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Sammanfattning 

Bakgrund: Att kostbehandlingar utförs är först och främst patientens eget ansvar. Dietister 

arbetar därför med att stödja egenvården och ge råd vid oklarheter. Många dietister använder 

hjälpmedel för att kunna underlätta patientens vardag, men inga kända studier innan denna har 

undersökt hur dietister ser på möjligheten att använda mobilapplikationer som hjälpmedel för 

egenvård. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka yrkesaktiva svenska dietisters syn på 

mobilapplikationer som hjälpmedel för patienters egenvård. Samt om synen varierar med 

dietisternas ålder och arbetsplats. 

Metod: En webbenkät skickades ut via e-post till svenska dietister. Urvalet gjordes genom 

Dietisternas Riksförbunds (DRF) medlemsregister. Av utskickade mail så inkom 206 fullständigt 

ifyllda enkäter. Analysen av materialet utfördes i SPSS (v20, v22). Data analyserades med 

ANOVA, Kruskal-Wallis, Chi-2 och t-tester där signifikansnivån fastslogs vid p=0,05. 

Resultat: Nio av tio svenska dietisterna ställde sig positiva till att rekommendera 

mobilapplikationer. Det fanns inga skillnader mellan ålder och viljan att rekommendera en 

mobilapplikation. Där fanns dock en skillnad mellan arbetsplatser och viljan att rekommendera 

mobilapplikationer -arbetande på sjukhus och vårdcentraler var mer villiga att rekommendera 

mobilapplikationer jämfört med kommunanställda (p=0,02). Majoriteten av dietisterna ansåg att 

de kunde rekommendera mobilapplikationer om de testat den själv, eller om DRF 

rekommenderar den.  

Slutsats: Dietisterna i studien visade stort intresse av att vilja rekommendera mobilapplikationer 

till patienter för hjälp till egenvård. DRF kan göra en insats för att hjälpa dietisterna bli säkrare 

på att rekommendera denna typ av hjälpmedel genom att granska de mobilapplikationer som 

finns idag. Det behövs riktade studier mot specifika patientgrupper, och dietister verksamma med 

dessa grupper, för att ta reda på hur en mobilapplikation skulle kunna utformas för största 

användbarhet för patienten. 

  



  

 

Abstract 

Background: Nutritional treatments are first and foremost the patients’ own responsibility. 

Therefore dieticians work to support and council the patients’ so they can follow the nutritional 

plan. Many dieticians dispose a set of different tools for the patient to facilitate their daily life, 

but no earlier studies explore the dieticians’ view on mobile applications as help for patients’ 

self-care. 

Objective: The purpose of this study was to survey the view on mobile applications as a tool for 

self-care for patients amongst Swedish dieticians. Furthermore to investigate if the view differs 

with the dieticians’ age and work place. 

Method: A survey was sent out via email to Swedish dieticians in Dieticians’ national 

federation’s (DRF) members list. There were 206 completely filled surveys in total. The analysis 

of data was performed in SPSS (v20, v22). Data was analysed with ANOVA, Kruskal-Wallis, 

chi-2-test and t-test where the level of significance was set at p=<0.05. 

Results: Nine out of ten of the dieticians were positive to recommend mobile applications as an 

aid for self-care. There was no difference in mean age between the willing and non-willing 

dieticians regarding interest to recommend mobile applications. There was a difference in will to 

recommend mobile applications between different working places. The majority answered that 

they could recommend a mobile application if they had own experience with it, or if the DRF 

had recommended the use of it.  

Conclusion: The dieticians in this study showed interest in recommending mobile applications 

to patients as an aid for self-care. The DRF can help the dieticians to feel more secure about 

recommending this type of aid, by examining the already established mobile applications on the 

market. It is necessary to conduct more specific studies to assess how the design of an 

application should be, to be the most useful for patients. 
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1. Bakgrund 
De flesta kostbehandlingar bygger på att patienten lämnar sjukhuset med en kostordination, och 

patienten har givits ett stort ansvar att sköta sin hälsa. Kunskapen hos patienten är inte alltid lika 

stor som ansvaret som givits denne, och påföljderna av att inte följa en ordination eller 

behandling – vare sig den beror på okunskap eller ovilja - kan få allvarliga konsekvenser(1-3). 

För att öka kunskapen och medvetandet runt sin sjukdom kan dietisten hjälpa patienten genom 

hjälpmedel för att förenkla dennes vardag och egenvård. Hjälpmedel är menat som ett stöd för 

patienten i vardagen(4-6). Materialet bör vara baserat på sjukdomsbild och behov hos patienten. 

Hjälpmedlen kan behandla olika förslag på hur patienten bör äta för att slippa besvär, 

näringstabeller eller förslag på livsmedel. Här är det upp till dietisten att förse patienten med 

information och hjälp så att patienten känner sig säker med sina livsmedelsval och sin 

kosthållning. 

