En ny diabetesbehandling
i hverdagen og i mødet med behandlere
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Jeg lever med diabetes på min egen måde.
Jeg vil ikke lade mig styre af sygdommen.
Lise, 53 år, type l,5-diabetes
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/ Tak
Resultaterne i bogen bygger på samtaler med og observationer af 15
personer med diabetes og deres pårørende, som Antropologerne har
besøgt i deres hjem og på øvrige steder, hvor de færdes. En stor tak til
disse mennesker og deres familier for at invitere os ind i deres hjem og
liv. For at åbne op og fortælle, hvad de oplever, når de dagligt
behandler og lever med diabetes i deres hverdag.
Herudover har i alt 18 personer, som selv har diabetes eller er
pårørende, bidraget med deres personlige erfaringer til fokusgruppe og
brugerworkshop.
Stor tak til jer også.
Antropologerne har desuden besøgt Medicinsk Endokrinologisk
Afdeling (MEA) på Aarhus Universitetshospitals to afdelinger samt
Psykiatrisk Afdeling Sengeafsnit E på Esbjerg Sygehus og
Kræftpatienternes Hus, Hejmdal, i Aarhus. En stor tak til ledelse og
medarbejdere på disse steder for at invitere os ind, vise rundt og dele
deres erfaringer med os.
En særskilt tak til Annesofie Lunde Jensen, Brian Aaberg Markussen,
Anette Wandel, Rosan Bosch, Henrik Kruse og Anders Høeg Nissen,
som alle har bidraget med deres ekspertviden inden for områder, der
vedrører udviklingen og indretningen af et nyt diabetescenter og en ny
diabetesbehandling.
Interview med medarbejder på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling i Aarhus
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/ Indledning
Baggrund og formål med undersøgelsen
Nærværende bog er et af resultaterne af patientundersøgelsen
’Patientcentreret behandling i regi af Steno Diabetes Centre’,
gennemført af Antropologerne for Novo Nordisk Fonden, fra december
2016 til marts 2017. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med
Region Midtjylland i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes
Center Aarhus, og omfatter patienter fra hele landet.

Undersøgelsens optik
Den metodiske tilgang til undersøgelsen har været en eksplorativ optik
og fremgangsmåde, der som det første undersøger, hvad det vil sige at
leve med og behandle sin diabetes i hverdagen, for derefter at
undersøge konkrete behov og ønsker til et nyt, samlet behandlingssted
og en ny praksis for diabetesbehandling. Et nyt diabetescenter skal
også bruges af, og tage hensyn til: medarbejderne, de
sundhedsprofessionelle, forskerne, praktisk og administrativt personale
mv. Undersøgelsen koncentrerer sig dog om patienterne og deres
pårørende.

Baggrunden for patientundersøgelsen er en vision om en styrket
diabetesindsats, som skal sikre, at det enkelte menneske med diabetes
er i centrum. Dette omfatter styrkede behandlingstilbud og
forebyggelsestiltag, differentierede indsatser tilpasset den enkelte samt
involvering af patienter i behandlingen og på et organisatorisk niveau.
En central del af ambitionen er at skabe imødekommende og ikkehospitalslignende centre, hvor alle relevante behandlere er samlet ét
sted.
Nærværende bog udgør én af i alt tre bøger, der sammen skal bidrage
til udviklingen af de nye Steno Diabetes Centre, der planlægges i de
danske regioner. Foruden nærværende bog er udarbejdet bøgerne Et
nyt diabetescenter – alle behandlere og tilbud samlet under ét tag og
Dem vi er – 15 portrætter af personer med diabetes. Resultaterne i
denne bog kan med fordel læses og sammenholdes med de resultater,
som præsenteres i de øvrige to bøger. Formålet med
patientundersøgelsen er at lade patienternes stemme blive hørt og
skabe en dyb forståelse af, hvad mennesker, der lever med diabetes,
oplever som en god behandling og gode bygningsmæssige rammer for
behandling, med henblik på at sikre tilgængelighed, sammenhæng og

Nærværende bog fokuserer i denne sammenhæng på mødet mellem
patient og behandlere og indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan
det bedst mulige behandlingsforløb sikres for den enkelte patient.
Fokus er på de oplevede behov hos personer med diabetes og deres
pårørende i relation til de enkelte elementer i behandlingsforløbet, i og
uden for behandlingscentrets rammer, såsom det at få en
diabetesdiagnose, skift i behandlingsform, samspil med øvrige
livssituationer, øvrige sygdomme og hverdagslivet bredt set. Bogens
indsigter og de anbefalinger, som udfoldes i form af fire
designprincipper, bygger på input fra ekspertinterviews, eksisterende
viden på området samt på interviews og besøg hos personer med
diabetes.
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Målgruppen for denne bog er især det sundhedsprofessionelle
personale, som – sammen med patienter, pårørende, forskere,
beslutningstagere m.fl. – skal bruge og bidrage til at udvikle praksis på
de nye Steno Diabetes Centre. Bogen kan bruges selvstændigt eller
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/ Bogens opbygning og brug
Brug af bogen – til jer, der skal indrette de nye behandlingsforløb
Bogens designprincipper har især fokus på at tilrettelægge individuelle
og personcentrerede patientforløb inden for rammerne af de nye Steno
Diabetes Centre, herunder at skabe sammenhæng i diabetesforløbet og
på tværs af andre sygdomme og områder af hverdagslivet. Principperne
er udformet med henblik på en aktiv anvendelse i forbindelse med
ideudvikling samt konkretisering og validering af løsninger for den nye
behandlingspraksis.

Bogens opbygning
På de følgende sider findes et faktaoverblik, som skitserer
undersøgelsens datagrundlag samt en opsummering af bogens
hovedkonklusioner.
Herefter præsenteres undersøgelsens resultater i to hovedafsnit – i
form af henholdsvis en række dybdegående indsigter og fire
designprincipper.
’Indsigter’ udfoldes på s. 11-53, og de beskriver de udfordringer, behov
og ønsker, som opleves af personer med diabetes og deres pårørende.
Både ved den daglige behandling og de trin, de gennemgår som del af
specifikke behandlingsforløb. Indsigterne illustreres med personlige
fortællinger og erfaringer i form af citater og fotos.

Vi anbefaler, at:
• Bogen bruges på tværs af forskellige kliniske faggrupper og
beslutningstagere – til at skabe fælles sprog, samtalegrundlag og til
at sikre synergi mellem forskellige perspektiver i processen
• Bogen inddrages tidligt i løsningsudviklingen og genbesøges i
forbindelse med validering af nye løsninger og servicer
• De enkelte designprincipper og indsigtsområder udvælges og bruges
som separate udviklingstemaer.

’Fire design principper’ præsenteres på s. 55-74, og de rummer
konkrete anbefalinger til, baseret på undersøgelsens dataindsamling og
analyse, hvordan det bedst mulige behandlingsforløb kan sikres for den
enkelte person. Under hvert designprincip skitseres ønsker og idéer til
indsatsområder og tiltag, som med fordel kan adresseres og
implementeres i et nyt diabetescenter af international klasse. For hvert
designprincip præsenteres en ’inspirationscase’, som kan inspirere til
udfoldelse af det aktuelle princip, så der bliver lavet gode,
vedkommende og effektfulde løsninger.

Du kan bruge indsigter, designprincipper og eksempler til:
• Idéudvikling, prioriteringsproces og kvalificeringsgrundlag i
forbindelse med udformning af konkrete designløsninger og servicer.
Design-principperne kan printes og bruges direkte, fx i workshopsammenhæng
• Baggrundslæsning og som grundlag for nytænkning på tværs af
kliniske faggrupper og beslutningstagere.
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/ Fakta – undersøgelsen i overblik
Resultaterne af patientundersøgelsen, som præsenteres i denne bog,
bygger på antropologiske semistrukturerede interviews, observationer
og øvelser med:

Som led i patientundersøgelsens pilotfase har vi, foruden en indledende
desk research, desuden besøgt og talt med:
Et pilotfelt
• Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) på Aarhus
Universitetshospital.

15 deltagere som hovedinformanter i patientundersøgelsen
• 10 deltagere med type 1-diabetes (fem voksne i alderen 24-80 år, to
unge i alderen 16-23 år og tre børn i alderen 10-15 år)
• Fem deltagere med type 2-diabetes
• Blandt ovenstående har tre deltagere kompliceret type 2-diabetes
med komorbiditet, mens tre deltagere er sårbare med type 2diabetes (lav uddannelse, indkomst og/eller multisyge)
• Deltagerne fordeler sig på fire regioner: Region Midtjylland (4),
Region Nordjylland (5), Region Syddanmark (4) og Region Sjælland
(2)
• Deltagere har en kønsfordeling på seks mænd/drenge og ni
kvinder/piger.

To related fields
• Psykiatrisk Afdeling Sengeafsnit E på Esbjerg Sygehus
• Kræftpatienternes Hus, Hejmdal, i Aarhus.
6 eksperter
• Annesofie Lunde Jensen (klinisk specialist på MEA Aarhus, ekspert i
patientinddragelse)
• Brian Aaberg Markussen (lever med type-1 diabetes, superbruger og
ekspert i bruger-til-bruger-netværker)
• Anette Wandel (vicedirektør i ViBIS, ekspert i brugerinddragelse)
• Rosan Bosch (grundlægger og kreativ direktør hos Rosan Bosch,
ekspert i betydningen af fysiske rammer, arkitektur, kunst og design)
• Henrik Kruse (projektleder hos Hejmdal, Kræftpatienternes Hus,
Aarhus, ekspert i livsrum)
• Anders Høeg Nissen (tidl. vært på Harddisken, P1, ekspert i
brugerteknologi).

Yderligere 18 deltagere har bidraget til patientundersøgelsen
Ud over de 15 hovedinformanter bygger projektet på indsigter fra 18
deltagere, som selv har diabetes eller er pårørende til én, der lever med
diabetes. De 18 deltagere har bidraget i et indledende
fokusgruppeinterview og ved at medskabe og konkretisere input på en
afsluttende brugerworkshop. Et af børnene går igen i begge grupper.

