D ia be t e s og på v ir k ning a f hv e r da g og liv sk va lit e t

k onk lusion

Ra ppor t n r . 9
En r a ppor t om 2 8 0 0
in sulinbe ha ndle de dia be t ik e r e s
h oldnin ge r , føle lse r og ople ve lse r i
r e la t ion t il a t le v e m e d dia be t e s

For or d
Denne rapport er en afslut ning af t o undersøgelser blandt i alt 2800
insulin krævende diabet ik ere. Rapport en er et led i Diabet esforeningen s
arbej de på at forbedre forholdene for danske diabet ikere. Ændringer og
forbedringer kan opn ås ad m ange vej e. En af disse vej e er f.ek s. at
beskrive, hvordan diabet ikere selv oplever de m ange facet t er af at leve
m ed en kronisk sygdom .
I Diabet esforen ingen har v i i m ange år vidst , at diabet es er en sy gdom ,
som på forsk ellige m åder griber ind i alle liv et s forhold. Langt de flest e
diabet ikere oplever således insulinfølinger, h um ørsvingninger, besværet
m ed alt id at skulle forholde sig t il m ad, insulin og blodsukkerniv eau,
bekym ringer i forbindelse m ed sygdom m en o.s.v . At m an som diabet iker
k an blive angst for at få kom plikat ioner eller føle sig nedt rykt over at have
en k ronisk sygdom er velkendt og ik ke noget , som er isoleret t il få særligt
påvirkelige diabet ikere.
Hvad vi hidt il ik ke har kendt er om fanget af det t e besv ær og disse
bekym ringer. Med andre ord har der hidt il ikke eksist eret dansk
dokum ent at ion for, hvor bekym rede diabet ik ere er for senkom plikat ioner,
hv or besværligt de oplev er, at sygdom m en er at leve m ed o.s.v.
Med denne rapport er dele af disse livsforhold belyst . Som det frem går,
har det været en lang proces at t ilvej ebringe de i rapport en foreliggende
result at er. Den oprindelige m eget am bit iøse proj ekt plan har m åt t e
nedj ust eres t il et m ere koncent reret indhold. Det t e koncent rerede indh old
handler kort sagt om , hv ordan diabet es påvirker hverdagen og
livsk valit et en hos danske diabet ikere. Der er næst en ensidigt fokuseret på
“ bløde” fakt a, som holdninger, oplev elser og følelser. Rapport en forsyner
os derm ed en vigt ig inform at ion om , hvad der berører diabet ikere i forh old
t il deres sygdom - en v iden som Diabet esforenin gen vil anv ende i det
fort sat t e arbej de for at forbedre diabet ik ernes forhold.
Rapport en kunne selvfølgelig ik ke v ære sk revet , hvis ik ke m ange gode
k ræft er havde bidraget u nder arbej det . Diabet esforeningen vil m ed
udsendelsen af rapport en først og frem m est t akke de m ange diabet ikere,
der beredvilligt har brugt t id på besvarelse af de m ange spørgsm ål i
un dersøgelsen. Dernæst sk al lyde en t ak t il Eli Lilly Dan m ark A/ S, der har
fin ansieret st ore dele af undersøgelsen og afrapport eringen. En delig sk al
v i t akke arbej dsgruppen best ående af overlæge, dr.m ed. Kj eld
Herm ansen, Århu s Am t ssy gehus, 1. reservelæge Søren Gregersen, Århu s
Am t ssygehus, prakt iserende læge Peder Christ ensen, Skødst rup og
afdelingssygeplej erske Elisabet h Nordent oft , Slagelse Sygehus, sam t
k onsulent firm aet Healt h Care Consult ing og Uni-C.

Oluf Borbye Pedersen
Form and for Diabet esforen ingen
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1 . I ndle de nde sa m m e nfa tning
25 00 insulinbehandlede diabet ikere ( godt 60% af de adspurgt e) indsendt e
i 19 97 i besv aret form et om fat t ende spørgeskem a om insulinvaner,
blodsuk kerm ålinger, opfat t else af regulat ionen og regulat ion en m ålt i
HbA1c, deres følelser om k ring diabet es, diabet es som en begrænsende
fak t or i alm indelighed og i parforhold i særdeleshed.
En
opfølgende
t elefonin t erview- undersøgelse
om fat t ende
insulin behandlede diabet ikere su pplerede un dersøgelsesm at erialet .

