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SAMMANFATTNING	

Bakgrund Virtuell vård innefattar alla digitala vårdlösningar exempelvis telefon, video och 
chatt och kräver därmed inga fysiska möten. Genom att med hjälp av virtuell vård behandla 
mindre akuta fall, såsom patienter med Irritable bowle syndrome (IBS), skulle den fysiska 
vården kunna avlastas och tid och pengar kunna sparas. 
Syfte Att undersöka uppfattningen av virtuell vård som kostbehandlingsmetod hos individer 
som genomgår kostbehandlingen FODMAP. 
Metod I samarbete med företaget Belly Balance skickades en webbaserad enkät ut till 
företagets medlemmar som genomgick eller hade genomgått företagets virtuella 
behandlingsprogram Magbalans. De inhämtade svaren (n=47) analyserades i SPSS och 
testades med hjälp av Fischers Exact Test. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05. 
Resultat Några av orsakerna till att deltagarna sökt sig till virtuell vård var upplevd bristande 
hjälp från den fysiska vården samt smärta och obehag från mag-tarmkanalen. Deltagarna var 
positiva till virtuell vård och friheten att kunna genomföra behandlingen när och där man ville 
uppgavs vara en fördel. Merparten av deltagarna upplevde sig hjälpta av behandlingen, de 
yngre deltagarna i studien (< 47 år) upplevde i högre utsträckning att de blivit hjälpta i form 
av bättre maghälsa än de äldre deltagarna (≥ 47 år) (p=0,119). Vid utformning av virtuell vård 
visade studien att ingen hänsyn behöver tas till faktorer såsom ålder och utbildning.  
Slutsats Deltagarna i studien hade överlag en positiv inställning till och upplevde 
symtomlindring av virtuell vård som kostbehandlingsmetod, vilket skulle kunna göra den till 
en framtida aktuell behandlingsmetod för individer med IBS. Då tekniken är under konstant 
utveckling behövs fler studier, med utgångsläget av dagens tillgång på virtuella verktyg, göras 
för att kunna dra generaliserbara slutsatser för hur den virtuella vården i framtiden bör 
utformas.



	

	

ABSTRACT	
Background Virtual care includes all digital care solutions such as phone, video, and chat. 
Therefore, virtual care does not require physical meetings. By using virtual care in the 
treatment of less acute cases, such as patients with Irritable bowel syndrome (IBS), the need 
for physical meetings would be reduced and time and money could be saved. 
Objective To investigate the perception of virtual care as the dietary treatment method for 
individuals undergoing the dietary treatment FODMAP. 
Method(s) In collaboration with the company Belly Balance, a web-based survey was sent to 
the companys’ members who underwent or had previously taken part of the companys’ virtual 
treatment program Magbalans. The obtained responses (n = 47) were analysed in SPSS and 
tested using Fischers Exact Test. The level of significance was p ≤ 0.05. 
Results Reasons why the participants requested virtual care were insufficient help from the 
regular care and pain and discomfort from the gastrointestinal tract. The participants were 
overall satisfied with the virtual treatment and the freedom to perform the treatment when and 
where they wanted to was highlighted as positive. Most participants were helped by the 
treatment, younger participants (< 47 years) perceived to a greater extent that they were 
helped than the older participants (≥ 47 years). The study showed that no consideration has to 
be taken for factors such as age and education when planning virtual care. 
Conclusion The participants in the study had a positive attitude towards and a good effect 
from the virtual FODMAP dietary treatment. This implies that this treatment approach to a 
greater extent should be used for individuals with IBS. As the technology is under constant 
development, more studies, based on today's access to virtual tools, are needed to be able to 
make generalizable conclusions about how virtual care should be developed in the future. 
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1	Bakgrund		
Kroniska sjukdomar står för 80-85 procent av de totala hälso-och sjukvårdskostnaderna i 
Sverige och dessa sjukdomar står därmed för en stor del av vårdens belastning (1-3). Virtuell 
vård innefattar alla digitala vårdlösningar exempelvis telefon, video och chatt och kräver 
därmed inga fysiska möten (1). Genom att med hjälp av virtuell vård behandla mindre akuta 
fall, såsom patienter med kroniska sjukdomar, skulle den fysiska vården kunna avlastas och 
tid och pengar skulle kunna sparas (2-5). Ökad exponering och utveckling av elektronik har 
lett till att kvaliteten på den virtuella vården har förbättrats (6). Den virtuella vården är idag 
möjlig för de flesta då merparten av Sveriges befolkning har den tekniska utrustning som 
krävs (7).	

Att ta hänsyn till olika aspekter anpassat efter individen är viktigt vid virtuell vård (4-10). Ett 
professionellt ställningstagande krävs för att bestämma om patienten ska erbjudas virtuell 
vård, då det inte är något som passar alla (6).  Lämpligheten för virtuell vård bestäms av 
behandlaren och egenskaper som bör beaktas är bland annat tillstånd, komorbiditet, tekniska 
färdigheter och tillgång till utrustning (4-6). Behandlaren måste precis som vid den fysiska 
vården ta hänsyn till patientens sekretess, dokumentation samt andra lagar och regler (6). För 
att vården ska bli så optimerad som möjligt krävs regelbunden och återkommande kontakt 
mellan vårdgivare och vårdtagare, oavsett om kontakten sker virtuellt eller fysiskt (8,9). 
Regelbunden och lättillgänglig vård har därmed större betydelse än hur den förmedlas (7). 
Hur väl de virtuella resurserna används av patienten är beroende på dennes motivationsnivå 
och grad av engagemang (11). 

Tidigare studier har visat både fördelar och nackdelar när det gäller virtuell vård för patienter 
med kroniska sjukdomar (2, 3, 6, 7, 10, 12, 13). Virtuell vård leder till att vården blir mer 
tillgänglig, mer individualiserad efter patientens behov och ger ökad möjlighet till snabbare 
hjälp (2, 3). De flesta patienter som erbjuds virtuell vård upplever sig bekväma med den och 
finner den relevant och nära till hands (12). Den uteblivna fysiska kontakten är överlag 
accepterad och oron över att avslöja privatlivet är låg. Relationen mellan vårdtagare och 
vårdgivare samt förtroendet mellan de båda parterna har upplevts densamma oavsett om 
vården ges via fysiska möten eller virtuellt (7). Det finns heller inga indikationer på skillnad i 
behandlingens resultat (12). Virtuell vård kan leda till ökad kortsiktig motivation till 
behandling, öka patientens förmåga till egenvård samt stärka patientens tro på sig själv (3, 
13). Virtuell vård kan också leda till att specialisters tid kan utnyttjas mer effektivt (2). Vid 
kroniska sjukdomar kan virtuell vård vara lika effektiv som fysiskt vård (10). Virtuell vård 
ökar också möjligheten till vård när stora geografiska avstånd kan vara ett hinder (4). 
Patienter kan då komma i kontakt med behandlare utan att behöva boka ett fysiskt möte och 
besparas restid. Bristen på den fysiska interaktionen med behandlaren kan upplevas som ett 
hinder vid virtuell vård (4). Det kan också vara svårt för behandlaren att hantera patientens 
känslor på avstånd och det är därför viktigt att behandlaren har god kunskap inom 
kommunikation (2, 6). 