En uddybende beskrivelse af proces og datagrundlag kan findes i en
procesrapport, som på forespørgsel kan deles af Novo Nordisk Fonden.
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/ Hovedkonklusioner
Følgende indsigter bør adressere i udviklingen af den nye
behandling
(udfoldes under Indsigter s. 11-54)

Følgende principper bør adresseres i udviklingen af den nye
behandling
(udfoldes under Designprincipper s. 55-74)

• En diabetesdiagnose er en stor omvæltning, både for den
enkelte person og familien. De nære relationer bliver ofte en del af
behandlingen – både direkte og indirekte.

• Skab sammenhæng: Sørg for bedre koordinering og samarbejde
mellem behandlere på tværs af fagområder, faggrupper og
behandlingssteder. Hjælp hele tiden patienten til sammenhæng i
hans/hendes behandling.

• Hverdagen og de op- og nedture, som opstår som en del af livet,
påvirker diabetesbehandlingen. Derfor er det vigtigt, at
behandlerne har en forståelse for og sætter sig ind i, hvordan
diabetes spiller ind i hverdagen og forskellige situationer i livet.

• Forstå hverdagslivet: Vær lydhør over for den enkelte patients
hverdagsudfordringer. Forstå og foregrib de forandringer i livet, som
har indflydelse på behandlingen. Erkend til fulde, at patienten selv er
behandleren og brugeren.

• Patienterne har brug for, at de forskellige behandlere og
fagligheder er bedre til at samarbejde og kommunikere. Et bedre
samarbejde mellem de mange aktører, som på den ene eller anden
måde indgår i diabetesbehandlingen, giver en oplevelse af
kontinuitet hos patienterne.

• Dyrk relationen til behandler: Opbyg tillidsfulde relationer, og skab
tryghed og motivation gennem nærvær. Vær åben for at gøre
samspillet mellem patient og behandler bedst, og vær fleksibel på
bemanding og omfang af kontakt.

• Den nære relation til de faste behandlere skaber tryghed.
Relationen mellem patient og behandler handler om at opbygge tillid
til hinanden, og at man som patient oplever, at behandlerne har tiltro
til, at man gør sit for at følge behandlingen.

• Inddrag patienterne aktivt: Inddrag patienterne aktivt i
behandlingstilbud og forskning, og giv dem fuld indflydelse på deres
egen behandling og forløb. Udvikl tilbud og værktøjer, der skaber
deltagelse, ansvar og tryghed for både behandler og patient.

• Selv små ændringer i behandlingen kan resultere i modstand fra
patienterne. Patienterne har brug for at få indflydelse på og forstå
ændringer.
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”Diabetes er her jo bare. Vi har fulgtes ad i mange år. Men
det er da træls, og jeg ville helst være foruden.”
Birgitte, 42 år, type l-diabetes
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INDSIGTER
En god diabetesbehandling formes i samarbejdet mellem personen med diabetes og behandlerne
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/ En diabetesdiagnose er starten på en lang rejse
En rejse ind i ukendt land begynder
Når man bliver diagnosticeret med diabetes, er det starten på et
livslangt forløb, hvor diabetes på den ene eller anden måde altid spiller
ind i hverdagen og livet, og hvor den nære familie, venner, kolleger og
ikke mindst behandlere alle spiller en rolle. Den første tid efter
diagnosen er vigtig, da den er med til at forme, hvordan man håndterer
livet med diabetes, og hvilken rolle man selv vælger at spille i sit
behandlingsforløb fremadrettet.
Den første tid kan især være præget af frygt og angst for at have fået en
kronisk sygdom, og hvad det ellers medbringer af ændringer i
hverdagen og bekymringer for fremtiden. Nogle reagerer ved at
omlægge livet, så det bedre imødekommer sygdommen, mens det for
andre er en større følelsesmæssig rutsjetur, der i nogle tilfælde
efterlader dem handlingslammede. Fælles for de fleste er et behov for
tæt støtte af professionelle til at komme godt videre.
Den nære behandler som en fast støtte
Som nydiagnosticeret skal man ændre sin hverdag og pludselig tage
nye hensyn i sit liv. Derfor er det vigtigt, at man som behandler finder ud
af, hvordan man bedst muligt støtter den enkelte patient. For nogle
patienter er det nok at komme til de fire årlige konsultationer, mens
andre har brug for at kunne ringe eller skrive til deres behandlere, når
hverdagen driller, det hele virker uoverskueligt, eller man helst bare vil
have lov til at glemme, at man er syg. På de følgende sider beskriver vi,
hvornår og i hvilke situationer personer med diabetes oplever, at det
kan være svært at håndtere livet med sygdom, samt hvordan
12
behandlere og den rette behandlingspraksis kan være med til at støtte

Forskellige livsfaser og situationer præger håndteringen af
sygdommen
Når børn og unge får konstateret type l-diabetes, er det især ønsket om
at være som de jævnaldrende, der påvirker deres måde at håndtere
sygdommen på. For børn kan det især være en udfordring at vænne sig
til, at man skal stikke sig og måle blodsukkeret i skoletiden, eller at man
ikke kan være sammen med vennerne efter skole, fordi man ikke har
nok insulin med eller er for træt (og bliver for udsat). Nogle unge
reagerer ved at benægte sygdommen og helt undgå behandling,
selvom de ved, hvilke konsekvenser det kan have.
For voksne, der får konstateret type 1- eller 2-diabetes, betyder det, at
man må ændre sin livsstil og være mere opmærksom på kost og
motion. Her kan skyldfølelse spille en stor rolle, da man føler sig
ansvarlig for den situation, man befinder sig i – og sætter hele familien i.
Skyldfølelsen kan i nogle tilfælde åbne for forandring, fordi man selv
kan forbedre sin situation igennem kost og motion.

”Jeg blev ikke overrasket, da jeg fik
diagnosen, for man har jo lært, at der er
mange, der har det, uden at de ved det.
Ligesom med KOL. Men jeg var jo nødt til at
prøve at gøre noget ved det.”

Inge, 60 år, type 2-diabetes

Diabetes er jo ikke mig, så hvad har jeg til
fælles med andre unge, ud over at vores
kroppe ikke producerer insulin?
Daphne, 18 år, type l-diabetes
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/ Livets gang påvirker, hvordan diabetesbehandlingen håndteres
Selv små ændringer kan have en stor indflydelse
Netop fordi diabetes er en kronisk sygdom, som kræver meget
selvbehandling og en daglig kontrol, der foregår, uden at behandleren
er involveret, skal man som bærer af sygdommen hele tiden være
opmærksom. Og selv når man føler sig ’udlært’ og er i kontrol med sin
diabetes, kan der pludselig ske ting, der gør, at man må tage stilling på
ny og ændre sin behandlingsmåde. Selv små ændringer i livet kan
påvirke diabetesbehandlingen, enten fordi de direkte påvirker ens
blodsukker, fx ved anden sygdom, eller fordi det rent praktisk bliver
sværere at regulere sygdommen, fx i forbindelse med stressede
eksamenssituationer eller ændrede arbejdsforhold.

Figur 1 på modsatte side viser de typiske elementer i et
diabetesbehandlingsforløb, fra man får diagnosen, til man kommer i
behandling og får etableret en hverdag med diabetesbehandling og
faste kontroller hos sin behandler. Figuren er generisk og varierer i
forhold til, hvordan og hvornår man går igennem de enkelte faser i
forløbet.
Med udgangspunkt i figuren beskrives det på de følgende sider, hvilke
udfordringer og situationer personer med diabetes oplever, og hvordan
disse kan påvirke diabetesbehandlingen, uanset forløbets kronologi.
For hver situation kan du læse, hvordan man som behandler kan være
med til at gøre det lettere for personer med diabetes at håndtere sin
behandling på de forskellige stadier, fx når hverdagen kommer i vejen,
og det bliver sværere at leve med diabetes.

Ændringer i livet kan betyde, at man igen har brug for at lære sin
diabetes at kende, næsten som da man i første omgang blev
diagnosticeret. Der kan derfor opstå et behov for en ny eller anderledes
form for oplæring eller træning i at leve med diabetes. I sådanne
situationer er der brug for, at man kan få støtte hos sin behandler eller
mentorer.

Svært at følge behandlingen, selvom man ved, at man bør
De 15 personer med diabetes i denne undersøgelse ved alle, hvor
vigtigt det er, at de følger deres behandling, og de kender de
følgesygdomme, som kommer af en dårligt reguleret diabetes. Alligevel
beskriver de alle situationer, hvor det er svært at følge – eller at ’gøre’ –
sin behandling korrekt, eller hvor de helt bevidst vælger at gøre ting,
som går imod de anbefalinger og råd, de har fået af deres behandlere.
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/ Fem kritiske punkter i diabetesbehandlingen

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Figur 1: Fra diagnose til livet med diabetes
Figuren viser de stadier, som personer med diabetes
typisk går igennem fra diagnose og gennem et helt
behandlingsforløb.
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Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

En ny diabetesbehandling – i hverdagen og i mødet med behandlere | Undersøgelse af patientcentreret behandling i regi af Steno Diabetes Centre, 2017

/ Trin 1: Diagnose

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Diagnose handler om udfordringer ved at blive
diagnosticeret med diabetes som fx at acceptere
sygdommen og de ændringer i hverdagen, som
diagnosen medfører.
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Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

/ Diagnose: Udfordringer ved at blive diagnosticeret med diabetes
En diabetesdiagnose betyder en ny hverdag
Med en diagnose som diabetes følger en masse tanker og mange
praktiske hensyn, der skal tages i hverdagen, hvilket kan være svært at
lære at håndtere – og kontinuerligt følge – både for børn og voksne.

Manglende information skaber utryghed
Selvom det kan være hårdt at blive diagnosticeret med diabetes, så har
man som patient et behov for at vide, hvilke konsekvenser sygdommen
har. I dag er der stor forskel på, hvordan man bliver introduceret til
sygdommen, alt efter hvor og hvornår man bliver diagnosticeret. Flere
af deltagerne i undersøgelsen (primært med type 2-diabetes) er blevet
diagnosticeret hos deres egen læge, som ikke har haft den nødvendige
viden om diabetes og derfor ikke har startet en korrekt behandling med
det samme. Andre er blevet diagnosticeret på sygehuset i forbindelse
med anden sygdom og har fået udskrevet medicin, uden at blive
informeret om baggrunden for deres diabetes.
Netop fordi en diabetesdiagnose betyder store ændringer i hverdagen,
er det vigtigt, at man får rettidig og tilstrækkelig information ved
diagnosen,
eller at[på
man sygehuset]
henvises til andre fortalte
behandlingssteder,
”Lægerne
mig hvis ens
egen behandler ikke er ekspert.