 

Användandet av handhållna smartphones och tablets eskalerar,(7-9) och mobila enheter med 

funktioner lika dem som finns hos mer stationära datorer, dock i ett mindre format, ägs av 73 

% av den svenska befolkningen (10). Dessa bärbara enheter kan förses med olika former av 

program och funktioner. För mobila enheter så sammanfattas detta som en applikation, eller 

”app.”, vanligen benämnda som mobilapplikationer. En mobilapplikation skulle kunna ha alla 

former av funktioner och begränsas i stort sett enbart av tillverkarens/beställarens fantasi (11).  

 

Hösten 2013 var det fortfarande ovanligt att vården använder sig utav mobilapplikationer (9). 

Studier har gjorts på effektiviteten av att använda mobilapplikationer i vårdsyfte, av dessa visar 

de flesta att mobilapplikationer ger ett extra stöd och hjälper patienter att lättare följa de 

behandlingsplaner som de ordinerats på sjukhus (1, 4, 12-14). Mobilapplikationer som även ger 

möjlighet att få kontakt och prata med andra användare, har visat sig leda till att patienterna i 

större utsträckning följer sina ordinationer(2, 6). 

 

Ämnet som berörs är relativt nytt, och mobilapplikationer är ännu inte allmänt accepterat som en 

del av vården (12). Tillsammans med att användandet av mobilapplikationer i helhet ökar, och 

förväntas fortsätta göra det (12) – så ökar dock möjligheterna att införa mobilapplikationer som 

en del av vården. För att motivera utvecklandet av mobilapplikationer som kan användas som 

hjälpmedel inom kostbehandling är det viktigt att veta om svenska dietister kan tänka sig att 

rekommendera sådana till de patienter de möter. I dagsläget har dock ingen känd studie 

undersökt detta. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka yrkesaktiva svenska dietisters syn på mobilapplikationer 

som hjälpmedel för patienters egenvård. Samt om synen varierar med dietisternas ålder och 

arbetsplats. 
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3 Metod 
3.1 Metod 
En tvärsnittsstudie ansågs vara en lämplig undersökningsmetod utifrån syftet, eftersom syftet inte 

var att undersöka en förändring, utan enbart att undersöka svenska dietisters åsikt vid den givna 

tidpunkten. Studien kan jämföras med en opinionsundersökning, där en åsikt undersöks, men inte 

varför åsikten är vad den är. Det ansågs lämpligast att använda en kvantitativ metod eftersom det 

gjorde att en stor urvalsgrupp kunde nås (10). 

 

3.2 Urval 
Målgruppen för studien var kliniskt verksamma dietister i Sverige. Då majoriteten av 

målgruppen antogs vara medlemmar i dietisternas yrkesorganisation, Dietisternas Riksförbund 

(DRF), beslutades att använda medlemmar i DRF som urvalsgrupp. De dietister som inte 

arbetade med patienter exkluderades ur arbetet. För att försäkra att dietister som inte arbetade 

med patienter exkluderades från resultaten tillfrågades alla deltagare om deras nuvarande arbete 

inkluderade patientkontakt (Bilaga 1). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Författarna enades om totalt 14 frågor som skrevs i Google DOCs för att användas som en 

webbenkät (Bilaga 1), vilket gjorde det enkelt att få den utskickad. Ingen fråga var obligatorisk 

att besvara, eftersom det ansågs öka svarsfrekvensen och underlätta för de tillfrågade att slutföra 

enkäten. Frågorna grupperades så att bakgrundsfrågor kom först, så som ålder och vilken 

arbetsplats dietisterna hade. Sedan kom frågor gällande om dietisterna i dagsläget delade ut 

hjälpmedel för egenvård och hur de kände angående det. Till sist inleddes gruppen av frågor 

rörande kunskap kring mobilapplikationer samt vilka krav och funktioner som önskades av 

mobilapplikationer som hjälpmedel för egenvård för patienterna. 

 

Webbenkäten skickades ut med DRF:s nyhetsbrev, där en länk till webbenkäten bifogats 

tillsammans med kort information kring studien. Nyhetsbrevet utgick senare än överenskommet 

och det ledde till att svarstiden för respondenterna blev allt för kort, och få svar inkom (n=23). 

Därför beslutades det att en andra rekrytering skulle genomföras. Ett e-postbrev med inbjudan till 

studien samt en länk till webbenkäten (Bilaga 2) gick ut till 585 e-postadresser till dietister som 

fanns publicerade på DRF:s hemsida (16). Utskicket skickades till alla e-postadresser som 

hittades, utom de som stod angivna som studenter på hemsidan, då dessa exkluderades. Det kom 

totalt in 224 ifyllda enkäter från båda utskicken. 

 

3.4 Bortfall 
DRF har totalt 1100 medlemmar som nås av deras nyhetsbrev. Av dessa 1100 medlemmar kom 

det in 23 svar vid första utskicket. Det andra utskicket skickades till 585 e-postadresser, varav 12 

dietister mailade till svar att de inte arbetade kliniskt. Därmed fanns det 573 potentiella deltagare 

från den andra rekryteringsomgången och svarsfrekvensen blev ungefär 35 % (n=201). Det kan 

inte garanteras att det inte finns någon som svarat på enkäten två gånger. 