Patienter med den kroniska sjukdomen Irritable Bowl Syndrome (IBS) som prövat virtuell 
vård med en kost låg på fermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och 
sockeralkoholer (ofta förkortat FODMAP) som kostbehandlingmetod har upplevt minskade 
symtom och förbättrad livskvalitet (3). IBS drabbar cirka elva procent av den globala 
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befolkningen och behandlas idag med läkemedel, kognitiv beteende terapi (KBT) eller 
FODMAP (8, 9). För FODMAP-behandlingens framgång är dietistens skicklighet, stöd och 
övervakning och användandet av patientens resurser avgörande (3, 14) 

Sveriges befolkning ökar och vårdens resurser och dess tillgänglighet har behov av att utökas 
i samma takt (1). Via en väl utformad virtuell vård kan belastningen på vården minskas och 
därmed ökar kapaciteten att ta emot och hjälpa en större kvantitet patienter. Kvalitet på den 
virtuella vården är av stor vikt för att den delvis ska kunna ersätta den fysiska vården. Att 
utvärdera hur individer ställer sig till den virtuella vården som idag erbjuds är därför av stor 
betydelse för fortsatt utveckling och förbättring av den. 

2	Syfte	
Syftet med studien var att undersöka uppfattningen av virtuell vård som 
kostbehandlingsmetod hos individer som genomgår kostbehandlingen FODMAP. 
 
Frågeställningar: 

• Av vilken anledning har individerna sökt sig till virtuell vård? 
• Vilka för- respektive nackdelar ser individerna när det gäller virtuell vård? 
• Vilka behov av att anpassa virtuell vård efter faktorer såsom ålder och utbildning kan 

finnas? 

3	Metod 

3.1	Metodval 
Studien genomfördes i samarbete med företaget Belly Balance (15). Företaget arbetar med 
FODMAP-kostbehandling online och hjälper individer med IBS eller andra funktionella mag- 
tarmproblem via sitt program Magbalans. Detta sker via virtuella verktyg såsom Skype-
samtal, chatt och företagets app. 
 
En kvantitativ undersökningsmetod valdes då ett generaliserbart resultat för hur Belly Balance 
medlemmar ställde sig till den virtuella behandlingsmetoden eftersträvades (16, s. 29-31). För 
att besvara studiens frågeställningar var det relevant att fånga samband, fördelning och 
variation. Via en enkät kunde också många medlemmar nås under en kort tidsperiod. 

 

3.2	Urval	och	rekrytering																																																											  
Det krävdes ett medlemskap på Belly Balance webbsida för att få medverka i studien. I 
följebrevet (Bilaga 1) fanns information om att medlemmarna utöver medlemskapet skulle 
genomgå eller ha genomgått företagets program Magbalans för att ta del av enkäten. Då 
deltagare i studien rekryterades via företagets kontakter fanns inget tak för antal 
medverkande, men ett minimum på 100 personer eftersträvades. Ett externt bortfall uppstod 
då det fanns medlemmar som mottog information om enkäten men valde att ej besvara den. 
Av 522 medlemmar var det 47 som valde att besvara enkäten, det externa bortfallet blev 
således 91 procent. Vissa frågor hade ett internt bortfall. Alla variabler inkluderades i 
analysen trots internt bortfall och antalet deltagare varierar därför något för enskilda frågor. 
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3.3	Tillvägagångssätt	
En elektronisk enkät utformades med hjälp av Google Formulär. Vid utformningen av 
enkätfrågor (Bilaga 2) och följebrev användes litteratur inom ämnet enkätmetodik (17, s. 5-
154). Enkäten bestod av 24 frågor varav tio slutna frågor, nio påståendefrågor och fem öppna 
frågor. Enkäten avslutades med en öppen fråga som gav deltagarna en chans att delge åsikter 
och tankar som de inte fått chans att uttrycka tidigare i enkäten. Följebrevet inkluderades som 
första blad i enkäten och innehöll information om studien samt etiska aspekter. För att 
minimera oklarheter gällande enkätens syfte och frågor fanns kontaktuppgifter till studiens 
författare på följebrevet. 
 
En pilotstudie genomfördes där tio personer deltog. Pilotstudien publicerades på Facebook 
där man via en länk kunde nå enkäten. De första tio individerna som valde att trycka på 
länken och besvara enkäten deltog. Tidsåtgången noterades och feedbacken resulterade i 
modifiering av enkätens frågor. Modifieringen innefattade bland annat omformulering av 
frågor och korrigering av svarsalternativ. Anställda på Belly Balance fick innan slutlig 
publicering granska enkäten och ge synpunkter på dess utformning. En elektronisk enkät 
skickades ut med hjälp av en länk via Belly Balance Facebooksida samt via företagets 
nyhetsbrev. Enkäten var tillgänglig för deltagarna under tio dagar. Tre påminnelser om att 
delta i enkäten skickades ut under dessa dagar. 
	

3.4	Författarnas	förförståelse																	  
Förförståelse vid påbörjad studie var fem avklarade terminer på dietistprogrammet med kurser 
relevanta för yrkesrollen. Författarnas förförståelse gällande virtuell kommunikation var 
användning av elektronik för privat bruk. Med hjälp av denna förförståelse kunde relevanta 
enkätfrågor utformas. Författarna hade sedan innan en positiv syn på virtuell vård och mindre 
bra erfarenheter av fysisk vård. För att inte påverka studien har detta funnits i åtanke under 
skrivandets gång. 
 

3.5	Databearbetning/Analys	
Svaren som genererades registrerades i ett kalkylark via Google formulär och överfördes till 
ett Exceldokument. I Excel kodades så många som möjligt av svaren om numeriskt med hjälp 
av en kodbok där varje svarsalternativ fick ett numeriskt värde (18, s. 11-15).  Från Excel 
exporterades sedan insamlad data till IBM SPSS Statistics 24 för statistisk analys. 
Data grupperades för att underlätta analysen och grupper konstruerades enligt följande: 

• Utbildningsnivåerna grupperades in i: lägre utbildning vilket innefattade grundskola 
och gymnasium samt högre utbildning vilket innefattade eftergymnasial utbildning 
och forskarutbildning. 

• Ålder grupperades in i: yngre < 47 och äldre ≥ 47, då 47 år var medianen av ålder på 
deltagarna. 