Ud over alt det praktiske, som at lære at tage sin insulin, måle
blodsukker og kulhydratværdier, fylder det psykiske meget, når man
bliver diagnosticeret med en kronisk sygdom. Derfor er det vigtigt, at
man som behandler er opmærksom på, hvordan man bedst muligt kan
støtte personer med diabetes og deres familier. For nogle – også
pårørende – kan der være et behov for psykologhjælp, når de får
besked om diagnosen, mens det for andre først bliver nødvendigt
senere, hvis de fx oplever modstand eller særligt svære livsfaser og
situationer.

”Når man får sådan en diagnose, så fylder
det meget psykisk, og man har måske brug
for at forholde sig til diagnosen, før man
har plads og rum til at forholde sig til
andre.”

faktisk ikke noget. De svingede bare
pillerne ud. Det er på en måde egentligt
mærkeligt, at de ikke siger, hvad det er, og
hvilke konsekvenser det har. Det måtte jeg
tale med min egen læge om.”

Anette, mor til Daphne 18 år med type l-diabetes

Margrethe, 53 år, type 2-diabetes
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Hele familien og omgangskredsen bliver en del af behandlingen
Når et familiemedlem bliver diagnosticeret med diabetes, påvirker det
ikke kun den enkeltes hverdag, men hele familiens. Børn, der
diagnosticeres med diabetes, har brug for hjælp og støtte fra deres
forældre og netværk til at passe deres behandling, og hos voksne med
type 1- eller 2-diabetes opstår der ligeledes et behov for støtte til at
kunne klare livsstilsændringerne.

xx
xx

”Man skal også sikre børnenes netværk, hele
tiden. Fordi uanset hvor hun er henne, hvem
hun er sammen med og på hvilket tidspunkt,
skal der altid være nogen, der kan hjælpe
hende, hvis hun har brug for det.”

Personer med diabetes har ofte brug for hjælp til at kunne inddrage
deres omgangskreds i deres behandling – både det medicinske og
livsstilsændringer, og særligt i forhold til at håndtere akutte situationer,
hvor man ikke selv er i stand til at handle. Der er behov for, at
bedsteforældre, venner, kærester, kammerater og kolleger oplyses og
uddannes i at behandle for at skabe tryghed for alle parter.

Anne, mor til Esther på 13 år med type l-diabetes

”Det kan være svært, at man ikke kan se, at
jeg har diabetes. Det er ikke ligesom at have
en brækket arm. Folk kan ikke se, hvorfor jeg
nogle gange prioriterer anderledes, fx at
komme ned og træne tre gange hver eneste
uge.”
Helle, 43 år, type l-diabetes

Nogle deltagere bærer armbånd for at vise omgivelserne, at de har diabetes type 1
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”Som forælder kan du have en masse bekymringer, som det kan
være rart at kunne snakke om som forældre alene.”
Malene, mor til Oscar på 12 år med type l-diabetes
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/ Trin 2: Tilknytning til behandlingssted og behandlere

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Tilknytning til behandlingssted og behandlere handler
om:
• Samarbejde på tværs af behandlere
• Sammenhængende patientforløb
• At få hverdagen ind i mødet med behandleren.

20

Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

/ Tilknytning: Samarbejde på tværs af behandlere
Behandlere skal uddannes og tale bedre sammen på tværs af
fagligheder
Personer med diabetes kan møde mange forskellige behandlere i
forbindelse med deres behandlingsforløb og på de forskellige
behandlingssteder, hvor de regelmæssigt kommer til kontrol og
konsultation. Ud over de behandlere, som er direkte relateret til
diabetesbehandlingen, eller som indirekte kommer til at spille en rolle i
forbindelse med behandling af øvrige sygdomme, er en masse andre
aktører også involveret – både i familien og omgangskredsen og også i
forbindelse med uddannelse og arbejde.

Deltagerne i undersøgelsen oplever, at det kan være en udfordring,
når/hvis de mange behandlere ikke samarbejder og deler deres viden.
Ofte er realiteten, at man som patient skal være den, der har det store
overblik. Dette kan være svært og vise sig umuligt i praksis, når man fx
bliver indlagt eller netop er udskrevet i forbindelse med en operation.
Figur 2 på næste side viser en oversigt over de mange forskellige
aktører, som kan være del af diabetesbehandlingen. Figuren er lavet på
baggrund af samtaler med undersøgelsens 15 informanter og illustrerer
– uden at være udtømmende – hvordan mange forskellige fagligheder
mere eller mindre er direkte del af diabetesbehandlingen. Figuren
illustrerer vigtigheden af, at de forskellige aktører samarbejder og har
en forståelse for, hvordan de spiller en afgørende rolle i det store billede
og i forhold til at skabe tryghed hos patienten.

Netop fordi diabetesbehandlingen påvirker og påvirkes af så mange
forhold, er det vigtigt, at forskellige behandlere, patienten møder på
tværs af sygdomsområder, alle ved, at man er i behandling for diabetes,
og hvordan dette skal håndteres.

”Behandlerne siger det selv: ’Beklager, Karl,
vi taler altså ikke sammen.’ Det er virkelig
forkert og meget utrygt!”
Karl, 66 år, type l-diabetes
Person med nyopdaget diabetes i samtale med diætist
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Figur 2: Behandlere, aktører og deres
samspil
Figuren viser de aktører, som kan være en
del af behandlingen for personer med
diabetes. I midten ses personer med
diabetes og de nære aktører, som fylder
meget i hverdagen og i nogle tilfælde
direkte er en del af diabetesbehandlingen.
I næste niveau indgår de behandlere, som
er direkte involveret i
diabetesbehandlingen, og som patienterne
ser ved regelmæssige konsultationer.
I den yderste ring er andre typer af aktører,
som fx i forbindelse med andre sygdomme
bør forholde sig til diabetesbehandlingen.

/ Tilknytning: Sammenhængende patientforløb
De praktiserende læger mangler viden om diabetes
For deltagerne med type 2-diabetes er det typisk den praktiserende
læge, som er deres primære behandler, mens enkelte bliver behandlet
på et lokalt diabetesambulatorium. Deltagerne med type 1-diabetes går
typisk til tre-fire årlige konsultationer på deres lokale
diabetesambulatorium, hvor de skiftevis ser en læge og (hyppigst) en
sygeplejerske.

Alle behandlere bør udføre relationsarbejde og skabe trygge forløb
Diabetesbehandling er ikke kun målinger, tal og værdier. Det handler
også om at se personen bag diagnosen, hvilket kræver tid og en
væsentlig indsats fra behandlerens side. For langt de fleste af
deltagerne er sygeplejersken på ambulatoriet eller hos den
praktiserende læge den behandler, de føler sig tættest på og tryggest
ved. Dette skyldes, at sygeplejersken i sine konsultationer fokuserer på
andet end tal og spørger ind til emner, som ikke er direkte relateret til
sygdom. Modsat oplever deltagerne, at konsultationerne med lægen er
præget af kontrol og målinger, hvilket virker demotiverende for nogle,
især børn. Den mindre nære relation til lægen er også præget af, at
lægerne ofte har kortere konsultationstider end sygeplejerskerne.

Netop fordi personer med type 2-diabetes ofte kun er i behandling hos
egen læge, er det vigtigt, at den praktiserende læge har et indgående
kendskab til diabetes, de forskellige følgesygdomme og
behandlingsforme. At praktiserende læger ikke altid har nok viden på
diabetesområdet, betyder ofte, at personer med type 2-diabetes selv
må finde information (måske for sent) og løse udfordringerne.

På tværs af fagområder bør man sørge for at inddrage patienterne og
informere om samspillet mellem behandlingsforløb, så patienterne
bliver trygge og ved, at de forskellige behandlere samarbejder. Dette er
især vigtigt for sårbare patienter med komorbiditet, som oplever, at de
selv skal sikre sammenhængen på tværs af behandlere, hvilket de ofte
”Skulle
jeg trækkes derned [på ambulatoriet
ikke har overskud til.

til flere kontroller], så ville jeg vælge at se
sygeplejersken, for det er slet ikke så
alvorligt med hende.”
På MEA i Aarhus har de en ’værktøjskasse’ til samtaler for inddragelse af patienter

Inge, 60 år, type 2-diabetes
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Den nære relation til de faste behandlere er altafgørende
Selvom der er forskel på, hvem man som patient har som sin primære
behandler, så fortæller deltagerne i undersøgelsen, at relationen til de
primære behandlere er af stor betydning for, om man som patient trives
og er tilfreds med sin behandling.

Netop det, at man har et fast team af læger og sygeplejersker tilknyttet,
betyder meget for oplevelsen af diabetesbehandlingen. Ved det faste
team bliver der skabt en relation mellem patient og behandler, som ikke
kun handler om behandling og sygdom, men hvor informationer om
dagligdagen også udveksles. Dette er med til at sikre, at patienterne
oplever, at de bliver set som den person, de er, og ikke kun som
patienter. Parløbet med de faste behandlere skaber progression i
behandlingen, særligt hvis læger og sygeplejersker samarbejder og
kender patienten og hinandens arbejdsgange.

Deltagerne med type l-diabetes er alle tilknyttet et
diabetesambulatorium eller en børneafdeling, hvor de kommer til
konsultationer og kontrolbesøg. Antallet af konsultationer varierer
meget mellem deltagerne og afhænger af deres konkrete situation.
Nogle er kun til kontrol hver niende måned, mens andre har en fast
aftale om konsultation hver anden måned. Fælles for dem alle er dog,
at det er den samme læge eller sygeplejerske, de ser ved hvert besøg.

