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Frågeformulär för föräldrar/vårdnadshavare om 
tillfredsställelse med diabetesbehandlingen (förändring): 

(DTSQc Förälder ) 
 
 
 

 
Under de senaste veckorna/månaderna har ditt barn 
deltagit i en studie om diabetesbehandling. Det är 
möjligt att ditt barns behandling ändrades när studien 
startade. 
 

            Ditt barns diabetesbehandling innefattar: 
 

 medicinering 
 

 blodsockermätningar 
 

 matrekommendationer 
 
Vi vill veta hur du upplever ditt barns nuvarande 
behandling. I följande frågor ombeds du att jämföra den 
med behandlingen ditt barn hade innan studien 
startade.  
 
På skalan nedanför varje fråga ringar du in en siffra 
mellan 3 (t ex mycket mer nöjd nu) och -3 (t ex mycket 
mindre nöjd nu). Om du inte har upplevt någon 
förändring, ringa in ’0’. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                     Fortsättning på nästa sida…
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DTSQc Förälder fortsättning... 
 
 
1. Hur nöjd är du med den behandling ditt barn har nu? 
 mycket mer nöjd nu 3 2 1 0 -1 -2 -3  mycket mindre nöjd nu 
 
 
2. Hur välkontrollerade/stabila tycker du att ditt barns blodsockervärden har varit den 

senaste tiden? 
 mycket mer 

välkontrollerade nu 
3 2 1 0 -1 -2 -3  mycket mindre 

välkontrollerade nu 
 
 
3. Hur ofta har du upplevt att ditt barns blodsocker har varit för högt den senaste tiden? 
 mycket oftare nu 3 2 1 0 -1 -2 -3  mycket mindre ofta nu 
 
 
4. Hur ofta har du upplevt att ditt barns blodsocker har varit för lågt den senaste tiden? 
 mycket oftare nu 3 2 1 0 -1 -2 -3  mycket mindre ofta nu 
 
 
5. Hur lätt eller svårt är det att klara av ditt barns diabetesbehandling? 
 mycket lättare nu 3 2 1 0 -1 -2 -3  mycket mindre lätt nu 
 