 

Det var 16 som svarade nej på frågan om de jobbade med patienter, och räknades därför som 

externt bortfall. Vidare var det två personer som inte hade svarat på mer än ett fåtal frågor och de 

exkluderades därför från analysen. 
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Det fanns tre frågor som dietisterna ombads hoppa över om de svarade ”nej” eller ”vet ej” på 

frågan om de delade ut hjälpmedel till sina patienter, att dessa frågor hoppats över räknas inte 

som bortfall. Det står angivet i resultatdelen hur många som svarat på varje fråga. 

 

3.5 Databearbetning/Analys 
Analysen av materialet genomfördes i SPSS(v20 och v22). Skillnad i medelålder på de olika 

arbetsplatserna analyserades med ANOVA, skillnad i vilja att rekommendera mobilapplikatoner 

relaterat till arbetsplats analyserades med Kruskal-Wallis. T-test (independent samples) användes 

för att analysera skillnader i viljan att rekommendera mobilapplikationer relaterat till ålder. 

Signifikansnivån sattes till p<0.05 för alla tester. För att få mindre text i tabellerna skrevs 

frågorna från enkäten om till påståenden. Åsikter som skrevs sist i enkäten sammanfattades och 

sattes under samlade kategorier för att underlätta redovisning av vad som skrivits.  

 

3.6 Etiska aspekter 
Deltagandet i studien var anonymt och alla svar behandlades konfidentiellt. Deltagarna delgavs 

information om detta genom informationsbrevet som fanns bifogat först i webbenkäten (Bilaga 

1). Där ingick också information om att deltagandet var helt frivilligt och att det kunde avslutas 

när som helst under studien. Enkäten utformades så att ingen individ skulle kunna identifieras 

utifrån sina svar. Vidare ansågs det inte finnas några etiskt känsliga frågor i enkäten. 

 

4. Resultat 
Majoriteten av dietisterna arbetade på sjukhus, näst kom vårdcentral, privat och lägst antal 

arbetade kommunalt (Tabell 1). Deltagarna hade möjlighet att ange flera arbetsplatser, varför 

antalet arbetsplatser(n=228) överstiger antalet svar (n=206). Det fanns ingen signifikant skillnad 

i medelålder mellan de olika arbetsplatserna. De dietister som inte fyllt i arbetsplats, och de som 

angett att de arbetade på fler än ett ställe, uteslöts från det statistiska testet och det blev 178 svar 

som användes i testet på denna fråga. Dietisterna representerade födda år 1948 till 1988 (i 

undantag av dietister födda år 1951, då det saknades representanter från detta år). 

 

Tabell 1: Tabellen visar arbetsplats, medelåldern för dietisterna på arbetsplatserna, och de 

vanligaste patientgrupperna för varje arbetsplats, hösten 2013. 

Arbetsplats Sjukhus 

(n=113) 

Vårdcentral 

(n=69) 

Privat (n=30) Kommun 

(n=16) 

p-värde 

 

Medelålder 

(SD*) 

41,7 (10,3) 40,4 (11,0) 42,6 (12,8) 40,5 (11,5) 0,90** 

Vanligaste 

patientgrupp 

Diabetes (n=58) Övervikt 

(n=63) 

Övervikt (n=23) Geriatrik 

(n=11) 

 

Näst vanligaste 

patientgrupp 

Mag-

tarmsjukdom 

(n=47) 

Diabetes 

(n=62) 

Hjärt-Kärl sjukdom 

och Diabetes (n=16 

vardera) 

Diabetes (n=8)  

Dietisterna hade möjlighet att välja flera arbetsplatser, varför antalet arbetsplatser (n=228) överstiger antalet svar 

(n=206).  

*SD står för standardavvikelse. ** Skillnad mellan grupperna testat med ANOVA. 
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Överviktspatienter var vanligast att dietisterna på vårdcentral och de som arbetade privat tog 

hand om (Tabell 1). Diabetes var vanligast på sjukhus och näst vanligaste patientgruppen för de 

övriga arbetsplatserna. 

 

Det var 202 dietister som svarade på frågan om de delade ut hjälpmedel i dagsläget, och 180 

svarade ja och 22 svarade nej. De som svarat ”vet ej” på frågan räknades som att de svarat nej. 

 

Tabell 2: Tabellen visar antalet svenska dietister som svarat, och vilket alternativ de svarat med, 

på frågor från enkätstudien (Bilaga 1) hösten 2013. 

Påstående Totalt 

antal 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

De hjälpmedel jag delar ut hjälper mig i min 

vardag. 

177 32 141 4 0 

Hjälpmedlen jag delar ut är kvalitetssäkrade. 177 53 108 14 2 

Mina patienter har nytta av de hjälpmedel jag 

delar ut. 

178 18 152 8 0 

I tabellen är frågorna från enkäten omskrivna till påståenden. 

På frågan om de kände att de hjälpmedel de delade ut hjälpte dem i deras arbete ansåg 

majoriteten att hjälpmedlen oftast gjorde det (Tabell 2). Det var flest som angav “ofta” på alla de 

tre frågorna om hur de känner kring de hjälpmedel de svarande hade i dagsläget. Det var alltid en 

majoritet som hade valt alternativen “alltid” och “ofta”, och i stort sett ingen som ansåg att de 

aldrig kände att de hjälpmedel de delade ut hjälpte dem i vardagen, att hjälpmedlen aldrig var 

kvalitetssäkrade, eller att patienterna aldrig hade nytta av de hjälpmedel som delades ut. 