304

De adspurgt e er geografisk , aldersm æssigt og beskæft igelsesm æssigt
repræsent at ive.
Undersøgelsen viser følgende t endenser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Der er en klar forskel m ellem opfat t else af at være godt reguleret
og det m ål for HbA1c, som er opst illet af behandlerne.
Mange er dårligere reguleret end det anbefalede.
Hy ppigheden af blodsukkerm ålinger er lavere end det anbefalede.
De, der er i besk æft igelse er bedre regu leret , end de, der ikke er i
besk æft igelse.
De, som lever i parforhold er bedre reguleret , end de, som ik ke
lever i parforhold.
De, som er m est t ilfredse m ed deres behandlere, er bedst
reguleret .
Diabet ikerne oplyser at have et godt liv , selvom m ålet for
regulat ionen kun er opnået hos et m indret al.
Kvinderne synes m ere bekym rede og m ere deprim erede over deres
diabet es end m æn dene t rods ligeværdig regulat ion.
Mindre end hv er 5. t aler m ed deres behandler eller an den
professionel om deres nedt ryk t hed.
Blodgluk osem åling og overh oldelse af kost råd er vanskeligst .
Hereft er kom m er at få n ok m ot ion.
I parforhold føler diabet ik eren, at part neren m å t age særlig hensyn
og føler sig afhængig af sin part ner.
Diabet es kan giv e anledning t il konflikt er i parforholdet , m en i
høj ere grad i an dres parforhold end i den adspurgt es eget . Der er
således t ale om en generel vurdering.
En del m ænd, m en også k vinder oplyser, at deres sam liv påvirkes
af
seksuel
dysfunkt ion
eller
andre
ulem per
p.g.a.
følinger/ insulint ilfælde.
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2 . Ba ggr un d og m e t ode r
2 .1 Ba ggrund og for løb
I februar 1 997 udsendt es spørgeskem aer t il 4.000 insulinbehandlede
diabet ikere m ellem 18 og 60 år. De st illede spørgsm ål vedrørt e
insulin brug, blodgluk osem ålinger, effekt af og frygt for insulinfølinger og t ilfælde, vurdering af egen indsat s og sundhedspersonalet s assist ance,
påvirkning af livsk valit et sam t om parforhold.
Undersøgelsen var init ieret af Eli Lilly Danm ark A/ S. Selskabet ønskede
som led i sin m arkedsføring af insuliner at vise sin int eresse for
diabet ikernes forhold. Spørgsm ål om insulinbrug i forbindelse m ed
m ålt ider hav de selskabet s særlige int eresse i forh old t il insulinanaloger,
m en dels har selskabet ikke h aft m ulighed for at form ulere de st illede
spørgsm ål og dels har Eli Lilly Danm ark A/ S finansieret afrapport erin gen
på et t idspunkt , hv or selsk abet s m onopolst illing på analoginsulinom rådet
ikke længere er af sam m e bet ydning som i 1997.
Spørgsm ålene i u ndersøgelsen er st illet af en arbej dsgruppe best ående af
ov erlæge, dr.m ed. Kj eld Herm ansen, Årh us Am t ssygehus, 1. reservelæge
Søren Gregersen, Århus Am t ssygehus prakt iserende læge Peder
Christ ensen, Sk ødst rup og afdelingssygeplej erske Elisabet h Nordent oft ,
Slagelse Sygehus. Gruppen blev bist ået af et k onsulent firm a. Eli Lilly
Danm ark A/ S og Diabet esforeningen var repræsent eret ved observat ører.
Godt 2.500 besvarede de st illede spørgsm ål.
Med hj ælp fra Uni- C (en dat aafdeling m ed t ilknyt ning t il Århus Un iversit et )
indt ast edes alle svar og der blev frit aget et st ort ant al kry dsundersøgelser
for at kunne konkludere om k rin g diabet ikernes sit uat ion. I først e om gang
priorit eredes insulinv aner og egenom sorg sam t sam m enhæng m ellem
bekym ringer og den opnåede regulering.
Desværre blev det hurt igt klart , at videnskabeligt sikre konklusioner på
disse om råder næppe kun ne drages på grund af m angler i u ndersøgelsen s
form .
Under evalueringen sås en række t enden ser, så som at de unge frygt er
k om plikat ioner, m en ikk e m åler blodsukker så flit t igt , at forebyggelse af
k om plikat ioner bliver effekt iv . Deres HbA1c lå ligeledes over det ønskede.
Den enlige, socialt dårligt st illede m andlige diabet iker klarer sig dårligere
end andre diabet ikere. Men der var også m ange andre observat ion er, som
det k unne være nyt t igt at udlede af det st ore m at eriale.
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Eli Lilly Danm ark A/ S og Diabet esforeningen beslut t ede hv er for sig at
bidrage økonom isk for at afrunde det om fat t ende undersøgelsesarbej de,
herun der gennem føre den k valit at ive undersøgelse ( int erviewene) , som
v ar en af m anglerne i den oprindelige undersøgelse.
En kelt e af de følgende konklusioner by gger på subj ekt ive iagt t agelser
un der int erviewene. Disse konklusioner kan m åske ikke ses m arkant af
t allene, m en bør alligevel nævnes som forhold, der er v æsent lige.
I rapport ens bilag findes dels undersøgelsernes st illede spørgsm ål og
frekv enst abeller for begge undersøgelser. Grun dlaget for rapport en er
således de vedlagt e frekv enst abeller sam t et om fat t en de krydsm at eriale.
De i rapport en anv endt e k ry ds kan fås t ilsendt ved henvendelse i
Diabet esforenin gen.