• Frågan om hur länge deltagarna haft sin IBS-diagnos grupperades in i: < 1 år, ≥ 1 år 
men < 5 år, ≥ 5 år, har ej IBS. 

• Frågan om hur länge deltagarna deltagit i programmet Magbalans grupperades in i: 
kort deltagartid < tre månader och längre deltagartid ≥ tre månader. Dessa grupper 
utformades då Belly Balance angav att det vanligtvis tar 1-3 månader för deltagarna 
att sätta sig in i programmets alla delar. 

• Påståendefrågor där deltagarna skulle skatta svaren på en svarsskala på 1-7, där 1 
innebar instämmer inte alls och 7 innebar instämmer helt, grupperades om enligt 
följande: instämmer inte (svarsalternativ 1-3), neutral (svarsalternativ 4), instämmer 
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(svarsalternativ 5-7). Statistiska test användes för att undersöka signifikanta skillnader 
mellan deltagare som svarat ”instämmer inte” och ”instämmer”. De få deltagare som 
svarat ”neutralt” på påståendefrågorna presenterades som antal i resultatet. 

 
Fråga 13 i enkäten ”Hur mycket tid lägger du på din behandling?” exkluderades då den inte 
ansågs vara tillräckligt definierad för att erhålla användbara svar. Som statistiskt test användes 
Fischers Exact Test, då data var på nominal- och ordinal nivå och svarsfrekvensen i vissa 
grupper var låg. Signifikansnivån sattes till p ≤0,05. Kontinuerlig data bedömdes vara 
normalfördelad och presenteras som medelvärde ± standardavvikelse.	 
 
Det fanns frågor i enkäten som gav deltagaren en möjlighet att skriva övriga 
kommentarer/annat. Merparten av dessa kommentarer ansågs passa in i redan angivna 
svarsalternativ och fördes därför in manuellt i de existerande alternativen frågan erbjöd. 
Exempelvis fråga nio “Om du blivit erbjuden någon annan typ av vård via landstinget, 
vilken?” där vissa deltagare valde läkemedel som svarsalternativ och angav typ av läkemedel 
i kommentaren. De öppna frågor (elva och 25) som enbart erhöll öppna svar sammanställdes 
och analyserades i ett Word-dokument där svaren grupperades efter huvudsakligt innehåll. 
 

3.6	Etiska	aspekter	
Då studien berörde individens behandling och enkäten delades ut via vårdgivaren ansågs den 
vara av etisk känslig karaktär. Det framgick därför tydligt i följebrevet (Bilaga 1) att 
deltagandet var anonymt, frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Det framgick även 
vilket syfte studien hade och att all data enbart skulle presenteras genom statistik på 
gruppnivå. Ingen av deltagarna var under 18 år. 

4	Resultat	
Medelåldern för deltagarna var 47 (±13,8), den yngsta deltagaren var 23 år och den äldsta 85 
år. Två av deltagarna valde att inte delge sin ålder vilket resulterade i ett internt bortfall. Av 
deltagarna var 44 kvinnor och tre män. De flesta av de 47 deltagarna var deltagare med högre 
utbildning (n=31). Merparten (n= 42) hade IBS, av dessa var 27 deltagare med högre 
utbildning och 15 med lägre utbildning. Det var lika många äldre (n=20) som yngre (n=20) 
deltagare som hade IBS. 
 

4.1	Tidigare	erfarenhet	av	vården	 
Sammanlagt valde 45 deltagare att skriva en öppen kommentar kring varför de sökt sig till 
virtuell vård och Belly Balance. Merparten av kommentarerna handlade om magproblem och 
deltagarna angav att de sökt sig till virtuell vård och företaget på grund av orsaker såsom 
smärta och obehag från mag-tarmkanalen. Många av deltagarna angav även att de sökt sig till 
tjänsten företaget erbjuder på rekommendation av dietist, övrig hälso- och sjukvårdspersonal 
och bekanta. Andra angav istället att de sökt sig till virtuell vård på grund av upplevelsen av 
att ej ha blivit tillräckligt hjälpta via vården "det erbjöds inte möjlighet till mer kontakt med 
dietisten jag hade utan bara två besök, listor och sen var det inte mer. Jag behöver fortsatt 
stöd i olika livsmedel, symtom m.m.”. Övriga sökorsaker som uppgavs var bland annat att 
hjälp behövdes med genomförandet av kostbehandlingen FODMAP, samt att det fanns 
förtroende för företagets behandlingskoncept och specialistkompetens inom området IBS. 
Alla deltagare förutom en hade sökt vård via landstinget för sina magproblem tidigare (n=46). 
Av dessa blev 16 erbjudna dietistkontakt, elva erbjudna FODMAP och 22 erbjudna annan typ 
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av vård (KBT, läkemedel, annat). Av de som blivit erbjudna annan typ av vård var läkemedel 
den typ av annan vård som var vanligast förekommande (n=18). Två deltagare blev erbjudna 
KBT och tre deltagare blev erbjudna annan typ av vård som inte specificerades. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i huruvida deltagarna sökt vård via landstinget i 
förhållande till hur länge deltagarna haft sin IBS (p=0,468). Det fanns inte heller någon 
signifikant skillnad mellan hur lång tid deltagarna haft sin IBS i förhållande till erbjuden 
dietistkontakt (p=0,966), erbjuden FODMAP-kostbehandling (p=0,773) eller erbjuden annan 
typ av vård (p=0,928). 
 

4.2	Motivationskomponenter	 
Alla deltagare (n=47) hade svarat på flervalsfrågan angående faktorer som ansågs viktiga för 
att hitta motivation till genomförande av behandling. Deltagarna hade möjlighet att välja 
högst tre av svarsalternativen. Merparten av deltagarna ansåg det viktigt att få tydlig 
information om behandlingens eventuella fördelar (n=32) och individuell anpassning efter 
deltagarens förmåga (n=32). Många tyckte också att snabba resultat var en viktig komponent 
för att finna motivation till behandling (n=17). Stöd från omgivningen (n=15) och 
regelbunden kontakt med vårdpersonal (n=11) var också komponenter som många ansåg 
viktiga. Minst andel (n=9) ansåg att fysiska möten var en viktig komponent för motivation till 
genomförande av behandling. 
 

4.3	För-	och	nackdelar	med	virtuell	behandling 
De flesta deltagare angav att de blivit hjälpta av behandlingen (n=37). Många skulle också 
rekommendera virtuell vård till andra (n=39). Alla deltagare ansåg att de hade den tekniska 
utrustning och den datakunskap som krävdes för genomförande av behandling. Merparten 
tyckte även att det var skönt att kunna genomföra behandlingen, när (n=44) och där de ville 
(n=42). Några deltagare ansåg att de inte fick hjälp snabbare virtuellt än vid fysiska besök 
(n=6) och att de inte fått tillräckligt med svar på frågor rörande den virtuella kostbehandlingen 
(n=6). Ett fåtal deltagare angav även att de inte hade samma förtroende för dietisten vid 
virtuell kontakt som vid fysiska besök med vårdpersonal (n=6).  
    