Det er behandlingsstedets ansvar at sikre kontinuitet i behandlingen.
Når pati-enterne oplever, at behandlerne har en forståelse for dem og
deres situation, får de en større oplevelse af tryghed. Samtidig vil
kontinuitet i behandlingen
at tilrettelægge
behandlingen
”Lægen
er rigtig gøre
goddettillettere
at inddrage
én.
Han er
efter patientens liv.

ikke belærende. Jeg føler virkelig, at han vil
mig det bedste. Det er et mere ligeværdigt
forhold. Han er meget menneskelig – han ser
mig ikke kun som en patient. Han tænker
fremad sammen med mig, så vi kan drømme
om min fremtid sammen.”
Personalet på MEA viser dialogkort, de bruger i forbindelse med uddannelsen af
patienter

Katrine, 27 år, type l-diabetes
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”Det er noget mentalt. På hospitalet spørger de også ind til, hvordan man har
det. Der er også noget psykisk i det, at man får snakket om, hvordan det går,
med sygeplejersken. Jeg får ikke noget ud af at snakke med min læge. Jeg tror,
det handler om kompetencer. Når du har pumpe og sensor, kan du downloade
nogle tabeller. Lægen går tre-fire uger tilbage i tabellerne og spørger ind til
udsving, hvilket jeg så ikke kan huske fire uger tilbage, og jeg kan heller ikke
svare på, hvorfor det er sket. Det er ikke den måde, jeg bryder mig om. Det er
kontrol i ordets egentlige forstand. Med sygeplejersken er det en egentlig
relation. Sygeplejersken har fulgt mig de sidste 11 år. Så det handler også om
relationsarbejde.”
Brian Aaberg Markussen, ekspert i brugergrupper, type 1-diabetes
25
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/ Tilknytning: Inddragelse af hverdagen i mødet med behandleren
Diabetesbehandling bygger på samarbejde og tillid
Da det meste af diabetesbehandlingen foregår i hjemmet, er det
patienten selv, der står for at følge den aftalte behandlingsform. Langt
de fleste af deltagerne i undersøgelsen placerer også sig selv som den
vigtigste aktør i deres diabetesbehandling, efterfulgt af sygeplejerske,
læge, behandlingsudstyr og eventuelle pårørende (i vilkårlig
rækkefølge).
Patientens rolle som den primære behandler kræver, at der mellem
patient og behandler er indgået et samarbejde, hvor begge parter
bidrager med viden og giver deres bud på, hvordan man i fællesskab
bedst kan sikre, at behandlingen bliver fulgt. Derfor er det vigtigt, at man
som patient bliver hørt og får mulighed for at give sin mening til kende,
når det handler om at udforme en behandlingsform, der passer til livet
uden for konsultationsrummet.

Lad patienten sætte dagsordenen for konsultationen
Ved at åbne op for konsultationen og dens indhold kan behandlerne
sikre sig, at patienternes eget syn på deres sygdom og behandling
bliver inkluderet. Deltagerne beskriver alle, på tværs af alder og
diabetestype, at det er frustrerende, når konsultationssamtalen kun
handler om tal og værdier, da det giver en oplevelse af, at man skal stå
skoleret over for behandleren. Især for børn med diabetes er snakken
om tal kedelig og giver dem en oplevelse af, at insulinpumpen er
vigtigere end dem. Derfor handler det om, at der i
konsultationssamtalen bliver spurgt ind til, hvordan hverdagen med
diabetes fungerer. På den måde får man et indblik i de detaljer, der
gemmer sig bag tallene, men som ikke altid kommer frem. Patienten får
mulighed for at inddrage de områder, de selv oplever er væsentlige for
”Det er os, der kommer med dagsordenen. De
deres diabetesbehandling.

stiller åbne spørgsmål: ’Hvad kunne I tænke
jer at bruge denne time på i dag?’ De er
interesserede i, at Esther grundlæggende har
det godt. De ser ikke kun tal og værdier. Og
de dunker ikke én i hovedet. Det er ikke
sådan, at der altid er dårlig samvittighedspunken.”

Kogebøger i køkkenet hjemme hos Katrine på 27 år

Anne, mor til Esther på 13 år med type l-diabetes
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Den direkte og faste kommunikation med behandleren er vigtig
Selvom nogle af deltagerne har en meget velreguleret diabetes og kun
behøver at komme til kontrol en gang om året, så er den faste aftale om
et fysisk møde med behandleren på ambulatoriet stadig vigtig. I mødet
med behandleren får man mulighed for at sikre sig, at der er styr på
sygdommen. Samtidig er det en tryghed for personer med diabetes at
vide, at de ikke er alene om at passe deres sygdom. At de har et
netværk af kvalificerede behandlere, som gør deres for, at alt forløber,
som det skal.

Succesoplevelser giver blod på tanden
Når diabetesbehandlingen ikke kun handler om tal og værdier, men i
stedet fokuserer på de små daglige sejre og på at få behandlingen til at
passe med hverdagen, bliver der plads til succesoplevelser.
Succesoplevelser er med til at give personer med diabetes en følelse
af, at de har styr på deres behandling – også selvom enkelte tal er
skæve. Derfor er det vigtigt, at man som behandler også har tillid til, at
patienten gør sit for at følge behandlingen.
Det handler om at se diabetesbehandlingen i et større perspektiv end
de tal og værdier, som ofte er centrum for konsultationerne. Når man
som patient oplever, at man rent faktisk kan gøre noget, og at man
bliver anerkendt for den indsats, man lægger i sin behandling, motiverer
det til at gøre endnu mere.

Nogle af deltagerne har behandlere, som kender til livet med diabetes
fra deres eget privatliv, hvilket er et stort plus for patienterne, da den
personlige, følelsesmæssige og kropslige erfaring med diabetes ikke
kan tillæres.

”Den gode ramme for at behandle, mødes om
og leve med diabetes er en positiv tilgang og
tillid til, at alle gør deres bedste. Sidste gang
var tallene for eksempel lidt dårlige. Men vi
gik alligevel derfra med et ’yay’!”
Anne, mor til Esther på 13 år med type l-diabetes

I samtale med diætisten lærer personer med diabetes om kost
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/ Det siger eksperten
Pointe

Kontinuerlig brugerinddragelse styrker behandlingen:
• Patienterne skal inddrages i deres pleje, behandling og tilrettelæggelsen af
forløbet og på den måde være med, når der træffes beslutninger. På den måde
sikrer man også, at patienterne forstår, hvorfor der træffes beslutninger om fx skift
af medicin.
• Igennem brugerinddragelse tvinges patienterne til at reflektere over deres
situation – evt. også før de sidder over for behandleren; på den måde får man
som behandler patienternes blik på behandlingen i et større perspektiv end
øjebliksbilledet.
• For at kunne blive inddraget ordentligt bliver patienterne nødt til at have en
forståelse for, hvad der foregår i behandlingen. Ellers ved de ikke, hvad de skal
tage stilling til, og derfor skal man som behandler sørge for, at patienterne får alle
de nødvendige oplysninger.

Annesofie Lunde Jensen
Klinisk specialist på MEA i Aarhus, ekspert i
patientinddragelse
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”Som personale kan man godt være mere opfindsom i forhold til,
hvornår man tager patienterne med på råd. Ikke kun at gøre det, når
man tænker, at det kan gavne deres behandling, fordi man tænker, at
den viden, de ligger inde med, kan gavne og bidrage til, at vi kan træffe
nogle bedre beslutninger. Men også gøre det mere regelmæssigt –
også når vi ikke tænker, at det kan bidrage. For jeg tror, at vi nogle
gange vil blive overrasket.”
Annesofie Lunde Jensen, klinisk specialist,
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling i Aarhus
29
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Min sygeplejerske er tovholder for mig i
behandlingen. Det er med til at give en
fornemmelse af, at hun egentlig vil det for
min skyld. Og at man også selv får lov til at
bestemme.
Katrine, 27 år, type l-diabetes
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/ Trin 3: Skift i behandlingsform eller behandlingssted

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Skift af behandlingsform eller behandlingssted handler
om:
• Omstilling og tilvænning til ny behandlingsform
• Barrierer for trygge skift og overgange.
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Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

/ Skift: Omstilling og tilvænning til ny behandlingsform
”Nu har
jeg heldigvis
fået min pumpe, og jeg
(Fortsat
beskrivelse
– samme indsigt)
er meget glad for den. Det påvirkede mig
negativt, at andre kommenterede på, at jeg
skulle stikke mig. Nogle synes, at det var
grænseoverskridende, og at jeg burde have
gået ud på toilettet. Det gik bare meget ud
over det sociale, fx på en arbejdsplads, når
jeg skulle gå i alle pauser.”

Besværlige behandlingsformer fylder i hverdagen
Deltagerne gør deres bedste for at følge deres behandling, selvom flere
oplever, at behandlingen er besværlig, særligt hvis de bruger udstyr,
som enten er blevet forældet eller ikke er tilpasset dem.
For pumpebrugere kan det være frustrerende at bære pumpen, fordi
den er tung, sidder i vejen og er svær at gemme under tøjet. Især for
børn og unge pumpebrugere bliver pumpen det fysiske billede på, at de
er anderledes end deres jævnaldrende. Derfor bliver frustrationen over
sygdommen endnu større, når pumpen bipper midt i en
undervisningssituation, og de andre elever bliver opmærksomme på
pumpen. Selvom en insulinpumpe på mange måder gør det lettere at
tage sin insulin, så oplever nogle deltagere en insulinpen som mindre
stigmatiserende, da den lettere kan skjules.

Helle, 43 år, type l-diabetes

”Nogle gange bliver du ked af det, fordi den
larmer, fordi den er tung, eller fordi man kan
se slangen, hvis det driller. (…) Ja, man vil
helst bare gerne gemme pumpen. Det er
bedst sådan. Man vil gerne være normal.”
Johanne, mor til Line på 11 år med type l-diabetes
Helle på 43 år viser, hvordan hun måler sit blodsukker
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Ændringer i behandlingsformen skaber utryghed og usikkerhed
Netop fordi en stor del af diabetesbehandlingen foregår i dagligdagen,
er personer med diabetes deres egen primære behandler. Det er derfor
vigtigt, at man føler sig tilpas med den behandlingsform og det udstyr,
som måske er valgt fra behandlerens side. Hvis behandlingsformen og
udstyret ikke passer til livet uden om sygdommen, eller hvis det opleves
som en påtvunget behandlingsform, er det svært at motivere sig selv til
at holde fast. Også selvom man ved, hvilke konsekvenser det kan have
at lade være.

