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Omvårdnadsbehovet är väsentligt vid typ 1 diabetes, och sjuksköterskan spelar en central roll 
vid omhändertagandet. Insulinpumpen, som utvecklades för ca 25 år sedan, medförde hopp 
om bättre metabol kontroll och livskvalitet. Den användes också i ökande omfattning hos 
barn. Barndiabetessköterskor har förvärvat god kunskap om metoden och unik möjlighet att 
utvärdera dess betydelse för barndiabetesvården. Hittills har det emellertid kommit få 
rapporter om deras observationer. 

Syftet med den aktuella intervjustudien, var att belysa barndiabetessköterskors erfarenheter 
och omvårdnadsstrategier vid insulinpumpbehandling hos barn med typ 1 diabetes, och 
jämföra dessa med traditionell insulintillförsel. Samtliga informanter fann metoden användbar 
för barn. Bland fördelarna fanns bättre metabol kontroll, ökad flexibilitet och färre injektioner. 
En av nackdelarna var den ständiga påminnelsen om sjukdomen. Livskvaliteten ansågs bättre 
i jämförelse med insulin injektioner. 

Sammanfattningsvis, har den aktuella studien, även om den är liten, bekräftat att 
insulinpumpbehandling är en bra metod för barn med diabetes. En ökad användning och 
vidare utveckling av pumpen kommer troligtvis att ske i framtiden
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The need of nursing is crucial in type 1 diabetes, and the nurse plays a central part in the care. 
In type 1 diabetes there is a lifelong dependence on exogenous insulin. The insulin pump, 
developed about 25 years ago, brought hope of better metabolic control and quality of life. It 
is increasingly being used also in children. The pediatric diabetic nurses have acquired good 
knowledge of the method and have a unique possibility to evaluate its impact on the care in 
childhood diabetes. So far, however, there have been few reports of their observations. 

The aim of this interview study, was to illustrate pediatric diabetic nurses experiences and 
nursing strategies of insulin pump therapy in children with type 1 diabetes, and compare these 
with traditional insulin regimen. All the informants found the method useful for children. 
Among the advantages were better metabolic control, more flexibility and fewer injections. 
One of the disadvantages was the constant reminding of the disease. The quality of life was 
considered better, in comparison with regular insulin regimen. 

In summery, even though the present study is small, it has confirmed that insulin pump 
therapy is a good method for children with diabetes. An increased application and further 
development is likely for the pump in the future.   
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INLEDNING

Diabetes är en folksjukdom, som ökar påtagligt i alla åldrar, även hos små barn. Den 
vanligaste formen, typ 1 diabetes, kräver livslång insulintillförsel, för att undvika akuta 
livshotande tillstånd och svåra senkomplikationer. Sjukdomen innebär stora påfrestningar för
barnen och föräldrarna och fordrar speciella omvårdnadsinsatser. 

Olika metoder att förbättra insulinbehandlingen har prövats. För cirka 25 år sedan 
introducerades insulinpumpen som ett försök att förbättra den metabola kontrollen, förenkla 
insulintillförseln och öka möjligheterna till ett mer normalt liv. Metoden har visat sig ge goda 
resultat hos vuxna och har de senaste åren börja användas i större utsträckning vid behandling 
av barn. 

Barndiabetessköterskan spelar en central roll i omvårdnaden och behöver ha ett medicinskt, 
tekniskt och psykologiskt kunnande. Omvårdnadsaspekterna vid pumpbehandling hos barn är
relativt lite kända. Denna intervjustudie är ett försök att tillvara barndiabetessköterskors 
erfarenheter av insulinpumpbehandling. Förhoppningsvis kan dessa komma att påverka det 
framtida omhändertagandet.
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BAKGRUND

Diabetes

Typ 1 diabetes mellitus (T1DM) är den vanligaste metabola sjukdomen som drabbar barn och 
ungdomar och som ökar påtagligt, särskilt hos mindre barn. 

T1DM orsakas av nedsatt eller upphävd produktion av insulin i bukspottkörtelns betaceller i 
de Langerhanska öarna. Insulin reglerar kroppens glykos-, fett- och proteinomsättningen. 
Bristen leder till bl.a. förhöjt blodsocker med ökad törst, polyuri, avmagring och risk för 
ketoacidos. Ketoacidos är en syraförgiftning p.g.a. bildning av ketonkroppar då fettvävnaden 
bryts ner och som obehandlad leder till coma och död.

Barn under två år är ofta svårt sjuka med ketoacidos vid diabetesdebuten, eftersom tidiga 
symtom kan vara svåra att upptäcka och akuta infektioner kan försvåra den kliniska 
diabetesdiagnosen (Komulainen et al., 1999). Små barn har också en ökad risk för 
hypoglykemi vilket är den vanligaste behandlingskomplikationen. Insulinet förstörs om det 
kommer i kontakt med mag- och tarmkanalen och måste tillföras i injektionsform. Detta kan 
ske med hjälp av sprutor, pennor eller kontinuerligt via pump.  För stora doser kan orsaka för 
lågt blodsocker med insulinkänningar såsom hunger, irritation, illamående och blekhet med 
risk för kramper och medvetslöshet (Hanås, 1999). 

Trots insulinbehandling löper personer med diabetes risk att utveckla olika 
senkomplikationer. Hyperglykemier spelar en stor roll vid utvecklingen av komplikationer 
(Pambianco et al., 2006). HbA1c är ett blodprov som kan mäta hur blodglykosnivåerna i 
medeltal har legat de senaste två månaderna och det kan därför användas som ett mått på den 
metabola kontrollen (Hanås, 1999).  

Epidemiologi hos barn 

Diabetesfrekvensen bland barn har ökat drastiskt i många länder det senaste årtiondet, inte 
minst i Sverige, där vi näst efter Finland har den högsta dibetesfrekvensen i Europa 
(Dahlquist et al., 2000). Antalet nyinsjuknade barn under 18 år med typ 1 diabetes år 2004 var 
781 jämfört med 683 år 2000. Den största ökningen sågs hos barn under 5 år och var mellan 
år 2000 och 2004 var 25 % (Lindblad, 2004). I en annan studie (Pundziute-Lyckå et al., 2002) 
var antalet diabetesfall i åldersgruppen 0-34 år i Sverige inte ökat, men medelåldern vid 
diagnosen hade sjunkit. Detta kan förklaras av det ökade antalet små barn med diabetes.