	
4.3.1	Virtuell	vård	i	förhållande	till	utbildning 
Totalt angav 37 deltagare att de blivit hjälpta av den virtuella FODMAP behandlingen. Av 
dessa var 26 deltagare med högre utbildning och elva deltagare med lägre utbildning. Fyra 
deltagare med lägre utbildning och två deltagare med högre utbildning ansåg att de inte fick 
snabbare hjälp virtuellt än vid fysiska besök (Tabell 1). Två deltagare med lägre utbildning, 
och inga deltagare med högre utbildning, angav att de inte var nöjda med svaren på de frågor 
de ställt angående programmet Magbalans. Det var endast två deltagare som angav att de inte 
hade samma förtroende för dietisten vid virtuell kontakt som för vårdpersonal på 
sjukhus/hälsocentral, dessa deltagare hade lägre utbildning. Några deltagare, tre med lägre 
utbildning och en med högre utbildning, skulle inte rekommendera andra att använda sig av 
internetbaserad vård. 
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Påståenden   Utbildning  Bortfall  Ålder  Bortfall 
  

Alla 
Högutbildad1 

(n=31) 
Lågutbildad² 
(n=16) p-värde* 

Neutral (n)³ 
Missing (n)4 Alla 

Ålder 
< 47 

(n=23) 

Ålder 
≥ 47 

(n=22) p-värde* 

 Neutral (n)³ 
 Missing (n)4 

Jag upplever att jag har 
den tekniska utrustning 

som krävs för att klara av 
en internetbehandling 

Instämmer 46         30     16 
1,000 n=1³ 

44 23 21 
1,000 n=1³, n=24 

Instämmer 
inte        

Jag upplever att jag har de 
datakunskaper som krävs 

för att klara av en 
internetbehandling 

Instämmer 47         31      16 
1,000  

45 23 22 
1,000 n=24 

Instämmer 
inte        

Jag tycker det är skönt att 
kunna genomföra min 
behandling där jag vill 

Instämmer 42         29      13 
0,326 n=3³, n=14 

40 20 20 
1,000 n=3³, n=34 

Instämmer 
inte 1       1 1 1  

Jag tycker det är skönt att 
kunna genomföra min 
behandling när jag vill 

Instämmer 44        30      14 
0,334 n=2³ 

42 20 22 
0,488 n=2³, n=24 

Instämmer 
inte 1       1 1 1  

Jag tycker att jag snabbare 
får hjälp med mina 

problem online än via 
fysiska besök 

Instämmer 34 24 10 
0,159 n=7³ 

32 18 14 
0,180 n=7³, n=24 

Instämmer 
inte 6 2 4 6 1 5 

          Forts. nästa sida 
 

Tabell 1. Andel respondenter (n=47) som instämmer/inte instämmer på en rad olika påståenden angående virtuell vård och kostbehandling vid IBS, hösten 2017. 
Redovisas i förhållande till ålder och utbildning.  
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Påståenden 
  Utbildning  Bortfall  Ålder  Bortfall 

  

Alla 
Högutbildad1 

(n=31) 
Lågutbildad² 
(n=16) p-värde* 

Neutral (n)³ 
Missing (n)4 Alla 

Ålder 
< 47 

(n=23) 

Ålder 
≥ 47 

(n=22) p-värde* 

 Neutral (n)³ 
 Missing (n)4 

Jag har samma förtroende 
för dietisten online som för 
vårdpersonal jag träffat på 
hälsocentral eller sjukhus 

Instämmer 42 28 14 
0,127 n=3³ 

40 21 19 
1,000 n=3³, n=24 

Instämmer 
inte 2  2 2 1 1 

Jag har fått svar på de 
frågor som jag har kring 
behandlingen Magbalans 

och är nöjd med de svaren 

Instämmer 36 25 11 
0,164 n=4³, n=14 

34 18 16 
1,000 n=5³, n=24 

Instämmer 
inte 6 2 4 6 3 3 

Jag upplever att mina 
magproblem förbättrats 

med hjälp av FODMAP-
behandlingen 

Instämmer 37 26 11 
0,107 n=5³, n=14 

36 21 15 
0,042 n=5³, n=24 

Instämmer 
inte 4 1 3 4  4 

Jag skulle rekommendera 
andra att använda sig av 

Internetbaserad vård 

Instämmer 38 27 11 
0,100 n=5³ 

36 19 17 
0,605 n=5³, n=24 

Instämmer 
inte 4 1 3 4 1 3 

 

	1 Högutbildad motsvarar eftergymnasial utbildning och forskarutbildning 
² Lågutbildad motsvarar grundskola och gymnasium 
* Statistiskt test som använts vid analysen var Fischers Exact Test. Signifikansnivån sattes 
till p ≤0,05.  
³ Bortfall på grund utav att respondenten varit neutral i frågan 
4 Bortfall där respondenten valt att ej besvara frågan  
	

Tabell 1. Fortsättning. 
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4.3.2.	Virtuell	vård	i	förhållande	till	ålder	 
Oavsett ålder ansåg deltagarna att de hade tillräcklig tillgång till teknisk utrustning samt 
tillräcklig datakunskap för genomförande av den virtuella vården (Tabell 1). Några deltagare 
(n=6), merparten äldre (n=5) tyckte sig inte få snabbare hjälp virtuellt i jämförelse med 
fysiska besök.  Det fanns en signifikant skillnad (p=0,042) vad gällande ålder och upplevelsen 
av förbättrade magproblem via FODMAP-kostbehandlingen. De yngre deltagarna (< 47 år) 
upplevde i högre utsträckning att de blivit hjälpta i form av bättre maghälsa via FODMAP-
kostbehandlingen än de äldre (≥ 47 år). 
	
4.3.3	Programmet	Magbalans	
Deltagarna hade möjlighet att välja högst tre svarsalternativ på frågan hur programmet 
Magbalans kunde förbättras. Lite mer än hälften av deltagarna (n=26) ansåg att programmet 
Magbalans kunde förbättras genom mer dietistkontakt och uppföljning via chatt. Utöver 
kontakt via chatt önskade elva deltagare stöd via telefonkontakt och åtta deltagare stöd via 
videokontakt/Skype. Bättre och tydligare information om utförande av behandlingen önskades 
av elva deltagare. Ett fåtal deltagare önskade en lättare utformning av programmet Magbalans 
(n=5). Några deltagare (n=8) ansåg sig vara nöjda med programmet och ville därmed inte ha 
någon förändring.  
 