2 .2 Spørge sk e m a unde r søge lse n - m e t ode n
Der
blev
udvalgt
4.000
insulin behandlede
diabet ikere
fra
Diabet esforenin gens m edlem sdat abase. Kun Diabet esforeningen h ar kendt
ident it et en af de adspurgt e. De udvalgt e har fordelt sig ov er landet ligeligt
og ligeligt m ellem m ænd og kvinder sam t alder m ellem 18 og 60 år.
Spørgeskem aerne er udsendt fra Diabet esforeningen. Der er ikke udsendt
påm indelser, m en der er påm in det gennem m edlem sbladet . I alt svarede
2.52 8 eller godt 60% svarede, og eft er m at erialet var blevet renset var
2.10 4 fu ldgyldige besvarelser t ilbage.
Undersøgelsen blev anm eldt t il og godkendt af Videnskabset isk Kom it é.
Fordelingen af svar på alder og køn frem går af nedenst ående t abeller:
Fødselsår
19 4246
36 7

19 4751
29 4

195 256
3 49

1 957 61
3 52

196 266
404

196 771
379

197 277
3 59

Ubesvar
et
24

Køn
Mand

Kvinde

1 250

122 5

Ubesvar
et
53

2 .3 I nt e r v ie w unde r søge lse n - m e t ode n
Der blev fra Diabet esforen ingens m edlem sdat abase udt aget 400
diabet ikere fra Københavns-om rådet , Fy ns am t og Nordj yllands am t . De
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udt agne er insulinbehan dlede og m ellem 20 og 5 9 år. Der er udt aget 15%
færre m ellem 20 og 29 år end m ellem 40 og 49 år og 5 0 og 59 år.
Det har v æret nødvendigt at supplere m ed insulin behandlede unge fra
Roskilde am t , Nordj y llands am t og Århu s am t , m en disse er udv algt , så
der opret holdes en fordeling m ellem by- og lan dbefolkning svarende t il
befolkningsgenn em snit t et . De 304 int erviewede fordeler sig ligeligt på de
t re hovedom råder både m ed hensyn t il køn og alder. Alders- og
k ønsfordelingen er som det frem går af følgende t abel:

Mænd

Kv inder

Alder

An t al

Alder

Ant al

2 0- 29

29

20 - 29

30

3 0- 39

35

30 - 39

44

4 0- 49

39

40 - 49

39

5 0- 59

46

50 - 59

42

Der er ikke i int erviewundersøgelsen spurgt t il uddannelse, beskæft igelse,
indkom st , social st at us m v. De nævnt e persondat a forudsæt t es at sv are t il
spørgeskem aundersøgelsen, idet t idligere undersøgelser (blandt andet
rygevaner blan dt 20 -69 årige fra 1 999 og ulyk kesun dersøgelse fra 199119 95) viser, at diabet ikere har norm al beskæft igelsesgrad. Der er flere
funk t ionærer og ført idspensionist er end i baggrun dsbefolkningen. Disse
forhold forudsæt t er at være ens i skem aundersøgelsen og
int erv iewu ndersøgelsen .
Det t e underst øt t es af den st ore overensst em m else m ellem svarene.
I nt erviewholdene best od af 40- 55 årige m ed daglig beskæft igelse i
sundhedsvæsnet , offent lig adm inist rat ion eller privat
rådgivningsvirksom hed. I nt erviewene er foret aget fra Diabet esforeningens
k ont or m ed delt agelse og supervision af forenin gens an sat t e.
I nt erviewerne er ident iske m ed det hold, som int erviewede 1.300
diabet ikere om deres rygev aner (1 999). I nt erviewerne har ikk e m odt aget
honorar, m en Eli Lilly Danm ark A/ S h ar doneret et beløb t il den
sport sklub, h vori int erviewerne har idræt sudøvende børn .
I nt erviewene er gennem ført på hverdage fra k l. 16.30- 21.00. Der er
gennem ført t re oprin gninger, hvis en eller t o ik ke har ført t il k ont akt .
Hereft er er pågældende udskift et m ed en alders- , st eds- og kønsm æssigt
ligest illet .
Der er foret aget 480 opkald for at få gennem ført 304 int erviews.
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Kun t o af de, som der opnåedes k ont akt t il, ønsk ede ikk e at delt age, da
de fik at vide, hv ad int erviewet drej ede sig om .