Behandling

Målet med insulinbehandlingen är att patienten ska uppnå en metabol kontroll så nära den
normala som möjligt, vilket minskar riskerna för komplikationer senare i livet (Spezia 
Faulkner & Chang, 2007). Patienten ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan 
kliniska eller psykosociala komplikationer (Royal College of Nursing, 2006). Hanås (1999) 
tar upp barndiabetesgruppens riktlinjer och mål för diabetesbehandligen. Denna innefattar:
inga symtomfrihet, god kondition, normal tillväxt och utveckling, normal pubertet och 
skolgång, normalt kamratliv och yrkesliv, normal familjeliv och möjligheter till graviditet och 
förebyggande av komplikationer. 
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Insulinpumpen

Behandling med insulinpump har blivit ett allt vanligare alternativ till traditionell 
sprutbehandling. Insulinet pumpas ut via en tunn slang ansluten till en plast- eller nål i 
underhudsfettet. Pumpen ger en jämn basaldos av insulin hela dygnet. Extra insulin ges 
genom knapptryckning i samband med måltider, så kallad bolusdoser. Pumpen känner av
stopp i slang, nål eller ampull, men larmar dock inte vid läckage om katetern har glidit ut. 

Fördelarna med insulinpump, förutom förbättrad metabol kontroll, är att måltidsmönstret och 
även livsstilen kan vara mer flexibel. Psykologiskt kan det dock insulinpumpen bli en ständig 
påminnelse om sjukdomen och därför kan därför upplevas som negativ. En annan nackdel är 
att insulinpumpen är förenad med en ökad infektionsrisk vid insticksstället (Torrance, 
Franklin, & Greene, 2003). 

Omvårdnadsperspektiv

Diabetes är en komplex sjukdom, som kräver speciell omvårdnad och uppföljning. 
Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee definierar omvårdnad som en mellanmänsklig 
process där den professionella omvårdnadsutövaren hjälper en individ, en familj eller ett 
samhälle att förebygga eller hantera upplevelser av sjukdom och lidande (Jahren-
Kristoffersen, 1998). Patienter med diabetes har stort behov av tillgänglighet, kontinuitet och 
stöd. Thompson, Kozak och Sheps (1999) visade att nyckelfaktorn till förbättrad metabol 
kontroll hos vuxna var en frekvent kontakt med diabetessköterskan.  

Barndiabetessköterskan spelar en central roll och fungerar som en nyckelperson i hela 
vårdteamet. Olika yrkesgrupperna inom diabetesvårdteamet är diabetessjuksköterskor, läkare, 
dietister, psykologer, kuratorer, tandläkare, fotvårdsspecialister och lekterapeauter (Llahana, 
Poulton & Coates, 2001). För barndiabetessköterskan är samarbete med daghem, skola och 
fritidsverksamhet väsentlig (Royal College of Nursing 2006; Llahana et al., 2001). 

Kunskaper inom flera områden krävs av barndiabetessköterskan: medicinskt, tekniskt och 
psykologiskt. Hon behöver ständigt hålla sig à jour med ny forskning och kunskap inom 
diabetesområdet. Enligt Royal College of Nursing (2006) så borde denna arbeta hel- eller 
deltid endast med diabetes. 

Information och utbildning

Föräldrarna till barn med diabetes har ett stort informationsbehov, som bl.a. varierar med 
sjukdomstidens längd. Kunskapen om barnets diagnos, behandling och prognos samt inte 
minst den dagliga omvårdnaden ökar föräldrarnas förmåga att kunna hantera barnets sjukdom 
(Hummelick & Pollock, 2006). Barndiabetessköterskan bör känna igen och uppmärksamma 
det individuella undervisningsbehovet och se till att detta blir tillgodosett (Llahana et al.,
2001). 

Barndiabetessköterskan står för merparten av utbildningen till barn och föräldrar. Det finns 
olika metoder för inlärning, till exempel muntlig information med individuell rådgivning, 
telefonrådgivning, eller gruppundervisning. Enligt Llahana et al. (2001) är skriftligt material 
mest effektivt. Undervisnings- och demonstrationsredskap finns, t.ex. böcker, videos, posters, 
videospel, dockor, datorprogram och kassettband. 
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Barn- och föräldraperspektiv

Att barn och föräldrar är delaktiga i vården och känner att de ingår i vårdteamet är av stor 
betydelse (Hummelinck & Pollock, 2006). Det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i 
vården. Azar & Solomon (2001) poängterar mammorna i större utsträckning än papporna tar 
del i barnets diabetessjukdom. Förträngning och distans används av vissa pappor En del 
pappor använder förträngning och distans som en hanteringsstrategi (Hummelinck & Pollock
2006; Azar & Solomon, 2001). 

Enligt Spezia Faulkner & Chang (2007) är det föräldrarnas stress och hemmiljön som mest 
påverkar barn och tonåringarnas glykemiska kontroll. Föräldrarnas stress är därför en viktig 
faktor i omvårdanden. Stressbedömning av föräldrarna bör enligt Stallwood (2005) användas 
som ett redskap för att identifiera de som behöver hjälp, för att öka förmågan att hantera 
barnets sjukdom. Barndiabetessköterskan bör hjälpa föräldrarna att bygga upp deras 
självförtroende och förbereda dem att hantera sjukdomen (Streisand, Swift, Wickmark, Chen
& Holmes, 2005).  Det psykologiska stödet till barn och deras föräldrar har stor betydelse.

Problemformulering

Diabetesfrekvensen hos barn är stigande och därmed torde även användandet av insulinpump
som behandlingsalternativ öka. Barndiabetessköterskans roll vid insulinpumpbehandling är 
mångfacetterad och omvårdnadsbehovet är omfattande, med bl. a. krav på information, 
utbildning, tillgänglighet och psykologiskt stöd. Detta torde leda till ett stigande behov av 
kunniga och rutinerade barndiabetessköterskor. Det är därför viktigt att dokumentera 
barndiabetessköterskors erfarenheter av det nya behandlingsalternativet och jämföra med det 
gamla.
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SYFTE

Syftet med denna uppsats är att belysa barndiabetessköterskors erfarenheter och 
omvårdnadsstrategier vid insulinpumpbehandling hos barn med typ 1 diabetes och bl.a. 
jämföra dessa med traditionell pennbehandling.

Frågeställningar

 Hur ser omvårdnadsbehovet ut vid insulinpumpbehandling och hur skiljer sig detta 
från pennbehandlingen?

 Vilka är för- respektive nackdelarna med insulinpumpbehandling ur ett 
omvårdnadsperspektiv?

 Hur förändras livskvaliteten för barn och föräldrar i och med 
insulinpumpbehandlingen? 

 Vilken roll har insulinpumpen i omvårdnaden vid barndiabetes?

METOD

Metoden som har använts i denna uppsats är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, då 
detta bedömdes vara det bästa sättet att undersöka barndiabetessköterskornas erfarenheter. I 
det kvalitativa perspektivet separerar man individen från omvärlden och söker förklara hur 
den objektiva verkligheten är beskaffad. Intresset ligger på individen. Hur tolkar denne och 
formar sin verklighet (Backman, 1998).