I slutet av enkäten fick deltagarna en möjlighet att lämna en kommentar om sådant de tidigare 
inte fått chans att yttra. Tio deltagare valde att lämna en övrig kommentar. I kommentarerna 
fanns det önskemål om förbättring av företagets hemsida, detta i form av lättare lokalisering 
och hjälp till att erhålla svar på eventuella frågor. Det nämndes även att deltagarna var mycket 
nöjda med appen företaget erbjuder sina medlemmar. 

5	Diskussion	
5.1	Metoddiskussion	
Det finns både för- och nackdelar med en enkätstudie (17, s. 11-16). Via en enkät kan 
information enklare sammanställas och analyseras vilket ger ett mer generaliserbart svar. En 
av de största fördelarna med en webbaserad enkätstudie är att deltagarna förblir anonyma. 
Risken att deltagarna påverkas av författaren är mindre än vid praktisk utdelning av en 
pappersenkät eller under en intervju. En webbaserad enkät kan därmed leda till att deltagarna 
besvarar frågorna mer sanningsenligt. En svårighet med enkätstudier är när frågor 
missuppfattas eller inte besvaras (17, s. 44-47). En del av de frågor som ställdes i enkäten var 
väldigt lika varandra, exempelvis påståendefrågorna om att ”det är skönt att kunna genomföra 
sin behandling när/där man vill”. Detta kan ha lett till att deltagaren blandat ihop dem, 
alternativt svarat likadant på båda frågorna om skillnaden inte noterats. Påståendet “det är 
skönt att kunna genomföra sin behandling där man vill” kunde formulerats annorlunda då det 
framgått att några deltagare hade svårt att förstå vad som menades med “där man vill”. 
Påståendet hade istället kunnat formuleras “det är skönt att kunna genomföra sin behandling 
var man vill”. 
 
Påståendefrågor är bra för att fånga attityder, detta var anledningen till att denna typ av frågor 
användes i vissa delar av enkäten (19).  En skala på ett till sju valdes för att det i mitten skulle 
finnas ett alternativ att tillgå som varken klassades som “instämmer” eller “instämmer inte”. 
Detta gav deltagarna en chans att välja ett neutralt ställningstagande. Det fanns en risk att en 
del deltagare påverkades av enkätens redan förutbestämda svarsalternativ och därmed inte gav 
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en helt korrekt bild av vad de tyckte. Därför gavs det under varje fråga i enkäten en chans att 
lämna övriga kommentarer. Svarsfrekvensen på varje enskild fråga var hög. Hade enkäten 
genomförts på nytt med samma deltagare vill vi tro att svaren skulle vara de samma. Detta då 
alla frågor förutom fråga 13 verkar ha uppfattats som förväntat. I de fall deltagarna valt att 
lämna en kommentar utöver ikryssat svar, passade dessa kommentarer in i redan angivna 
svarsalternativ. Då inga svar erhölls som inte passade in i svarsalternativen talar det för en 
god reliabilitet.  
 
Då en egenutformad enkät användes var frågorna ej validerade i tidigare studier. Genom att 
använda validerade frågor från tidigare enkäter hade det på ett bättre sätt kunnat säkerställas 
att enkäten och insamlad data mätte det som den var avsedd att mäta, då frågorna testats mer 
genomgående innan (17, s.8). Fråga 13 “ungefär hur mycket tid lägger du på din online-
behandling varje vecka?“ hade låg validitet då den inte mätte det den var avsedd att mäta och 
därför exkluderades. Frågan hade behövt tydliggöras och andra svarsalternativ hade behövts 
för att frågan skulle undersökt det som var tänkt. 
 
En pilotstudie genomfördes i ett tidigt skede för att stärka enkätens validitet och reliabilitet 
(17, s. 89-90). Pilotstudien genomfördes via ett bekvämlighetsurval i form av att de som 
svarade först fick delta. Detta gjorde att deltagarna i pilotstudien inte genomgick/ hade 
genomgått programmet magbalans och antagligen inte hade mag-tarmproblem. Troligtvis 
hade deltagarna därför inte liknande utgångsläge gällande kunskaper och erfarenheter inom 
området IBS. Ett urval vid pilotstudien med individer med IBS hade gjort frågorna i enkäten 
mer rättvisa då en del av frågorna byggde på att deltagarna hade en viss förkunskap kring vad 
exempelvis IBS är och betydelsen av FODMAP-kostbehandling.  
 
Då länken till den webbaserade enkäten endast delades med företagets medlemmar gjordes 
ytterst möjliga för att säkerställa att endast de som genomgick/ genomgått programmet 
magbalans fick tillgång till den. Att samma medlem endast svarade på enkäten en gång gick 
inte att säkerställa då Google formulär är utformat så att länken kan besvaras flera gånger. 
Detta kan ha lett till att samma medlem svarade på enkäten flera gånger vilket i så fall kan ha 
gett ett felaktigt resultat. 
 
Det faktum att studien undersökte hur deltagaren ställer sig till sin behandling och enkäten 
gavs ut av vårdgivaren kan ha påverkat hur deltagarna svarat på vissa frågor, framförallt de 
frågor som specifikt handlade om programmet Magbalans och dess utformning. Detta kan 
leda till bias då det finns en risk att deltagarna utelämnar information eller anpassar svaren 
efter vad en tror att vårdgivaren vill höra. Hade enkäten getts ut utan vårdgivarens 
inblandning hade eventuellt svarsfrekvensen kunnat vara högre och bias kunnat minimeras. 
                                                                                                                            
Svarsfrekvensen på enkäten var låg. Då företaget har 522 medlemmar antog vi att det inte 
skulle vara något problem att nå minst 100 enkätsvar, vilket var minimum antal svar som 
eftersträvades. Trots utökad möjlig svarstid och flera påminnelser gavs inte den svarsfrekvens 
vi hoppats på och ett stort externt bortfall (91 procent) uppstod. Detta ledde till svårigheter att 
genomföra mer avancerade statistiska analyser och att resultatet inte kan anses vara 
generaliserbart eftersom det då hade krävts ett större antal deltagare. En högre svarsfrekvens 
hade eventuellt uppnåtts om målgruppen breddats till; virtuell vård och all form av behandling 
vid kroniska sjukdomar, istället för att begränsa sig till mag-tarmproblem (IBS).  
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5.2	Resultatdiskussion	
 

5.2.1	Tidigare	erfarenhet	av	vården 
Vilken typ av vård deltagarna hade blivit erbjudna sedan innan varierade. Annan typ av vård 
dvs. KBT, läkemedel eller annat var den vanligaste typ av vård som deltagarna tidigare 
erbjudits via landstinget. Endast en tredjedel av deltagarna hade blivit erbjuden dietistkontakt 
och endast elva deltagare hade blivit erbjudna FODMAP-kostbehandling. Tidigare studier har 
visat att FODMAP-behandling med vägledning av dietist är den behandling som har bäst 
evidens vad gällande långsiktig behandling av IBS (14, 15, 20). Att merparten av deltagarna 
inte kände sig nöjda med den vård de blivit erbjudna via landstinget, och därmed sökt sig till 
den privata sektorn, kan bero på att de inte fått den vård som borde vara förstahandsvalet för 
behandling av IBS. Fler deltagare blev erbjudna läkemedel än dietistkontakt vilket visar att 
vården vid funktionella mag-tarmsjukdomar såsom IBS inte alltid är baserad på den mest 
effektiva långsiktiga behandlingsmetoden. 
 