2 .4 Vurde r ing a f de st ille de spørgsm å l
Telefonint erviewerne skulle blandt andet t j ene t il at vurdere, om de
st illede spørgsm ål er blevet forst ået af delt agerne. I nt erviewerne
observerede følgende:
1. Spørgsm ål 27: Fører du not at er over din e blodsukker- m ålinger?
De int erviewede var i t vivl om opsam lingen af dat a, som opsam les i et
m åleapparat og udskrives før en konsult at ion og hereft er kasseres, kan
opfat t es som m odsvarende opt egnelser af alle m ålinger i en dagbog.
2. Spørgsm ål 38: Hven synes du bør st yre din diabet es?
De int erviewede t ilkendegav på den ene side, at ansvaret for regu lat ion er
deres eget fuldt ud, m en under konsult at ioner ønskes en kvalificeret
drøft else.
3. Spørgsm ål 39: Hvordan oplever du den rådgivning om diabet es, du får i
dag?
De int erviewede så k un i besk eden om fang egen læge. Mange havde også
m eget lille k ont akt t il sygeplej erske, diæt ist og socialrådgiver. Flere hav de
svært ved at give am bulat orielægen karak t erer, idet de t ilses af flere.
4. Spørgsm ål 41: Hvor oft e har du haft insulinføling, - t ilfælde, - chok?
Blandt de int erviewede h erskede nogen usikkerhed om forskellen m ellem
især de 2 sidst e begreber.
5. Spørgsm ål 46: Hvad gør du når du har føling m ellem m ålt ider?
Her hersk ede der usikkerhed om kring delspørgsm ålene
6. Spørgsm ål 52.2: Jeg passer bedre på m ig selv end før j eg fik diabet es?
En del m ent e, at de m åske passede bedre på sig selv, m en de flest e
int erv iewede har haft diabet es så længe, at de ik ke m ed rim elighed k unne
svare.
7. Spørgsm ål 54: Hvad er sv ærest at passe ind i h verdagen?
En kelt e af de in t erviewede m ent e ik ke, at de havde svært ved noget
om kring deres diabet es. Der var dog t ale om så få, at det ikke har
bet y dning for konk lusionen.
8. Delspørgsm ål 64.6 og 65.6: Hvor enig er du i, at diabet es ik ke er et
problem i forhold t il det at få børn?
I nt ervieweren har selv fej lopfat t et spørgsm ål og svar, idet delspørgsm ål
er anderledes opbygget end de øvrige delspørgsm ål. Det m å form odes, at
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også delt agerne i spørgeskem aundersøgelsen kan have sat X et forkert
st ed.

2 .5 Sa m m e nfa t ning
Erfaringerne fra in t erv iewu ndersøgelsen v iser, at delt agerne har forst ået
det , der er blevet spurgt om , bort set fra enk elt e spørgsm ål, som ent en
har været form uleret forkert i forhold t il sam m enhæn gen eller er blevet
v urderet som irrelevant e af den int erviewede. Telefonin t erviewerne har
givet flere nuancer i svarene sam m enlignet m ed
spørgeskem aundersøgelsen. Det t e sky ldes n at urligvis m uligheden for at
k valificere sit svar i et int erview. I m idlert id vil disse uddyben de
k om m ent arer ikke k unne læses af t alm at erialet i form af frekvenst abeller
og kry dst abeller.
I en række besv arelser er der st at ist iske forskelle m ellem
spørgeskem aundersøgelsen og int erv iewundersøgelsen. Det t e kan
t ilskrives t o forh old, m en er ikke forsøgt nærm ere bely st . For det først e
ligger der 3 år m ellem det oprindelige m at eriale i form af
spørgeskem aundersøgelsen og den opfølgende int erviewundersøgelse.
Det t e kan nat u rligvis h ave giv et forskelle i besv arelserne eft ersom
udviklin gen i behandlingsform er, t ilskudsordninger m .v. ik ke har st ået
st ille i de t re år. For det andet er der grundlæggende forskel i m åden at
spørge på. I spørgeskem aundersøgelsen har svareren m u lighed for at
gennem t ænke såvel spørgsm ål som svar, hvor et t elefonisk int erview
k ræv er anderledes spont ane sv ar på det m undt ligt form ulerede
spørgsm ål. I int erviewet har svareren som ovenfor nævnt endv idere
m ulighed for at kvalificere sit svar, når vedkom m ende føler, at en
nu ancering m åt t e k ræves. Endelig m å m an ikke underspille den bet ydn ing
den personlige kont ak t m ellem int erviewer og svarer kan hav e, hvilket
k an påvirke besvarelsen såvel posit iv t som negat iv t .
Disse forbehold t il t rods er der m ed den opfølgen de int erviewundersøgelse
alligev el t ale om en anvendelig og nyt t ig nuancering af det oprindelige
m at eriale fra 1997. I det følgende v il de m est valide og anven delige
k onklusioner derfor blive t rukket op.
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3 . D ia be t e s - e n fa k t or i for h old t il h ve r da ge n og
liv sk v a lit e t e n
3 .1 I nsulinv a ne r
De flest e diabet ikere t ager insulin kort t id før et m ålt id, m en ikk e
nødvendigvis lige m ange m inut t er før f.eks. m orgenm ad og øvrige
m ålt ider.
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Den hyppigst e t erapiform er flergangst erapi. Kun få oply ser, at de finder det
svært at t age insulin k ort t id før et m ålt id. De, som finder der besv ærligt ,
angiv er ret så forskellige grunde, m en dog især arbej dsforhold og
forglem m elser.
De flest e doserer insulin eft er det , de sk al spise, m en der er dog en om end
m indre del, som bruger fast e doser, og som ikke u m iddelbart ændrer herpå
ved f.ek s. følinger.

2 2 . Just e re r du din
insulindosis i forhold t il,
hva d du ha r t æ n k t dig a t
spise t il din e m å lt ide r?