 

Majoriteten av dietisterna ställde sig positiva till att rekommendera mobilapplikationer som 

hjälpmedel till sina patienter (89 %, n=206). Det fanns ingen signifikant åldersskillnad mellan de 

som var positivt inställda till mobilapplikationer (medelålder 41,0 år, [SD 10,4]) och de som var 

negativt inställda (medelålder 48,0 år, [SD 11,9]) (p=0,14). Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan yngre, under 40 (medelålder 32.0 [SD: 4.04], n: 99) och äldre, 40 och 

över (medelålder 49.8 [SD: 6.81], n: 107), dietisters vilja att rekommendera mobilapplikationer 

som hjälpmedel (p=0.58). 

 

Dietister som arbetade på vårdcentraler var mer positiva till att rekommendera 

mobilapplikationer som hjälpmedel till sina patienter än dietister verksamma på andra 

arbetsplatser (p=0.02, Figur 1.) 
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Figur 1. Benägenhet hos svenska dietister att rekommendera en mobilapplikation som 

hjälpmedel till patienter i relation till arbetsplats (n=206). Hösten 2013. 

 

Den patientgrupp som flest dietister ansåg att de kunde rekommendera mobilapplikationer till var 

överviktiga, tätt följt av diabetespatienter (Figur 2). Sedan kom allergiker, hjärt-kärlsjuka 

respektive de med mag-tarm sjukdomar(gastro).  
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Figur 2: Antal svenska dietister som skulle kunna tänka sig att rekommendera 

mobilapplikationer till respektive patientgrupp (n=206). Hösten 2013. 

 

Totalt angav 146 (73 %, n=206) dietister att de använder smartphone/tablet dagligen eller nästan 

dagligen och 144 dietister kände redan i dagsläget till mobilapplikationer som kan hjälpa deras 

patienter med egenvård. 

 

Den viktigaste faktorn för att dietisterna skulle kunna rekommendera en mobilapplikation var att 

de själva prövat applikationen (n=155), följt av om DRF godkänt eller rekommenderat den 

(n=131). Vidare var det 52 respektive 68 som angivit att de skulle kunna rekommendera en 

mobilapplikation om den var utvecklad av ett större företag, så som Nutricia eller FreseniusKabi, 

respektive om landstingen själva utvecklat mobilapplikationen. Ett fåtal svarade att inget av 

ovanstående krävdes av mobilapplikationen för att kunna rekommendera den, och ett större antal 

hade övriga krav på mobilapplikationen (n=44), däribland hade dietisterna skrivit att 

mobilapplikationen inte bör vara bunden till företag, användarvänligheten bör vara stor, samt att 

andra instanser så som patientföreningar skulle rekommendera den. 

 

Dietisterna i studien ansåg att påminnelser, en dagbok och en registrering var de viktigaste 

funktionerna i en mobilapplikation som skulle användas som hjälpmedel för deras patienter (se 

Figur 3). Det var några som skrev att alla angivna funktioner, plus andra, kunde vara användbara 

beroende på vem det var som skulle använda mobilapplikationen. 
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Figur 3: Vilka funktioner svenska dietister ansåg skulle varit användbara i en mobilapplikation 

till deras patienter, hösten 2013, n=206. 

 

Ett tiotal dietister önskade studien lycka till och ansåg att ämnet var väldigt intressant. 

Dietisterna nämnde att de patientgrupper som är yngre är de som tjänar mest på att detta 

utforskas. Andra uttryckte att vidare undersökningar av mobilapplikationer som verktyg är något 

som bör prioriteras framöver. Dietisterna ansåg att kåren bör hålla sig uppdaterad i teknikens 

framsteg för att kunna förbättra och utöka dagens hjälpmedel. Det uttrycktes även oro över 

kostnadsfrågan för mobilapplikationer, vem som ska betala applikationen, och påpekades att 

funktioner såsom att olika språk och anpassning till sjukdomen var av vikt. 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Det kan diskuteras att studien borde genomförts med en kvalitativ metod istället för den valda 

kvantitativa. Det ansågs dock vara mer passande med en kvantitativ undersökning, då ämnet inte 

undersökts tidigare behövdes en bred överblick för att kunna se vilka trender som skulle kunna 

finnas i resultaten. Efter att man fått en bred överblick kan man titta närmre på vissa delar, då 

med exempelvis en kvalitativ studie. 