Urval

Vid planeringen av projektet var informanten given, d.v.s. barndiabetessköterskan. Urvalet av 
barnkliniker som tillfrågades om deltagande skedde huvudsakligen geografiskt. De var 
lokaliserade till mellansverige för att vara relativt lätta att nå, då undersökningstiden var 
begränsad. Ett brev med information om studien och anhållan om tillstånd att kontakta 
respektive barndiabetessköterska skickades till åtta verksamhetschefer vid barnklinikerna. 
Samtliga gav ett positivt svar. Därefter togs kontakt med barndiabetessjuksköterskorna, via 
telefon eller mail, med förfrågan om de ville delta, varvid samtliga svarade ja. De två 
inklusionskriterierna för att kunna delta i studien var dels att informanterna skulle vara 
barndiabetessköterskor och dels hade erfarenhet av insulinpumpbehandling hos barn. 

Datainsamling

Datainsamlingen skedde via intervjuer med semistrukturerade frågor. Deltagarna hade blivit 
informerade om studiens syfte, men intervjufrågorna gavs först vid intervjutillfället.
Intervjuerna genomfördes under drygt en och en halv vecka i mitten av oktober månad. De 
utfördes på klinikerna på dagtid i informanternas arbetsrum enligt tidigare överenskommelse.
Intervjuerna varade mellan 25 och 50 minuter och spelades in på band.
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Bearbetning av data

Efter insamlandet av data gjordes en noggrann bearbetning av materialet. Varje intervju 
avlyssnades och transkriberades. Därefter bearbetades texten ytterligare genom 
meningskoncentrering, det skrivna materialet kortades ner och det viktigaste behölls för 
ytterligare analys. Uppgifterna kodades i huvud- och underkategorier (Kvale 1997). Därefter 
tolkades och sammanställdes data till ett slutligt resultat. 

Etiska aspekter

Innan informanterna tillfrågades om deltagande i studien skickades en skriftlig ansökan
(Bilaga 1) till verksamhetschef vid de olika barnklinikerna angående tillstånd att få genomföra 
intervjuerna. I denna skriftliga ansökan presenterades tydligt studiens syfte och uppläggning. 
Vid positivt svar tillfrågades barndiabetessköterskorna via telefon eller mail. De informerades 
om syfte, uppläggning, den planerade datapresentationen och om möjligheter till att avsluta 
deltagandet utan närmare motivering. Försäkran gavs att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt och att inga obehöriga skulle kunna ta del av detta. Ovanstående etiska 
överväganden har baserats på Helsingforsdeklarationen (Forskningsetisk policy och 
organisation, 2003).
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RESULTAT

Genom bearbetning och analys indelades materialet i följande huvud- och underkategorier. 
Dessa redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell1 Huvudkategorier och underkategorier

Deltagande informanter, sju kvinnor och en man, hade varit yrkesverksamma 
barndiabetessköterskor mellan 4 och 18 år.  Klinikerna var olika stora och hade 160 - 700 
barn med diabetes, på 1 – 4.5 skötersketjänster. Enligt informanterna bör det finnas en 
sköterska per hundra barn. 

Tabell 2 Jämförelse av antalet diabetesfall med antalet nyinsjuknande per år och klinik     
              
Antal barn med diabetes
undersökningsklinikerna

Antal nyinsjuknade barn med diabetes i 
genomsnitt per år och klinik

700 75
230 15
200 20
260 30
195 25
160 25
245 25
400 50

Huvudkategori Underkategori

Basfakta - Klinikens diabetessköterskor och 
barndiabetespopulation 

- Pumpfrekvens
- Kriterier 

Omvårdnadsbehovet vid 
insulinpumpbehandling

- Introduktion 
- Undervisningsbehov
- Tillgänglighet
- Jämförelse med pennbehandling

För- och nackdelar vid 
insulinpumpbehandling ur 
omvårdnadsperspektiv

- Omvårdnadsvinster
- Negativa erfarenheter

Livskvalitet - Barnens livskvalitet
- Föräldrarnas livskvalitet
- Jämförelse med pennbehandling

Insulinpumpens roll i omvårdnaden vid 
barndiabetes

- Behandlingsalternativ
- Rekommendationer
- Vinster
- Framtidsaspekter
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Den prepubertala gruppen mellan 7 och 12 år var den största. Informanterna var eniga om att 
det inte fanns någon större skillnad i antalet pojkar och flickor, möjligtvis en liten övervikt för 
pojkar. Antalet nysjuknande barn med diabetes per år varierade avsevärt mellan klinikerna, 
delvis beroende på klinikernas storlek och upptagningsområde. Det lägsta antalet 
nyinsjuknande barn dittills år 2007 var 15 och det högsta 75. Se tabell 2 ovan.  
Pumpfrekvensen vid klinikerna var mellan 13 och 40 %. Se tabell 3 nedan Enligt några av 
informanterna bör rikssnittet ligga minst på cirka 15 till 20 %.  

En del av barnklinikerna har använt insulinpump sedan tidigt 80-tal, då metoden 
introducerades. Det var då endast ett fåtal, som fick prova denna form av insulintillförsel. De 
övriga klinikerna började använda pump i början av 90-talet. Kriterierna för insulinpump är i 
stort sett likartade vid de aktuella klinikerna. De yngsta barnen, under 5 år, prioriteras liksom 
de med svårkontrollerad diabetes med höga eller pendlande blodsockervärden och/eller ett 
högt HbA1c. Även familjer med starkt önskemål om insulinpump kan på sikt oftast få en 
sådan. Flera informanter anser att man har rätt att få en pump om man vill ha det, även om 
den är dyr.  

Vid två kliniker används aldrig pump vid nyinsjuknande, men vid de övriga kan de yngsta få 
den redan vid debuten. Flertalet informanter påpekade vikten av att även kunna använda 
insulinpenna i händelse av pumpproblem.    

Tabell 3 Jämförelse av antalet barn med diabetes med pumpfrekvensen (antal/procent)

Antal barn med 
diabetes vid 
undersökta 
diabetesklinikerna

Pumpfrekvens; 
antal 

Pumpfrekvens; 
procent

700 145 20 %
230 33 15 %
200 40 20 %
260 33 13 %
195 65 33 %
160 60 38 %
245 75 31 %
400 160 40 %

”…Just nu, de som får pump är enbart de yngsta barnen mellan 0-3 år, dom 
sätter vi i stort sett på pump oavsätt vad föräldrarna tycker och tänker. 
Många gånger med nyupptäckt diabetes så har de ingen aning om vad 
diabetes är och de olika behandlingsformerna.”