Vården idag är hårt ekonomiskt hållen (21). Ur ett vårdperspektiv kan val av behandling 
därför tänkas vara en kostnadsfråga. Genom att erbjuda läkemedel blir det kortsiktigt mindre 
kostnader för vården då antalet besök, för stunden, kan hållas nere. Detta i jämförelse med 
behandling av dietist som ofta innebär fler besök. En tidigare studie har visat att 
nutritionsinterventioner av dietist långsiktigt är mycket kostnadseffektivt samtidigt som 
patientens fysiska och psykiska välmående optimeras (22). En annan studie har också visat att 
regelbundet stöd och uppföljning av dietist under en längre period behövs för en lyckad 
FODMAP-kostbehandling (14). Genom att erbjuda denna typ av kostbehandling virtuellt 
skulle eventuellt kostnader kunna hållas nere samtidigt som regelbunden kontakt med dietist 
lättare skulle kunna erbjudas. I längden skulle detta kunna bli mer kostnadseffektivt samtidigt 
som patientens livskvalitet och välmående skulle kunna optimeras. 
 
FODMAP är en relativt ny kostbehandlingsmetod och infördes i Australien som 
behandlingsmetod mot funktionella mag-tarmsjukdomar för ca 10 år sedan (14). I vår studie 
framgick det att mer stöd kring utförande av FODMAP-behandling, när den erbjöds som 
behandlingsalternativ av landstinget, efterfrågades av deltagarna. Upplevt otillräckligt stöd 
från vården kan tänkas bero på bristande kunskap hos dietister och övrig vårdpersonal då 
behandlingsmetoden eventuellt inte hunnit implementeras helt överallt. 
 

5.2.2	Virtuell	vård	i	relation	till	utbildningsgrad		
Alla deltagare, oavsett utbildningsgrad, ansåg att de hade den tekniska utrustning och den 
datakunskap som krävs för genomförande av en virtuell behandling. Studier har visat att en 
högre utbildningsnivå samt utbildningsresultat är förknippat med ökad datoranvändning i 
hemmet och ett ökat anammande av virtuella tjänster (23). En förklaring till detta kan vara att 
en hög utbildningsgrad oftast leder till en högre inkomst vilket i början av 2000-talet ledde till 
ökade förutsättningar för innehav av teknisk utrustning i hemmet (24). Att tidigare studier 
visat en skillnad gällande utbildningsgrad och tillgång till teknisk utrustning kan därmed bero 
på att studierna gjordes i början av 2000-talet då datorer var dyrare och inte lika självklara 
(25). År 2003 hade cirka 47 procent av den svenska befolkningen tillgång till internet och 41 
procent använde internet dagligen (26). Detta i jämförelse med 2016 då lite över 95 procent 
av den svenska befolkningen hade tillgång till internet och 85 procent uppgav att de använder 
internet dagligen. En förklaring till att vår studie inte visade samma påtagliga skillnad kan 
alltså bero på att virtuella verktyg, såsom datorer och smartphones, idag är något de flesta har 
tillgång till oavsett inkomst.  
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5.2.3	Virtuell	vård	i	relation	till	ålder	 
Alla deltagare, oavsett ålder, ansåg att de hade den tekniska utrustning och den datakunskap 
som krävs för utförandet av virtuell vård. Andra studier har visat att virtuella tjänster är 
mindre användarvänliga hos äldre (50-60 år) än yngre (20 år) samt att äldre är mindre villiga 
att ta emot vård virtuellt (23, 27). Att våra resultat skiljer sig mot tidigare forskning kan bero 
på olika orsaker. En orsak kan vara att deltagarna i vår studie själva valt att söka sig till Belly 
Balance och företagets internetbaserade tjänst. Det är därför sannolikt att många av de som 
hittat till företaget hör till delar av befolkningen som besitter mer kunskap kring teknik och 
virtuella funktioner än gemene man. Om så är fallet betyder det att resultatet i vår studie inte 
är representativt för hela befolkningen. Ytterligare en tänkbar orsak till att vårt resultat skiljer 
sig från tidigare forskning kan vara att en del av de refererade studierna gjordes i början av 
2000-talet. Detta innebär att en jämförelse med teknik och datakunskap mellan dessa studier 
och nutid inte blir helt relevant. Undersökningar som gjorts på äldre i Sverige de senaste åren 
tyder exempelvis på att äldres internetanvändning konstant ökar och att den digitala klyftan 
som funnits mellan olika åldrar minskar (28). 
 
Det var ett signifikant samband mellan ålder och upplevelsen kring att magproblemen 
förbättrats via det virtuella behandlingsprogrammet Magbalans. De yngre deltagarna upplevde 
sig ha blivit mer hjälpta än de äldre. En orsak till detta kan vara att vissa äldre upplever att det 
är svårare att ta till sig av den virtuella vården (23, 27). Äldre skaffar också mobil och 
surfplattor i mindre utsträckning än yngre (28). Då företaget använder sig av 
mobilapplikationer skulle detta kunna vara en orsak till skillnaderna i upplevelsen av 
behandlingen. Även om många äldre idag har en mobiltelefon, är funktioner såsom 
mobilapplikationer kanske inte lika självklart som för en yngre individ. Tänkbart är alltså att 
de äldre i vår studie inte utnyttjat tjänsterna som företaget erbjuder i lika stor utsträckning 
som de yngre, och därmed fått sämre behandlingsresultat. 
 