Sørg for, at alle parter forstår værdien af den valgte
behandlingsform
Hvis man som behandler ønsker at lave ændringer i
behandlingsformen, fx at skifte fra insulinpen til pumpe, eller en ny type
insulin, er det vigtigt, at man tager sig tid til at forklare, hvorfor man
foreslår dette, og hvilke fordele det har. Hvis ikke det bliver forklaret
ordentligt, vil behandlingsskiftet opleves som tvang, og personen med
diabetes vil modsætte sig, måske endda nægte skift af behandling.
Derfor er det vigtigt, at man som behandler vender mulige
behandlingsformer med patienterne for at inddrage deres synspunkter.
Ved at inddrage personer med diabetes i valget af deres
behandlingsform sikrer man, at de føler ejerskab til deres sygdom, og at
de forstår, hvorfor den konkrete behandlingsform er valgt.

Ændringer i behandlingsformen og nyt udstyr kan virke skræmmende,
fordi man ofte føler sig tryg ved den vante behandlingsform, som man
har lært at acceptere og ved, hvordan fungerer. Det selvom de nye
metoder kan være bedre.

”Jeg følte ikke, at jeg blev lyttet til i pumpediskussionen. Jeg følte ikke, at jeg blev lyttet
til, og jeg fik ikke forklaret logikken bag. Og
så gad jeg ikke have den klods siddende på
mig, der bare skreg ’du er syg, du er syg, du
er syg!’”

”Jeg tænkte, at nu havde jeg fået en rutine og
vaner med den gamle pumpe, og den havde
jeg derfor ikke lyst til at skifte ud.”

Johan, 19 år, type l-diabetes

Daphne, 18 år, type l-diabetes
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”Alt det der med at tjekke er kommet med pumpen. Med
pumpen er jeg startet lidt forfra – i starten satte jeg
vækkeuret kl. 2 og kl. 5 for at tjekke mit blodsukker.”
Birgitte, 42 år, type l-diabetes
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/ Skift: Støtte til skift i behandlingsform og overgang til nyt udstyr
Behandlerne bør have den seneste viden
Selvom man som person med diabetes er sin egen primære behandler
og eksperten på sin egen diabetes, så savner deltagerne, at deres
nærmeste behandlere kan bidrage med ny viden, særligt på det
teknologiske område.

Nye teknologiske løsninger gør hverdagen lettere
I børnefamilier med diabetes er det en udfordring at passe
behandlingen i dagtimerne, mens børnene er i skole, og i løbet af
natten. I dagtimerne er udfordringen både, at aktivitetsniveau og
blodsukkerniveau svinger meget hos børn generelt, og at behandlingen
beror på barnets evne til at regulere insulinindtaget i forhold til kosten.
Det skaber bekymring hos forældrene. Om natten er udfordringen, at
forældrene bliver nødt til at stå op for at måle barnets blodsukker og
nogle gange komme med mad og regulere insulinindtaget om natten.

Flere af deltagerne oplever, at deres behandlere ikke kender til de
nyeste pumper og teknologier på diabetesområdet, og at de kun
udleverer et bestemt mærke eller type af behandlingsudstyr. Nogle
personer med diabetes er meget opsøgende og søger selv information
om nye behandlingsformer, men de fleste forventer, at deres behandler
har denne viden. Netop fordi behandlerne ikke altid er opdateret på de
seneste teknologier, kan personer med diabetes ende med en
uhensigtsmæssig behandlingsform.

Superbruger i pumper og ekspert i brugergrupper Brian Aaberg
Markussen fortæller om apps, der kan hacke en insulinpumpe og give
forældre mulighed for at monitorere barnets blodsukker, når barnet er i
skole eller sover ude.

”Det er skræmmende, at man kan fortælle
lægerne om noget nyt – det skulle gerne være
dem, der vidste det. Det er deres job at vide
ting og tage på kongresser. Det er ikke ens
job at hutle sig frem til ting på Facebook.”
Birgitte, 42 år, type l-diabetes
Daphne på 18 år har lånt en sensor af sit behandlingssted, da hun ikke fik bevilliget
en ny
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Behandlerne skal yde mere støtte ved økonomiske spørgsmål
Økonomiske spørgsmål fylder meget i diabetesbehandlingen, særligt for
personer med type l-diabetes. Behandlingsudstyr er ofte meget dyrt og
skal bevilliges af kommunen eller regionen. Flere af deltagerne har
oplevet, at de er blevet nødt til at kræve deres ret til forskelligt udstyr
over for kommunale eller regionale myndigheder, eller at de ikke kan få
ønsket udstyr, selvom det er blevet anbefalet af deres behandler. Netop
fordi man som behandler har et indgående kendskab til sin patient og
deres specifikke situation, er det vigtigt at bruge denne viden til at støtte
sine patienter, så de har mulighed for at få den behandlingsform, der
passer bedst til dem. Især sårbare og mindre bemidlede patientgrupper
har brug for støtte fra deres behandlere til at få det rette
behandlingsudstyr.

Skiftet til voksenbehandling kræver ordentlig forberedelse
Både børnene og de unge deltagere er alle i behandling på
børneafdelingen på det lokale sygehus, selvom nogle af deltagerne er
fyldt 18 og egentlig burde være i behandling på et
diabetesambulatorium for voksne.
Fordi relationen til de nære behandlere betyder så meget for oplevelsen
af diabetesbehandlingen, er det vigtigt, at skiftet fra børneafdelingen til
diabetesambulatoriet planlægges og udføres på en måde, som
patienten er tryg ved og klar til. Som det beskrives under ’Trin 4: Ny
livssituation eller øvrige sygdomme’, er især teenageårene og de
tidligere 20’ere en periode, hvor det kan være svært for personer med
diabetes at håndtere sygdommen. Derfor skal man som behandler
være opmærksom på, hvordan man sikrer en tryg og glidende overgang
”Min
nye læge havde vurderet, at jeg på ingen
mellem behandlingssteder.

måde skulle have pumpe, men i stedet en
sensor. Det var godt, at der var en forståelse
for, at min tidsfornemmelse ikke var til en
pumpe, for man skal faktisk måle oftere med
en pumpe.”
Daphne, 18 år, type l-diabetes

Birgitte fremviser det udstyr, hun bruger i sin daglige diabetesbehandling
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/ Det siger eksperten
Pointe

Bruger-til-bruger-viden giver bedre behandling:
• Som bruger lærer man meget af andre brugere og deres erfaringer. Brugerne har
ofte tillært sig nye metoder, som behandlerne ikke kender til, fordi man som
bruger har et indgående kendskab til de enkelte produkter.
• Hvis man systematisk inddrager andre brugere i oplæringen af personer med
diabetes, har brugerne mulighed for at lære af hinandens erfaringer. Man kunne
fx betale brugere for at holde kortere kurser for nye i forbindelse med
diabetesskolerne.
• Ved at afholde vidensudvekslingsmøder kan brugerne mødes på tværs af
kommunerne i regionen og dermed lære af hinanden.

Brian Aaberg Markussen

• Nogle brugere er bange for at rette i indstillingerne i insulinpumpen, selvom det
ville gavne deres egenbehandling. Dette skyldes, at de føler sig usikre og derfor
holder sig til lægens anbefalinger – selvom deres behandling kunne forbedres.

Lever med type l-diabetes, superbruger i
pumper og ekspert i brugergrupper
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”Hvis man vil udnytte det potentiale, vi som brugere har,
ser jeg ikke nogen fejl i at inddrage os mere. Men det skal
selvfølgelig være topstyret, så det følger behandlerne. Der
kan også være en fare i at få folk til at blåstemple ting,
som ikke passer til producentens ønsker.
Hvis man som bruger kunne komme og fortælle om sin
brug af produkterne og svare på nye pumpebrugeres
spørgsmål, vil det være en hjælp, så det ikke kun er
sundhedspersonalet, som fortæller om pumperne.”
Brian Aaberg Markussen, ekspert i brugergrupper, type l-diabetes
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/ Trin 4: Ny livssituation eller øvrige sygdomme

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Ny livssituation eller øvrige sygdomme handler om:
• Ændrede livsfaser og svære livssituationer
• Op- og nedture i hverdagen
• Andre diagnoser.
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Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

/ Ændringer: Ændrede livsfaser og svære livssituationer
Ændrede livssituationer og nye sygdomme påvirker behandlingen
Set over et helt liv er der forskellige episoder, som spiller ind i og
påvirker diabetesbehandlingen. Det kan fx være, når man som barn
selv skal have det primære ansvar for sin behandling, når man som ung
skal til at vælge uddannelse, når man ønsker at blive gravid eller i
forbindelse med rejser.

Overgange er altid behæftet med usikkerhed og sårbarhed. For barnet
med diabetes kan det være overgangen til selv at kunne håndtere sin
sygdom. Unge oplever ændringer i kroppen og ønsket om at være 'som
alle andre'. Med voksenlivet kommer etablering/ophør af parforhold,
graviditet og børn, ændringer i uddannelses- og arbejdsliv og for ældre
fylder overgangen til pension og kropsligt forandringer.

Figur 3 på næste side viser eksempler på livssituationer igennem hele
livet, som på den ene eller anden måde påvirker diabetesbehandlingen,
enten direkte eller indirekte. Som behandler er det vigtigt, at man har en
forståelse for de enkelte situationer, og hvordan patienten håndterer
disse, samt hvordan man kan være med til at støtte og lede patienterne
godt igennem situationen – gerne ved at tænke fremad og planlægge
sammen med patienten.

For sårbare patientgrupper, såsom multisyge, ensomme og personer
med lav indkomst, kan det være en generel udfordring i
diabetesbehandlingen, at de mangler overskud til at håndtere deres
diabetesbehandling ordentligt. Her er det særlig vigtigt, at man som
behandler har en forståelse for livet uden om sygdommen og dermed
en indsigt i, hvordan man bedst muligt støtter og sikrer en god
behandling.