Alt id el ler n æst en alt id

2 7,30 %

Mere en d halvdelen af gangen e

2 4,34 %

Ca. hal vdelen af gan gene

9,87 %

Mi ndre end hal vdelen af gan gene

1 5,13 %

Sj ældent eller al drig

2 3,36 %

Der er st ort set ingen, som finder det ubehageligt at st ik ke sig, og de
int erviewede h ar un dret sig over spørgsm ålet , idet de har vænnet sig t il det
ikke særligt int ense ubehag.

3 .2 Om a t m å le blodsuk k e r og ha ndle ud fra r e sult a te r ne
Spørgeskem aundersøgelsen viser, at m ange diabet ikere bygger deres daglige
regulering af blodgluk osen på erfaringer, og ikke m ålinger før hvert m ålt id. De
m åler ek st ra ved sygdom og v ed ekst rem fysisk udfoldelse.
2 4 . N å r du føle r dig
ve ltilpa s, hv or t it m å le r du
så din bg- væ rdi?

Hver dag

18 %

Ca. 4 - 6 dage om ugen

5 %

Ca. 2 - 3 dage om ugen

11 %

Ca. 1 dag om ugen

16 %

Ca. 1 dag hver 14 . dag

17 %

Ca. 1 dag hver m ån ed

11 %

Mi ndre en én dag hver m ån ed

7 %

Jeg m åler det aldrig

4 %
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Jeg anvender hovedsagelig
urinst iks
Andet

6 %

Har sat flere krydser

4 %

Ubesvaret

1 %

1 %

Det er v ærd at bem ærke, at spørgeskem aundersøgelsen blev lavet før
t est st rim lerne blev grat is. Prisen på m ålest rim ler t illægges en vis bet ydning af
flert allet af diabet ikere, idet k un 27% angiver, at prisen ingen indflydelse har
for hyppigh eden af m ålinger, hvorim od 53% angiver, at prisen har nogen eller
høj grad af indflydelse for, hvor oft e de m åler blodglukose.
Kun et m indret al laver opt egnelser for m ålingerne, m en m ange gem m er dem i
apparat ernes hukom m else, dog uden en egent lig eft erbearbej dning.
I nt erv iewundersøgelsen bekræft er, at diabet ikere m åler blodsukker færre
gange om dagen end anbefalet .
Et flert al finder, at deres diabet es er reguleret t il et 5-t al på en sk ala fra 1 t il 7
( 1= dårlig og 7= m eget fint ) . Der er en sv ag t endens t il, at kvinderne
bedøm m er både deres egen regulat ion og deres egen indsat s ringere end
m ænden e, selv om deres langt idsblodsuk ker er lig m ed eller bedre end
m ænden es.
Som nævnt m åler flert allet deres blodsuk ker m indre end de anbefalede 4
gange om dagen. Hvis blodsukkeret er lav t , j ust eres m ed t ypisk m ælk , j uice
eller m ad, m en der m åles norm alt ikke kort t id eft er for at se om , blodsukkeret
er bragt på et bedre niv eau.
HbA1c ligger hos ca. 1/ 3 over 8% . Der er ikke m ark ant e alders- eller
kønsforskelle i relat ion t il HbA1C. Til gengæld er de, som er i beskæft igelse,
bedre reguleret end de, som ikke er i beskæft igelse.
3 0 . H v a d v a r din H bA1 cvæ rdi, sidst de n ble v m å lt?

Under 5

0,99 %

5 t i l kn ap 6

3,29 %

6 t i l kn ap 7

1 0,86 %

7 t i l kn ap 8

3 9,80 %

8 t i l kn ap 9

2 8,95 %

9 og derover

1 0,20 %

Ved ikke

5,59 %
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0,33 %

De flest e har j uice eller druesukk er på sig for at im ødegå følinger. Et m indret al
vælger undert iden at lade blodsu kkeret ligge h øj ere end ønskeligt for bedre at
klare forskellige sit uat ion er.
Lav t blodsuk ker påvirker diabet ikerne på arbej de eller v ed andre gørem ål. Kun
få påvirk es socialt , m en en del oplyser, at sløret hed eller irrit abilit et nat urligvis
påvirker om gangen m ed andre m ennesker. Flere m ænd fra 40-års alderen
oplyser at have pot ensproblem er, som de forbinder m ed blodsukkerregulering,
m en kun få søger professionel bist an d. En m indre del af de m idaldrende
kvinder peger på seksuel dysfu nkt ion. Det er især int erview- undersøgelsen ,
som i u ddybende svar belyser denne problem st illing.
Ved vurdering af hvad der er sv ærest i hverdagen peger st ort set lige m ange
på blodsukk erm ålingerne og at overholde kost rådene. Som det t redj e - i
priorit eret ræk kefølge - kom m er m ot ionen som en vanskelighed.

