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Frågeformulär om tillfredställelse med diabetesbehandlingen (förändring): DTSQc 
 
 
 
Under de senaste veckorna/månaderna har du deltagit i en studie om diabetesbehandling. Vid 
studiens start kan din behandling ha ändrats. Idag vill vi veta hur din erfarenhet av din nuvarande 
behandling (inklusive medicinering och kost) har förändrats jämfört med din erfarenhet av 
behandlingen innan studien startade. Besvara varje fråga genom att ringa in en siffra på varje skala 
för att markera i vilken utsträckning du har upplevt förändringar. Ifall du inte har upplevt någon 
förändring, ringa in “0”.  
 
 
1. Hur nöjd är du med din nuvarande behandling? 
 

  mycket mer nöjd nu 3 2 1 0 -1 -2 -3 mycket mindre nöjd nu 
 
 
2. Hur ofta har du känt att ditt blodsocker varit oacceptabelt högt den senaste tiden? 
 

  mycket större del  3 2 1 0 -1 -2 -3 mycket mindre del   
  av tiden nu        av tiden nu  
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