”Jeg frygter, at diabetes kan være med til, at
jeg ikke kan få børn. Fx hvis mit blodsukker
aldrig bliver godt nok til at gennemgå en
graviditet.”
Katrine, 27 år, type l-diabetes
I venteværelset på MEA i Aarhus ligger forskellig litteratur fremme på bordene
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/ Livsfaser og udfordringer i livet med diabetes
Sociale og økonomiske udfordringer
Motion og fysisk aktivitet
Kost og måltider
Anden sygdom

Det sociale liv
Fest
og alkohol

Vælge at
starte
uddannelse

Ferier og rejser
til udlandet

Arbejde

Børnepasning
og oplæring af
barnepiger

Pension
Puberteten og
ændringer i
hormoner

Skal selv
håndtere
medicin

Kæreste

Overgang fra
børneafdeling til
voksenambulatorium

Frygt for
arvelighed

Flytte
hjemmefra
Børn/
graviditet

Lejrskole

BARNDOM

TEENAGER

VOKSEN

Overgangsalderen
og ændringer i
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ÆLDRE

Figur 3: Livsfaser og udfordringer i livet med diabetes. Figuren viser et udsnit af de perioder og episoder, som kan være udfordrende i livet med diabetes
(cirkler), samt udfordringer, der er mere generelle og kan gå på tværs af forskellige livsfaser (øverst).
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Samtale og forståelse frem for løftede pegefingre
Teenageårene er en særlig udfordring for personer med diabetes.
Mange teenagere og unge oplever, at det er svært at følge
behandlingen ordentligt, både af fysiologiske årsager og også fordi
mange andre ting begynder at fylde.

Derfor er det vigtigt, at man som behandler tager sig tid til at tale med
de unge, sætte sig ind i deres aktuelle situation og bekymringer og viser
forståelse for de svære perioder og specifikke livsvalg i denne periode.

”Det er lige der, man skal gribes, inden det
går galt. Det er helt simple spørgsmål om,
hvad diabetes fylder i din hverdag. Lægerne
kunne godt have givet mig nogle råd om,
hvordan man tackler det.”

Mange oplever en følelse af nederlag ved ikke længere at være i
kontrol. Derfor vælger nogle unge at ændre på deres tal, så de fremstår
pænere. Andre fortsætter i deres behandling, men passer ikke deres
kost, fordi de i en periode ikke kan overskue det. Flere behandlere
fortæller, at det er svært at fastholde unge i diabetesbehandlingen,
særligt når de når en alder, hvor de selv skal varetage behandlingen.

Katrine, 27 år, type l-diabetes

”Som teenager kom jeg ind i en periode, hvor
jeg tænkte ’jeg æder bare, hvad jeg vil’. Jeg
tog min insulin, men spiste det, jeg ville. Jeg
fik skældud af lægen, men det hjalp bare ikke.
Jeg tror bare, at det er en fase, man skal
igennem.”

Detalje fra teenageværelset hjemme hos Johan på 19 år

Birgitte, 42 år, type l-diabetes
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/ Ændringer: Op- og nedture i hverdagen
En pause fra sygdom kan give kampgejsten tilbage
I en hverdag, hvor man hele tiden er opmærksom på, hvad man spiser,
hvor meget man bevæger sig, og hvordan det påvirker ens blodsukker,
kan der nogle gange opstå et behov for at holde helt fri fra sygdommen
og bare føle sig lidt ’normal’. Også selvom pauserne betyder, at ens
diabetes er dårligere reguleret i en periode.

En kortere pause i hverdagen eller en længere i teenageårene er
selvfølgelig ikke at anbefale, men kan være med til at give ro til at
fokusere på andre ting, der også fylder i livet. Og så kan en pause give
fornyet energi og overskud til at vende tilbage og genoptage sin
behandling.
Derfor er det vigtigt, at man som behandler tager sig tid til at få en
forståelse for, hvorfor tallene er høje i en periode, i stedet for at
fokusere på tallenes værdi.

Særligt personer med type l-diabetes oplever, at de har brug for at
holde en ’pause’ fra sygdommen i nogle perioder. I nogle tilfælde er der
bare tale om en uge eller to, hvor man ikke er helt så opmærksom på,
hvad man spiser, og hvordan det påvirker blodsukkeret. Flere af de
voksne med diabetes fortæller, at de i deres teenageår har haft brug for
at holde en kortere eller længere pause fra deres behandling for så at
vende tilbage, når de igen var klar til det.

”Nogle gange bliver jeg sur på selve
diabetesen, og så lader jeg være med at tage
det så alvorligt. En gang imellem har jeg brug
for ikke at koncentrere mig om det. Så holder
lige ferie fra det, afspadserer, puster ud. Og
så måler jeg ikke mit blodsukker så tit. Det
handler om at give slip, og så kan det godt
være, at mit blodsukker ryger lidt op. Det kan
man også se på langtidsmålingerne bagefter,
men det er jo ikke, fordi jeg ikke ved, hvordan
man gør.”

”Hvis det fylder for meget, at der hele tiden
sidder en pumpe og nogle ledninger, så kan
det være svært at passe det. For så kan det
ende med, at man bliver ked af at være syg i
stedet for at kunne tage sig af, at man er
syg.”
Daphne, 18 år, type l-diabetes

Helle, 43 år, type l-diabetes
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Diabetes er en lidt skrøbelig ting. Som glas.
For jeg skal hele tiden være forsigtig og
vide, hvad jeg må og ikke må. Men samtidig
er det bare et normalt vandglas, for der er en
masse andre, der også har diabetes.
Line, 11 år, type l-diabetes
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/ Trin 5: Hverdagen med diabetes og kontrolbesøg

Skift af behandlingsform eller
behandlingssted
Diagnose

Tilknytning til behandlingssted
og behandlere

Ny livssituation eller øvrige
sygdomme

Hverdagen med diabetes og kontrolbesøg handler
om:
• Udfordringer med diabetes i hverdagen
• Involvering af de nære relationer og netværket.
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Hverdagen med diabetes og
kontrolbesøg

/ Hverdagen: Udfordringer med diabetes i hverdagen
(Fortsat beskrivelse – samme indsigt)

Diabetes gør det svært at være spontan og social
Særligt de yngre deltagere beskriver, at det kan være svært at indgå i
sociale situationer, når man har diabetes. Både fordi de føler, at de skal
trække sig for at kunne måle blodsukker og tage insulin, og også, fordi
det er svært at planlægge og vide, hvordan dagene kommer til at tage
sig ud.

”Mellem morgenmad og aftensmad er det
vildt irriterende. Der kan det være svært for
mig at deltage i aktiviteter, for man kan ikke
holde fokus, hvis man fx har hedeture i
forbindelse med en føling.”

Flere af de yngre deltagere fortæller, at deres diabetesbehandling gør
det svært for dem at deltage i spontane aktiviteter med venner efter
skole, hvis de ikke har forberedt sig hjemmefra og har medbragt ekstra
insulin. Her spiller den gældende behandlingsform en stor rolle, da
nogle af deltagerne oplever, at en ny pumpe eller en anden form for
sensor ville gøre det lettere for dem at styre deres diabetes og samtidig
være social med deres jævnaldrende.

Katrine, 27 år, type l-diabetes

”Det sværeste er, hvis man fx skal ud til
fester eller på ture. Det kan være svært at
vide, hvad planen er, og hvad man kan gå ud
fra. Især det med, at man ikke altid kender
andre folks planer, eller at der ikke altid er en
plan forud, er svært.”
Anne, mor til Esther på 13 år med type l-diabetes

Detalje fra hjemmebesøg hos Katrine på 27 år i forbindelse med interview
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Frygt er en del af dagligdagen, som man skal lære at håndtere
Tryghed og struktur er en stor del af hverdagen for personer med
diabetes, da bekymringen for følinger, syreforgiftning, insulinchok og
følgesygdomme fylder meget, både for personer med diabetes og deres
familie. Ved at skabe en fast struktur, fx igennem aftaler om, at børnene
spiser al den aftalte mad, kan forældre være med til at skabe tryghed
for sig selv og børnene. Deltagerne be-skriver forskellige måder, som fx
diabetes-armbånd, kalorietal i madpakken og brug af mms’er af
måltider, hvorpå de forsøger at sikre sig og skabe tryghed i
dagligdagen. Jo yngre børnene er, des større behov for fx at lærere,
pædagoger, bedsteforældre ved, hvordan de skal håndtere diabetes.
Forældre oplever andres – fx bedsteforældre, pædagoger eller læreres
– berøringsangst. Derfor er uddannelse til barnets netværk vigtigt for at
sikre tryghed i akutte situationer.

”Man skal lære at tackle sine katastrofefiltre.
For man kan komme ud i mange, mange
situationer, hvor man bliver ringet op og får at
vide, at ens barn er faldet om og har det
dårligt. Man skal hele tiden være
opmærksom.”
Anne, mor til Esther på 13 år med type l-diabetes

”Jeg skal på studietur til foråret. Jeg er lidt
nervøs for at gå i insulinchok alene på et
hotelværelse. Eller hvis nu det hele går i
stykker, mens man er af sted.”
Daphne, 18 år, type l-diabetes
Esthers forældre skriver gerne antallet af kalorier på maden i Esthers madpakke
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”Jeg kan godt lide weekenden. Der har jeg fri, og der har
vi bedre styr på sukkertallet, og der er mor og far der til at
hjælpe mig. Der kan jeg give slip. Altså, normalt så ’har
jeg den’. Vi har aftalt, at jeg ’har den’ i skoletimerne – det
er ikke mit ansvar, men der skal jeg holde bedre øje. Og så
når jeg kommer hjem, så kan jeg bedre slippe den. Der er
det mere deres ansvar at gøre tingene, som de skal
gøres.”
Line, 11 år, type l-diabetes
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/ Det siger eksperten
Pointe

God brugerteknologi kan understøtte diabetesbehandlingen:

• Digitale assistenter giver brugerne mulighed for at holde øje med, hvad man
laver, og komme med relevante input, fordi de kender brugerens vaner i forhold til
kost, motion, kalorieindtag mv. Derfor er apps og andre brugerteknologier
relevante i behandlingen af diabetes, da de kan hjælpe patienterne og pårørende
til at få et overblik.
• Sundhedsområdet er et område, hvor der et kæmpe potentiale, især
diabetesbehandlingen, fordi man som patient skal gøre meget i sin egen
behandling.
• De nye digitale teknologier giver mulighed for patient-empowerment, fordi det
giver patienterne mulighed for selv at følge med og monitorere, hvis de har lyst.
Og informationer kan videresendes til sundhedspersonalet digitalt, som kan bruge
det i behandlingen.