3 .3 Forholde t til be ha ndle re n
Som nævnt ovenfor er spørgsm ålene om opfat t elsen af den professionelle
assist ance uheldigt form uleret . Derfor er det ikk e rim eligt at konk ludere
m arkant ud fra sv arene. Tabellerne sk al derfor læses m ed forbehold for, at en
lav rank ing kan bet y de lille kont akt m ere end ut ilfredshed.
Den prakt iserende læge bedøm m es ikke af de, som også t ilses i et
am bulat orium . Am bulat orielægen er for m ange ensbet ydende m ed flere
personer. Generelt er der for lidt t id t il en t ilfredsst illende konsult at ion .
Overrasken de oplyser m ange in t erviewede, at de har m eget lidt k ont akt t il
diæt ist og endnu m indre t il socialrådgiv er. Kont ak t en t il sygeplej ersken er
noget m indre end forvent et .
Fodt erapeut en får i int erviewene en posit iv bedøm m else. En del int erv iewede
peger på, at der er bedre t id hos fodt erapeut en.
Øjenlægen, diabet essygeplej ersk en og Diabet esforeningen bedøm m es i
int erviewundersøgelsen m eget posit ivt af flert allet .
Flert allet af de, som både opfat t er sig som godt reguleret og som er det ,
opfat t er behandlingerne som væsent lige st øt t er i indsat sen im od
sen kom plik at ioner. Men også m ange, som er m indre godt reguleret , m ener, at
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deres behandlere st øt t er dem godt i forebyggelsen af kom plik at ioner. De, som
er m eget krit iske over for behandling, er t ypisk dårligere regulerede. Det kan
pege på m anglende m ot ivat ion, som en en gageret behan dler vil frem m e.
Det skønnes, at int erviewundersøgelsen giver et m ere nuanceret billede, da
m ange ønsker at udby gge deres svar frem for at give karakt erer. Som anført
ovenfor gælder det også ansvaret for en god regulat ion , som diabet ikerne klart
m arkerer er deres, m en vel at m ærke sekunderet af lægerne.
Flere in t erv iewede oply ser, at de har en god fornem m else af, hvad de m å
spise, m en m ange oply ser, at kost rådene er svære at følge. Der er et klart
fingerpeg om , at der er pædagogiske m angler eller en uv ilj e im od at følge
diæt planer eller begge dele.
3 .4 Be k y m r ing e lle r a ngst for nue t e lle r fre m t ide n
For nogle år siden gennem ført es en u ndersøgelse blandt diabet ikere om deres
beky m ring på grund af deres sygdom . Det k onkluderedes, at et overvej ende
flert al var m ere ban ge for insulint ilfælde en d for senkom plikat ioner.
Både den nu gennem ført e spørgesk em aundersøgelse og int erviewene viser
klart , at der er sket en m ark ant holdningsændring. Næst en alle frygt er i dag
sen kom plik at ioner m ere end in sulint ilfælde.
4 9 . H v a d fry gt e r du m e st a t
få i fre m t ide n?

I nsul int il fæl de el ler - chok
Sendiabet i ske kom plikat ioner
Ved ikke

9,21 %
8 1,91 %
8,88 %

Et klart flert al beky m rer sig ikke om følinger, som m ange oplever ugent ligt .
I sær kvindern e udt ry kker nogen bekym ring for insulint ilfælde. Billedet er det
sam m e for insulinchok, m en de flest e t ænk er ikke ov er insulint ilfælde eller
insulinch ok t il dagligt . Kun få oplyser, at de h ar haft m ange insulinchok. De
flest e erk ender at have h aft det for lan g t id siden.
De insulinbehan dlede diabet ikere m åler blodsukker sj ældnere end anbefalet .
De flest e m ener dog at have godt st yr på deres diabet es. HbA1c er
gennem snit lig h øj ere end 7,5% , og der er derfor i både
spørgeskem aundersøgelsen og int erviewundersøgelsen en m odsæt ning m ellem
frygt en for kom plik at ioner, færre blodsu kkerm ålin ger end anbefalet og et
høj ere HbA1c-værdi end de 7,0- 7,5% , som bør t ilst ræbes ( hvis lavere værdier
ikke kan opnås) .
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Mænd oplyser ikke at være deprim eret over at have diabet es i sam m e om fang
som k vinderne. Både m ænd og kv inder snakker i givet fald m ed pårørende,
m en sj ældent m ed en fagperson. Kvinder spiser m ere, m ens m ænd udfolder
sig fy sisk eller “ t ræk ker sig ind i sig selv” .

