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PROBLEMER MED DIABETES
1.

Nedenunder er en liste med 17 mulige problemer, som personer med diabetes
kan opleve. Vi vil bede dig vurdere i hvor høj grad de har været et problem for dig
inden for den sidste måned.
Sæt ét kryds i hver linje
Meget
Ikke et Mindre Moderat Større Alvorligt
Alvorligt
problem problem problem problem problem
Problem
Følelsen af, at min læge (ved Steno
Diabetes Center) ikke ved nok om
diabetes og diabetesbehandling













Følelsen af, at diabetes tager for
meget af min mentale og fysiske
energi hver dag













Følelsen af, at være usikker om jeg
er i stand til at passe min diabetes i
dagligdagen













Følelsen af, at være vred, bange
og/eller nedtrykt, når jeg tænker på,
at leve med diabetes













Følelsen af, at min læge (ved Steno
Diabetes Center) ikke giver mig
tilstrækkeligt klare anvisninger om,
hvordan jeg skal passe min diabetes













Følelsen af, at jeg ikke tester mit
blodsukkerniveau ofte nok













Følelsen af, at jeg ender med at få
alvorlige komplikationer, uanset hvad
jeg gør













Følelsen af, at jeg ofte fejler i at
passe min diabetes













Følelsen af at venner eller familie
ikke støtter mig nok i min indsats med
at passe min diabetes (fx planlægger
aktiviteter som er i konflikt med mine
planer, opfordrer mig til at spise ”
forkert” mad)













Følelsen af, at diabetes kontrollerer
mit liv
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Fortsat fra forrige side………….
Sæt ét kryds i hver linje

Meget
Ikke et Mindre Moderat Større Alvorligt
Alvorligt
problem problem problem problem problem
Problem
Følelsen af, at min læge (ved Steno
Diabetes Center) ikke tager mine
bekymringer alvorligt nok













Følelsen af, at jeg ikke følger en sund
kostplan godt nok













Følelsen af, at mine venner eller
familie ikke forstår, hvor svært det
kan være at leve med diabetes













Følelsen af, at være overvældet af de
krav, der er til at leve med diabetes













Følelsen af, at jeg ikke har en læge,
som jeg kan mødes med jævnligt om
min diabetes













Følelsen af, ikke at være motiveret til
forsat at passe min diabetes













Følelsen af, at venner og familie ikke
giver mig den følelsesmæssige
støtte, som jeg kunne tænke mig
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