”Här resonerar vi så att vi tror att de måste lära sig tänket med 
behandlingen, för det behöver du kunna. Du måste kunna ta insulin med 
penna och veta hur det känns. Du måste känna dig trygg med det för att 
kunna ha en pump. Pajar din pump då är det nödvändigt att kunna gå över 
till pennor.” 
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Omvårdnadsbehovet vid insulinpumpbehandling

Introduktion

Introduktionen av pumpbehandlingen inleds oftast med ett informationsmöte för barn och 
föräldrar. De får en genomgång av vad pumpbehandlingen innebär, dess för- och nackdelar
och de ges möjlighet att ta upp eventuella frågor och tankar. Inte sällan har de redan en viss 
kunskap som de fått av vänner eller via intenet. Endast en av klinikerna har patienterna 
inneliggande i samband med pumpbehandlingsstarten. Vid övriga kliniker introduceras 
patienterna halvdagar på dagvårdsavdelningarna. Detta är delvis en resursfråga, men man 
tycker samtidigt att det kan vara en fördel att introduktionen sker gradvis för att inte bli för 
intensiv. För de yngsta kan samarbete med lekterapin behövas.

”Förut la vi in alla barnen så att man gjorde det inneliggande, men det gick 
inte alltid eftersom de hade fullt på avdelningarna och det kom andra och så 
fick man skjuta på det. Och sen var det ju så att personalen på 
avdelningarna kunde inte pumparna ändå, så det var liksom ingen vinst med 
det. De flesta ville åka hem. Men det funkar bra tycker jag nu.”

Starten med pumpbehandling kan ta från en dag upp till en vecka beroende klinikens rutiner. 
Därefter följer hos samtliga en period med telefon- eller mailkontakt med 
barndiabetessköterskan. Behandlingsintroduktionen avslutas med ett återbesök en till fyra 
veckor efter att pumpen är satt. 

Undervisningsbehov

De flesta informanterna ansåg att inlärningen fungerar bra och att det inte finns några 
egentliga svårigheter med att lära sig insulinpumpen. Flertalet informanter poängterade att 
pumpbehandlingen mer innebar ett ”nytt tänk”, än att metoden i sig var svårare att lära sig. 
För vissa familjer kan den dock passa mindre bra.  Barnen lär sig rätt förhållandevis snabbt.

” Bruksanvisningarna är fantastiska för dom här pumparna. De är ju så 
pedagogiska att det är ju inga problem, och principen är ju också enkel att 
förklara. Man behöver en basaldos och en måltidsdos. ”

” Barn och ungdomar i alla åldrar…tekniskt är det inga problem…jag 
menar alla har mobiltelefoner, och det är ju lättare än en mobiltelefon. ”

Flertalet av informanterna tog upp liknelsen mellan en insulinpump och en mobiltelefon enligt 
citatet ovan. För barn vilka haft pump en längre tid, finns det en risk att kunskapen om 
diabetes och pumpen glöms bort. Detta medför ett behov av uppföljningsmöten. Eftersom 
tonåringar oftast själva sköter pumpen föreligger en risk att föräldrarna helt övarlämnar 
ansvaret och därmed glömmer pumpens funktioner.

” Det som är problemet ibland är att vi har med ungdomar att göra 
som…dom är så snabba…det är dom som har pumpen och då tappar 
föräldrarna kunskapen direkt, för de håller aldrig i pumpen. ”
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” Att lära någon att ta spruta, det kan du göra. Att lära någon hur du gör 
det tar inte speciellt lång tid, men att lära sig all tekniken och hur man 
använder de mest primära funktionerna i pumpen, det tar lite längre tid. ”

Tillgänglighet

Samtliga informanter menade att det krävs mera insatser i samband med pumpstart. Även vid 
uppföljningar fordras mer tid. För övrigt ansåg de inte att pumpbehandlingen ökade behovet 
av tillgänglighet. 

” Det är ju så…i början så att säga, innan de har lärt sig handskas med 
sakerna…då är det så att även om min tid är måndag till fredag 08-16:30 så 
har de alltid möjligt att nå mig privat på kvällstid också, och helger i den 
första månaden kan man säga, och då svarar jag  gärna på frågor. Däremot 
efter den månaden ser jag hellre att de inte ringer hem till mig. Då kanske 
de ska söka sig de ordinarie vägarna. ” 

Alla utom en tyckte att det generellt behövs flera barndiabetessköterskor för att tillgodose 
omvårdnadsbehovet bl.a. i samband med insulinpumpbehandlingen.

” Dom vi startar som är okomplicerade, dom får vänta i mer än ett år, så är 
det här just nu, och det säger ganska mycket om våra resurser. Våra 
patienter får inte komma i tid. Det kan inte prioritera pumpar utan vi måste 
prioritera patienternas insulin, för det är det som upprätthåller liv.”

Jämförelse med pennbehandling

Informanterna ansåg att det tog lite längre tid att introducera pumpbehandling jämfört med 
pennbehandling främst beroende på den mer komplicerade tekniken. 

”De har ju redan rutin på mycket och de är ju inte i sådan kris som man är 
när man är nyinsjuknad…så jag tror inte att det är någon större skillnad.” 

Diabetessköterskorna tyckte inte att det var någon större förändring i behovet tillgänglighet
vid pump- respektive pennbehandling, möjligtvis var behovet något större i initialskedet av
insulinpumpbehandlingen. Enstaka föräldrar uttryckte dock en förskjutning av mot mer 
tekniska samtal.  

” Jag hade en mamma som ringde häromdagen och hon sa sen vi började 
med insulinpump så har det bara blivit diskussioner om teknik och 
blodsockervärde. Vi hinner aldrig prata om livet längre, så hon beställde en 
extra tid för att prata om livet, så det kan det ju vara så att det blir mycket 
teknik och mätvärden och då tappar man bort mycket annat. ”

” Nej, egentligen inte…det är starta som är det viktigaste egentligen, 
oavsätt vilken behandling du ska ha. Det är ju grundkunskapen i hur 
diabetes fungerar, det är ju det som ger omvårdnadsbehov senare i livet. ”
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För- och nackdelar med insulinpumpbehandling ur ett 
omvårdnadsperspektiv

Omvårdnadsvinster

Informanterna ansåg att familjerna för det mesta är mycket nöjda med pumpbehandlingen. 
Barnen får bättre metabol kontroll med jämnare insulin- och blodsockernivåer, samt ett lägre
HbA1c. De blir piggare, orkar mer och får ett bättre humör. En viktig fördel, särskilt för det 
mindre barnen, är att antalet stick per dag blir betydligt färre. Insulinpumpen medför också 
ökad frihetskänsla och mer flexibilitet i vardagen, eftersom patienterna ständigt har sitt insulin 
med sig. En vinst, även för vårdgivarna, är att man kan se om bolusdoser har glömts eller 
givits felaktigt. Detta ökar möjligheterna till bättre behandlingskontroll.   
  