3 .5 Dia be t ik e rne s opfa t te lse a f e ge n sit ua t ion
Der synes ikke at v ære t vivl om , at diabet ikerne er m ere t ilfredse m ed egen
indsat s end det , som følger af de råd, som t ypisk gives fra behandlerne m ed
hensyn t il blodsukkerm åling, diæt og m ålet for HbA1c.
I enkelt e af svarene ses en m anglende viden om , hv ad der kan opnås, m en for
det m est e er der t ale om et bevidst valg og brug af erfaringer. Det t e afspej les i
vurderingen af regulat ion og den relat ive ubekym ret hed. De flest e er helt enige
i, at de har et godt liv , uanset at flert allet er reguleret dårligere end an befalet .
Mængden af kom plikat ioner kan ses i nedenst ående t abel.
Spørgeskem aun dersøge
l sen
3 78

I n t erviewu ndersøgel
sen
11 9

Påvirkn ing af nyrefu nkt ion

1 92

47

Påvirkn ing af følesan s

1 75

48

Påvirkn ing af kredsløb

1 38

34

64

22

1 30

8

Påvirkn ing af synet

Påvirkn ing af hj ert et
An det

Der sy nes at være t vivl om , hv orvidt begrebet k om plikat ioner er forst ået af
alle i int erviewundersøgelsen.
Diabet ikerne føler, at diabet en kun i m indre grad er hæm m et i deres sociale
liv. Det t e m anifest eres f.eks. også i forhold t il ferieplanlægning, hv or kun de
færrest e lader deres diabet es påv irke valget af rej sem ål o.lign.
Som t idligere nævnt u ndlader den st ore andel af diabet ikerne i begge
undersøgelser oft e eller af og t il at følge k ost rådene ved at spise noget , de
godt ved, de burde undgå.
Som nævnt påv irker de lave blodsukre det øjeblikk elige velbefindende, m en
t ankerne herom fy lder ikke så m eget i hv erdagen.
De flest e opfat t er deres sundhedst ilst and som god (5- 6 på en 7- skala) og et
m indret al - især k vinder - føler sig deprim eret over at være diabet ikere,
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selvom en del af disse oply ser, at der kan være anden årsag t il den
deprim erede t ilst and.