5.2.4	Virtuella	verktyg	i	form	av	mobilapplikationer	 
Virtuella verktyg såsom mobilapplikationer är redskap som blir allt vanligare i samband med 
att tekniken konstant utvecklas (29). Från vissa deltagare i vår studie framgick det att man var 
nöjd med mobilapplikationen företaget Belly Balance erbjuder som hjälpmedel i sitt 
behandlingsprogram. Studier har visat att mobilapplikationer kan vara ett bra hjälpmedel för 
genomförande av behandling (30). En mobilapplikation kan användas när och var som helst 
och på så vis komplettera råd från dietist genom att ge stöttande information och vägledning 
när individen behöver det som mest. Att några av våra deltagare ansåg att mobilapplikationen 
var ett bra verktyg för behandling kan bero på att de kände sig trygga med att kunna få den 
information och det stöd de behövde, när och var de ville. Individer som genomgår en 
kostbehandling kan tänkas ha stor nytta av detta stöd i exempelvis mataffären, där val av 
livsmedel är avgörande för huruvida behandlingen kommer att efterföljas. FODMAP är en 
behandling som kräver regelbundet stöd och uppföljning under en längre tidsperiod (14). 
Mobilapplikationer kan alltså tänkas vara ett användbart verktyg vid denna typ av behandling. 
 

5.2.5	Geografiskt	avstånd	och	tillgång	till	vård	
Beroende på var man bor i Sverige skiljer sig tillgången till dietist med 3,9-10,4 dietister per 
100 000 invånare (Offentligt brev, Landstinget Blekinge, 2015-12-07). Deltagarna i vår studie 
blev erbjudna olika typer av vård, och bor förmodligen också i olika delar av landet. Att våra 
deltagare har olika erfarenheter av vården i form av att vissa blivit erbjudna dietistkontakt och 
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andra inte kan därmed bero på att tillgången till dietist varierar beroende på län. Att kunna 
erbjuda behandling såsom FODMAP virtuellt ökar chansen för lika vård oavsett geografisk 
lokalisation (4). 
 
Virtuell vård har i olika studier visat sig vara ett bra verktyg för att få tillgång till behandling 
när geografiskt avstånd annars kan upplevas som ett hinder (4, 15). Att merparten av 
deltagarna tyckte att det var positivt att kunna genomföra behandlingen när och där de ville 
skulle kunna bero på att deltagarna hade ett långt geografiskt avstånd till den fysiska vården. 
Var detta fallet skulle även missnöjet som framgick hos deltagarna, gällande bristen på hjälp 
vid sökt vård från landstinget, kunna förklaras med att bästa tänkbara vård för diagnosen 
varken fanns tillgänglig eller nära till hands. En ytterligare anledning till varför deltagarna 
visat sig vara nöjda med friheten virtuell vård ger skulle kunna vara att vissa av deltagarna har 
obekväma arbetstider eller ofta befinner sig på resande fot. Den virtuella vården underlättar i 
sådana fall möjligheten till behandling och tänkbart är därmed att den skulle kunna ge ökad 
följsamhet och kvalitet på genomförandet. 
 

5.2.6	Förtroende	och	motivation	
Ett fåtal deltagare uppgav att de inte har samma förtroende för dietisten när vården ges 
virtuellt som vid fysiska besök på sjukhus/hälsocentral. Emellertid framgick det också att de 
flesta deltagare inte tyckte att fysiska besök var viktigt för att finna motivation till behandling. 
En tidigare studie har visat att en nackdel med virtuell vård är förlusten av den fysiska 
interaktionen med vårdgivaren (4). En annan studie visade att bristen på fysisk kontakt vid 
virtuell vård överlag är accepterad och oron över att avslöja privatlivet är låg (12). Att ett fåtal 
deltagare i vår studie angett att de har mindre förtroende för vårdpersonal virtuellt kan vara på 
grund av att det är främmande och nytt. Vi är sedan innan vana att få fysisk mellanmänsklig 
kommunikation med vårdpersonal vid behandling vilket den virtuella vården inte ger. Detta 
skulle kunna vara en tänkbar orsak till mindre förtroende för vårdpersonal virtuellt än vid 
fysiska besök. Om så är fallet borde förtroendet öka i samband med att den virtuella vården 
blir vanligare. Att de flesta deltagare inte tyckte att fysisk kontakt var viktigt för att finna 
motivation till behandling skulle kunna bero på att det är typ av diagnos och behandlingsplan 
som avgör om fysisk kontakt är mer eller mindre viktigt. Funktionella mag-tarmsjukdomar, 
såsom IBS, skulle kunna vara diagnoser där fysisk kontakt inte krävs för upplevelsen av en 
god behandling. 
	

5.2.7	Könsskillnader		
En övervägande del av deltagarna i studien var kvinnor (n=44). Fler kvinnor än män drabbas 
av IBS, samtidigt som det också är fler kvinnor som söker vård för mag-tarmproblem (31). 
Detta skulle kunna vara en tänkbar orsak till snedfördelning av kön i vår studie. Denna 
snedfördelning av kön kan vara en förklaring till varför deltagarna upplevde bristande hjälp 
vid sökt vård via landstinget. Enligt en studie kring hjärt-kärlsjukdomar i Sverige är kvinnor 
nedprioriterade både gällande behandling och väntetid (32). Det ger anledning att tro att så 
även kan vara fallet för andra diagnoser. Funktionella mag-tarmsjukdomar såsom IBS skulle 
kunna vara en diagnos där detta är ett möjligt scenario. Att deltagarna upplevde att de inte 
fick den hjälp de önskat via landstinget skulle i så fall kunna bero på att nästan alla våra 
deltagare var kvinnor. En del av deltagarna kan alltså ha fått ett annorlunda bemötande i 
vården än vad de skulle ha fått om de varit män. 
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5.2.8	Samhällsrelevans	 
Då deltagarna i studien hade en positiv inställning till virtuell vård som behandlingsmetod vid 
IBS kan denna metod vara ett sätt att i framtiden optimera kostbehandling såsom FODMAP 
(3). I samband med att vår befolkning ökar skulle den virtuella vården kunna vara ett sätt att 
möta det ökade behovet av vård (1,3), vilken i sin tur skulle kunna leda till att belastningen på 
den fysiska vården skulle minska. Ett önskvärt scenario är att virtuell vård, om den är rätt 
utformad, skulle kunna öka kvaliteten på kostbehandlingar då tätare uppföljning och mer 
kontakt med vårdpersonal lättare skulle kunna erbjudas. Specialisters kompetens skulle kunna 
nyttjas mer effektivt, oberoende av var patienten befinner sig, vilket skulle kunna öka chansen 
att ge behandling på lika villkor trots exempelvis geografiskt stora avstånd (4, 10). Detta 
skulle även gynna miljön då andelen resor minimeras. I yrkesrollen som dietist kan virtuell 
vård ge ökad kapacitet att ta emot och hjälpa en större kvantitet patienter, vilket leder till att 
fler patienter skulle kunna få dietisthjälp (1). Att använda sig av dietist är kostnadseffektivt 
och mycket pengar skulle på så vis kunna sparas (22). En ökad tillgång på dietisttjänster 
skulle kunna bidra till ökat välmående och livskvalitet hos den enskilde individen, och minska 
antalet sjukhusbesök samt tid inskriven på sjukhus. Medicinkostnader skulle kunna minskas 
samtidigt som sjukskrivningar från arbetsplatser skulle kunna reduceras. Beroende på 
patientgrupp är virtuell vård ett kommunikationssätt som i framtiden kan tänkas vara aktuellt 
för att underlätta arbetet för dietister och optimera vården för patienter (1-3, 4,10) 