”…Den största fördelen över huvud taget är väl att den efterliknar ju 
kroppens eget sätt att ge insulin…så att det blir så naturligt som möjligt. 
Man har en basaldos som går med den hastighet som kroppen har, och 
varje gång man äter så tar man upp sin pump och så ger man sig en dos 
efter vad man äter, och det är ju så kroppen gör. ”

” Du kan ha den så att ingen märker att du har den…du kan vara diskret 
och du slipper alla frågor. Dina närmaste runt omkring tycker jag ska veta 
att du har pump, men alla behöver inte veta det. Livet är tillräckligt jobbigt 
ändå på något sätt…”

Negativa erfarenheter

Den största risken vid pumpbehandling är ketoacidos, som kan orsakas av pumpstopp, vilket i 
sin tur kan leda till hypoglykemi. Insulintillförseln kan även brytas vid läckage om nålen
glider ut. 

” Men det är de inte riktigt medvetna om förrän de själva har råkat ut för 
det. Hur snabbt det kan gå. Hur man än poängterar…så förstår de inte hur 
snabbt det går förrän de själva drabbas. – Oj gick det så fort? ”

” Nu har vi inte jättemånga sådana, men det är många som ringer som är 
på gång…att de inte vet vad de ska göra, fast vi har sagt det tusen gånger! ”

För vissa tonåringar kan pumpen bli för bekväm, så att de glömmer sin sjukdom och att ta 
bolusdoser. För andra i denna åldersgrupp kan istället pumpen bli en ständig påminnelse om 
sjukdomen. De tycker att den är tung, ful och är i vägen. Den blir en belastning och kan 
avslöja för omgivningen att de har diabetes

” Utnyttjar man inte tekniken och man glömmer att ta sina insulindoser…då 
kan det till och med bli så att vi hjälper barnet att kunna ha en dålig 
behandling. ”
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 ” Men…annars är de ju olika människor med olika nackdelar, men för mig 
som vårdgivare så finns det inte så många nackdelar, mer än att man måste 
se till att de har back-up, både kunskaper och teknik. ”

” Men har man bara en normal blodsockerkontroll, och alltid kollar sitt 
blodsocker det sista de gör innan de lägger sig på kvällen och om man inte 
lägger sig på ett blodsocker över 10, vilket jag säger är tabu. Man får inte 
krypa till kojs med sådana värden. Gör man det så är det ju inga risker…det 
finns inga negativ effekter, som jag ser det. ” 

Merparten av informanterna ansåg att individuella faktorer avgjorde om pumpbehandling var 
lämplig och att det inte fanns någon särskild kategori för vilken den inte fungerade. Unga 
flickor i de tidiga tonåren uppskattar dock sällan pumpen.  

 ” Över huvud taget, diabetesbehandlingen passar inte för flickor ofta, det 
har jag kommit fram till, för dom kan inte visa att de tar sprutor, och de kan 
inte visa pumpen och de kan inte visa att de tar blodsocker, utan de har 
helst inte diabetes, och där vet jag inte var men ska ha för behandling…och 
det är runt 14-15 år. ”

Insulinpumpen är sedan 1997 ett kostnadsfritt hjälpmedel. Den är dyr även 
samhällsekonomiska aspekter kan påverka användandet.

Livskvalitet

Barnens livskvalitet

Informanterna var eniga om att barnens livskvalitet förbättras med insulinpumpbehandling.
Förutom att de mår bättre och utsätts för mindre sticksmärta är behandlingen mindre 
tidskrävande och de får mer tid för lek och fritidsaktiviteter. Vissa stressmoment kan 
emellertid finnas i samband med behandlningen. En av informanterna framhöll att 
nålsättningen inte var det största problemet.    

” De mindre barnen blir stressade för att ta bort tejpen…det gör ont att ta 
bort plåster…många små barn säger: Vi ska väl inte ta bort tejpen?”

Föräldrarnas livskvalitet

Informanterna upplevde att föräldrarna mår bättre om deras barn har insulinpump. När barnen 
mår bättre mår föräldrarna bättre. Även föräldrarna får en ökad frihetskänsla och slipper 
diskussioner kring sprutorna. Att slippa tvingas sticka sina barn lika ofta som vid 
pennbehandling ger de flesta stor lättnad.

Men trots att föräldrarna känner sig mindre stressad med insulinpump finns oron alltid kvar 
att någonting ska hända deras barn. De flesta är medvetna om att pumpen kan medföra en risk 
för ökad ketoacidos. En stressfaktor för både barn och föräldrar kan vara att pumpen larmar 
och man inte omedelbart vet om nålen har åkt ut och att blodsockret är högt.
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” ...jag tror att det är individuellt, men det är klart att vill man ha en pump 
och man vet att det är den mest exklusiva behandlingen som finns, så 
självklart så kan man uppfatta att livskvaliteten ökar. ”

” Vi vill ju inte att det ska vara det, vi försöker ju signalera att det aldrig 
ska vara någon kris eller panik. Händer det något med pumpen så ska man 
ju alltid se till att ha pennor i kylskåpet. ”

Jämförelse med pennbehandling

De flesta patienterna som gått över från sprutbehandling till insulinpump fortsätter med 
denna. Både patienterna och föräldrarna anser att det är en stor skillnad och att livskvaliteten
förbättras. Några informanter påpekade att framförallt flickor i 8:e årskursen ofta går över till
pennor under sommaren, eftersom de inte vill visa att de har en pump, men återgår till hösten 
till pump. 

Insulinpumpens roll i omvårdnaden av barndiabetes

Behandlingsalternativ

Samtliga informanter ansåg insulinpumpen vara ett mycket gott behandlingsalternativ för barn 
med typ 1 diabetes. 

”Aaa…det tycker jag, punkt slut!”

Om tekniken används rätt och patienterna sköter sig, finns stora möjligheter till förbättring av 
blodsocker och HbA1c.

” Ja…det tycker jag, och jag tror att om jag skulle ha diabetes själv så 
skulle jag ju välja pump. ”

”Men man får inte ha någon övertro på pumpen, utan det krävs lika mycket 
som patient tycker jag.” 

Rekommendationer

Insulinpumpen rekommenderas av de flesta för de yngsta barnen, för de som har en instabil 
diabetessjukdom eller en uttalad stickrädsla. 