3 .6 Pa r forhold
Til spørgsm ålet om reakt ioner på fam iliens indblanding i m åden at regulere
deres diabet es på oply ses følgen de: I spørgeskem aundersøgelsen bliv er ca.
1/ 3 af og t il og knap 30% oft e eller alt id irrit erede, når pårørende blan der sig i
deres diabet es. I int erviewun dersøgelsen er det m in dre end 1/ 5 der af og t il og
1/ 5 som oft e eller alt id bliver irrit erede. Denne m arkant e forsk el m å prim ært
t ilsk rives de forskellige form er at st ille spørgsm ålet på (h hv. skrift ligt og
m undt ligt ) .
Bedøm m elsen af hvad diabet es generelt kan bet yde i et parforhold afviger fra
bedøm m elsen af, hvad diabet es bet y der i den sv arendes eget parforhold.
I den generelle vurdering m ener m ange - uddybet i int erviewundersøgelsen at det k an give problem er i et parforhold, at den ene skal t age hen syn t il den
anden s diabet es. Ligeledes at diabet es kan give anlednin g t il sk ænderier. De
flest e m ener dog ikk e, at diabet ik eren kan føle sig som en m indre god part n er.
Man ge t ror, at diabet es kan giv e overvej elser om kring det at få børn, og at
part neren kan føle sig afh ængig af sin part ner.
I v urderingen af eget parforhold in dgår forv ent ninger om , at ru t in er m indsker
problem er. Kun få oplyser, at de kan have disk ussioner/ skænderier på grund
af diabet es. De k an, om end i m indre grad end generelt for andre par, føle en
vis gensidig afhængighed og hensynt agen.
De lidt ældre oplyser, at de t idligere følt e, at deres diabet es m åt t e indgå
seriøst i overvej elser om ik ke at få børn, m en er som en del yngre i dag af den
opfat t else, at det ikke er noget v æsen t ligt elem ent i sådanne overvej elser.
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4 . Afr u ndin g og pe r spe k t iv e r
Denne rapport s k onklusioner om diabet es påvirkning af diabet ikernes hverdag
og liv skvalit et rum m er en viden, som ikke har v æret beskrev et t idligere. For
først e gang er det lykkedes at sam le og belyse m ange af de k onsek venser for
hverdagen og livskvalit et en det har at have diabet es.
Det v idere spørgsm ål er, hvad denne v iden kan bruges t il? Diabet esforeningen
arbej der for at forbedre diabet ikernes forhold. Rapport ens k onklusioner viser,
hvilk e om råder det i frem t iden er væsent ligt at arbej de videre m ed.
Blodsukker m åles ikk e så oft e som anbefalet . Det er de færrest e diabet ikere,
som m åler blodsukkeret de anbefalede 4 gange om dagen: før hvert
hovedm ålt id og ved senget id. Der er selvfølgelig en rækk e forh old som ligger
t il grund for det t e - rapport en peger bl.a. på, at m an ge lader erfaringen
indt age m ålingen s rolle. Desværre er det også dok um ent eret , at ca. en
t rediedel har et HbA1c, som ligger over 8% . Erfaringen m å derfor siges, at
være en ut ilst rækkelig erst at ning for blodsukkerm åling på læn gere sigt .
Rapport en påpeger også, at der er dårlig overensst em m else m ed hyppigh eden
af blodsukkerm ålinger, en overv ej ende posit iv vu rdering af egen regulat ion,
det fakt iske HbA1c og angst en for senkom plikat ioner.
Det er fra lægefaglig hånd videnskabeligt doku m ent eret , at et HbA1c ideelt
skal ligge på 7,0 - 7,5% eller lavere. HbA1c- niv eauet er proport ionalt m ed
m uligh eden for at undgå senkom plikat ioner på længere sigt . Brugen af
blodsukkerm åling og m odern e insuliner anvendt i flergangst erapi giver den
enkelt e diabet ik er m uligheden for selv at st y re sin sygdom . Men sam t idigt
bliv er det også den enkelt es eget ansvar at opnå et godt HbA1c-niveau.
Rapport en viser, at det t e bedst sker i sam spil m ed sundh edsfagligt person ale i
form af læger eller sygeplej ersker. De diabet ikere som vurderer rådgivningen
hos lægen posit ivt har t ypisk også et bedre HbA1c. Om vendt gælder også at
faren for at have et dårligt HbA1c er st ørre, h vis rådgivningen h os lægen
vurderes negat ivt .
Der er behov for inform at ion om hj em m em åling, som involverer diabet ikerne
selv, Diabet esforen ingen og det sundhedsfaglige person ale på
diabet esam bulat orier eller i praksis. Der er grund t il at vurdere, om der giv es
t id t il t ilst rækk elig inst ruk t ion, m ot ivering og u ndervisn ing.
Diabet ikeren har i den sidst e ende selv ansvaret for at vælge. Den enkelt e har
suv erænt ret t en t il at definere sine m ål livskvalit et m ed den deraf følgende
livsst il. Frav ælges anvisninger fra læger, sy geplej ersker og/ eller diæt ist er er
det diabet ikerens suveræne ret at gøre det t e. Når rapport en dokum ent erer, at
det t e fravalg i et v ist om fang forek om m er, kan m an im idlert id ikke bare
t ilsk rive det den en kelt es h elt nøgt erne vurdering og valg. Man m å i st edet
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spørge, h vad årsagerne t il det t e fravalg skyldes, og hv orledes disse årsager
evt . kan m inim eres. Opgav erne for Diabet esforeningen og for det
sundhedsfaglige personale er derfor at undgå at blive årsag t il et evt . fravalg.
Diabet esforeningen skal fort sæt t e sit oplysende arbej de via m edlem sbladet ,
foreningens hj em m eside, øv rige publik at ioner og den direkt e
m edlem srådgiv ning. Selv om der allerede h ar fundet m egen kom m unikat ion
st ed om v igt igheden af hyppige blodsukkerm ålinger, balan cen m ellem m ålt ider
og insulin o.s.v. vil opgaven næppe kunne afslut t es på n oget t idspun kt .
I nform at ion t il m edlem m er er en kont inuerlig opgave, der skal varet ages m ed
om hu i t akt m ed u dviklingen i sy gdom sbilledet , i behandlingsform erne m .v.
Det sundhedsfaglige personale bør vurdere, hv ordan pædagogisk e færdigheder
kan udbygges. Der t ales i disse år m eget om com pliance. I forhold hert il v ed
m an, at f.eks. lægens m åde at kom m unikere m ed pat ient en på er af uvurderlig
bet ydning for pat ient ens v ilj e t il at følge lægens anvisninger. Skal der således
ske en generel forbedring af HbA1c- niveauet er det væsent ligt , at det
sundhedsfaglige personale også k ont inuerligt arbej der m ed kom m unik at ion og
søger at udvikle denne i t akt m ed den øvrige udv ikling i behandlingsform er
m .v. I denne forbindelse er det værd at kn yt t e en bem ærkning t il diæt ist erne,
der i am bulat orie- sam m en hæng st øt t er op om diabet ikerens behandlingsm ål
m ed kost vej ledning og ernæringsråd. Rapport en synes at påvise, at
kost om rådet kendet egnes af en relat ivt dårlig com plian ce, hvad angår
diabet ikernes v ilj e t il at følge diæt ist ens råd og anvisninger. Der er derfor brug
for, at diæt ist erne ov erv ej er, hvordan kom plicerede inform at ioner om
vægt enheder, kulhydrat er, fedt procent er o.s.v. kan gøres let t ere forst åelige for
diabet ikerne, så en om lægning af livslange k ost vaner vil forekom m e m indre
kom pliceret og uov erkom m elig.
I forlængelse af en forbedret kom m unikat ion bør det overv ej es at udbygge
am bulat oriern e m ed t ilbud om professionel assist ance, når de psykiske effek t er
af diabet es viser sig hos den enkelt e. Rapport en viser, at det er langt de
færrest e, der opsøger professionel hj ælp t il at løse den angst og nedt rykt hed,
der kan opst å som en følge af at hav e en kronisk sygdom . Rapport en viser
også, at m ænd og kvinder reagerer forskelligt på de følelsesm æssige sider af
sygdom m en, m en begge grupper erkender, at det psyk iske aspek t også er
relevant for dem . Derfor bør det som en n at urlig udvik ling af det sam lede
behan dlingst ilbud overv ej es at lade am bulat oriern e udbygge m ed faggrupper,
der kan st øt t e diabet ikere gennem perioder præget af psyk iske k riser.

