basalprofiler 

• pumpen ska känna av 

högt/lågt blodsocker 

• justera höga/låga 

värden helt själv 

• man skulle inte behöva 

uppskatta 

kolhydraterna 

• mindre i storlek 

• skulle inte synas 

• korrigera automatiskt 

höga/ låga värden 

• pump och sensor som 

reglerar allt själv 

• skulle inte synas 

• mindre storlek 

• pump utan slang 

• vattentäta pumpar 

• mindre i storlek 

• fler basalprofiler 

• pumpen ska känna 

av högt/lågt 

blodsocker 

• justera höga/låga 

värden helt själv 

• man skulle inte 

behöva uppskatta 

kolhydraterna 

• mindre i storlek 

• skulle inte synas 

• korrigera 

automatiskt höga/ 

låga värden 

• pump och sensor 

som reglerar allt 

själv 

• skulle inte synas 

• mindre pump 

• teknisk utveckling 

• storlek 

• teknisk utveckling 

• teknisk utveckling 

• teknisk utveckling 

• teknisk utveckling 

• storlek 

• osynlig 

• teknisk utveckling 

• teknisk utveckling 

• osynlig 

• storlek 

• teknisk 

utveckling/ storlek 

 • teknisk utveckling 

• storlek 

• osynlig 
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