”När man har jobbat med det här ett par år, alltså ett tag, då kan man se 
att…du lär känna barnen och ungdomarna, och då kan du se hur de här 
barnen kämpar och kämpar och kämpar, och det blir aldrig bättre, och då 
kan man föreslå och fråga: skulle du tycka att det här var ett bra 
alternativ?”
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”Alltså…jag tycker att om man har diabetes och vill ha pump så ska man få 
det. Det blir bättre för de små barnen för man får ett jämnare blodsocker. 
Det får man när man blir större också, men att ha diabetes är att uppfylla 
nyårslöftena varje dag, hela livet…så att om det på något vis kan hjälpa att 
underlätta så…”

Vinster 

Förutom behandlings- och omvårdnadsmässiga vinster för barn och föräldrar, ansåg flera av
barndiabetessköterskorna att metoden även underlättar deras arbete. Två hade motsatt 
uppfattning och tyckte att det gick lika bra med pennor. 

”Alla vinner naturligtvis, men det är ju alltid barnen först och främst…det 
är ju deras framtid. Det är ju dom som ska må så bra som möjligt.”

Framtidsaspekter

En genomgående uppfattning var att behandling med insulinpump kommer att öka i framtiden 
och bli ett allt vanligare behandlingsalternativ. Man önskade att den skulle kunna göras i 
mindre storlek, vara mindre avancerad och därmed bli billigare. Samtidigt nämndes fördelarna 
med inbyggd vävnadssockermätare.    

”Patienterna hoppas ju mycket på att det kommer att bli någon form av ett 
slutet system, där man har någon form av blodsockermätning. Konstgjord 
bukspottkörtel, så kan man väl säga. Man mäter blodsockret och pumpen 
reagerar på blodsockret och levererar insulin utifrån blodsockernivån. Det 
är ju det som våra patienter hoppas på.”   

”Det är ju så att föräldrarna kommunicerar med varandra via Internet, och 
om nu en förälder nere i Småland kan kommunicera med en i Stockholm och 
den i Stockholm berättar att vi har si och den i Småland säger att vi har 
så…så vill de pröva, så är det föräldrarnas erfarenheter. Om de är positiva 
så kommer ju det att styra…så det blir svårt för barnkliniker att inte sätta 
pump att låta bli…de måste ju kunna göra det.”

”Det tror jag absolut! Och jag tror att den kommer att utvecklas också. 
Dels att den blir kanske mindre, det kommer säkert att finnas mer finesser 
också, det ser man redan mycket nu, men den kommer säkert att utvecklas.”
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Den använda metoden var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. I den genomförda
undersökningen är barndiabetessköterskans erfarenheter och omvårdnadsstrategier i fokus, 
därför valdes den tillämpade metod bäst. Deltagarna kan ge intervjuaren direkt information 
om upplevda erfarenheter och åsikter.
. 
Ett nödvändigt kriterium för urvalet av informanter var att de som barndiabetessköterskor 
hade erfarenhet av insulinpumpbehandling. Eftersom antalet barndiabetessköterskor i Sverige 
är begränsat var förhoppningarna att de tillfrågade ville delta stora. Samtliga accepterade att 
ingå i studien vilket möjliggjorde att denna kunde genomföras. Sju av de åtta 
barndiabetessköterskorna var kvinnor, men resultatet torde inte påverkas av den ojämna 
könsfördelningen. 

Intervjun utgick från ett strukturerat frågeformulär. Enligt Olsson & Sörensen (2001) ger 
strukturerade frågor större möjlighet för intervjupersonerna att uppfatta frågorna på likartat 
sätt. Deltagarna hade endast informerats om studiens syfte och uppläggning. De fick inte 
tillgång till frågorna före intervjutillfället för att kunna ge oförfalskade åsikter och inte styras 
till specifika svar (Kvale 1997). Att analysera materialet är inte en lätt uppgift, men enligt 
Kvale (1997) har forskaren ett perspektiv på vad som ska undersökas och tolkar intervjuerna 
ur detta. Då författaren själv utförde samtliga intervjuer uppnåddes större enlighet och 
sannolikt minskning av feltolkningar. 

En svaghet med studien var möjligen det relativt stora antalet frågor där flera kunde ge 
likartade svar. Detta innebar att bearbetningsmaterialet blev stort och medförde vissa 
svårigheter att ta fram det mest väsentliga. En annan brist med undersökningen är att antalet 
informanter är relativt litet. Mot bakgrund av att dessa representerar en 
barndiabetespopulation på ca 2400 och antalet barn som år 2004 sköttes vid landets 
barndiabetesmottagningar var ca 6900 (Lindblad, 2004) torde inte studien kunna betraktas 
som för liten, även om antalet barn med diabetes sannolikt var högre under 2007. Studien är 
inte geografiskt representativt för hela landet eftersom samtliga undersökta kliniker ligger i 
mellansverige. En större och mer geografiskt spridd studie skulle kunna ge ett säkrare resultat. 

Den planerade intervjutiden var 30-40 minuter, men varierade beroende på informanternas 
arbetssituation. Samtalen skedde på respektive arbetsplats och avbröts av i några fall av 
telefon eller dörrknackning. Detta kan ha inneburit att informanten kom av sig, glömde svar 
vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Även om intervjuaren ska låta informanten prata till 
punkt (Olsson & Sörensen, 2001) krävdes vid vissa tillfällen att denna återförde deltagarna till 
ämnet.
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Resultatdiskussion

I den genomförda studien finns det skillnader i patientantal och åldersfördelning mellan de 
olika klinikerna och därför blir erfarenheterna hos barndiabetessköterskorna vid större 
kliniker och med ett stort patientunderlag större. Pumpfrekvensen vid klinikerna visade stora 
variationer mellan 13-40 %. Sammanlagt använde 611 barn pump vid de åtta klinikerna vilket 
kan jämföras med att det i hela landet år 2001 användes knappt 280 (Lindblad, 2004), vilket 
illustrerar den kraftiga ökningen av pumpbehandling. Kriterierna för insulinpump var i stort 
sett desamma vid klinikerna och innefattade bl.a. prioritering av barn under fem år, barn med 
ett svängande eller högt blodsocker eller ett högt HbA1c. Även starkt motiverade patienter 
kunde få stå i kö för pump. Sulli & Shashaj (2006) hade förutom förhöjt HbA1c och instabil 
blodsockerkontroll bl.a. även svårigheter matcha injektioner till måltider som ett 
inklusionskriterium.

Introduktionen och undervisning i pumpbehandlingen är en viktig del i omvårdnaden. Vid 
endast en av de åtta klinikerna är patienterna inneliggande vid starten, för övriga sker den 
polikliniskt. Även om det senare delvis orsakas av resursbrist, kan sannolikt introduktion 
kopplad till en mer vardagslik situation med måltider och sömn i hemmiljö innebära fördelar.   