 

Den ursprungliga planen var att DRF:s nyhetsbrev skulle nå alla deras 1100 medlemmar, och det 

skulle då ha blivit en total undersökning på de yrkesaktiva dietisterna i Sverige. Dock blev det en 

miss i kommunikationen och nyhetsbrevet med enkäten skickades ut samma datum som vi 

angivit som sista svarsdag för enkäten. Problematiken löstes dock med ett andra utskick för att 

komma upp i minsta antalet enkäter, på 100 stycken. Nackdelen med det andra utskicket var att 
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inte alla DRF:s medlemmar hade sin e-postadress utlagd på DRF:s hemsida, det kan då tänkas att 

de som var bekväma med att utomstående hittade deras e-postadresser var mer bekväma med 

datorer och teknologi i stort. Detta blir då en selektionsbias, där alla som svarat på enkäten var 

mer bekväma med teknologi, och därför mer bekväma med mobilapplikationer också. 

 

Ett par av frågorna gjordes om till dikotoma frågor för att kunna utnyttja analysprogrammets alla 

funktioner. Omkodningen av de inkomna svaren skedde då manuellt, vilket betyder att det kan ha 

uppkommit fel eller förändringar i svaren. Detta löstes genom att två personer skötte 

inmatningen, vilket minskar risken för felinmatningar, jämfört med om bara en granskar 

inmatningen. Under den här processen togs svar bort där enbart ett fåtal frågor var ifyllda och där 

svaret på frågan om dietisterna arbetade med patienter var nej. Det kan vara en bias med 

manuellt kodningsarbete, eftersom det är lätt att läsa av fel när man matar in data. Osannolika 

svar uppkom dock inte, och ett par av frågorna gjordes om flera gånger, för att minska risken för 

felinmatningar. Vi bedömer antalet validerade deltagare till tillräckligt stort (n=206) för att 

studiens resultat ska vara intressant. 

 

Dietistkåren består i stort sett enbart av kvinnor, och det skulle därför troligtvis bli missvisande 

resultat om antalet svarande varit lika många män som kvinnor. Eftersom kåren ser ut som den 

gör, skulle det dock vara omöjligt att genomföra en studie där det ingår lika många män som 

kvinnor. Det skulle kanske vara möjligt vid en liten kvalitativ studie, men för en kvantitativ 

studie på dietisterna i Sverige är det omöjligt att få lika många män som kvinnor att svara, då det 

inte arbetar särskilt många manliga dietister. Av etiska skäl ingick ingen fråga om kön, då det 

inte finns särskilt många yrkesverksamma manliga dietister, och männen i studien skulle 

möjligtvis gå att identifiera, eftersom vi också frågade om arbetsplats, huvudsakliga patientgrupp 

och ålder. 

 

Åldersspridningen på de responderande dietisterna representerade alla åldrar, med undantag av 

en årskull, vilket tillsammans med stor mängd dietister från olika arbetsplatser (varav minsta 

arbetsplats var n=16 deltagare) ger en möjlighet att få en hypotetisk bild av hur åsikterna hos den 

yrkesaktiva kåren skulle kunna se ut. 

 

Av dietisterna i studien angav 73 % att de använde en smartphone/tablet dagligen eller nästan 

dagligen, vilket stämmer överens med hur det ser ut i den svenska befolkningen i allmänhet, där 

just 73 % använder en smartphone dagligen (10). Det kan tänkas att även det här resultatet från 

studien är påverkat av att de som svarat hade sina e-postadresser utlagda på DRF:s hemsida (16), 

och att detta  skulle kunna tolkas som att de var mer bekväma med teknologi, och då i större 

utsträckning använda sig utav smarta mobiltelefoner. Eftersom det var exakt samma procentsats i 

svaren för studien, som för den svenska befolkningen(10), blir dock den diskussionen ihålig. 

Dietisterna som svarat på enkäten verkar inte använda smartphones/tablet i större utsträckning än 

resten av befolkningen, och det finns inte heller någon anledning att tro att dietistkåren är mindre 

teknikvan än den övriga befolkingen. Selektionsbias kan dock inte helt uteslutas, eftersom det är 

omöjligt att säkert veta om urvalet kan ses som representativt för den svenska dietistkåren. Vi 

anser dock att en generalisering kan göras, om än ej en exakt sådan, tack vare att resultaten 

visade sådan spridning i ålder och att användandet av smartphones/tablets i nationens befolkning 

och bland dietisterna i studien sammanföll.  

 



  

13 

 

De dietister som arbetade på vårdcentral var de mest positivt inställda till att rekommendera 

mobilapplikationer som hjälpmedel till patienter. De som arbetade som kommundietister var de 

som var mest negativt inställda till att rekommendera mobilapplikationer. En teori var att det 

skulle kunna bero på att det endast var ett fåtal dietister som angivit att de arbetar på kommunal 

nivå, vilket då kunde gett ett bias, 113 dietister angav att de arbetade på sjukhus, och bara 16 

angav kommun som arbetsplats. Det skulle antagligen krävas en större eller mer omfattande 

studie för att få det garanterat utan fel på grund av hur urvalet sett ut. Resultatet kanske hade 

varit annorlunda om det varit samma antal som arbetat på de fyra olika arbetsplatserna som var 

alternativ i enkäten, alltså sjukhus, vårdcentral, kommun och privat. Det var dock ingen 

signifikant skillnad i medelålder hos dietisterna mellan de olika arbetsplatserna, vilket betyder att 

det i alla fall inte finns någon åldersbias mellan de olika arbetsplatserna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Studien visade att en majoritet på nio av tio deltagande dietister kunde tänka sig att 

rekommendera mobilapplikationer som hjälpmedel till patienter, detta oberoende av ålder på 

dietisterna. Särskilt tyckte dietisterna att överviktiga och diabetespatienter kunde bli hjälpta av 

ett sådant hjälpmedel, vilket tillsammans med tidigare gjorda studier ges stor tyngd – då 