Anders Høeg Nissen
Tidligere vært på Harddisken på P1,
ekspert i brugerteknologi

• Sundhedsvæsenet er ikke rigtig gearet til at tackle de nye teknologier, og at
patienten selv kan bidrage med information og data. En anden udfordring er, at
det kræver en særlig personlighedstype at bruge teknologierne, både fordi det
kræver teknologisk kunnen og også, fordi der kommer et konstant fokus på
sygdommen.
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”Det kræver en særlig personlighedstype at synes, det er sjovt.
Man skal bruge apps meget, før det giver mening. Man skal være
opmærksom på, om man bruger dem rigtigt. Bliver det en del af et
konstant fokus på, at man er syg – hvis man hele tiden stresses af
det, fordi man render rundt og tæller skridt? Her kunne de digitale
assistenter måske i højere grad køre i baggrunden – uden at
intervenere hele tiden.”
Anders Høeg Nissen, ekspert i brugerteknologi
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/ Hverdag: Involvering af de nære relationer og netværket
Diabetes udfordrer og involverer relationer i privatsfæren
Flere af deltagerne fortæller, at den nære familie spiller en stor rolle i
deres diabetesbehandling. I flere familier har man valgt at ændre kosten
for alle, så personen med diabetes ikke føler sig alene, og nogle af
deltagerne tager deres partnere med til konsultationerne, så de ikke er
alene om at huske behandlerens anvisninger.

”Da min søn også fik konstateret diabetes,
besluttede jeg lidt, at nu har vi alle sammen [i
familien] diabetes. For han skulle i hvert fald
ikke være mere syg, end han var.”

I teenageårene kan en diabetesdiagnose gøre det svært at løsrive sig
fra forældrene, særligt i forbindelse med fester og indtagelse af alkohol.
En af de unge deltagere beskriver, at hun skal ringe hjem hver anden
time, så forældrene ved, at alt er vel. Forældre til børn og unge med
type l-diabetes har generelt et behov for at kunne følge med i og sikre,
at alt hele tiden er okay.

Lise, 53 år, type 1,5-diabetes

”Det er lidt en klods om benet, for man skal
hele tiden have kontakt hjem eller til sin mor.
Det værste ved diabetes er, at man mister sin
spontanitet.”
Daphne, 18 år, type l-diabetes
Benedicte, kone til Sune på 68 med type l-diabetes, viser, hvordan hun bager
særlige diabetesvenlige brød og kager
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Jeg har de sidste fem år fået en følelse af, at
jeg har fået en forståelse for min diabetes.
En accept.
Katrine, 27 år, type l-diabetes
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DESIGNPRINCIPPER
For patientcentrering af en ny diabetesbehandling
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/ Om designprincipperne
Designprincipperne på de følgende sider rummer anbefalinger til de
fysiske, praktiske og organisatoriske elementer, som et nyt
diabetescenter, og en ny diabetesbehandling, bør tilgodese og
understøtte. Designprincipperne forholder sig til de dybdegående
indsigter, der er beskrevet i afsnittet ovenfor. Der er fire
designprincipper for udvikling af en ny diabetesbehandling.
Designprincipperne skal bruges til at sætte retning for udvikling af den
nye diabetesbehandling og for de nye centres indretning, service og
funktion. Designprincipperne samler op på og operationaliserer de
identificerede patientbehov på tværs af undersøgelsens deltagere og
målgrupper (se mere i bogen Dem vi er – 15 portrætter af personer med
diabetes).
Til hvert designprincip hører en liste med, hvad det kræver at
imødekomme patienternes behov, samt en liste med ideer til
indsatsområder og tiltag, der skal adresseres og bør implementeres. Til
hvert designprincip præsenteres desuden en ’inspirationscase’, som
inspirerer til udfoldelse af det aktuelle princip, så der bliver lavet gode,
vedkommende og effektfulde løsninger.
Designprincipperne kan bruges direkte i arbejdet med udvikling af nye
behandlingspraksisser og til at udfordre og nytænke måden, hvorpå
behandling, konsultation, øvrige møder og aktivitet skal foregå i et
center, hvor alle behandlingstilbud er samlet under ét tag.
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/ Designprincipper

Skab sammenhæng

Forstå hverdagslivet

Dyrk relationen til behandler

Inddrag patienterne aktivt

Sørg for bedre koordinering og
samarbejde mellem behandlere
på tværs af fagområder,
faggrupper og
behandlingssteder. Hjælp hele
tiden patienten til sammenhæng
i hans/hendes behandling.

Vær lydhør over for den enkelte
patients hverdagsudfordringer.
Forstå og forudse de
forandringer i livet, som har
indflydelse på behandlingen.
Erkend til fulde, at patienten selv
er behandler og bruger.

Opbyg tillidsfulde relationer, og
skab tryghed og motivation
gennem nærvær. Vær åben for
at gøre samspillet mellem patient
og behandler bedst, og vær
fleksibel på bemanding og
omfang af kontakt.

Inddrag patienterne aktivt i
behandlingstilbud og forskning,
og giv dem fuld indflydelse på
deres egen behandling og
forløb. Udvikl tilbud og værktøjer,
der skaber deltagelse, ansvar og
tryghed for både behandler og
patient.
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/ Designprincip 1: Skab sammenhæng
Sørg for bedre koordinering og
samarbejde mellem behandlere på
tværs af fagområder, faggrupper
og behandlingssteder. Hjælp hele
tiden patienten til sammenhæng i
hans/hendes behandling.

Patientundersøgelsen viser et tydeligt billede af, at deltagerne savner
mere og bedre sammenhæng mellem diabetesbehandlingen og øvrige
behandlingsforløb samt i diabetesbehandlingsforløbet i sig selv. Her er
det især en udfordring, at der ikke samarbejdes og udveksles
informationer på tværs af fagområder og behandlingssteder, hvilket
efterlader patienten med ansvaret for at videreformidle informationer
mellem behandlere og for at have det store overblik.
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Det kræver, at:
• Alle relevante behandlere (både de direkte diabetesrelaterede og
øvrige behandlingsområder) aktivt deltager i et koordineret
samarbejde, hvor informationer udveksles på tværs af behandlere
og fagområder
• Behandlingsforløb planlægges og koordineres, så de tilpasses
hinanden. Dette både i forhold til tidspunkt og medicinering
• Man som patient oplever en kontinuitet i forskellige møder med
sine behandlere og igennem hele behandlingsforløbet
• Der overleveres grundigt mellem forskellige aktuelle behandlere
og ved skift af behandlere eller behandlingssted.

Det kan eksempelvis ske ved:
• At planlægge besøg ved øjenlægen samme dag som de årlige
kontrolkonsultationer hos læge/sygeplejerske
• At videregive nye oplysninger om behandlinger på tværs af
fagområder – eller hjælpe patienten til selv at styrke samspillet –
således at fx praktiserende læger er bekendt med aktuelle
behandlingsformer, når de udskriver recepter
• 1-2 fælleskonsultationer med deltagelse af nuværende og
fremtidige behandlere ved skift af behandleren, fx når man som
barn skal skifte til behandling for voksne. Så behandlerne får
mulighed for at overlevere til hinanden, og så patienten kan stifte
bekendtskab med sine kommende behandlere.
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/ Designprincip 1: Inspirationscase
Elektronisk omsorgsjournal
It-virksomheden Systematic Services er ved at udvikle den nye
elektroniske omsorgsjournal, EOJ, for Aarhus Kommune. Projektet
hedder Columna Cura, hvor idéen er at gøre det nemmere for
hjemmehjælpere og behandlere at registrere og udveksle informationer
om borgere/patienter. Systemet er et open source-system, hvilket
betyder, at andre leverandører kan bidrage og være med til at
videreudvikle på løsningen. Man ønsker at gøre platformen universel,
åben og nem at integrere med alle mulige it-udviklinger og at stille nye,
værdiskabende funktionaliteter til rådighed. Kerneopgaverne i den
kommunale pleje og omsorg løses direkte i mødet med borgerne.
Derfor er Columna Cura udviklet til at understøtte behovet for at kunne
arbejde mobilt og ‘på farten’.
Appen opbevarer desuden fortællinger, billeder og videoer om
borgernes livshistorie. På den måde kan hjemmehjælperen bedre lære
borgeren at kende og også læse op af fx pårørendes tekster. Siddende
med borgeren kan de fortælle, hvad de skriver i journalen, og hvad de
aftaler. Det styrker borgernes trivsel og tryghed, at de kender indholdet i
journalen.
Appen bliver lanceret i foråret 2017 i Aarhus Kommune.
Link til inspirationscase:
https://da.systematic.com/healthcare/solutions/by-name/columna-cura

Systematic Services’ elektroniske omsorgsjournal, EOJ, for Aarhus Kommune
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/ Designprincip 2: Forstå hverdagslivet

Vær lydhør over for den enkelte
patients hverdagsudfordringer.
Forstå og forudse de forandringer i
livet, som har indflydelse på
behandlingen. Erkend til fulde, at
patienten selv er behandler og
bruger.
Patientundersøgelsen viser en klar efterspørgsel på, at behandlerne
tager sig tid til at få en dybere forståelse af, hvordan
diabetesbehandlingen spiller ind i og påvirker hverdagen.
Dagligdagens udfordringer og fremtidsplaner afhænger af, at diabetesbehandlingen fungerer optimalt og er tilpasset livet uden om
sygdommen. Derfor skal der tages højde for det øvrige liv, som
indvirker på diabetes-behandlingen.

2

63

En ny diabetesbehandling – i hverdagen og i mødet med behandlere | Undersøgelse af patientcentreret behandling i regi af Steno Diabetes Centre, 2017

Det kræver, at:
• Der i behandlingen tages højde for, at patienterne i nogle
situationer vægter andre forhold højere end deres behandling
• Man som behandler er åben for at ændre behandlingsformen, hvis
patienterne oplever, at den gældende behandlingsform ikke er
hensigtsmæssig for deres liv og hverdag
• Der tænkes og planlægges langsigtet i behandlingen, og at der
tages højde for udfordringer i forbindelse med overgangen mellem
forskellige livsfaser
• Man på behandlingsstedet er opmærksom på andre forhold, som
også påvirker diabetesbehandlingen, bl.a. økonomiske, sociale og
psykologiske forhold.