6	Slutsats 
Deltagarna i studien hade överlag en positiv inställning till virtuell vård som 
kostbehandlingsmetod och lyfte att kunna utföra behandlingen när och där de ville som en 
fördel. Faktorer såsom utbildning och ålder visade sig inte ha någon betydelse för hur den 
virtuella vården bör utformas. Många av deltagarna upplevde symtomlindring, dock upplevde 
de yngre deltagarna en bättre effekt av det virtuella behandlingsupplägget. Då de flesta av 
deltagarna som tidigare sökt vård via landstinget uppgav ett missnöje med den vård de blivit 
erbjudna skulle virtuell vård kunna vara ett sätt att möta behovet av vård för patienter med 
IBS. Eftersom tekniken är under konstant utveckling behövs fler studier, med utgångsläget av 
dagens tillgång på virtuella verktyg, göras för att dra generaliserbara slutsatser för hur den 
virtuella vården bör utformas.  

7	Författarnas	bidrag	till	arbetet	
Författarna har tillsammans planerat undersökningen, utformat enkäten och genomfört 
datainsamlingen. Bearbetning och analysering av data samt författande av uppsatsen har skett 
gemensamt.  

8	Tack 
Vi vill tacka Belly Balance medlemmar som deltagit i studien och Belly Balance för ett gott 
samarbete. Vi vill också tacka alla som hjälpt och stöttat oss under resans gång. Vi tackar 
också varandra för att vi funnits där för varandra i både med- och motgång. 
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2017-10-04 18:47Onlinevård - dietisthjälp på distans - Google Formulär

Sida 2 av 9https://docs.google.com/forms/d/1bYZJ4T4w3Zf-5N4OECV1oDBNOSm8Nu1jNvvy5A8UTFo/edit

1. Kön 

Kvinna

Man

Jag identi0erar mig varken som kvinna eller man

2. Hur gammal är du?

Kort svarstext

3. Vilken är din högsta avslutade utbildning?

Grundskola eller motsvarande

Gymnasium (yrkesinriktat)

Gymnasium (samhällsvetenskaplig/ekonomisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning)

Eftergymnasial utbildning mindre än tre år

Eftergymnasial utbildning tre år eller längre

Forskarutbildning

Övrig utbildning 

Kort svarstext

4. Hur länge har du haft diagnosen IBS?

0-6 månader

6-12 månader

1-5 år
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Mer än 5 år

Jag har inte diagnosen IBS

5. Har du sökt vård via landstinget (hälsocentral/sjukhus) för dina magproblem 
tidigare?  

Ja

Nej (gå vidare till fråga 10)

Vet ej

6. Om du tidigare sökt vård via landstinget, blev du då erbjuden dietistkontakt?

Ja

Nej

Vet ej

7. Om du tidigare sökt vård via landstinget, blev du erbjuden FODMAP-
kostbehandling? (FODMAP-kostbehandling är densamma som den 
kostbehandling som ingår i programmet Magbalans)

Ja

Nej

Vet ej

 8. Om du tidigare sökt vård via landstinget, blev du erbjuden någon annat typ av 
vård? 

Ja

Nej (gå vidare till fråga 10)

Vet ej
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9. Om du blev erbjuden någon annan typ av vård via landstinget, vilken?

KBT (kognitiv beteende terapi)

Läkemedel

Annan kostbehandling

Annat 

Kort svarstext

10. Vad är viktigt för dig för att hitta motivation till att genomföra en behandling 
för dina magproblem? (Välj högst 3 alternativ)

Fysiska möten med vårdpersonal

Regelbunden kontakt med vårdpersonal

Tydlig information om behandlingens eventuella fördelar

Snabba resultat

Individuell anpassning efter min förmåga

Stöd från omgivningen

11. Varför har du sökt dig till Belly Balance och programmet Magbalans?

Lång svarstext

12. Hur länge har du deltagit i Belly Balance program Magbalans?

Kort svarstext

13. Ungefär hur mycket tid lägger du på din online-behandling varje vecka?



																																																																																																																																									Bilaga	2	

	

(4/8)	

	

        

 

 
 
 



																																																																																																																																									Bilaga	2	

	

(5/8)	

	

 

 
 
 
 
 

2017-10-04 18:47Onlinevård - dietisthjälp på distans - Google Formulär

Sida 6 av 9https://docs.google.com/forms/d/1bYZJ4T4w3Zf-5N4OECV1oDBNOSm8Nu1jNvvy5A8UTFo/edit

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

Kommentar

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

16. Jag upplever att jag har de datakunskaper som krävs för att klara av en 
internetbehandling så som programmet Magbalans 

Kommentar: 

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

17. Jag tycker det är skönt att kunna genomföra min internetbehandling så som 
programmet Magbalans DÄR jag vill 

Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte

1 2 3 4 5 6 7

18. Jag tycker det är skönt att kunna genomföra min internetbehandling så som 
programmet Magbalans NÄR jag vill 
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Instämmer inte
alls

Instämmer helt

Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

19. Jag tycker att jag snabbare får hjälp med mina problem online än via besök 
på hälsocentral eller sjukhus

Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

20. Jag har samma förtroende för dietisten online som för vårdpersonal jag 
träffat på hälsocentral eller sjukhus

Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

21. Jag har fått svar på de frågor som jag har kring behandlingen Magbalans och 
är nöjd med de svar som jag fått
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Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

22. Jag upplever att mina magproblem förbättrats med hjälp av FODMAP-
behandlingen (FODMAP-kostbehandling är densamma som den kostbehandling 
som ingår i programmet Magbalans)

Kommentar:

Lång svarstext

Instämmer inte
alls

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer helt

23. Jag skulle rekommendera andra att använda sig av Internetbaserad vård om 
möjligheten fanns

Kommentar:

Lång svarstext

24. Belly Balance program Magbalans skulle kunna förbättras genom: (Du kan 
välja eer än ett alternativ)

Lättare utformning av det tekniska kring programmet Magbalans

Bättre och tydligare information om utförande av behandlingen

Mer dietistkontakt och uppföljning via chatt
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Stöd via telefonkontakt utöver chatt

Stöd via videokontakt/skype utöver chatt

Inget, jag är nöjd

Om annat, ange nedan 

Kort svarstext

Finns det något annat du vill tillägga kring online behandling eller programmet 
Magbalans  som inte framkommit tidigare i enkäten?

Lång svarstext

Tack för din medverkan! 

Beskrivning (valfritt)