överviktiga och diabetespatienter som givits elektroniska hjälpmedel för att behandla sin 

sjukdom fått en mer gynnsam effekt på hälsan än andra patientgrupper(7, 8, 12-14). De mest 

effektiva behandlingarna för övervikt och diabetes (typ II) är båda övervägande egenvård för 

patienten, där förändringar i diet, motionsrutiner och livsstil är behandlingen (1, 18-19). Därför 

har dessa två patientgrupper behov av extra stöd i vardagen, och en mobilapplikation kan då vara 

en möjlig hjälp för patienterna att följa sin ordination (1, 4, 13-14). En stor del av tidigare 

forskning inom området har främst varit riktad mot diabetespatienter; hur applikationerna för 

diabetiker bör utformas för att vara användbara för patientgruppen, och om de är effektiva i 

behandlingen av diabetes (1, 4, 13-14, 17).  

 

Dietisterna som arbetade på vårdcentral var de som var mest positivt inställda till att 

rekommendera mobilapplikationer som hjälpmedel till sina patienter. Det kan ju tänkas att detta 

beror på att de huvudsakliga patientgrupperna som tas omhand här är som diskuterats tidigare, 

diabetes och överviktspatienter (Tabell 1). De som var minst positivt inställda var de som var 

kommunanställda. Det kan då relateras till att den vanligaste patientgruppen för kommunalt 

anställda var geriatriska patienter, och de ansågs inte vara lämpliga att rekommendera 

mobilapplikationer som hjälpmedel till (Figur 2).  

  

Resultaten från studien visade att alla deltagande dietister ansåg att hjälpmedlen de delade ut 

åtminstone till viss del hjälpte dem eller deras patienter, vilket fastställer dessa hjälpmedels 

funktionalitet, då hjälpmedel är menat som hjälp för patienter i deras vardag och då indirekt 

hjälper dietistens arbete (4-6). Det framkom att de hjälpmedel som dietisterna använder i 

dagsläget inte är perfekta, eftersom dietisterna ansåg att hjälpmedlen inte alltid hjälper varken 

patienten i vardagen eller underlättar dietistens arbete. Dock kan dagens hjälpmedel anses bra, då 

dietisterna i huvudsak ansett att de oftast blev hjälpta av hjälpmedlen som används. Eftersom 

majoriteten svarat ofta, och inte alltid, betyder det att det finns rum för utveckling och förbättring 

av de hjälpmedel som används idag. Det kan då diskuteras om att gå vidare med att använda 

mobilapplikationer som hjälpmedel är framtiden, vilket en del av deltagarna angett i den öppna 

frågan om tankar och åsikter kring enkäten. 
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Sist i enkäten fick dietisterna möjlighet att fylla i åsikter och tankar kring enkäten. Många angav 

att det var väldigt viktigt att mobilapplikationen var lätt att använda, och att den skulle vara 

anpassad till patienterna. Det kan antas vara en förutsättning för att mobilapplikationen ska 

användas utav patienterna, och därför hjälpa dem följa sina ordinationer, och då också sköta sin 

egenvård bättre, och må bättre(1, 4, 12-14). Kostnad ansågs vara en viktig punkt och kan vara en 

viktig faktor för om patienter kan tänkas vilja använda mobilapplikationen, och att möjligheter 

borde ses över att göra en mobilapplikation till så litet pris som möjligt, om inte gratis. Det är 

troligtvis också positivt för att öka användandet av mobilapplikationen, eftersom den blir mer 

tillgänglig för patienterna om den är gratis att använda. Däremot kanske det kan ses som en 

investering i hälsan, om man måste betala för en mobilapplikation, och då kanske man inte ger 

upp användandet av mobilapplikationen i första taget, eftersom det då skulle vara en fruktlös 

investering. 

 

Sju av tio dietister kände redan i dagsläget till mobilapplikationer som deras patienter skulle 

kunna nyttja i egenvårdssyfte. I samband med vilka krav dietisterna hade innan de kände sig 

säkra på att rekommendera en applikation, och deras befintliga kunskap om redan existerande 

mobilapplikationer, visar på att instanser så som DRF kan tänkas tjäna på att göra en satsning på 

undersökningar av mobilapplikationer som en del av den yrkesaktiva dietistens och patientens 

vardag, dels för att kunna underlätta den enskilde dietistens arbete, men också för att uppdatera 

kårens arbetsmöjligheter. DRF kan tänkas hjälpa yrkeskåren genom att godkänna 

mobilapplikationer så att yrkesverksamma dietister inte begränsas av den yrkesetiska kodexen de 