Det kan eksempelvis ske ved:
• At behandlerne aktivt spørger ind til aspekter af livet, som ikke
direkte er relateret til sygdom og behandling
• At man i dialogen og konsultationerne sørger for, at patienterne
roses for deres indsats og får succesoplevelser – også selvom
tallene er skæve
• At henvise til og tilbyde patientkurser og informationsmøder med
fokus på udfordringer i forskellige livssituationer, fx overgangen
fra barn til voksen, valg af uddannelse, forældreskab, øvrige
sygdomme, overgangsalder, aldring, ensomhed mv.
• At behandlerne støtter og rådgiver patienter, som har svært ved at
få den daglige behandling til at fungere, eller igangsætter et
mentorforløb
• At tilbyde introduktionsmøder og showrooms, hvor patienter bliver
præsenteret for nye behandlingsformer, ny viden og nyt udstyr
• En fast tilknyttet social- og juridisk rådgivning, mulighed for
psykolog samt praktisk hjælp til at søge støtte – og
behandlingsforanstaltninger.
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/ Designprincip 2: Inspirationscase

Foto af livsrum i Maggie’s Centre

Foto af livsrum i Maggie’s Centre

Maggie’s Centre – livsrum og støtte til livet omkring kræftsygdom
Maggie’s Centre i England tilbyder praktisk, følelsesmæssig og social
støtte til mennesker med kræft og deres familie og venner. Det handler
om at ’empower’ folk til at leve med, gennem og ud over sygdommen
ved at arbejde på tværs af professionel hjælp, støtte gennem
fællesskaber og indbydende bygningsdesign, som styrker brugernes
fysiske og emotionelle velvære.
Centrene bygger på en holistisk psykosocial tilgang til behandling og
støtte og en ambition om at transformere den måde, folk lever med
kræftsygdom. Der er fokus på både det evidensbaserede,
følelsesmæssige og oplysende, og centrene tilbyder forskellige
støttetilbud – til alle, som er berørte af sygdommen – i form af kurser,
brugergrupper og fx åben adgang til et ’køkkenbord’ for samvær,
samtale mv.
Maggie’s arbejder specifikt med arkitekturen for at skabe varme og
velkom-mende livsrum og fungerer desuden gennem et ’Online Centre’
med profes-sionelle rådgivere tilknyttet sammen med et brugerdrevet
støttenetværk.

Vil man gå mere radikalt til værks, kan man lade sig inspirere af tiltag
herhjemme med ’sociale viceværter’. Her har forsøg med ansættelse af
sociale viceværter med succes været afprøvet i flere boligselskaber,
bl.a. i KAB i København, som led i boligsociale indsatser. Tiltaget har
samme holistiske optik, og lejere kan få hjælp til blandt andet rådgivning
i økonomi og støtte til at lægge et budget.
65 Link til inspirationscase: www.maggiescentres.org
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/ Designprincip 3: Dyrk relationen til behandler
Opbyg tillidsfulde relationer, og
skab tryghed og motivation gennem
nærvær. Vær åben for at gøre
samspillet mellem patient og
behandler bedst, og vær fleksibel på
bemanding og omfang af kontakt.

Patientundersøgelsen viser et stort behov for, at der arbejdes på
relationen mellem patient og behandlere, og at patienten får klarhed
om, hvordan, hvornår og hvem de må kontakte på deres
behandlingssted.
For nogle patienter kan der være behov for særlig tæt kontakt til én
behandler i perioder, fx en sygeplejerske – i særlig vanskelige livsfaser
eller ved skift i behandlingsform og udstyr.
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Det kræver, at:
• Der aktivt arbejdes med at opbygge gode og tillidsfulde relationer
mellem patienter og behandlere
• Der laves en intern vurdering af, hvilke behandlere der egner sig
bedst til forskellige patientgrupper og typer
• Man i behandlingsstedet åbner for, at patienterne kan få tilknyttet
specifikke behandlere og have tættere kontakt, afhængigt af hvad
de har brug for i den pågældende behandlingssituation
• Det sundhedsfaglige personale uddannes i patientkommunikation/psykologi.

Det kan eksempelvis ske ved:
• Evaluering af behandlingsforløb med patienten løbende, så man
får indsigt i oplevelser med behandlingen, foretrukken kontaktform
og særlige behov
• At behandlingsstedet har mulighed for at tilknytte en fast
behandler (fx en sygeplejerske eller en forløbskoordinator) for en
periode, som er til rådighed, proaktivt opsøger patienten og er
opmærksom på overlevering til øvrige behandlere i forløbet
• At behandlerne omkring patienterne udveksler erfaringer om
konsultationssituationen, og hvordan man bedst kommunikerer
med den enkelte patient
• At åbne op for at skifte behandler, hvis man som patient oplever,
at der ikke er et match, og at relationen ikke gavner behandlingen
• At behandlerne spørger ind til og i fællesskab med patienten
vurderer, hvordan man sammen sikrer den bedste form for
behandling.
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/ Designprincip 3: Inspirationscase
‘Vi vil mere’ – målrettet relationsarbejde og én indgang
Silkeborg Kommune har gennem det toårige projekt, ’Vi vil mere’,
hjulpet et stort antal familier med at komme væk fra kontanthjælpen.
Projektet har haft fokus på bevidst at investere i at arbejde med alle
borgere på en individuel præmis – det vil sige på at få alle borgere i
gang, med fokus på, at de typisk har flere problemer end blot langvarig
ledighed.
Ideen bag projektet er at give familierne én indgang til kommunen. Der
arbejdes på tværs i afdelingerne, og en case-manager koordinerer både
indsatsen og er samtidig familiens kontaktperson. Det grundlæggende i
’Vi vil mere’ er, at den ledige får én kontaktperson, så den samme
medarbejder kan være eksempelvis sagsbehandler, jobkonsulent og
coach. Det har i kommunen betydet en ændring i arbejdsgangene til
blandt andet færre sager på ét bord ad gangen og friere rammer til at
disponere sine opgaver efter borgerens aktuelle behov. Det indebærer
også en kulturændring, hvor kommunen skal gå fra at være ’myndighed’
over for borgeren til at fokusere på relations-opbygning.

Den tæt koordinerede indsats og tætte opfølgning gennem én
kontaktperson har betydet, at mange familier, selv efter mange år på
kontanthjælp, er kommet videre.
Foto fra: http://silkeborgnyt.dk
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/ Designprincip 4: Inddrag patienterne aktivt
Inddrag patienterne aktivt i
behandlings-tilbud og forskning, og
giv dem fuld indflydelse på deres
egen behandling og forløb. Udvikl
tilbud og værktøjer, der skaber
deltagelse, ansvar og tryghed for
både behandler og patient.
Patientundersøgelsen viser et tydeligt billede af, at deltagerne gerne vil
inddrages mere aktivt i deres behandling, end de bliver i dag – både i
forhold til valget af behandlingsform, i forskningsprojekter, forsøg og i
indholdet i konsultationerne. Patienterne vil gerne have mulighed for at
præge den retning, der lægges for behandlingsforløbet, samt have
indflydelse på de behandlingsformer, de tilbydes. Ved at gøre
patienterne aktive i behandlingen, forskning og konsultationerne sikres
at de forbereder sig, engagerer sig og behandler deres diabetes bedre.
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Det kræver, at:
• Behandlere har forståelse for, hvor meget og i hvilken grad
patienterne kan og ønsker at blive inddraget i deres behandling
• Man sammen planlægger langsigtet og tager højde for patientens
fremtidsønsker, fx i forhold til uddannelse, rejser og børn
• Behandlerne selv kender og præsenterer patienterne for den
nyeste viden inden for diabetesbehandling, så man kan rådgive
patienterne bedst muligt
• Behandlere får et endnu større kendskab til forskellige
producenter og behandlingsformer, så de bedre kan informere
patienterne om nye behandlingsformer

Det kan eksempelvis ske ved:
• At lade patienterne beslutte fokus for konsultationerne. Så de får
mulighed for at reflektere over deres behandlingssituation samt
over, hvordan de gerne ser, at behandlingen foregår fremadrettet
• At patienterne udfylder et spørgeskema eller på anden vis
forbereder sig forud for konsultationen
• At man åbner op for anderledes former for konsultationer, fx
samtaler uden for konsultationsrummet, brug af telefon- eller
telekonsultationer, og med deltagelse af andre aktører end de
primære behandlere
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/ Designprincip 4: Inspirationscase
DiaFlex – inddragende behandlingsforløb
På Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital
kører lige nu en undersøgelse for type 1-diabetespatienter. DiaFlex er
et nyt behandlingsforløb, hvor man undersøger, hvordan man kan gøre
behandlings-forløbet og patienternes kontakt til ambulatoriet fleksibel
ved at inddrage patienterne mere. Undersøgelsen er bygget op omkring
PRO-data-værktøjer (Patient Reported Outcome).
Patienterne er systematisk involverede i og med til at styre:
• Hvorvidt de har behov for at tale med deres behandlerteam
• Om samtalen skal foregå telefonisk eller i ambulatoriet
• Hvilken fagperson fra behandlingsteamet (lægen, sygeplejersken
eller diætisten) de ønsker at tale med
• Hvad de vil tale med behandlingsteamet om.
Patienterne har en planlagt tid til konsultation på ambulatoriet. Ca. tre
uger inden udsendes en mail til patienten med punkter, som patienten
skal have klaret inden mødet med behandleren, bl.a. ‘Du skal få taget
blodprøver’, ‘Du skal se din HbAlc på sundhed.dk’ og ‘Du skal om en
uge sende en mail til os med HbAlc-værdi’.
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/ Øvrig inspiration til udviklingen af de nye Steno Diabetes Centre
Etnografisk film om ’En ny diabetesbehandling’
Som supplement til bogen En ny diabetesbehandling – i hverdagen og i
mødet med behandlere er produceret en kort etnografisk film. Filmen er
en inspirationsfilm og understøtter indsigterne og designprincipperne i
nærværende bog ved at sætte billeder på, hvad behandling ’også’ er.
Den illustrerer de praktiske, materielle og mentale sider af livet med
diabetes – og giver et indtryk af de udfordringer og sejre, som former
den enkeltes ’rejse’ med sygdommen.
De tre bøger, Dem vi er – 15 portrætter af personer med diabetes, En
ny diabetesbehandling – i hverdagen og i mødet med behandlere, Et
nyt diabetescenter – alle behandlere og tilbud samlet under ét tag og
procesrapporten Patientcentreret behandling i regi af Steno Diabetes
Centre, findes desuden digitalt.
For mere information, kontakt Antropologerne ApS eller Novo Nordisk
Fonden.

Fra filmen En ny diabetesbehandling
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