Man skulle förvänta sig att en teknisk apparat som insulinpump, skulle vara svår att lära sig, 
men det har inte framkommit i resultaten. Informanterna gör en jämförelse med 
mobiltelefoner. Vanan vid datorer och annan teknisk utrustning hos dagens barn och 
tonåringar, kan bidra till att förklara, att de snabbt lär sig pumpen. Flertalet av 
barndiabetessköterskorna poängterade, att den tekniska delen av inlärningen inte är det 
svåraste, utan att det centrala i undervisningen är att förändra själva tankesättet. En del av 
sjuksköterskans omvårdnadsstrategier är att hjälpa patienten till sjukdomsinsikt och att 
handskas med denna (Jahren-Kristoffersen, 1998). En annan viktig strategi är att stötta den
ökade självvård som pumpbehandlingen innebär.

Azar & Solomon (2001) ansåg att båda föräldrarna bör närvara vid introduktionen för att 
kunna vara delaktiga i vården, vilket även betonades av informanterna. Fortlöpande 
undervisningstillfällen har stor betydelse för att diabetes- och pumpkunskaperna ska behållas.
Detta gäller särskilt för tonårsföräldrar, som kan frestas att överlämna ansvaret till sina barn. 
Schilling, Knalf och Grey (2006) betonar behovet av extra stöd till tonåringar i övergången till 
att de själva ska sköta sin diabetes. Davidson, Penney, Muller och Grey (2004) poängterar de 
att det är tonåringen själv som står i fokus, inte sjukdomen. Tonåringarna behöver konkret 
vägledning av omvårdnadspersonal och föräldrar för att känna sig trygga.    

Vid introduktionen av insulinpumpen framkom inte några större skillnader jämfört med 
pennbehandling, vilket kan te sig förvånande. De flesta som får pump har dock tidigare haft 
pennor och har redan baskunskap om insulintillförsel. De har vanligen redan gått igenom den 
svåra krisreaktion som följer i samband med sjukdomsdebuten. Beredskapen är sannolikt 
därför bättre för att lära sig nya metoder som kan förenkla behandlingen.
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Tillgänglighet var en av faktorerna som barndiabetespatienter och deras föräldrar generellt var 
mindre nöjda med i den svenska studien angående omvårdnadskvalitet av Hanberger, 
Ludvigsson och Nordfeldt (2006). I den aktuella undersökningen var familjernas behov av 
tillgänglighet störst i samband med pumpintroduktionen och uppföljningssamtalen under den 
närmaste månaden. En av informanterna lämnade även ut sitt hemtelefonnummer till 
familjerna att använda under denna tid. De fick därefter söka hjälp via ordinarie vägar. Detta, 
vilket också framhölls av flertalet informanter, tyder på att det finns en resursbrist inom 
barndiabetesvården. Då diabetes är en avancerad sjukdom med risk för livshotande tillstånd 
och som kräver ständig uppmärksamhet, borde diabeteskunnig personal finnas tillgänglig
dygnet runt.

Ökat fokusering på teknik och mätvärden vid pumpbehandling på bekostnad av diskussioner 
om livet runt omkring konstaterades av en förälder enligt en av informanterna. Detta kan ses 
som ett uttryck för emotionella behov som kan finnas hos patienter och anhöriga vilket är 
basalt i grundvården (Eriksson, 2004). Oavsätt insulintillförsel via pump eller pennor, 
poängterades att grundkunskap om diabetessjukdomen är det väsentliga. Detta bör has i 
åtanke vid jämförelse av behandlingsalternativ och omvårdnadsbehov. 

Omvårdnadsvinsterna vid pumpbehandling är flera. Främst framhölls den förbättrade 
metabola kontrollen jämfört med pennbehandling. Detta överrensstämmer med resultaten i 
flera studier, t.ex. Berhe, Postellon, Wilson och Stone (2006) som hos barn mellan 2-7 år bl.a. 
fann stabilare blodsocker, lägre HbA1c och färre hypoglykemiepisoder. I ovan nämnda studie
fann man även, liksom informanterna, att barnens humör och ork förbättrades. Bland 
fördelarna för både föräldrar och vårdgivare var också möjligheterna att se om bolusdoser
glömts, vilket är en hjälp i omvårdnaden.     

Ketoacidos är den mest fruktade komplikationen vid pumpbehandling p.g.a. pumpstopp eller 
läckage, men någon ökad incidens fann man ej hos Berhe et al. (2006). Hanas & Fredriksson
(2006) rapporterade man att risken för ketoacidos var låg. 

I tonårsgruppen kommenterar flera informanter negativa upplevelser av pumpen. Den är en 
ständig påminnelse av sjukdomen för en del, medan den hos andra kan medföra att sjukdomen 
glöms bort och den därför inte sköts korrekt. Det är också i denna grupp framför allt hos unga 
flickor, som har svårast att acceptera sjukdomen.  Hoey et al. (2001) påpekar tonårsflickors 
sämre uppfattning om sin hälsa och större svårigheter att sköte sin diabetes. Enligt Herrman 
(2006) har både barn och tonåringar med diabetes behov av att känna sig normala och inte 
särbehandlas i förhållande till syskon och vänner.  

Livskvaliteten vid pumpbehandling ökar för både barn och föräldrar enligt informanterna, 
vilket har bekräftats i ett flertal studier.För barnen innebär pumpen minskad smärta och 
obehag p.g.a. färre stick, vilket enligt Mednick, Cogen och Streisand (2004) är en av deras 
största vinster. Pumpbehandlingen är mindre tidskrävande och ger mer tid för annat.
Insulinpumpen innebär också en ökad frihetskänsla och flexibilitet, för både barn och 
föräldrarna (Berhe et al., 2006; Hoey et al., 2001;  Mednick et al., 2004; Sullivan-Bolyai, 
Knafl, Tamborlane och Grey, 2004; Torrance et al., 2003).
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Stressfaktorer som beskrevs i den aktuella studien var bl.a. rädsla för ketoacidos p.g.a. 
tekniska problem liksom oro för att inte kunna tolka plötsliga pumplarm. Även Klingensmith 
et al. (2001) påpekar i sin studie. En av barndiabetessköterskorna poängterade en ovanlig 
stressfaktor hos de minde barnen där processen att ta bort tejpen/plåstret var det värsta 
stressmomentet som insulinpumpen medförde. Fox, Wysocki, Bucklock, Mauras och Smith 
(2005) och Berhe et al. (2006) fann att patienterna oftast valde att fortsätta med 
pumpbehandlingen, vilket kan ses som ett indirekt bevis att pumpen upplevdes som en mer 
positiv metod. Den ökade livskvaliteten är sannolikt den största vinsten vid en kronisk 
sjukdom med livslång behandling. Mednick et al. (2004) påpekar att de positiva 
förändringarna för barn och föräldrar till största delen är relaterade till förbättrad livsstil och 
livskvalitet snarare än till förbättrad metabol kontroll.  