är tvungna att följa och underlätta den enskilde dietistens arbete genom att förse denne med 

information om bra mobilapplikationer (20). Kodexen innebär att dietisten måste handla utifrån 

forskning eller tidigare beprövad erfarenhet. Forskning finns i stort enbart kring diabetes och 

överviktspatienter och effektiviteten av mobilapplikationer, och därför kan det också bli svårt att 

med tidigare beprövad erfarenhet hitta anledning till att rekommendera patienter att använda 

mobilapplikationer. En annan anledning är att mobilapplikationen kan vara konstruerad av 

företag eller upphovspersoner vilka inte lägger stor vikt på kvalitetssäkring, och då kan 

informationen mobilapplikationen presenterar för användaren riskera att inte stämma överens 

med tidigare känd forskning. Detta strider emot dietisters yrkesetiska kodex i och med att 

patienten inte kan säkras information baserad i forskning eller tidigare beprövad erfarenhet, då 

informationen möjligtvis inte överensstämmer (20). Vidare kände de flesta att de själva ville 

provanvända mobilapplikationen innan de kände sig trygga med att rekommendera den till sina 

patienter.  

De funktioner som ansågs mest användbara bland dietisterna var påminnelser, dagbok och 

registreringar. Det stämmer ganska bra överens med vad tidigare studie funnit (16). Årsand et. al. 

tittade på studier som undersökt mobilapplikationer för diabetespatienter innehållande bland 

annat dagböcker, både för typ 1 och typ 2, och registreringar av blodglukos och fysisk aktivitet. 

Dessa funktioner ansågs få patienterna att ha en mer aktiv roll i skötseln av deras hälsa.  

Eftersom de flesta av dietisterna i denna studie ansåg att de skulle kunna rekommendera 

mobilapplikationer till diabetiker, kan det tänkas att de funktioner de ansåg bäst lämpade också 

var riktade till diabetespatienter. Diabetiker förväntas kontrollera blodsockernivåer hemma, och 

föra anteckningar kring hur blodsockret ändras, hur mycket insulin (om de är insulinbehandlade) 

de tar och så vidare (21). Dessa funktioner är också vad som används i de mobilapplikationer 

som finns för diabetiker (16). 
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6. Slutsats 
Dietisterna i studien visade stort intresse av att vilja rekommendera mobilapplikationer till 

patienter för hjälp till egenvård. DRF kan göra en insats för att hjälpa dietisterna bli säkrare på att 

rekommendera denna typ av hjälpmedel genom att granska de mobilapplikationer som finns 

idag. Det behövs riktade studier mot specifika patientgrupper, och dietister verksamma med 

dessa grupper, för att ta reda på hur en mobilapplikation skulle kunna utformas för största 

användbarhet för patienten. 

 

7. Yrkesrelevans 
Dietisters patienter måste större delen av tiden utföra sin behandling själv, det vill säga stor del 

av tiden består av egenvård. För att underlätta för patienten, och då även indirekt dietistens 

arbete, så används olika hjälpmedel för att kunna underlätta egenvård. Med ett ökande 

användande av smartphones och tablets i vardagen så öppnas möjligheterna för att kunna 

använda dessa som ett verktyg i hjälp till egenvård. Resultaten visade att yrkeskåren har intresse 

av att rekommendera mobilapplikationer som hjälpmedel i sitt arbete med patienter - och även 

vilka funktioner applikationer borde kunna behandla för att vara till nytta för patienter. 

 

8. Författarnas bidrag till arbetet 
BO och EH planerade undersökningen och utformade tillsammans enkäten. BO hade 

huvudansvar vid kontakt med DRF, och senare vid analys av data. EH skrev basen för bakgrund 

och metoddel som sedan arbetades om av BO. EH skrev metoddiskussion, och EH och BO skrev 

tillsammans resultatdiskussion och slutsats. EH skrev referenslistan och BO och EH genomförde 

tillsammans sökandet av artiklar i Pubmed. EH sammanfattade svaren på “åsikter och tankar 

kring enkäten” och BO skrev in det viktigaste i resultatdelen. 

9. Tack 
Ett stort tack till alla dietister som svarat på enkäten, och de som skickat mail till oss. Tack DRF, 

för tillgången till e-postadresser till era medlemmar. Tack till Ulrika och Emil för stöd och 

peppning genom arbetets gång, och underhållning i datasalen. Tack till Jonas Burén för tips om 

statistiska test i SPSS. Tack till Kajsa för korrekturläsning. 
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Enkätstudie om mobilapplikationer 
Hej, vi är två dietiststudenter vid Umeå Universitet.  
Den här enkäten ska ingå i vårt examensarbete och vi är otroligt tacksamma att du vill hjälpa till! 

Syftet med studien är att undersöka intresset av att rekommendera mobilapplikationer till patienter för 
egenvård, samt vilka krav och funktioner som önskas bland dietister i Sverige. Undersökningen ska även 
kunna fungera som underlag för framtida kvalitativa studier om mobilapplikationer riktade mot specifika 
patientgrupper. 