Insulinpumpens ansågs av samtliga barndiabetessköterskor, liksom Hanas (2006) och Sulli & 
Shashaj (2006) att insulinpumpen är ett bra behandlingsalternativ för barn med typ 1 diabetes. 
Fördelarna överväger nackdelarna vilket även Torrance et al (2003) och  Sullivan-Bolyai et al  
(2004) har rapporterat. Insulinpumpen har tidigare använts relativt lite på små barn. Sullivan-
Bolyai et al (2004) och Ratner-Kaufman, Halvorson, Carpenter, Devoe och Pitukcheewanont
(2001) fann att insulinpumpen med stor fördel kan användas även i denna åldersgrupp, vilket 
framkom även i denna studie. Lindholm-Olinder, Kernell, & Smide (2006) visade att nyfödda
med diabetes kan använda pump.

Metoden väcker förhoppningar om ett mer normalt liv och man bör vara lyhörd för dessa. 
Enligt flera av informanterna borde alla som vill få prova pumpbehandling. Ingen ska
undanhållas möjligheten att underlätta sjukdomen och få ett ökat välbefinnande, som kan 
bidra till ett mer normalt liv. Detta är en central omvårdnadsprincip (Jahren-Kristoffersen 
1998). 

Slutsats

Det finns få studier som beskriver diabetessköterskans erfarenheter och omvårdnadsstrategier 
i diabetesbehandlingen av barn med insulinpump. Även om den genomförda studien är liten, 
belyses omvårdnadsbehovet vid insulinpumpbehandling och eventuella skillnader från 
traditionell pennbehandling. Vidare framkommer omvårdnadsmässiga fördelar som t.ex bättre 
metabol kontroll och ökad livskvalitet, men även nackdelar såsom ökad risk för ketoacidos.
Den förbättrade livskvaliteten framstår som den sannolikt största vinsten. 

Insulinpumpbehandling till barn med typ 1 diabetes synes vara ett gott behandlingsalternativ. 
Ökad användning och vidareutveckling av metoden kommer sannolikt att ske i framtiden. 
Detta torde medföra påtagliga omvårdnadsvinster vid denna folksjukdom.

En större och nationellt mer spridd studie skulle ge bättre underlag för eventuell förändring av 
omvårdnadsstrategierna. Mer forskning som belyser fördelarna med pumpbehandling ur 
barnens och tonåringarnas perspektiv vore också av värde. Detta gäller särskilt för tonåringar 
som utgör en riskgrupp.
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BILAGA 1

Skövde 2 Oktober 2007
Verksamhetschef XX

Jag är en sjuksköterskestudent vid Högskolan i Skövde som ska avsluta min utbildning med 
en c-uppsats. Jag hoppas i framtiden på att bli barnsjuksköterska och har därför valt ett 
pediatriskt ämne. 

Jag planerar att göra en kvalitativ intervjustudie med ett antal barndiabetessköterskor och 
deras erfarenheter av insulinpumpbehandling. Datainsamlingen (i det här fallet intervjuerna) 
beräknas ske så snart som möjligt i oktober månad. Resultatet kommer att presenteras som ett 
examensarbete 15 poäng, sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Skövde. 

Jag ber härmed om tillstånd att få intervjua en diabetessköterska vid Din klinik. 
Tillstånd/avslag för genomförande av studien kan lämnas via bifogad blankett. Svar via mail 
går också bra.

Med vänliga hälsningar

XX 
Sjuksköterskestudent vid Högskolan i Skövde
Xxxxxxxxx
xxx xx Skövde
0500-xxxxxxx eller mobil xxx-xxxxxxx
Mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx 

Handledare: XX, Högskolan i Skövde 

………………………………………………………………………………………………

BEGÄRAN ATT FÅ GENOMFÖRA EXAMENSSTUDIE

Härmed ges Tillstånd/Avslås begäran att få genomföra datainsamling……………………

Ort och Datum………………………………………………………………………………

Namn och Befattning………………………………………………………………………

Insändes till: XX
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BILAGA 2

Intervjufrågor
Basfakta

- Var arbetar du?
- Hur länge har du varit diabetessköterska?
- Hur många barn med diabetes har ni vid kliniken?
- På hur många sjuksköterskor?
- Hur gamla är era barn med diabetes?
- Vilken ålder är den vanligaste?
- Andel pojkar och flickor.
- Hur många nyinsjuknande barn har ni per år, och var brukar genomsnittet ligga?
- Hur många av era barn med diabetes har insulinpump?
- Hur länge har ni använt er av insulinpumpbehandling här på kliniken?
- Vilka barn får pump, vad har ni för kriterier?
- Hur många barn får pumpbehandling från början?

Introduktion av insulinpumpen
- Hur introduceras barn och föräldrar för pumpen?
- Hur lång tid tar introduktionen?
- Hur lång tid tar introduktionen jämfört med den traditionella sprutbehandlingen?
- Finns det några svårigheter med introduktionen?

Omvårdnadsbehovet vid insulinpumpbehandling
- Hur förändras behovet av tillgänglighet vid pumpbehandling?
- Krävs det mer undervisning? Är det svårare att lära sig denna behandlingsmetod?
- Behövs det fler eller färre sköterskor vid pumpbehandling?
- Hur skiljer sig omvårdnadsbehovet vid pump- respektive pennbehandling?

Fördelar- och nackdelar
- Vilka fördela finns vid insulinpumpbehandling?
- Vilka barn passar metoden bäst för?
- Vilka nackdelar finns vid insulinpumpbehandling?
- Vilka passar metoden sämst för?

Livskvaliteten
- Hur påverkas livskvaliteten för barnen vid pumpbehandling?
- Hur påverkas livskvaliteten för föräldrarna vid pumpbehandling?
- Finns det några stressfaktorer kopplat till pumpbehandlingen för barn respektive 

föräldrarna?
- Finns det någon skillnad i livskvaliteten för dem som har haft både pennbehandling 

och pumpbehandling? Vad tycker barnen respektive föräldrarna?



c

Insulinpumpens roll i omvårdnaden vid barndiabetes
- Tycker du att insulinpumpbehandling hos barn är en bra behandlingsmetod?
- För vilka barn rekommenderar du pumpbehandling och varför?
- Vilka vinner mest på pumpbehandlingen, barnen, föräldrarna eller sjuksköterskorna?
- Vad tror du om pumpen i framtiden, som tekniskt hjälpmedel och behandlingsmetod?