För att få delta i studien behöver du arbeta som dietist och träffa patienter. 
Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. Ditt deltagande är anonymt, och all insamlad data kommer att 
behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under enkäten avsluta ditt 
deltagande. Om det uppkommer några frågor, eller det är något som är oklart, skicka gärna ett mail till:  
Elin Hallengren: elha0077@student.umu.se 
Björn Olars: bjol0014@student.umu.se 

Examensarbetet kommer senare att publiceras här: http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ 
Arbetet publiceras tidigast i början av november.  

Vi tackar så mycket på förhand för ditt deltagande! 

 

1. Vilket år är du född? 

Svara med hela årtalet (t.ex.1971) 

2. Möter du patienter i din anställning som dietist? 

o Ja 

o Nej 
 
3. Vilka patientgrupper arbetar du med? 
(Ange alla som stämmer) 

o Gastro 

o Neonatal 

o Hjärt/kärl 

o Diabetes 

o Onkologi 

o Barn 

o Övervikt 

o Njursjuka 

o Geriatrik 

o Kirurgi 

o Allergi 

o Annat:

mailto:elha0077@student.umu.se
mailto:bjol0014@student.umu.se
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kost.umu.se%2Futbildning%2Fexamensarbeten%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGolRzdLdKTIMN2z-4d-OPujak5cw
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4. Vilken är din arbetsplats? 

(Ange alla som stämmer där du innehar rollen som dietist) 

o Sjukhus 

o Vårdcentral 

o Kommun 

o Privat 
 
5. Rekommenderar/Delar du ut någon form av hjälpmedel för egenvård till dina patienter? 

(Broschyrer, lathundar etc.) 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Om "Nej"/"Vet ej" på fråga 5 hoppa till fråga 9 
6. Om du rekommenderar/delar ut hjälpmedel, känner du att dessa hjälper dig i ditt arbete? 

o Alltid 

o Ofta 

o Sällan 

o Aldrig 
 
7. Litar du på att de hjälpmedel du rekommenderar är kvalitetssäkrade? 

o Alltid 

o Ofta 

o Sällan 

o Aldrig 
 
8. Tror du att dina patienter har nytta av de hjälpmedel du delar ut? 

o Alltid 

o Ofta 

o Sällan 

o Aldrig 
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9. Vilket alternativ stämmer bäst överens med ditt användande av en smartphone/tablet? 

(Med smartphone/tablet menas en mobil enhet som kan användas både som avancerad 
mobiltelefon (går dock oftast inte att ringa från en tablet) och handdator. Inkludera arbetstid och 
fritid) 

o Dagligen/nästan dagligen 

o Någon/några gånger per vecka 

o Någon/några gånger per månad 

o Någon/några gånger per år 

o Aldrig 
 
10. Känner du till några mobilapplikationer som dina patienter skulle kunna använda i 
egenvårdssyfte? 

(Med mobilapplikationer menas nedladdningsbara program till smartphones och tablets.) 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 
11. Skulle du kunna tänka dig rekommendera en mobilapplikation som hjälpmedel för 
patienter? 

(Förutsatt att mobilapplikationen är kvalitetssäkrad och patientanpassad) 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 
12. Vilka faktorer krävs för att du skulle kunna rekommendera en mobilapplikation? 

(Ange alla som stämmer) 

o Jag har själv provat den 

o Rekommenderad av DRF 

o Utformad av företag (ex. Nutricia, FreseniusKabi) 

o Utformad av landstinget 

o Inget av ovanstående 

o Annat:  
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13. Vilka patientgrupper skulle du kunna rekommendera mobilapplikationer till? 

(Ange alla som stämmer) 

o Gastro 

o Neonatal 

o Hjärt/kärl 

o Diabetes 

o Onkologi 

o Barn 

o Övervikt 

o Njursjuka 

o Geriatrik 

o Kirurgi 

o Allergi 

o Annat:  
 
14. Vilka funktioner skulle en mobilapplikation ha för att kunna hjälpa dig samt dina 
patienter? 

(Kryssa för alla funktioner du skulle vilja se hos en mobilapplikation) 

o Dagbok 

o Påminnelser (Tex. "Mat- Sovklocka") 

o Information (Även uppläsning av denna) 

o Kalender 

o Registrering (Vikt, Doser insulin/övrig medicin, etc.) 

o Kommunikation med dietist 

o Annat:  
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Åsikter och tankar kring studien 

(Skriv gärna något vi inte tagit upp som du tycker är viktigt) 

 

Stort tack för din medverkan! 
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E-postbrev 

 

Hej! 

Vi är två dietiststudenter vid Umeå universitet som just nu skriver vårt examensarbete.  

 

Vårt arbete riktar sig till yrkesverksamma dietister och vi är oerhört tacksamma om du har tid 
att fylla i vår enkät. 

 

Du är helt anonym och det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o1J3oD_3jjXs6Qx7UKSV7WJ3C6VutkFNJgN61j4HZBE/viewfo
rm 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Björn Olars och Elin Hallengren 

Dietistprogrammet Umeå universitet 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o1J3oD_3jjXs6Qx7UKSV7WJ3C6VutkFNJgN61j4HZBE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1o1J3oD_3jjXs6Qx7UKSV7WJ3C6VutkFNJgN61j4HZBE/viewform

